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З кожним роком питання застосування технології Data Mining (інтелек-
туального аналізу даних) в банківській сфері стає все більш актуальним. Ця 
теза підтверджується цілою низкою чинників, що мають місце в Україні: на-
копиченням банками великих обсягів інформації, посиленням конкурентної 
боротьби, збільшенням кількості випадків шахрайства і неповернення креди-
тів. Успішний розвиток і процвітання банку безпосередньо залежить від його 
здатності адекватно та оперативно реагувати на зміни зовнішнього середо-
вища, а також вміти прогнозувати результати тих чи інших впливів. Так, у 
звіті Асоціації американських банкірів відзначається, що 45 з 100 найбільших 
банків США вже запровадили у себе системи інтелектуального аналізу даних, 
і ще близько 50 банків запустили пілотні проекти або планують це зробити 
найближчим часом. 

Метою доповіді є ознайомлення з технологіями Data Mining (здобуван-
ня, витягання знань) та основними задачами, які допомагає вирішити Data 
Mining у банківській сфері.  

Data Mining – це технологія інтелектуального аналізу даних з метою ви-
явлення прихованих закономірностей у вигляді значущих особливостей, ко-
реляцій, тенденцій і шаблонів. Сучасні системи здобування даних використо-
вують засновані на методах штучного інтелекту засоби уявлення і інтерпре-
тації, що і дозволяє знаходити розчинену в терабайтних сховищах не очевид-
ну, але вельми цінну інформацію. Існує безліч визначень Data Mining, але в 
цілому вони співпадають у виділенні чотирьох основних ознак. Будемо вва-
жати, що Data Mining – дослідження і виявлення алгоритмами, засобами 
штучного інтелекту в "сирих даних" прихованих структур, шаблонів або за-
лежностей, які: раніше не були відомі; нетривіальні; практично корисні; до-
ступні для інтерпретації людиною і необхідні для ухвалення рішень в різних 
сферах діяльності [1]. Основні задачі, які успішно вирішуються з викорис-
танням інструментів Data Mining у банківській сфері [1]: аналіз кредитного 
ризику; залучення і утримання клієнтів; прогнозування змін клієнтури; вияв-
лення сукупностей придбаних клієнтами банківських продуктів і послуг; 
прогнозування залишку на рахунках клієнтів; управління портфелем цінних 
паперів; виявлення випадків шахрайства з кредитними картками; оцінка при-
бутковості інвестиційних проектів; оцінка інтенсивності конкуренції і най-
ближчих конкурентів; профілювання найкращих досягнень; підвищення яко-
сті архівної фінансової інформації; верифікація даних по курсам валют. 
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