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1. Анотація до курсу. Навчальна дисципліна «Аналітика бізнес-рішень в умовах 

невизначеності» надає комплексні знання в області бізнес-аналізу і орієнтований на бажаючих 

зрозуміти основні функції та завдання бізнес-аналітика. В основі курсу - освоєння технологій, 

що дозволяють досліджувати, моделювати і вдосконалювати бізнес-процеси компанії. Велика 

увага приділяється питанням підвищення ефективності та оптимізації, а також демонструється 

досвід впровадження досліджуваних технологій у діяльність підприємств і організацій. 

2. Пререквізити. 

Дисципліна «Аналітика бізнес-рішень в умовах невизначеності» передбачає знайомство 

із такими дисциплінами як «Основи інформаційних технологій», «Системний аналіз», 

«Проектування інформаційних систем». 

Постреквізити. Дисципліни, які будуть використовувати результати навчання даного 

курсу: «Проектний практикум», переддипломна практика, кваліфікаційна робота. 

3. Мета та цілі курсу. 

Мета вивчення дисципліни «Аналітика бізнес-рішень в умовах невизначеності» – 

курс надає комплексні знання в області бізнес-аналізу і орієнтований на бажаючих зрозуміти 

основні функції та завдання бізнес-аналітика. В основі курсу - освоєння технологій, що 

дозволяють досліджувати, моделювати і вдосконалювати бізнес-процеси компанії. Велика 

увага приділяється питанням підвищення ефективності та оптимізації, а також демонструється 

досвід впровадження досліджуваних технологій у діяльність підприємств і організацій. 

 

Результати навчання: 

1. Проводити аналіз функціонування та розвитку суб’єктів господарювання, 

визначати функціональні сфери, розраховувати відповідні показники які характеризують 

результативність їх діяльності. 

2. Ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і методи 

отримання соціально-економічних даних, збирати та аналізувати необхідну інформацію, 

розраховувати економічні та соціальні показники. 

3. Виконувати міждисциплінарний аналіз соціально-економічних явищ і проблем 

в однієї або декількох професійних сферах. 
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4. Використовувати інформаційні та комунікаційні технології для вирішення 

соціально-економічних завдань, підготовки та представлення аналітичних звітів.. 

5. Розуміти українську та іноземну мови на рівні, достатньому для обробки 

фахових інформаційно-літературних джерел, професійного усного і письмового спілкування, 

написання текстів за фаховою тематикою. 

 

 

5. Перелік тем 

Тема 1. Технології аналізу даних. 

Тема 2. Консолідація даних. 

Тема 3. OLAP системи. 

Тема 4. Класифікація і регресія. 

Тема 5. Пошук асоціативних правил. 

Тема 6.Кластеризація. 

Тема 7. Візуальний аналіз даних. 

Тема 8. Аналіз текстової інформації (Text Mining). 

Тема 9. Ансамблі моделей. 

Тема 10. Аналіз даних в реальному часі. 

Тема 11. Здобування даних через Web. 

Тема 12. Стандарти аналізу даних. 

 

6. Рекомендовані джерела інформації 

1. Паклин Н.Б., Орешков В.И. Бизнес аналитика: от данным к знаниям: Учебное пособие. 

СП.б.:Питер: 2013, 704 с. 

2. Барсегян А.А. Технологии анализа данных:Data Mining, Visual Mining, Text Mining, 

OLAP. – 2007, 384c. 

3. Барсегян, А. А. Анализ данных и процессов: учеб. пособие / А. А. Барсегян, М. С. 

Куприянов, И. И. Холод, М. Д. Тесс, С. И. Елизаров. — 3-е изд., перераб. и доп. — СПб.: БХВ- 

Петербург, 2009. —  512 с.: ил. + CD-ROM 

4. Щербаков А. Интернет-аналитика. Поиск и оценка информации в web-ресурсах. 

Практическое пособие. – М.: Книжный мир, 2012. – 78 стр. 

5. Марманис Х., Бабенко Д. Алгоритмы интеллектуального Интернета. Передовые 

методики сбора, анализа и обработки данных. – Пер. с англ. – СПб.: Символ-Плюс, 2011. – 480 

с., ил. 

6. Матвейкин В.Г., Дмитриевский Б.С., Ляпин Н.Р. Информационные системы 

интеллектуального анализа. – М.: Машиностроение, 2008. – 92 с.; ил. 

7. Низаметдинов Ш.У. Анализ данных:учебное пособие. М.МИФИ, 2006. 248с. 

8. Симчера В.М. Методы многомерного анализа статистических данных: учеб. Пособие. 

– М.: Финансы и статистика, 2008. – 400 с.: ил. 

9. Вовк Р.В. Моделювання міжнародних відносин: навч. посіб./ Р.В.Вовк. – К.: Знання, 

2012.- 246 с. 

10. Маннинг К.Д., Рагхаван П., Шютце Х. Введение в информационный поиск. : 

ПProgramming Problems. — 2010. — № 2-3. — pp. 261—270. 

 

7. Система оцінювання та вимоги. 

Політика оцінювання 

 

● Політика щодо дедлайнів та перескладання: Роботи, які здаються із порушенням 

термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (-20 балів). Перескладання 

модулів відбувається із дозволу деканату за наявності поважних причин (наприклад, 

лікарняний). 

● Політика щодо академічної доброчесності: Усі письмові роботи перевіряються на 
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наявність плагіату і допускаються до захисту із коректними текстовими запозиченнями 

не більше 20%. Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із 

використанням мобільних девайсів). Мобільні пристрої дозволяється використовувати 

лише під час он-лайн тестування (наприклад, програма Kahoot). 

● Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим компонентом 

оцінювання, за яке нараховуються бали. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, 

міжнародне стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі за погодженням із 

керівником курсу. 
 

Оцінювання 

Підсумковий бал (за 100-бальною шкалою) з дисципліни «Прикладна економічна 

кібернетика» визначається як середньозважена величина, в залежності від питомої ваги кожної 

складової залікового кредиту: 

 

Заліковий модуль 1 Заліковий модуль 

2 (ректорська 

контрольна робота 

Заліковий 

модуль 3 

(підсумкова 

оцінка за КПІЗ) 

Заліковий модуль 4 

(екзамен) 

 

Разом 

20 % 20% 20% 40% 100% 

1. Усне опитування 

під час заняття 

(6 теми по 5 балів = 

30 балів) 

2. Письмова робота = 

70 

балів 

1. Усне опитування 

під час заняття 

(6 тем по 5 балів = 

30 балів) 

2. Письмова робота 

=  70 

балів 

1. Написання та 

захист КПІЗ = 80 

балів. 

2. Виконання 

завдань під час 

тренінгу = 20 

балів 

1. Тестові завдання 

(20 тестів по 2 бали 

за тест) – 40 балів 

2. Завдання 1. – 

макс. 30 балів 

3. Задача – макс. 

30 балів 

 

 

100 

 

 

 

Шкала оцінювання: 
За шкалою 

Університет 

За національною 

шкалою 

 

За шкалою ЕСТS 

90-100 Відмінно А (відмінно) 

85-89 Добре В (дуже добре) 

75-84 С (добре) 

65-74 Задовільно D(задовільно) 

60-64 Е (достатньо) 

35-59 Незадовільно FХ (незадовільно з можливістю повторного складання) 

1-34 F (незадовільно з обов'язковим повторним курсом) 
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