




СТРУКТУРА РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«Аналітика бізнес-рішень в умовах невизначеності» 

 

1. Опис дисципліни 

 
Дисципліна – 

Аналітика бізнес-рішень в 

умовах невизначеності 

Галузь знань, 

спеціальність, СВО 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

Кількість кредитів ECTS – 

5 

Галузь знань – 12 

«Інформаційні технології» 

Нормативна дисципліна   

мова викладання - 

українська  

 

Кількість залікових 

модулів – 4 

спеціальність – 124 

«Системний аналіз» 

Рік підготовки: 

Денна – 2 

Заочна – 2  

Семестр: Денна – 3 

Заочна – 3, 4 

Кількість змістових 

модулів – 2 

Ступінь вищої освіти – 

бакалавр 

Лекції: 

Денна – 28 год 

Заочна – 4 год 

Практичні:  

Денна – 56 год 

Заочна – 2 год 

Загальна кількість годин– 

150 год. 

 Самостійна робота:  

Денна – 91год (в тому 

числі тренінги -  4 год)  

Заочна – 144 год 

Індивідуальна робота: 

 Денна – 3 год 

Тижневих годин: 

Денна форма навчання 

– 9 год., 

з них аудиторних – 4 год. 

 Вид підсумкового 

контролю – екзамен 



2. Мета і завдання дисципліни “Аналітика бізнес-рішень в умовах 

невизначеності ” 

2.1. Мета вивчення дисципліни – 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. 

2.2. Завдання вивчення дисципліни 

В результаті вивчення курсу " Аналітика бізнес-рішень в умовах 

невизначеності "  студенти повинні: 

● розуміти ролі бізнес-аналітика, а також якості і навички, необхідні 

для того, щоб стати фахівцем в області бізнес-аналізу, включаючи 

рекомендації з їх придбання та розвитку; 

● використовувати основні правила та прийоми по створенню якісних 

документів, управлінню бізнесом, моделюванню бізнес-процесів, їх 

оптимізації та організації впровадження змін та інновацій в бізнесі. 

2.3. Найменування та опис компетентностей, формування котрих 
забезпечує вивчення дисциплін: 

- Здатність працювати автономно. 

- Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. 

- Здатність визначати основні чинники, які впливають на розвиток 

фізичних, економічних, соціальних процесів, виокремлювати в них 

стохастичні та невизначені показники, формулювати їх у вигляді випадкових 

або нечітких величин, векторів, процесів та досліджувати залежності між 

ними. 

2.4. Передумови для вивчення дисципліни. 

Для успішного вивчення цієї дисципліни студенти повинні опонувати 

такі дисципліни: економіка підприємства, економічний аналіз. 

2.5. 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. 

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. 

 



2.6. Завдання лекційних занять 

Мета проведення лекцій полягає у тому, щоб ознайомити студентів із 

головними питаннями курсу "Аналітика бізнес-рішень в умовах 

невизначеності". 

Завдання проведення лекцій полягає у: 

- викладенні студентам у відповідності з програмою та робочим 

планом основних питань курсу «Аналітика бізнес-рішень в умовах 

невизначеності» 

- сформуванні у студентів цілісної системи теоретичних знань з курсу 

" Аналітика бізнес-рішень в умовах невизначеності". 

2.7. Завдання проведення практичних занять 

Мета проведення практичних занять полягає у тому, щоб виробити у 

студентів практичні навички використання теоретичного матеріалу. 

Завдання проведення практичних занять полягає у глибшому засвоєнні 

та закріпленні теоретичних знань, одержаних на лекціях. 

 

3. Програма навчальної дисципліни “Аналітика бізнес-рішень в умовах 

невизначеності” 

 

Змістовий модуль 1. Задачі аналізу даних та знань. 

Тема 1. Технології аналізу даних. 

Принципи аналізу даних. Структуровані дані. Технології Кnowledge 

Discovery in Database і Data Mining. Аналітичні платформи. Задачі аналізу даних. 

Сховища даних. Очистка, трансформація та попередня обробка даних. 

Тема 2. Консолідація даних. 

Сховища даних: багатомірні, реляційні, гібридні, віртуальні. Вступ в ETL. 

Завантаження даних в сховище. Завантаження даних з локальних джерел. 

Збагачення даних. 

Тема 3. OLAP системи. 

Багатомірна модель даних. Тест FASMI. Архітектура OLAP систем. 

 

Змістовий модуль 2. Базові методи аналітики бізнес-рішень.  

Тема 4. Класифікація і регресія. 

Постановка задачі та представлення результатів. Методи побудови правил 

класифікації: «1-правило» («1-rule»), Naive Bayes. Методи побудови дерев рішень 

(«розділяй і владарюй», ID3, C4.5). Алгоритм покриття. Методи побудови 

математичних функцій: лінійні, нелінійні, Support Vector Machine. Прогнозування 

часових рядів. 

Тема 5. Пошук асоціативних правил. 

Постановка задачі пошуку асоціативних правил. Сиквенціальний аналіз. 

Представлення результатів при пошуку асоціативних правил. Алгоритм APRIORI. 

 



Тема 6.Кластеризація. 

Постановка задачі та представлення результатів задачі кластеризації. 

Алгоритми кластеризації: ієрархічні (алгомеративні, дивізимні). Неїєрархічні 

алгоритми кластеризації: Fuzzy K-Means, кластеризація по Гюстафсону-Кеселю. 

Адаптивні методи кластеризації. Показники якості кластеризації. 

 

Змістовий модуль 3. Прикладні аспекти аналітики бізнес-рішень.  

Тема 7. Візуальний аналіз даних. 

Виконання візуального аналізу даних. Характеристики засобів візуалізації 

даних. Методи візуалізації: методи геометричних перетворень, відображення 

іконок, методи, які орієнтовані на пікселі, ієрархічні висновки. 

 

Тема 8. Аналіз текстової інформації (Text Mining). 

Постановка задачі аналізу текстів. Вилучення ключових понять з тексту. 

Класифікація текстових документів. Методи кластеризації текстових документів. 

Задачі анотування текстів. Web-mining. Інструментальні засоби аналізу текстової 

інформації (Oracle Text, IBM Intelligent Miner for Text, SAS Text Miner та інші). 

Тема 9. Ансамблі моделей. 

Беггінг. Бустінг. Оцінка моделей (оцінка ефективності та похибки). Криві 

Lift та Profit. ROC-аналіз. Навчання в умовах незбалансованості класів. 

 

Тема 10. Аналіз даних в реальному часі. 

Адаптивне здобування знань. Рекомендаційні системи. Інструменти 

інтелектуального аналізу даних в реальному режимі. 
 

Тема 11. Здобування даних через Web. 

Методи вилучення Web-контенту та Web-структур. Дослідження 

використання Web-ресурсів. 

 

Тема 12. Стандарти аналізу даних. 

Стандарт CWM. Стандарт CRISP. Стандарти PMML. Інші стандарти ІАД: 

SQL/MM, OLE DB для Data Mining та JDMAPI. 



4. Структура залікового кредиту дисципліни «Аналітика бізнес-рішень 

в умовах невизначеності» 

денна форма навчання 
 

 

Назва теми 

Кількість годин 

Лекції Практичні 

заняття 

СРС ІРС 

Змістовий модуль 1. Задачі аналізу даних та знань. 

Тема 1. Технології аналізу даних. 2  7  

Тема 2. Консолідація даних. 2 2 8  

Тема 3. OLAP системи. 4 4 8 1 

Змістовий модуль 2. Базові методи аналітики бізнес-рішень. 

Тема 4. Класифікація і регресія. 2 2 8 1 

Тема 5. Пошук асоціативних правил. 2 2 8  

Тема 6.Кластеризація. 4 4 8 1 

Змістовий модуль 3. Прикладні аспекти аналітики бізнес-рішень. 

Тема 7. Візуальний аналіз даних. 2 2 8  

Тема 8. Аналіз текстової інформації (Text Mining). 2 2 8  

Тема 9. Ансамблі моделей. 2 2 6  

Тема 10. Аналіз даних в реальному часі. 2 4 6  

Тема 11. Здобування даних через Web. 2 2 6  

Тема 12. Стандарти інтелектуального аналізу даних. 2 2 6  

Тренінг   4  

КПІЗ     

Всього 28 28 91 3 

 

заочна форма навчання 
 

 

Назва теми 

Кількість годин 

Лекції Практичні 

заняття 

СРС ІРС 

Змістовий модуль 1. Задачі аналізу даних та знань. 

Тема 1. Технології аналізу даних. 0,5  12  

Тема 2. Консолідація даних. 0,5 0,25 12  

Тема 3. OLAP системи. 0,5 0,25 12  

Змістовий модуль 2. Базові методи аналітики бізнес-рішень. 

Тема 4. Класифікація і регресія. 0,5 0,25 12  

Тема 5. Пошук асоціативних правил. 0,5 0,25 12  

Тема 6.Кластеризація. 0,5  12  

Змістовий модуль 3. Прикладні аспекти аналітики бізнес-рішень. 

Тема 7. Візуальний аналіз даних. 0,5  12  

Тема 8. Аналіз текстової інформації (Text Mining). 0,5  12  

Тема 9. Ансамблі моделей.   12  

Тема 10. Аналіз даних в реальному часі.   12  

Тема 11. Здобування даних через Web.   12  

Тема 12. Стандарти інтелектуального аналізу даних.   12  

Тренінг     

КПІЗ     

Всього 4 2 144  



5. Тематика практичних занять. 

 Практична робота  

Тема: Попередня обробка даних: очистка та трасформація. 

Мета: Вивчити основні можливості оболонки Data Transformer і оволодіти 

основними навичками програмування. 

1. Визначення джерел інформації. 

2. Очистка даних. 

3. Трансформація даних. 

 

Практична робота  

Тема: Побудова правил класифікації в системі WizWhy. 

Мета: Вивчити основні можливості графічного інтерфейсу WizWhy та 

побудувати систему класифікації. 

1. Формування критеріїв класифікації. 

2. Встановлення ознак класифікаціх. 

3. Використання майстра класифікації WizWhy. 

 

Практична робота  

Тема: Вирішення класифікаційних задач ймовірнісними оцінками 

засобами        HuginLite. 

Мета: Навчитися створювати Баєсівські мережі довіри для задач 

класифікації.  

1.Побудова направленого графа задачі і постановка задачі. 

2. Ініціалізація таблиць умовних імовірностей. 

3. Запуск та контроль Баєсівської мережі довіри. 
 

Практична робота  

Тема: Побудова дерев рішень 

Мета: Провести розпізнавання і регресійний аналізу даних з допомогою 

дерев рішень. 

1. Формування таблиці об’єктів аналізу. 

2. Ініціалізація початкових параметрів системи. 

3. Аналіз результатів і побудова дерева рішень. 
 

Практична робота  

Тема: Проведення кластеризації в системі Дедуктор. 

Мета: Ознайомитись з можливостями пакету Дедуктор для аналізу даних. 

1.Формування вхідних даних. 

2. Визначення міри схожості між об’єктами. 

3. Аналіз отриманих кластерів. 
 

Практична робота  

Тема: Дослідження текстової інформації. 

Мета: Ознайомитись з концепцією добування знань через парсинг текстової 

інформації. 

1.Ініціалізація початкових умов парсингу.  

2.Встановлення глибини парсингу. 



3. Аналіз отриманої інформації. 

 

Практична робота  

Тема: Дослідження рекомендаційних систем. 

Мета: Ознайомитись з концепцією рекомендаційних систем.  

1.Ініціалізація початкових умов рекомендаційної системи. 

2. Встановлення глибини перебору. 

3. Аналіз Веб-базованих рекомендаційних систем. 
 

Практична робота  

Тема: Web-аналітика. 

Мета: Ознайомитись з роботою системи Google analytics.  

1. Встановлення параметрів аналізу. 

2. Аналіз отриманої інформації. 

 

6. Комплексне практичне індивідуальне завдання з дисципліни 

«Аналітика  бізнес-рішень в умовах невизначеності»  

Індивідуальні завдання з дисципліни “ Аналітика бізнес-рішень в умовах 

невизначеності ” студенти виконують самостійно на основі сформованого 

випадковим чином вибіркового завдання. КПІЗ охоплює усі основні теми 
дисципліни “ Аналітика бізнес-рішень в умовах невизначеності ”. Метою 

виконання КПІЗ є оволодіння навиками застосування систем аналізу даних та 

знань для виконання задач аналізу та управління. КПІЗ оформлюється у 
відповідності із встановленими вимогами; при його виконанні та оформленні 

КПІЗ студент використовує комп’ютерну техніку. Виконання КПІЗ є одним із 

обов’язкових складових модулів залікового кредиту з дисципліни “ Аналітика 
бізнес-рішень в умовах невизначеності ” і складається з наступних етапів: 

1. Вивчити питання джерел інформації та консолідації даних з 

обраної предметної області. 

2. Сформувати сховища даних з допомогою ETL інструментів 

обраної предметної області: 

2.1. Провести трансформацію даних: 

● трансформацію впорядкованих даних; 

● групування даних; 

● поєднання даних; 

● квантування; 

● нормалізація; 

● формалізація даних. 

2.2. Провести очистку та попередню обробку даних: 

● оцінити якість даних; 

● провести очистку і попередню обробку даних; 

● провести фільтрацію даних; 

● здійснити обробку дублікатів і протиріч; 

● виявити аномальні значення; 

● відновити пропущені дані; 

● зменшити розмірність; 

● зменшити кількість ознак; 



● зменшити кількість значень характеристик та записів; 

● провести семплінг. 

На основі проведених етапів провести побудову сховища даних та 

проаналізувати можливі методи аналізу даних та знань, які можна застосувати 

для подальшої роботи. 

 

7. Самостійна робота студентів 

№ ЗМІСТ К-сть 

п/п год 

1 Візуалізатори загального призначення. 4/6 

2 Візуалізатори для оцінки якості моделей. 4/8 

3 Візуалізатори, що використовуються для інтерпретації 

результатів аналізу. 

4/6 

4 Ієрархічні асоціативні правила. 4/6 

5 Послідовні шаблони. 4/6 

6 Проблеми алгоритмів кластеризації. 3/6 

7 Проста лінійна регресія. 4/6 

8 Множинна лінійна регресія. 4/6 

9 Регресія з категоріальними вхідними характеристиками 

об’єктів. 

4/8 

10 Методи відбору вхідних змінних в регресійні моделі. 3/6 

11 Обмеження застосування регресійних моделей. 4/6 

12 Інтерпретація моделі логічної регресії. 4/6 

13 Простий байєсівський інтерпретатор. 4/6 

14 Спрощення дерев рішень. 4/6 

15 Алгоритм CART. 3/6 

16 Моделі прогнозування. 4/8 

17 Застосування моделей прогнозування в бізнес аналітиці 3/6 

18 Оцінка ефективності та аналіз моделей. 4/6 

19 Оцінка похибки моделі. 4/6 

20 Недоліки класифікації за похибкою. 4/6 

21 Криві Lift та Profit. 4/6 

22 ROC-аналіз. 4/6 

23 Навчання в умовах незбалансованих класів. 3/6 

Всього 87/144 

 
8. Тренінг з дисципліни 

Дослідження OLAP та BI систем (модулів). 

Мета. Дослідження основних можливостей OLAP та BI систем (модулів). 



Приклади OLAP систем: SAP NetWeaver BW, SAP NetWeaver BW, Oracle 

Database OLAP Option, Mondrian OLAP server, MicroStrategy Intelligence Server, 

Microsoft Analysis Services, Jedox OLAP Server, Infor BI OLAP Server, icCube, IBM 

Cognos TM1, DB2 OLAP Server, Oracle/Hyperion EssBase, SAP BW, 

BusinessObjects, SAS OLAP Server тощо. 

Приклади BI систем: Sisense, Looker, datapine, Zoho Analytics, Yellowfin, 

AnswerDock, Hotjar, ReportPlus, QlikView, Tableau, SAP BusinessObjects Lumira, 

SAP Crystal Reports, SAP Business Intelligence, Putler, BusinessQ 

1. Загальна характеристика OLAP чи BI системи (технічні характеристики 

(обмеження), підтримка архітектур, APIs та мови запитів, безпека, підтримка 

операційних систем тощо). 

2. Сфери застосування (приклади конкретних задач). 

3. Приклад роботи OLAP чи BI системи. 

4. Демонстрація основних характеристик встановленої OLAP чи BI системи. 

9. Засоби оцінювання та методи демонстрування результатів 

навчання 

У процесі навчання дисципліни «Аналітика бізнес-рішень в умовах 

невизначеності» використовуються наступні засоби оцінювання та методи 

демонстрування результатів навчання: 

- стандартизовані тести; 

- поточне опитування; 

- залікове модульне тестування та опитування; 

- презентації результатів виконаних завдань та досліджень; 

- оцінювання результатів КПІЗ; 

- студентські презентації та виступи на наукових заходах; 

- завдання на лабораторному обладнанні, тренажерах, реальних об’єктах

- е 

 

екзамен 

 

10. Критерії, форми поточного та підсумкового контролю 

Підсумковий бал (за 100-бальною шкалою) з дисципліни «Аналітика бізнес- 

рішень в умовах невизначеності» 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 

https://en.wikipedia.org/wiki/SAP_NetWeaver_Business_Intelligence
https://en.wikipedia.org/wiki/SAP_NetWeaver_Business_Intelligence
https://en.wikipedia.org/wiki/Oracle_OLAP
https://en.wikipedia.org/wiki/Oracle_OLAP
https://en.wikipedia.org/wiki/Mondrian_OLAP_server
https://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Analysis_Services
https://en.wikipedia.org/wiki/Jedox
https://en.wikipedia.org/wiki/IcCube
https://en.wikipedia.org/wiki/TM1
https://en.wikipedia.org/wiki/TM1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=DB2_OLAP_Server&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=SAP_BW&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=BusinessObjects&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/SAS_System


Шкала оцінювання: 
За шкалою 

ТНЕУ 

За національною 

шкалою 

За шкалою ECTS 

90–100 Відмінно А (відмінно) 

85–89 Добре В (дуже добре) 

75-84 С (добре) 

65-74 Задовільно D (задовільно) 

60-64 E (достатньо) 

35-59 незадовільно FX (незадовільно з можливістю повторного 

складання) 

1-34 F (незадовільно з обов’язковим повторним 

курсом) 

 
11. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення, 

використання яких передбачає навчальна дисципліна 
№ Найменування Номер  теми 

1. Електронний варіант лекцій 1-12 

 

2. 

Індивідуальні завдання для самостійного 

виконання(електронний варіант) 
 

1-12 

 

4. 

Прикладні пакети: Data Transformer, WizWhy, HuginLite, 

Ластан, Дедуктор 
1-12 
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