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1. Анотація до курсу. В курсі                                                    вивчаються основні методи інтелектуального аналізу 

даних. За основою взято методи класифікації, групування, асоціації і візуалізації даних. 

Головним завданням курсу «Прикладний аналіз даних» є вивчення студентами сучасних 

методів аналізу даних, методів побудови моделей аналізу даних та інструментальних засобів 

аналізу даних. 

Оволодіння цим курсом повинне виробити у студентів навички практичного 

використання методів та засобів інтелектуального аналізу даних, практичного застосування 

сучасних інструментів інтелектуального аналізу даних. 

2. Пререквізити. Раніше вивчені дисципліни необхідні для освоєння курсу: базові 

знання та вміння із системного аналізу, теорії ймовірностей та математичної статистики; 

моделювання економічних процесів. 

Постреквізити. В результаті студенти повинні отримати навики кваліфікованого 

інтелектуального аналізу даних, застосовувати ефективні методи аналізу для вирішенні 

прикладних задач, які зв’язані з застосуванням для вирішення економічних задач. 

3. Мета та цілі курсу. 

Мета дисципліни «Прикладний аналіз даних» — формування у студентів 

управлінського мислення, комплексу теоретичних знань і практичних навичок щодо 

формування та реалізації політики ефективного управління в сучасних організаціях, що 

базується на сучасних методах інтелектуального аналізу даних. 
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В курсі вивчаються основні методи інтелектуального аналізу даних. Основою беруться 

методи класифікації, групування, асоціації і візуалізації даних. 

4. Результати навчання: 

В результаті студенти повинні отримати навики кваліфікованого 

інтелектуального аналізу даних, застосовувати ефективні методи аналізу для вирішенні 

прикладних задач, які зв’язані з застосуванням для вирішення економічних задач. 

5. Перелік тем 

1. Вступ в прикладну економічну кібернетику. 

2. Аналіз бізнес інформації. 

3. Прикладні аспекти інструментів аналізу. 

4. Сховища даних та OLAP куби. 

5. Візуалізація даних. 

6. Отримання знань з даних. 

7. Методи класифікації та кластеризації. 

8. Дерева рішень та асоціативні правила. 

9. Використання нейронних мереж в економічній кібернетиці. 

7. Рекомендовані джерела інформації 
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6. Інтелектуальний аналіз даних: Комп’ютерний практикум [Електронний ресурс] : навч. 

посіб. для студ. спеціальності 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології», 

спеціалізацій 

«Інформаційні системи та технології проектування», «Системне проектування сервісів» / О. 

О. Сергеєв-Горчинський, Г. В. Іщенко ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові данні 

(1 файл: 1,72 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 73 с.: Іл. 
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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 

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 «Прикладний аналіз даних» 

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 

(5 теми по 8 балів = 

40 балів) 

2. Письмова робота = 

60 

балів 

1. Усне опитування 

під час заняття 

(4 тем по 5 балів = 

20 балів) 

2. Письмова робота 

= 80 

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) 

 


