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СТРУКТУРА РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ 

ДИСЦИПЛІНИ 

«Прикладний аналіз даних» 

 

1. Опис дисципліни «Прикладний аналіз даних» 
 
 

Дисципліна 

“Прикладний аналіз 

даних’’ 

Галузь знань, спеціальність, 

СВО 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

Кількість кредитів ЕСТS 

6 

Галузь знань 

12 Інформаційні технології 

Нормативна дисципліна 
мова викладання - 

українська 

Кількість залікових 

модулів – 4 

Спеціальності 

124 Системний 

аналіз 

 

Освітньо-професійна програма 

Системний аналіз 

Рік підготовки:  

Денна – 3 

Заочна - 3 

Семестр: 

Денна – 5 

Заочна – 5, 6 

Кількість змістових 

модулів – 2 

Ступінь вищої освіти – 

бакалавр 

Лекції: 

Денна – 28 год  

Заочна – 4 год 

Практичні заняття:  

Денна – 42 год 

Заочна – 2 год 

Загальна кількість годин 

Денна – 180 год 

 Самостійна робота:  

Денна – 106 год  

(з них 4 год. тренінг) 

Заочна – 174 год 

Індивідуальна робота(КПІЗ): 

Денна – 4 год. 

Тижневих годин – 12 

з них аудиторних – 5 год. 

 Вид підсумкового контролю 

– екзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Мета і завдання дисципліни «Прикладний аналіз даних» 

 

2.1. Мета вивчення дисципліни 

Мета навчальної 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. 

В курсі вивчаються основні методи інтелектуального аналізу даних. Основою є 

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. 

2.2. Найменування та опис компетентностей, формування котрих забезпечує 

вивчення дисципліни «Прикладний аналіз даних»: 

- здатність застосовувати сучасні методи інтелектуального аналізу даних; 

- здатність використовувати сучасні інструментальні засоби для аналізу 

економічних даних; 

- здатність описувати процеси різного рівня збору, аналізу та інтерпритації. 

Зміст уміння, що забезпечується вищеописаними компетентностями, створювати та 

аналізувати системи аналізу даних організації, підприємства, підрозділу. 

2.3. Результати навчання дисципліни 

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. 

2.4. Завдання вивчення дисципліни 

У результаті вивчення дисципліни «Прикладний аналіз даних» студент повинен 

знати: 

- методи інтелектуального аналізу даних; - моделі інтелектуального аналізу даних; 

- етапи аналізу даних; 

- основні методи й засоби практичного впровадження аналізу даних. У результаті 

вивчення дисципліни студент повинен вміти: 

- організувати процес інтелектуального аналізу даних; 

- грамотно виконати аналіз реальних економічних даних; 

- здійснювати підготовку даних для аналізу; 

- оцінювати основні критерії якості проведеного аналізу. 

2.5. Завдання лекційних занять 

Мета проведення лекцій полягає у тому, щоб ознайомити студентів із головними 

методологічними та методичними питаннями аналізу, побудови моделей і практичної 

реалізації систем аналізу даних. 

Мета проведення лекцій полягає у: 

- викладенні студентам у відповідності з програмою та робочим планом основ-них 

питань методології інтелектуального аналізу даних, звертаючи головну 



увагу на необхідність і можливість їх використання в практичній фаховій 

діяльності; 

- сформувати у студентів цілісну систему теоретичних знань з курсу 

«Прикладний аналіз даних». 

2.6. Завдання практичних занять 

Мета проведення практичних занять полягає у тому, щоб виробити у студентів 

практичні навички інтелектуального аналізу даних, побудови моделей такого аналізу 

з метою їх використання власних проектах. Мета проведення практичних занять: 

- засвоїти методику та техніку побудови моделей інтелектуального аналізу да-

них, умови використання окремих методів і методик для всебічного аналізу 

економічних даних; 

- навчитися використовувати сучасні інструменти інтелектуального аналізу даних; 

- глибше засвоїти та закріпити теоретичні знання, одержані на лекціях. 

 

3. Зміст дисципліни «Прикладний аналіз даних» 

 

Змістовий модуль 1. Аналіз даних як основа економічної кібернетики. 

Тема 1. Вступ в прикладну економічну кібернетику. 

Сутність проблем економічної кібернетики. Процеси прийняття рішень: визначення, 

важливі поняття та етапи. Системи підтримки прийняття рішень та їх особливості. Історія 

розвитку та використання СППР в економічній кібернетиці. Класифікація СППР. 

Література: 1, 4, 6. 

 

Тема 2. Аналіз бізнес інформації. 

Передумови розвитку та сутність аналізу даних. Складові процесу проведення бізнес-

аналізу. Первинні джерела даних. Сховище даних. Семантичний шар. Система звітності. 

Knowledge Discovery in Databases. Інтерпретація результатів. Клас програмного 

забезпечення Business Intelligence. Програмне забезпечення для підтримки прийняття рішень 

корпорації ORACLE, MICROSOFT, Business Objects. 

Література: 3, 6. 

 

Тема 3. Прикладні аспекти інструментів аналізу. 

Загальні тенденції ринку програмного забезпечення класу Business Intelligence. 

Компанія Base GroupLabs. Платформа Deductor. Склад платформи Deductor. Deductor Studio. 

Deductor Warehouse. Deductor Viewer. Deductor Server + Deductor Client. Поставки платформи 

Deductor. Готові рішення на базі платформи Deductor. 

Література: 5, 6. 

 

Тема 4. Сховища даних та OLAP куби. 

Консолідація даних. Сховища даних. Архітектура сховищ даних. Багатомірні сховища 

даних. Реляційні сховища даних. Гібридні сховища даних. Віртуальні сховища даних. 

Вітрини даних. 

Література: 2, 4. 



Змістовий модуль 2. Сучасні підходи економічної кібернетики. 

Тема 5. Візуалізація даних. 

Сутність візуалізації. Візуалізація джерел даних. Візуалізація завантаженої вибірки. 

Візуалізація даних в процесі їх аналітичної обробки. Візуалізація результатів аналізу. 

Література: 1, 6. 

 

Тема 6. Отримання знань з даних. 

Передумови розвитку Data Mining. Визначення та особливості Data Mining. 

Алгоритми Data Mining. Сфера застосування алгоритмів DataMining. 

Література: 1, 6. 

 

Тема 7. Методи класифікації та кластеризації. 

Класифікація. Визначення класифікації. Математична сутність задач класифікації. Етапи 

класифікації. Методи класифікації. Кластеризація. Визначення кластеризації. Сфера 

застосування. Математична сутність кластеризації. Загальна схема процесу кластеризації. 

Література: 1, 3, 6. 

 

Тема 8. Дерева рішень та асоціативні правила. 

Дерева рішень. Суть дерев рішень як алгоритму DataMining та приклади. Процес 

конструювання дерева рішень. Переваги алгоритму дерева рішень. Асоціативні правила. 

Сутність асоціативних правил. Показники підтримки та достовірності асоціативних правил. 

Значимість асоціативних правил. Методи асоціативних правил. 

Література: 1, 5, 6. 

 

Тема 9. Використання нейронних мереж в економічній кібернетиці. 
 

Нейронна мережа: біологічна подібність. Штучний нейрон. Нейронна мережа: визначення, 

сутність, історія розвитку, типи та особливості. Навчання нейронної мережі. Практичне 

застосування нейронних мереж. 

Література: 5, 6. 



4. Структура залікового кредиту з дисципліни «Прикладний аналіз даних» 

денна форма навчання 
 

 Кількість год. 

Лекції Практ. Самост. 

робота 

Інд. 

робота 

Змістовий модуль 1. Аналіз даних як основа економічної кібернетики. 

Тема 1. Вступ в прикладну економічну кібернетику. 2 4 10  

Тема 2. Аналіз бізнес інформації. 2 4 12 1 

Тема 3. Прикладні аспекти інструментів аналізу 4 4 12 1 

Змістовий модуль 2. Сучасні підходи економічної кібернетики. 

Тема 4. Сховища даних та OLAP куби. 4 4 12 - 

Тема 5. Візуалізація даних. 2 4 12 0.5 

Тема 6. Отримання знань з даних. 2 4 10 - 

Тема 7. Методи класифікації та кластеризації. 4 6 10 0.5 

Тема 8. Дерева рішень та асоціативні 

правила. 

4 6 12 0.5 

Тема 9. Використання нейронних мереж в економічній 

кібернетиці. 

4 6 12 0.5 

Тренінг - - 4 - 

Разом 28 42 106 4 

 
заочна форма навчання 

 

 Кількість год. 

Лекції Практ. Самост. 

робота 

Інд. 

робота 

Змістовий модуль 1. Аналіз даних як основа економічної кібернетики. 

Тема 1. Вступ в прикладну економічну кібернетику. 0,5 - 15  

Тема 2. Аналіз бізнес інформації. 0,5 0,5 19  

Тема 3. Прикладні аспекти інструментів аналізу 0,5 0,5 20  

Змістовий модуль 2. Сучасні підходи економічної кібернетики. 

Тема 4. Сховища даних та OLAP куби. 0,5 0,5 20  

Тема 5. Візуалізація даних. 0,5 0,5 20  

Тема 6. Отримання знань з даних. 0,5 - 20  

Тема 7. Методи класифікації та кластеризації. 0,5 - 20  

Тема 8. Дерева рішень та асоціативні 

правила. 

0,5 - 20  

Тема 9. Використання нейронних мереж в економічній 

кібернетиці. 

- - 20  

Разом 4 2 174  



5. Тематика практичних занять 

 

Практичне заняття 1. Базові принципи роботи в Deductor. 

Практичне заняття 2. Аналіз даних засобами Excel та Deductor. 

Практичне заняття 3-4. Створення сховища даних в Deductor. 

Практичне заняття 5. Візуалізація даних в Deductor. 

Практичне заняття 6. Попередня обробка даних. 

Практичне заняття 7. ABC, XYZ аналіз. 

Практичне заняття 8-9.  Аналіз макроданих засобами Deductor. 

Практичне заняття 10. Скорингові моделі-лог регресія. 

Практичне заняття 11. Задачі кластеризації. 

Практичне заняття 12. Кластеризація клієнтів мережі книжкових магазинів. 

Практичне заняття 13. Асоціативні правила. 

 
6. Комплексне практичне індивідуальне завдання 
Індивідуальні завдання з дисципліни «Прикладний аналіз даних» виконується 

самостійно кожним студентом на основі виданих завдань. Індивідуальне завдання 

охоплює основні теми дисципліни «Прикладний аналіз даних». Метою виконання 

індивідуальних завдань є оволодіння навиками практичного застосування отриманих 

знань. Індивідуальні завдання оформляються у відповідності з встановленими 

вимогами. Виконання індивідуального завдання є одним із обов’язкових складових 

модулів залікового кредиту. 

Варіанти з дисципліни «Прикладний аналіз даних»: 

1. Застосування систем прикладної економічної кібернетики для інформаційно- 

аналітичного забезпечення прийняття рішень (на основі обраного прикладу). 

2. Основні форми подання й способи пояснення (інтерпретації) результатів 

аналізу інформації. 

3. Основні етапи аналізу й інтерпретації даних. 

4. Стратегії уведення, подання й організації вихідних даних в інформаційних 

системах з аналізу інформації. 

5. Вимірювальні шкали, подання змінних, уведення й редагування даних. 

6. Трансформація даних і файлів у методах аналізу інформації (на обраному 

методі, прикладі рішення завдання). 

7. Основні способи завантаження даних у системи аналізу інформації з різних 

джерел, у тому числі на основі ODBC. 

8. Об’єднання й агрегування (файлів) даних у інформаційно-аналітичних 

системах із застосуванням засобів аналізу інформації. 

9. Базові розвідницькі методи аналізу даних. 

10. Табличні способи подання результатів аналізу інформації. 

11. Застосування методів і засобів картографії для аналізу даних й 

інтерпретації його результатів. 

12. Побудова й інтерпретації карт візуалізації залежностей (на обраному 

прикладі, у тому числі - аналізу категоріальних даних). 



13. Побудова, застосування та інтерпретації карт категоріальних даних. 

14. Підготовка звітів та експорт результатів аналізу із систем аналізу 

інформації. 

15. Класичні методи багатомірного статистичного аналізу. 

16. Роль і місце методів класичного статистичного аналізу для розв’язання 

основ- них завдань аналізу інформації. 

17. Застосування методів класифікації й кластеризації для сегментації даних. 

18. Використання дерев рішень у завданнях класифікації (на обраному 

прикладі). 

19. Компоненти й моделі тимчасових рядів (тренду, сезонності, циклу, 

випадкового компонента). 

20. Введення в нейронні мережі: основні принципи організації, побудови й 

застосування. 

21. Рішення завдань класифікації нейронними мережами (на обраному 

прикладі). 

22. Застосування нейронних мереж до завдань регресійного аналізу (на 

обраному прикладі). 

23. Застосування нейронних мереж до завдань прогнозування часових рядів (на 

обраному прикладі). 

24. Дерева рішень, принципи їхньої побудови, практичного застосування й 

інтерпретації результатів (характеристика дерев). 

25. Аналіз за допомогою дерева рішень: звичайні завдання аналізу за 

допомогою дерева рішень, області додатка аналізу за допомогою дерева рішень. 

26. Застосування дерева рішень для класифікації (на обраному прикладі). 

27. Застосування дерева рішень для прогнозування (на обраному прикладі). 

28. Порівняльний аналіз засобів (систем) аналізу й прогнозування на основі 

дерев рішень (на прикладі не менше трьох систем). 

29. Автоматизація виконання повторюваних завдань у системах аналізу 

інформації. 

30. Об’єднання й агрегування (файлів) даних в інформаційно-аналітичних 

системах із застосуванням засобів аналізу інформації. 

31. Створення звітів й експорт результатів із систем аналізу інформації у різні 

додатки (на прикладі обраної системи). 

32. Вплив розмірності й обсягів вихідних даних на вибір і застосування засобів 

аналізу інформації. 

33. Методи аналізу різнотипних експериментальних даних. 

34. Застосування генетичних алгоритмів для аналізу даних (на прикладі пакета 

SNN). 

35. Організація й реалізація оптимального вибору структури й параметрів 

моделей в аналізу інформації (на обраному прикладі). 

 

 
7. Самостійна робота (81 год.) 



1. Класифікація моделей аналізу даних. 

2. Класифікація методів аналізу даних. 

3. Алгоритми класифікації. 

4. Алгоритми кластеризації. 

5. Алгоритми пошуку асоціативних правил. 

6. Алгоритми аналізу послідовностей. 

7. Алгоритми аналізу часових рядів. 

8. Алгоритми очистки даних. 

9. Алгоритми відновлення даних. 

10. Застосування аналізу даних в маркетингу. 

11. Застосування аналізу даних в соціології. 

12. Застосування аналізу даних в податковій службі. 

 

8. Організація і проведення тренінгу (4 год.) 

Тематика: Комплексний підхід до аналізу інформації виробничого підрозділу з 

точки зору задач економічної кібернетики. 

Порядок проведення: 

1. Практично освоїти платформу для аналізу інформації. 

2. На основі вибраної платформи побудувати модель аналізу вибраних 

показників. 

3. Провести аналіз показників та інтерпретацію результатів аналізу. 

4. Представити результати аналізу у вигляді короткого звіту — у вигляді 

діаграм, графіків, гістограм та їх опис. 

Література: 2. 

 

9. Методи оцінювання 

У навчальному процесі застосовуються: лекції, в тому числі з використанням 

ТЗН; практичні заняття; індивідуальні заняття; виконання індивідуальних завдань під 

керівництвом викладача та самостійно. 

В процесі вивчення дисципліни «Прикладний аналіз даних» використовуються 

наступні методи оцінювання навчальної роботи студента: 

- поточне опитування; 

- підсумкове тестування по кожному змістовому модулю; 

- ректорська контрольна робота; 

- оцінювання виконання контрольних практичних індивідуальних завдань; 

- підсумковий іспит. 

 

10. Критерії, форми поточного та підсумкового контролю 

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) 

 
11. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення, використання 

яких передбачає навчальна дисципліна 

 

№ Найменування Номер теми 

1 Середовище MICROSOFT EXCEL, Deductor 1 — 9 

2 Пакет прикладних програм MATLAB 1 — 9 
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