
БІЗНЕС-АНАЛІЗ 

Мета курсу ˗ формування аналітичної компетенції майбутніх фахівців в 
управлінні підприємством. Для досягнення даної мети необхідно опанувати 
систему знань, умінь і навичок в області процесного підходу до управління, 
отримати уявлення про основні завдання бізнес-аналітики, основні прийоми і 
методи, що застосовуються в процесі їх вирішення; формування світогляду 
студентів, логічної та евристичної складової мислення. 

Міжпредметні зв’язки. Курс «Бізнес-аналіз» має безпосередній зв'язок із 
такими дисциплінами, як: «Менеджмент та маркетинг», «Основи 
підприємницької діяльності», «Економіка підприємства», «Економічний 
аналіз», «Формування бізнес-моделі підприємства» тощо. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: формування у студентів професійних компетентностей 
щодо застосування методів аналізу стану та закономірностей розвитку суб’єктів 
господарювання. 

 Програмні результати навчання: 
знати: потреби сучасних підприємств в аналітичній інформації; методи для 
обробки та аналізу статистичних даних для вирішення актуальних соціально-
економічних задач в бізнесі; сучасні методи інтелектуального аналізу даних для 
моделювання розвитку соціально-економічних систем та процесів; основні 
принципи прийняття ефективних управлінських рішень на основі аналізу 
тенденцій основних характеристик сегментів бізнесу; 
вміти: формувати інформаційний простір відповідно до наукових методів 
первинної обробки інформації; формувати систему показників, їх 
взаємозв’язків та проведення оцінки процесів, що відбуваються в бізнес 
середовищі; моделювати бізнес-процеси за допомогою новітніх методів; 
проводити оцінку якості продукції та ефективності бізнес-процесів;  
володіти:  знаннями про сучасні концепції управління підприємствами та 
покращення бізнес-процесів; підходами до управління і аналізу бізнес-процесів 
підприємства; проктичними навичками аналізу та проведення моніторинг 
розвитку бізнес-процесів; сучасними методами та технологіями бізнес-
планування. 

Змістовне наповнення навчальної дисципліни: 
Основні поняття бізнес-аналітики. Основні етапи проведення аналізу бізнес-
процесів. Основні категорії бізнес-аналітики. Поняття інформації, види 
інформації. Аналітична інформація – основа для управління. Реквізит, 
показник, інформаційне повідомлення, інформаційний масив, інформаційний 
потік, інформаційна підсистема, інформаційна система як структурні одиниці 
аналітичної інформації. Взаємозв’язок окремих елементів структурних одиниць 
аналітичної інформації. Структура і потоки аналітичної інформації. Специфічні 



особливості аналітичної інформації. Звітність та стандартні схеми потоків 
аналітичної інформації. 
Структури даних, основні відмінності інформації та даних. Поняття 
«структура даних». Відмінності інформації та даних. Основні види структур 
даних та методи їх перетворення. Класифікація різних типів наборів даних. 
Класифікаційні ознаки даних: за типом вимірювання, за об’ємом, за типом 
збору та за впорядкованістю спостережень. Інформаційні джерела пошуку 
даних для аналізу бізнес-середовища. 
Поняття «структура», класифікація структур. Визначення структури та 
структурного показника. Методи визначення показників простої структури та 
багатовимірної структури. Структурні зрушення в економіці. Індивідуальні 
показники структурних зрушень. Визначення «структурне зрушення» в 
економіці. Класифікація показників структурно-динамічного аналізу. 
Розрахунок та застосування на практиці індивідуальних показників абсолютних 
та відносних структурних зрушень зі змінною та постійною базою порівняння. 
Абсолютні та відносні коефіцієнти структурних зрушень. Лінійний та середній 
квадратичний коефіцієнти абсолютних та відносних структурних зрушень зі 
змінною та постійною базою порівняння. Інтерпретація значень показників 
структурних зрушень. Показники структурних відмінностей. Узагальнюючі 
показники структурних відмінностей: Індекс Салаї, індекс Гатева. Визначення 
та застосування на практиці критерію J R. Застосування коефіцієнту 
нерівномірності розподілу в аналізі нерівномірності структур. 
Основні способи представлення густини розподілу. Визначення густини 
розподілу. Сутність основних способів представлення густини розподілу. 
Поняття закону розподілу. Основні характеристики основних законів 
розподілу. Статистичні гіпотези їх класифікація. Основні поняття теорії 
перевірки статистичних гіпотез. Формування статистичної гіпотези та вибір 
критичного рівня значущості. Класифікація гіпотез. Види критичних областей. 
Критерії перевірки гіпотез. Параметричні критерії. Параметричні критерії 
оцінки гіпотез. Методи перевірки гіпотез за допомогою розрахункових тестів. 
Непараметричні критерії перевірки гіпотез. Непараметричні критерії оцінки 
гіпотез. Огляд непараметричних процедур, особливостей та випадків їх 
використання. Застосування непараметричних критеріїв. Алгоритми 
застосування 5 непараметричних критеріїв: T-критерія Вілкоксона, Q-критерія 
Розенбаума та ін. Обмеження їх застосування. Специфіка аналізу якісних 
даних. Основні методи перетворення даних. Відмінності аналізу якісних та 
кількісних даних. Класифікація критеріїв аналізу якісних даних, переваги та 
недоліки. Умови використання критеріїв для якісних даних. Аналіз якісних 
даних за допомогою критерію хіквадрат. 
Світові методи контролю якості. Основні етапи розвитку контролю якості в 
світі. Риси західного та східного підходів світового досвіду. Сучасні методи 



контролю якості (вітчизняний досвід). Показники, що використовуються для 
сучасного контролю якості в підприємницькому середовищі. Характеристика 
циклів управління якістю. 
Основні поняття. Задачі Data Mining. Поняття інтелектуального аналізу даних 
як дисципліни, її зв’язок з іншими дисциплінами. Відмінності Data Mining від 
інших методів аналізу даних. Основні властивості знань, які виявляються. 
Застосування Data Mining в різних галузях економіки. Основні сфери 
вирішення бізнес-завдань за допомогою Data Mining. 
Класифікація методів Data Mining та способи візуального подання даних. 
Класифікація методів Data Mining. Основні властивості методів Data Mining. 
Cпособи та основні принципи візуального подання даних. Візуалізатори 
отриманих результатів в ході роботи відповідних методів. Теоретичні аспекти 
методів побудови дерев рішень. Дерева рішень, як метод рішення завдання 
класифікації. Основні переваги дерев рішень. Основні алгоритми побудов дерев 
рішень. Скорочення дерева або відсікання його елементів. Функція оцінки 
якості розбиття. 
Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3 кредити ЄКТС, загальний обсяг 90 
годин, у т.ч. – 36 годин аудиторних занять і 54 годин – самостійна та 
індивідуальна робота.  
Форма семестрового контролю: залік. 


