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1. Вступ 
 

Анотація навчальної дисципліни:  
Галузь візуалізації інформації з'явилася внаслідок досліджень взаємодії 

людини і комп'ютера, комп'ютерних наук, графіків, дизайну, психології та бізнес–
методів. Вона все частіше застосовується як найважливіший компонент у наукових 
дослідженнях, цифрових бібліотеках, для інтелектуального та фінансового аналізу 
даних, дослідження ринку, виробничого контролю тощо. Візуалізація інформації 
спрямована на створення нових та більш наглядних підходів до передачі абстрактної 
інформації в інтуїтивно зрозумілі способи. 

Однією з найбільш актуальних задач, що стоять сьогодні перед провідними 
компаніями, є обробка і аналіз великих обсягів структурованих і неструктурованих 
даних з метою поліпшення якості прийнятих бізнес–рішень. Аналіз даних є 
невід'ємною частиною всіх прикладних досліджень та вирішення проблем в 
економіці. Серед найбільш фундаментальних підходів аналізу даних особливе місце 
відводиться візуалізації інформації, або, іншими словами, візуальному аналізу даних, 
що спирається, в основному, на пізнавальні навички аналітиків, а також сприяє 
розкриттю неструктурованих дієвих ідей, які обмежені тільки людською фантазією та 
творчістю. Аналітик повинен застосовувати різні витончені методи, щоб мати 
можливість інтерпретувати будь–який соціально–економічний процес за допомогою 
візуалізації даних.  

Візуальна аналітика – це перспективна область, що швидко розвивається та 
поєднує у собі переваги графічної візуалізації і потужність аналітичних обчислень при 
роботі з великими масивами цифрової інформації. Візуалізація даних дозволяє 
виявляти закономірності, тенденції та кореляції, які в іншому випадку можуть 
залишитися непоміченими в традиційних звітах або таблицях.  

Навчальна дисципліна «Візуалізація даних та візуальна аналітика» є 
вибірковою дисципліною другого (магістерського) рівня та її освоєння дозволить 
ефективно використовувати сучасні аналітичні інструменти та інфографіку для 
аналізу складних, масових соціально–економічних явищ та процесів. Студенти 
навчаться приймати обґрунтовані рішення на основі попередньої обробки даних та їх 
інтерактивної візуалізації. 

Об'єктом навчальної дисципліни є бізнес–процеси та явища. 
Предметом навчальної дисципліни є теоретичні та практичні питання щодо 

економічної інтерпретації результатів аналізу бізнес–процесів та їх інтерактивної 
візуалізації на підставі використання сучасних аналітичних методів та інструментів 
інфографіки 
 

Мета навчальної дисципліни: є розширення та поглиблення теоретичних 
знань та набуття професійних компетентностей щодо візуальної аналітики бізнес–
процесів та прийняття ефективних рішень за допомогою використання аналітичних 
методів та інструментів візуалізації даних. 
 

Курс 1М 

Семестр 1 

Кількість кредитів ЕСТS 5 

Аудиторні навчальні заняття 
лекції 20 

лабораторні 20 

Самостійна робота  110 

Форма підсумкового контролю залік 
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Структурно-логічна схема вивчення навчальної дисципліни: 
 

Попередні дисципліни Наступні дисципліни 

Економічна теорія Бізнес-аналітика 

Мікроекономіка Тренінги 

Макроекономіка Написання магістерських дипломних робіт 

Інформатика  

Статистика  

 
 

2. Компетентності та результати навчання за дисципліною: 
 

Компетентності Результати навчання 

Здатність набувати теоретичні  
знання з  візуалізації даних та отримувати 
навички формування інформаційного 
простору дослідження 

- Вміння орієнтуватися в 
інформаційному просторі задля 
формування якісної інформаційної бази 
дослідження 

- Здатність проводити первинний 
аналіз інформаційного простору 
дослідження; 

- Здатність підготовити інформацію 
для обробки сучасними методами бізнес–
аналітики 

Здатність доцільно використовувати 
сучасні інструменти візуалізації даних 

- Здатність до раціонального 
використання інструментальної бази 
бізнес-аналізу для розв’язання конкрет-
них бізнес-задач; 

- Здатніть до представлення даних 
за допомогою інфодизайну  

Здатність використовувати методи 
аналітичної обробки даних та виявлення 
тенденцій 

- Розуміння сутності вирішуваних 
завдань за допомогою методів 
аналітичної обробки даних; 

- Здатність до моделювання 
взаємозв’язків між економічними 
процесами та явищами; 

- Вміння обирати аналітичні та 
експертні методи обробки інформації в 
умовах мінливого інформаційного 
середовища 

Здатність до якісної презентації 
результатів аналітичного дослідження для 
їх подальшого ефективного використання 

- Здатність до наочного представлення 
результатів аналізу бізнес-процесів; 

- Вміння раціонально використовувати 
інструменти інфографіки; 

-  Вміння складати аналітичні звіти. 
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3. Програма навчальної дисципліни 
 

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи візуалізації даних 
 

Тема 1. Візуальна інформація в інформаційному суспільстві 
1.1. Завдання, процес та результат візуалізації. Використання візуалізації для 

пошуку ідей. 
1.2. Етапи візуалізації даних. 
1.3. Граматика побудови графіків. 
1.4. Основні принципи візуалізації даних. 
1.5. Види візуалізації для різних типів даних. Таблиця, спарклайн, діаграма зі 

стовпцями, кругова діаграма, теплова карта. карта розсіювання, картограма, графік, 
карта пам'яті. 

1.6. Стандартні помилки візуалізації. Приклади візуалізації. Виявлення та 
виправлення помилок. 

Лабораторна робота 1 «Формування інформаційного простору для візуалізації. 
Огляд джерел інформації. Візуалізація даних в MS Excel».  

Завдання 1. Набути навички пошуку інформації відповідно до мети 
дослідження. 

Завдання 2. Ознайомитись з вітчизняними та зарубіжними джерелами 
статистичної інформації та сформувати інформаційний простір за обраною темою 
дослідження. 

Завдання 3. Набути навички візуалізації статистичної інформації за допомогою 
MS Excel та  навчитися графічно представляти статистичні дані за допомогою 
майстра діаграм MS Excel. Опанувати навички використання умовного форматування 
та спарклайнів. 

 
Тема 2. Сучасні інструменти візуалізації даних. Інфодизайн. 
2.1. Огляд інструментів, які не потребують програмування для візуалізації 

даних. Основні переваги та недоліки інструментів візуалізації даних. Області їх 
використання та типи завдань. 

2.2. Огляд інструментів, які вимагають програмування для візуалізації даних. 
Графічні бібліотеки, пакунки та їх можливості. Основні переваги та недоліки 
інструментів. Області використання та типи завдань. 

2.3. Основи Інфодизайну. Типографія, прикладна лінгвістика, прикладна 
ергономіка, графічний дизайн, прикладна психологія. 

2.4. Вибір підготовчих візуальних атрибутів. 
2.5. Рекомендації щодо вибору кольорових палітр. 
Лабораторна робота 2 «Візуалізація текстової інформації. Побудова 

ментальних карт».  
Завдання 1. Набути навички побудови ментальних карт. 
Завдання 2. Ознайомитись з програмними продуктами для побудови 

ментальних карт та створити ментальну карту об’єкту дослідження. 
 

Змістовий модуль 2. Використання сучасних методів аналітичної 
обробки даних 

 
Тема 3. Планування, збір та підготовка даних для візуалізації. Методи 

збору аналітичної інформації. 
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3.1. Етапи планування та аналізу даних. Дослідження гіпотез формулювання. 
Визначення показників тестування гіпотез. Вибір статистичних методів для перевірки 
гіпотези. 

3.2. Методи збору даних. Огляд основних методів збору даних та особливості їх 
застосування. Переваги та недоліки методів збору даних. 

3.3. Аналітична інформація. Її види. Огляд джерел аналітичної інформації та 
правила її візуалізації. 

Лабораторна робота 3 «Інфографіка: картографія (mapping)» 
Завдання 1. Набути навички візуалізації даних за допомогою картографічних 

інструментів. 
Завдання 2. Використовуючи програмний додаток Datawrapper побудувати два 

типи карт (Choropleth і Symbol) за даними обраної теми дослідження. 
 
Тема 4. Основи бізнес–аналітики. Основні методи обробки цифрової  

інформації. 
4.1. Аналітичні методи обробки даних. Методи моделювання та прогнозування. 
4.2. Експертні методи обробки даних. Метод «Дельфі». Метод оцінки ризиків. 

Метод «сценаріїв». Метод «мозкового штурму».  Ділові ігри. SWOT-аналіз. 
4.3. Особливості, обмеження та рекомендації щодо використання аналітичних 

та експертних методів бізнес-аналітики. 
Лабораторна робота 4 «Аналітичні та експертні методи обробки цифрової 

інформації». 
Завдання 1. Ознайомитись з основами бізнес-аналізу, отримати практичні 

навички використання аналітичних та експертних методів аналізу даних 
Завдання 2. Навчитися застосовувати аналітичні методи обробки цифрової 

інформації відповідно до наявних даних та освоїти основи візуалізації цифрової 
інформації. 

Завдання 3. Навчитися застосовувати експертні методи обробки цифрової 
інформації відповідно до наявних даних. 

 
Тема 5. Економічна інтерпретація візуального аналізу даних. Підготовка 

звітів. 
5.1. Аналіз соціально-економічних даних. Основні особливості соціально-

економічних даних. Завдання та мета аналізу соціально-економічних даних. 
5.2. Нетрадиційні джерела соціальних та економічних даних. Типи джерел 

даних. 
5.3.Типи звітів. Різні типи аналітичних звітів. Формування структури звіту. Мета 

звіту відповідно  характеристики цільової аудиторії. 
5.4. Розробка єдиного стилю аналітичного звіту. Звіти міжнародних організацій. 
Лабораторна робота 5 «Аналітичного звіту: структура та особливості 

побудови». 
Завдання 1.Ознайомитися з правилами складання аналітичного звіту, отримати 

знання щодо структури та основних елементів аналітичного звіту 
Завдання 2: Скласти аналітичний звіт щодо дослідження обраної галузі (сфери) 

економіки. 

4. Порядок оцінювання результатів навчання 
 

Система оцінювання сформованих компетентностей у студентів враховує види 
занять, які згідно з програмою навчальної дисципліни передбачають лекційні, 
лабораторні заняття, а також виконання самостійної роботи. Оцінювання 
сформованих компетентностей у студентів здійснюється за накопичувальною 100-
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бальною системою. Відповідно до Тимчасового положення "Про порядок оцінювання 
результатів навчання студентів за накопичувальною бально-рейтинговою системою" 
ХНЕУ ім. С. Кузнеця, контрольні заходи включають: 

поточний контроль, що здійснюється протягом семестру під час проведення 
лекційних, лабораторних занять і оцінюється сумою набраних балів (максимальна 
сума – 100 балів; мінімальна сума, що дозволяє студенту отримати залік, – 60 балів); 

модульний контроль, що проводиться у формі колоквіуму як проміжний міні-
екзамен з ініціативи викладача з урахуванням поточного контролю за відповідний 
змістовий модуль і має на меті інтегровану оцінку результатів навчання студента 
після вивчення матеріалу з логічно завершеної частини дисципліни – змістового 
модуля; 

підсумковий/семестровий контроль, що проводиться у формі заліку, відповідно 
до графіку навчального процесу. 

Оцінювання знань студента під час лабораторних занять та виконання 
індивідуальних завдань проводиться за такими критеріями: 

розуміння, ступінь засвоєння теорії та методології проблем, що розглядаються; 
ступінь засвоєння фактичного матеріалу навчальної дисципліни; ознайомлення з 
рекомендованою літературою, а також із сучасною літературою з питань, що 
розглядаються; вміння поєднувати теорію з практикою при розгляді виробничих 
ситуацій, розв'язанні задач, проведенні розрахунків у процесі виконання 
індивідуальних завдань та завдань, винесених на розгляд в аудиторії; логіка, 
структура, стиль викладу матеріалу в письмових роботах і при виступах в аудиторії, 
вміння обґрунтовувати свою позицію, здійснювати узагальнення інформації та 
робити висновки; арифметична правильність виконання індивідуального та 
комплексного розрахункового завдання; здатність проводити критичну та незалежну 
оцінку певних проблемних питань; вміння пояснювати альтернативні погляди та 
наявність власної точки зору, позиції на певне проблемне питання; застосування 
аналітичних підходів; якість і чіткість викладення міркувань; логіка, структуризація та 
обґрунтованість висновків щодо конкретної проблеми; самостійність виконання 
роботи; грамотність подачі матеріалу; використання методів порівняння, 
узагальнення понять та явищ; оформлення роботи. 

Загальними критеріями, за якими здійснюється оцінювання позааудиторної 
самостійної роботи студентів, є: глибина і міцність знань, рівень мислення, вміння 
систематизувати знання за окремими темами, вміння робити обґрунтовані висновки, 
володіння категорійним апаратом, навички і прийоми виконання практичних завдань, 
вміння знаходити необхідну інформацію, здійснювати її систематизацію та обробку, 
самореалізація на лабораторних заняттях. 

Поточний контроль з даної навчальної дисципліни проводиться в таких 
формах: активна робота на лекційних заняттях; захист лабораторної роботи; захист 
домашнього завдання; проведення поточного тестування; захист індивідуального 
завдання. 

Порядок проведення поточного оцінювання знань студентів.  

Робота на лекція оцінюється в 2 бали з них: 
1 бал – присутність на лекції; 
1 бал – активна участь в дискусії, відповіді на запитання лектора. 
Лабораторна робота оцінюється в 5 балів з них: 
1 бал – правильність відповідей за темою роботи. Викладач в усній формі 

перевіряє теоретичні знання студента за відповідною темою та практичні навички їх 
використання; 
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1 бал – знання програмних продуктів та технологій використання ЕВМ. Студент 
має знати основні модулі ПП, що використовуються в лабораторній роботі, вміти 
інтерпретувати результати візуалізації.  

2 бали –  робота з інтернет ресурсами та підбір статистичних даних. Студент 
має самостійно та коректно обрати данні для лабораторної роботи, вміти 
інтерпретувати результати розрахунків відповідно до обраного об’єкту дослідження. 

1 бал – якісно оформлений звіт з лабораторної роботи. 
При оцінюванні виконання лабораторних робіт увага також приділяється якості, 

самостійності та своєчасності здачі виконаних завдань викладачу (згідно з графіком 
навчального процесу). У випадку несвоєчасності здачі оцінка складає 70% від 
отриманого результату. 

Домашнє завдання оцінюється 4 бали з них: 
2,5 бали – у випадку правильного вирішення завдання, тобто повного 

виконання всіх елементів завдання, коректного використання інформації, наявності 
економічної інтерпретації отриманих результатів; 

1,5 бали – наявність помилок. Дана оцінка виставляється у випадку наявності 
несуттєвих помилок в розрахунках, відсутності економічної інтерпретації, 
невиконання деяких елементів завдання чи несвоєчасності виконання; 

Робота не оцінюється у випадку наявності грубих помилок, не виконання 
більше ніж 50% завдань, некоректного вибору даних, що повністю порушує логіку та 
доцільність розрахунків та візуалізації. 

Для поточного тестування використовуються тести в електронному вигляді та 
розміщені на сайті «Персональних навчальних систем Харківського національного 
економічного університету ім. С. Кузнеця».   

Тестове завдання містить 15 запитань щодо перевірки знань основних 
категорій навчальної дисципліни залежно від теми. 

Тестове завдання оцінюється в 3 бали з них: 
25% вірних відповідей – 1 бал; 
50% вірних відповідей – 1,5 бали; 
75% вірних відповідей – 2,5 бали; 
100% вірних відповідей –3 бали. 
Підсумковий контроль знань та компетентностей студентів з навчальної 

дисципліни «Візуалізація даних та візуальна аналітика» здійснюється у формі 
захисту індивідуального науково-дослідного завдання (ІНДЗ). ІНДЗ охоплює програму 
дисципліни і передбачає визначення рівня знань та ступеня опанування студентами 
компетентностей. 

Кожен студент обирає сферу дослідження, формує інформаційний простір та 
визначає методи (прийоми, способи) обробки цифрової інформації. Результатом 
виконання ІНДЗ є підготовка аналітичного звіту та його захист. ІНДЗ оцінюється в 20 
балів з них: 

1-3 балів – тільки сформовано інформаційний простір дослідження; 
4-6 балів – правильно сформовано інформаційну базу, надано обґрунтування 

та раціональне використання сучасних методів бізнес-аналітики та візуалізації даних; 
7- 9 балів - правильно сформовано інформаційну базу, надано обґрунтування 

та раціональне використання сучасних методів бізнес-аналітики та візуалізації даних, 
однак деякі неточності мають елементи інфографіки та інфодизайну; 

10-12 балів - правильно сформовано інформаційну базу, надано обґрунтування 
та раціональне використання сучасних методів бізнес-аналітики та візуалізації даних, 
однак відсутня економічна інтерпретація результатів аналізу; 

13 балів – аналітичний звіт підготовлено методично вірно, витримана 
структура, правильно сформовано інформаційну базу, надано обґрунтування та 
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раціональне використання сучасних методів бізнес-аналітики та візуалізації даних, 
економічна інтерпретація результатів аналізу є вірною. 

Завданням ІНДЗ є перевірка розуміння студентом програмного матеріалу в 
цілому, логіки та взаємозв'язків між окремими розділами, здатності творчого 
використання накопичених знань, вміння формулювати своє ставлення до певної 
проблеми навчальної дисципліни тощо. В умовах реалізації компетентнісного підходу 
ІНДЗ оцінює рівень засвоєння студентом компетентностей, що передбачені 
кваліфікаційними вимогами.  

Студента слід вважати атестованим, якщо сума балів, одержаних за 
результатами підсумкової/семестрової перевірки успішності, дорівнює або 
перевищує 60. (табл. 4.1). 

Підсумкова оцінка з навчальної дисципліни розраховується з урахуванням 
балів, отриманих під час захисту ІНДЗ, та балів, отриманих під час поточного 
контролю за накопичувальною системою. Сумарний результат у балах за семестр 
складає: "60 і більше балів – зараховано", "59 і менше балів – не зараховано" та 
заноситься у залікову "Відомість обліку успішності" навчальної дисципліни.  

 
Таблиця 4.1 

Розподіл балів за тижнями  

 

Теми змістовного модулю 
Лекційні 
заняття 

Лабораторні 
заняття 

Тестування 
Домашні 
завдання 

Усього 

З
м

іс
т
о

в
и

й
 

м
о

д
у

л
ь

 1
. 
 

Тема 1 
5 - 6 

тиждень  
4 5 3 4 16 

Тема 2 
7 - 8 

тиждень  
4 5 3 4 16 

З
м

іс
т
о

в
и

й
 

м
о

д
у

л
ь

 2
. 
 Тема 3 

9 - 10 
тиждень  

4 5 3 4 16 

Тема 4 
11 - 12 

тиждень  
4 5 3 4 16 

Тема 5  
13 – 14 

тиждень  
4 5 3 4 16 

Захист ІНДЗ     20 

Усього 20 25 15 20 100 
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Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 
 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 
ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 
для заліку 

90 – 100 А відмінно 

зараховано 

82 – 89 B 
добре 

74 – 81 C 

64 – 73 D 
задовільно 

60 – 63 E 

35 – 59 FX 
незадовільно не зараховано 

1 – 34 F 
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