
ЛЬВІВСЬКИЙ  НАЦІОНАЛЬНИЙ  УНВЕРСИТЕТ  імені  ІВАНА  ФРАНКА 

 

Кафедра інформаційних систем у менеджменті  

 

 

 

 

        
 

 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

 
 

Інформаційно-аналітична діяльність 
 

підготовки             бакалавра  

 

галузі знань            07 “Управління та адміністрування” 

 

спеціальність    073“Менеджмент” 

 

освітня програма  “Інформаційні системи у менеджменті” 

 

факультет                Економічний 

 

 

 

 

 

 

 

 
2020 – 2021  навчальний рік 



2 

 

 

       

 

Робоча програма з предмету «Інформаційно-аналітична діяльність» для студентів спеціальності 

073 “Менеджмент”,  освітня програма “Інформаційні системи у менеджменті ” 

“31”  серпня 2020 року – 25 с. 

 

 

Розробник: 

Прийма С.С., доцент кафедри інформаційних систем у менеджменті, кандидат економічних наук, 

доцент 

 

 

 

Робочу програму схвалено на засіданні кафедри  інформаційних систем у менеджменті  

 

 

Протокол від “31”  серпня 2020 року № 1 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Львів, 2020 рік 

 

  



3 

 

 

1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів – 4 
Спеціальність  

073 “Менеджмент”  
Нормативна 

Модулів – 1 

Освітня програма 

Інформаційні системи у 

менеджменті” 

Рік підготовки: 

Змістових модулів  

Спеціальність (професійне 

спрямування) 

4-й  

Курсова робота Семестр 

Загальна кількість 

годин – 120 

7-й  

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 2 

самостійної роботи    

студента – 5,5 

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень: бакалавр 

 

  

Практичні, семінарські 

  

Лабораторні 

32 год.  

Самостійна робота 

88 год.  

ІНДЗ:  

Вид контролю: залік 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 

Метою вивчення вибіркової дисципліни «Інформаційно-аналітична діяльність» є 
формування у студентів знань про зміст процесів інформаційно-аналітичної діяльності, 
вироблення навичок і умінь використання інформаційно-аналітичних систем для забезпечення 
прийняття управлінських рішень. 

 

Курс розроблено так, щоб надати учасникам необхідні знання та навички роботи з різними 

джерелами інформації, вміле використанняЯкої дозволить економити ресурси, отримувати 

нових клієнтів, мати переваги перед конкурентами,  виявляти проблемні ситуації і прогнозувати 

розвиток подій. Тому у курсі представлено методи та методики обробки інформаційних потоків, 

огляд концепцій аналізу, візуалізації, оптимізації, обміну інформації за допомогою сучасних 

програмних засобів для прийняття ефективних управлінських рішень у будь-якій сфері 

соціально-економічної діяльності на підставіЯкісно проведених аналітичних досліджень. 

 

Після завершення цього курсу студент буде :  

- Знати  

− сутність інформаційно-аналітичної діяльності, її зміст та завдання на сучасному етапі; 

− потреби сучасних підприємств в аналітичній інформації;  

 теоретичні, методологічні, організаційні засади інформаційно-аналітичної діяльності;  

 основні методи і методики інформаційно-аналітичної діяльності;  

 базові моделі, що застосовуються під час аналізу інформаційнихЯвищ; 

 види інформаційно-аналітичних документів; 

 сучасні методи інтелектуального аналізу даних для моделювання розвитку соціально-

економічних систем та процесів;  

− технічні засоби інформаційного забезпечення управління;  

− автоматизовані інформаційні системи управління. 

 

- Вміти  

− обробляти дані в будь-якій формі; 

 здійснювати пошук, опрацювання та аналіз інформації з різних джерел;  

 використовувати методи систематизації, пошуку, збереження, класифікації інформації для 

різних типів контенту та носіїв;  

− володіти аналізом і обробкою даних в Excel на рівні кваліфікованого користувача; 

− аналізувати інформаційні потоки, виокремлювати дані, записувати математичні моделі 

відповідно доЯвищ, процесів і систем для їх ефективної обробки;  

− використовувати програмні продукти, що реалізують алгоритми інтелектуального аналізу 

даних; 

− створювати інформаційні продукти, здійснювати їх аналіз та надавати різні інформаційні 

послуги з використанням традиційних і новітніх технологій; 

– проводити інформаційне моделювання, прогнозування, експертизу, моніторинг, здійснювати 

інформаційно-аналітичний супровід управління, бізнесу, науково-аналітичної діяльності; 

– інформаційно забезпечувати управлінський процес та покращувати роботу інформаційних 

служб установ; 

 вміти працювати в команді; 

− використовувати сучасні комунікаційні та медіа-технології для налагодження ефективного 

спілкування в різних спільнотах. 
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2. Програма навчальної дисципліни 

 
 

Тема 1. Сутність, складові, методологія, принципи інформаційно-аналітичної діяльності 

Інформаційно-аналітична діяльність як специфічний різновид людської діяльності 

Короткий історичний огляд розвитку інформаційно-аналітичної діяльності. Найважливіші 

етапи 

Джерела інформації в системі суб’єктно-об’єктних відносин інформаційної діяльності.  

Типологія та класифікація інформації 

Загальні професійні вимоги до рівня фахової підготовки аналітика 

Основні методи аналітики 

Характеристика основних різновидів ІАД 

Параметри інформації 

Види і форми інформаційної діяльності в суспільстві  

Базові моделі, що застосовуються під час аналізу інформаційних явищ 

Методи збору аналітичної інформації 

 

Тема 2. Графічне представлення даних. Візуалізація даних. 

Візуалізація та її типи. 

Стандартні елементи візуалізації даних. Графіки та їх типи. Ефективні види графіків 

Візуальний аналіз даних 

Інфодизайн. Головна ідея візуалізації 

Алгоритм для створення інфографіки 

Особливості візуального сприйняття 

Класичні принципи інфодизайну 

Робота з кольором 

Стратегії -Як зменшити складність візуалізацій 

Спарклайни 

Карти (статичні та інтерактивні) 

Огляд інструментів 

Створення картографічної діаграми в Excel 

Як працює ГІС (Геоінформаційна система) 

 

Тема 3. Консолідація даних. Зведені таблиці та графіки 

Суть консолідації даних. 

Консолідація даних в Excel. 

Що таке зведена таблиця 

Як за допомогою зведеної таблиці узагальнити дані про продажі продовольчих товарів в 

кількох продуктових магазинах 

Які макети зведених таблиць доступні в Microsoft Excel 

Чому зведені таблиці називаються зведеними таблицями 

Зміна формату у зведеній таблиці 

Сортування і фільтрування полів зведеної таблиці 

Узагальнення даних у зведеній таблиці за допомогою зведеної діаграми 

Призначення області ФІЛЬТРИ у зведеній таблиці 

Як працюють зрізи зведеної таблиці 

Застосування до зведеної таблиці умовного форматування 

Оновлення обчислень у зведеній таблиці при додаванні нових даних 

Створення обчислюваного поля у зведеній таблиці 

 

Тема 4. Модель даних 

Інструмент Модель даних, його призначення 

Додавання даних у модель даних 

Створення зв'язків у моделі даних 
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Створення зведеної таблиці за допомогою моделі даних  

Як працює експрес-перегляд 

Додавання нових даних у модель даних 

Видалення даних з моделі даних 

Зміна і видалення зв'язків 

 

Тема 5. Аналіз даних засобами Power Pivot 

Завантаження даних у PowerPivot 

Створення зведеної таблиці за допомогою PowerPivot  

Як використовувати зрізи з PowerPivot 

Функції DAX у PowerPivot 

 

Тема 6. Дослідження, візуалізація  даних засобами Power View 

Підготовка даних для Power View 

Створення діаграм за допомогою Power View 

Фільтрування діаграми Power View 

Відображення даних продажів по країнах 

Як за допомогою множників швидко створити кілька діаграм 

 

Тема 7. Аналітика і візуалізація даних з Power BI 

Інтерфейс Power BI Desktop.  

Підключення джерела даних.  

Підключення файлів у папці.  

Візуалізація даних.  

Введення даних вручну.  

Створення та управління зв’язками даних в Power BI Desktop.  

Створення обчислюваних стовпців.  

Оптимізація моделі для звітів.  

Створення обчислюваних вимірювань.  

Кругова діаграма і карта дерева в Power BI Desktop.  

Секторна діаграма.  

Деревоподібна карта.  

Гістограма з лінією.  

Карти.  

Таблиця і матриця.  

Точкова діаграма.  

Діаграма водоспаду.  

Індикатор та картки.  

Форми, текстові блоки та малюнки.  

Форматування і настройки листа.  

 

Тема 8. Аналіз даних з використанням технологій штучного інтелекту 

Поняття штучного інтелекту 

Нейронні мережі. Прогнозування. 

Поняття та методи аналітичних прогнозів 

Етапи прогнозування 

Моделі та типи прогнозів 

Побудова нейронної мережі з використанням пакета Statistica 

Побудова нейронної мережі з використанням конструктора мереж у пакеті Statistica 

Дерево рішень 

Виведення за аналогією 

Інформаційно-аналітичні системи 

Експертні системи 
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4. Структура навчальної дисципліни 
 

Назви змістових модулів і 

тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

Усього 
у тому числі 

Усього 
у тому числі 

л п лаб інд ср л п лаб інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 

Тема 1. Сутність, складові, 

методологія, принципи 

інформаційно-аналітичної 

діяльності 

14   2  12       

Тема 2. Графічне 

представлення даних. 

Візуалізація даних на карті. 

12   2  10       

Тема 3. Консолідація 

даних. Зведені таблиці та 

графіки 

12   4  8       

Тема 4. Модель даних 10   2  8       

Тема 5. Аналіз даних 

засобами Power Pivot 
12   4  8       

Тема 6. Дослідження, 

візуалізація  даних 

засобами Power View 

16   6  10       

Тема 7. Аналітика і 

візуалізація даних з Power 

BI 

22   6  16       

Тема 8. Аналіз даних з 

використанням технологій 

штучного інтелекту 

22   6  16       

Усього годин 120   32  88       
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Тематика лабораторних занять 
 

№ 
теми 

Назва теми 
Кількість 

годин 

1.  
Тема 1. Сутність, складові, методологія, принципи інформаційно-

аналітичної діяльності 
2 

2.  Тема 2. Графічне представлення даних. Візуалізація даних на карті. 2 

3.  Тема 3. Консолідація даних. Зведені таблиці та графіки 4 

4.  Тема 4. Модель даних 2 

5.  Тема 5. Аналіз даних засобами Power Pivot 4 

6.  Тема 6. Дослідження, візуалізація  даних засобами Power View 6 

7.  Тема 7. Аналітика і візуалізація даних з Power BI 6 

8.  
Тема 8. Аналіз даних з використанням технологій штучного 

інтелекту 
6 

Разом 32 

 
Тема 1. Сутність, складові, методологія, принципи інформаційно-аналітичної діяльності 

Л.р. 1. Лайфхаки в Excel 

 

Тема 2. Графічне представлення даних. Візуалізація даних на карті. 

Л.р. 2. Візуалізація даних на карті 

 

Тема 3. Консолідація даних. Зведені таблиці та графіки 

Л.р. 3. Консолідація даних.  

Л.р. 4. Створення зведених таблиць та діаграм. 

 

Тема 4. Модель даних 

Л.р. 5. Імпорт даних у MS Excel. Створення моделі даних 

 

Тема 5. Аналіз даних засобами Power Pivot 

Л.р. 6. Розширення зв'язків моделі даних за допомогою програми Excel, Power Pivot і 

DAX 

 

Тема 6. Дослідження, візуалізація  даних засобами Power View 

Л.р. 7. Створення звіту Power View. Карти в надбудові Power View 

Л.р. 8. Робота з інтерактивними діаграмами у Power View 

Л.р. 9. Імпорт бази даних з MS Access  у Excel. Доповнення схеми даних у Power View. 

Створеня звіту Power View. 

 

Тема 7. Аналітика і візуалізація даних з Power BI 

Л.р. 10. Робота з Power BI Desktop 

 

Тема 8. Аналіз даних з використанням технологій штучного інтелекту 

  Л.р. 11. Побудова нейронної мережі з використанням пакета Statistica 

  Л.р. 12. Побудова нейронної мережі з використанням конструктора мереж у пакеті 

Statistica 

 

8. Самостійна робота 

Упродовж семестру студенти повинні виконувати такі види самостійних робіт: 

1. Підготовка до лабораторних занять (включає опрацювання теоретичного матеріалу, 

опрацювання питань, що винесені на самостійне вивчення). 

2. Підготовка до контрольних робіт. 
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№ 
теми 

Назва теми 
Кількість 

годин 

1.  
Тема 1. Сутність, складові, методологія, принципи інформаційно-

аналітичної діяльності 
12 

2.  Тема 2. Графічне представлення даних. Візуалізація даних на карті. 10 

3.  Тема 3. Консолідація даних. Зведені таблиці та графіки 8 

4.  Тема 4. Модель даних 8 

5.  Тема 5. Аналіз даних засобами Power Pivot 8 

6.  Тема 6. Дослідження, візуалізація  даних засобами Power View 10 

7.  Тема 7. Аналітика і візуалізація даних з Power BI 16 

8.  
Тема 8. Аналіз даних з використанням технологій штучного 

інтелекту 
16 

Разом 88 

 

Тематика самостійного вивчення матеріалу 

 
Тема 1. Сутність, складові, методологія, принципи інформаційно-аналітичної діяльності 

Інформаційно-аналітична діяльність як специфічний різновид людської діяльності 

Короткий історичний огляд розвитку інформаційно-аналітичної діяльності. Найважливіші 

етапи 

Джерела інформації в системі суб’єктно-об’єктних відносин інформаційної діяльності.  

Типологія та класифікація інформації 

Загальні професійні вимоги до рівня фахової підготовки аналітика 

 

Тема 2. Графічне представлення даних. Візуалізація даних. 

Візуалізація та її типи. 

Стандартні елементи візуалізації даних. Графіки та їх типи. Ефективні види графіків 

Візуальний аналіз даних 

Інфодизайн. Головна ідея візуалізації 

Алгоритм для створення інфографіки 

Особливості візуального сприйняття 

Класичні принципи інфодизайну 

 

Тема 3. Консолідація даних. Зведені таблиці та графіки 

Суть консолідації даних. 

Консолідація даних в Excel. 

Що таке зведена таблиця 

Як за допомогою зведеної таблиці узагальнити дані про продажі продовольчих товарів в 

кількох продуктових магазинах 

Застосування до зведеної таблиці умовного форматування 

 

Тема 4. Модель даних 

Інструмент Модель даних, його призначення 

Створення зв'язків у моделі даних 

Створення зведеної таблиці за допомогою моделі даних  

Додавання нових даних у модель даних 

 

Тема 5. Аналіз даних засобами Power Pivot 

Завантаження даних у PowerPivot 

Створення зведеної таблиці за допомогою PowerPivot  

Як використовувати зрізи з PowerPivot 
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Функції DAX у PowerPivot 

 

Тема 6. Дослідження, візуалізація  даних засобами Power View 

Підготовка даних для Power View 

Створення діаграм за допомогою Power View 

 

Тема 7. Аналітика і візуалізація даних з Power BI 

Кругова діаграма і карта дерева в Power BI Desktop.  

Секторна діаграма.  

Деревоподібна карта.  

Гістограма з лінією.  

Точкова діаграма.  

Діаграма водоспаду.  

Індикатор та картки.  

Форми, текстові блоки та малюнки.  

Форматування і настройки листа.  

 

Тема 8. Аналіз даних з використанням технологій штучного інтелекту 

Поняття та методи аналітичних прогнозів 

Етапи прогнозування 

Моделі та типи прогнозів 

Інформаційно-аналітичні системи 

Експертні системи 

 
 

Методи навчання 
 

Презентації, реферати, дискусія, групові проекти. 

На лабораторних заняттях відбувається обговорення тем дисципліни, розв’язування 

прикладних задач, оцінювання знань студентів. 

Важливим є вміння студента самостійно працювати з літературою. 

 

 

Методи контролю та розподіл балів, які отримують студенти 
 

Контроль за виконанням студентами навчального плану здійснюється з допомогою таких 

видів контролю:  

- поточний, який передбачає поточне опитування студентів на лабораторних 

заняттях, перевірку виконання самостійної роботи, написання рефератів; 

За поточний контроль студент може набрати до 100 балів. 
 

 

Поточний контроль: 

80 балів нараховується за підготовку і роботу на лабораторних заняттях: 

– за контрольні перевірки теоретичного матеріалу на занятті шляхом усного і письмового 

опитування;  

– за виконання лабораторних і самостійних завдань; 

20 балів нараховується за підготовку рефератів. 

Оцінювання знань студента здійснюється за 100-бальною шкалою (для екзаменів 

і заліків). 

При оформленні документів за екзаменаційну сесію використовується таблиця 

відповідності оцінювання знань студентів за різними системами: 
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Шкала оцінювання: національна та ECTS 
 

Сума балів за всі 
види навчальної 

діяльності 

Оцінка 
ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 
проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    
 

зараховано 
81-89 В 

добре  
71-80 С 

61-70 D 
задовільно  

51-60 Е  

31-50 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 
можливістю повторного 

складання 

0-30 F 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 
дисципліни 

не зараховано з 
обов’язковим повторним 
вивченням дисципліни 

 

 

Методичне забезпечення 
 

Методичне забезпечення дисципліни складається із: 

- Теоретичного матеріалу у вигляді слайдів у системі Moodle; 

- Лабораторних робіт та індивідуальних завдань (у системі Moodle); 

- Тем рефератів (Додаток А) 

 

Рекомендована література 
 

Основна література: 

1. Варенко В.М. Інформаційно-аналітична діяльність: Навч. посіб. / В. М. Варенко. – К.: 

Університет «Україна», 2014. – 417 с. 

2. Інформаційно-аналітична діяльність [Електронний ресурс] : курс лекцій / укладач Шкіцька 

І.Ю. — Тернопіль : ТНЕУ, 2018. — Режим доступу: 

http://library.tneu.edu.ua/index.php/uk/nmkd/2638- 2013-12-19-10-42-55. 

3. Павлов, О. І. Основи інформаційно-аналітичної діяльності [Текст] : навч. посіб. / Павлов О. 

І.; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України; Одес. регіон. ін-т держ. упр., Каф. регіон. 

політики та публ. адміністрування. - Одеса : Астропринт, 2011. - 240 с. 

4. Математичне моделювання для економістів  : Навч. посіб. / За редакцією Ю. Г. Козак, В. М. 

Мацкул. – К.: Центр учбової літератури, 2017. – 252 с. 

5. Microsoft Power BI Desktop [Електрон. ресурс]. − Режим доступу: 

https://www.microsoft.com/uk-UA/download/details.aspx?id=45331  

 

Додаткова література: 

6. Литвин Б. М. Економіко-аналітична діяльність в організації: Підручник. – К.: «Хай-Тек 

Прес», 2009. – 423 с. 

7. Косова Т.Д. Організація і методика економічного аналізу. Навч. посіб. / Т.Д. Косова, П.М. 

Сухарев, Л.О. Ващенко – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 528 с.  

8. Захарова В. І. Основи інформаційно-аналітичної діяльності [текст]: пав. посіб. / В. І Захарова., 

Л. Я Філіпова. – К.: «Центр учбової літератури», 2013. – 336 с.  

9. Телешун С. О. Інформаційно-аналітична діяльність в державному управлінні : навч.-метод. 

матеріали / С. О. Телешун, І. В. Рейтерович. – К. : НАДУ, 2013. – 36 с. 

Ситник В. Ф. Системи підтримки прийняття рішень: Навч. посіб.– К.: В.Ф. Ситник КНЕУ, 2009. 

– 614 с. 

 

  

http://library.tneu.edu.ua/index.php/uk/nmkd/2638-%202013-12-19-10-42-55
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Додаток А. 

Теми рефератів з дисципліни «Інформаційно-аналітична діяльність» 

 

1. Історія виникнення та розвитку інформаційно-аналітичної діяльності.  

2. Суть та основні принципи інформаційно-аналітичної діяльності.  

3. Методи аналітики, їх універсальність в процесі пізнання.  

4. Специфіка аналітики в системі сучасних наук: проблеми і перспективи.  

5. Проблема інтерпретації фактів в інформаційній діяльності та типові помилки.  

6. Види інформаційно-аналітичної роботи: суть, особливості класифікації та 

функціонування.  

7. Особливості викривлення та спотворення інформації в інформаційно-аналітичній 

діяльності.  

8. Комунікація як процес у структурі людської цивілізації: документознавчий аспект.  

9. Становлення і розвиток інформаційного суспільства: проблеми і перспективи.  

10. Особливості національної моделі розвитку інформаційного суспільства.  

11. Особливості забезпечення безпеки національного інформаційного простору.  

12. Процес глобалізації і Україна: виклики та проблеми.  

13. Україна в світовому інформаційному просторі  

14. Недоліки правової бази України в інформаційній сфері.  

15. Концепція Нового міжнародного інформаційного порядку і її вплив на Україну.  

16. Слабкість інформаційних позицій України в світовому інформаційному просторі.  

17. Зовнішні чинники впливу на українську інформаційну політику.  

18. Фактори результативності роботи аналітика.  

19. Етапи і порядок підготовки інформаційно-аналітичних документів.  

20. Проблема «пастки часу» і засоби її подолання.  

21. Прогностична діяльність в інформаційно-аналітичному процесі.  

22. Специфіка інформаційних систем аналітичної обробки інформації.  

23. Проблеми захисту та збереження інтелектуальної власності.  

24. Безпека підприємницької діяльності.  

25. Вдосконалення інформаційної безпеки України.  

26. Специфіка організації інформаційних послуг.  

27. Організація інформаційної діяльності підприємства.  

28. Кадрове забезпечення інформаційно-аналітичної діяльності.  

29. Матеріально-технічне забезпечення інформаційно-аналітичної діяльності.  

30. Правове забезпечення інформаційно-аналітичної діяльності.  

31. Інформаційні технології формування іміджу України.  

32. Інформаційні технології формування іміджу організації. 

 


