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Зміст робочої програми навчальної дисципліни 

 

1. Мета вивчення навчальної дисципліни – формування у здобувачів 

вищої освіти сучасної системи теоретичних знань та практичних вмінь з 

аналізу великих даних у фінансах з метою прийняття ефективних 

управлінських рішень. 

Дисципліна професійної підготовки нормативних компонентів, місце в 

освітній програмі – ООК 07. 

2. Обсяг дисципліни 

Найменування показників 

Характеристика навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Рік навчання 1 1 

Семестр вивчення 2 2 

Кількість кредитів ЄКТС 5 5 

Загальний обсяг годин 150 150 

Кількість годин навчальних занять 60 18 

Лекційні заняття 30 8 

Практичні заняття 30 10 

Самостійна та індивідуальна робота 90 132 

Форма підсумкового контролю екзамен екзамен 
 

3. Статус дисципліни – нормативна, професійної підготовки. 

4. Передумови для вивчення дисципліни – отримані знання та вміння з 

інформатики, інформаційних технологій (систем і технологій на 

підприємстві), цифрової грамотності. 

Програмні компетентності навчання – визначені освітніми програмами, 

узагальнені у наступній:  

Здатність обліковувати, управляти та контролювати фінансові аспекти 

бізнесу з використанням інноваційних методів та технологій, здійснювати 

діяльність з консультування власників, менеджменту та інших користувачів 

інформації з фінансових питань на основі аналізу великих даних. 

5. Очікувані результати навчання з дисципліни:  

Збирати, оцінювати і аналізувати великі дані фінансової сфери для 

формування релевантної інформації для прийняття управлінських рішень, 



 

                                                                      

використовувати блокчейн-технології в обліку та управлінні даними, 

обліковувати, управляти та контролювати фінансові аспекти бізнесу з 

використанням інноваційних методів та технологій. 

6. Засоби діагностики результатів навчання – екзамен, стандартизовані 

тести, реферати, творчі роботи, студентські презентації та виступи на 

наукових заходах. 

7. Програма навчальної дисципліни 

Денна форма навчання 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

разом 

у тому числі 

лекційні 

заняття 

практич

-ні 

заняття 

самості

йна 

робота 

індивіду

альна 

робота 

1 2 3 4 5 6 

Тема 1. Вступ. Поняття великих 

даних та їх класифікація 
12 2 2 6 2 

Тема 2. Концепції великих даних 14 4 2 6 2 

Тема 3. Визначення джерел та 

засобів отримання перинних даних. 

Основи технології моніторингу, 

реєстрації та обробки великих 

даних 

16 4 4 6 2 

Тема 4. Технології зберігання 

великих даних 
12 2 2 6 2 

Тема 5. Технології аналізу даних 16 4 4 6 2 

Тема 6. Візуалізація великих даних 18 4 4 8 2 

Тема 7. Системні ризики та 

фінансові мережі 
12 2 2 6 2 

Тема 8. Комплексний аналіз на 

основі великих даних фінансових 

ринків 

16 4 4 6 2 

Тема 9. Аналіз великих даних в 

банківській сфері 
14 2 4 6 2 

Тема 10. Безпека та 

конфіденційність великих даних у 

фінансах 

12 2 2 6 2 

Усього по дисципліні 150 30 30 68 22 

 

8. Форми поточного та підсумкового контролю. 
 

Основні методи контролю знань студентів:  

− усна перевірка (опитування, розв’язання проблемних ситуацій тощо) на 



 

                                                                      

практичних заняттях, враховуючи, що рівень підготовки студента відображає 

систематичність його самостійної роботи над курсом; 

− тестова перевірка за темами дисципліни; 

− практична перевірка - вирішення завдань; 

− захист рефератів, доповідей; 

− виконання і захист ІНДЗ; 

− виконання модульної контрольної роботи; 

− екзамен. 

 

9. Критерії оцінювання результатів навчання.  
Система контролю знань студентів з дисципліни «Аналіз великих даних у 

фінансах» включає в себе поточний та підсумковий контроль знань студентів. 

Зазначена форма контролю організовується так, щоб стимулювати ефективну 

самостійну роботу студентів протягом семестру і забезпечити об’єктивне 

оцінювання їхніх знань. 

Завданням поточного контролю є перевірка розуміння та засвоєння певного 

матеріалу, вироблених навичок проведеннятворчих робіт, умінь самостійно 

опрацьовувати тексти, здатності осмислити зміст теми чи розділу, умінь публічно чи 

письмово представити певний матеріал (презентація). 

Об’єктами поточного контролю знань студента є: 

− систематичність та активність роботи протягом семестру; 

− виконання завдань для самостійного опрацювання; 

− виконання завдань модульного контролю. 

Систематичність і активність роботи студента впродовж семестру 

контролюється й оцінюється за такими видами робіт:  

− відвідування практичних занять; 

− рівень знань, продемонстрований у відповідях і виступах на практичних 

заняттях; 

− активність під час обговорення питань, винесених на практичні заняття;  

− експрес-тестування. 

Контролю і оцінюванню виконання завдань для самостійного опрацювання 

підлягають: 

− поглиблене вивчення (самостійне опрацювання) тем у цілому чи окремих 

питань; 

− виконання індивідуальних аналітико-розрахункових ситуаційних завдань; 

− виконання індивідуальних робіт з елементами наукового дослідження в 

галузі цифрових трансформацій; 

− підготовка аналітичних і бібліографічних оглядів, рефератів, есе тощо. 

Завданням підсумкового контролю є перевірка загального розуміння та 

засвоєння теоретичного та практичного матеріалу всього курсу дисципліни. 
 

Розподіл балів, які отримують студенти 
 

Поточний і модульний контроль – 60 балів 
Екзамен Сума балів Поточний 

контроль 
МКР ІНДЗ 

20 30 10 40 100 



 

                                                                      

 

11.   Інструменти, обладнання та програмне забезпечення, використання 

яких передбачає навчальна дисципліна (за потребою). 
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то, как мы живем, работаем и мыслим. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2017. 240 c. 

3. Фрэнк Билл. Революция в аналитике. Как в эпоху Big Data улучшить 

ваш бизнес с помощью операционной аналитики. М.: Альпина Паблишер, 

2014. 430 с. 

4. Фрэнкс Билл. Укрощение больших данных. М.: Манн, Иванов и 

Фербер, 2014. 352 с. 

5. Steven Skiena. The Data Science Design Manual. URL: http://www.data-

manual.com/ 

6. Dimitri P. Bertsekas and John N. Tsitsiklis. Introduction to Probability. 
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Norton and Company, 2013. 
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Informative Patterns and Data Cleaning.  
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(2010). Visual Analytics.  

12.  www.vismaster.eu/wp-content/uploads/2010/11/VisMaster-book-
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13. R. M. Müller, H.-J. Lenz (2013). Business Intelligence. 

14. E. Friedmann, T. Dunning (2015). Time Series Databases: New Ways to 

Store and Access Data. 

15. D. Hand, H. Mannila, P. Smyth (2001). Principles of Data Mining. 

16. J. Han, M. Kamber (2011). Data Mining. Concepts and Techniques. 

17. Visualize This by Nathan Yau. 

18. Python for Data Analysis by Wes McKinney (O‘REILLY). 

19. Data Science from Scratch by Joel Grus (O‘REILLY) Elements of 

Statistical Learning: Data Mining, Inference, and Prediction, by Trevor Hastie, 

Robert Tibshirani and Jerome Friedman. 
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1. Вуколов Э.А. Основы статистического анализа. Практикум по 
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пакетов STATISTICA и EXCEL: учебное пособие для студентов вузов. 

М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2013. 464 с. 
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http://www.intuit.ru/studies/courses/1145/214/info 

4. Распределенные файловые системы. Технологии хранения и обработки 

больших объемов данных / Computer Science Center. URL: 

https://compscicenter.ru/ courses/ big-data/ 2015-spring/ classes/1117/. 

5. Ситник В. Ф., Краснюк М. Т. Інтелектуальний аналіз даних 

(дейтамайнінг): навч. посіб.К.: КНЕУ, 2007. 376 с. 
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Используем R! М.: ДМК Пресс, 2012. 298с. 
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https://flowingdata.com/2017/08/18/catalog-of-visualization-types-to-find-the-one-that-fits-your-dataset/
https://flowingdata.com/2017/08/18/catalog-of-visualization-types-to-find-the-one-that-fits-your-dataset/
https://flowingdata.com/2015/12/15/a-day-in-the-life-of-americans/
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17. http://www.visualisingdata.com/2014/04/the-fine-line-between-confusion-

and-deception 

18. http://tylervigen.com/spurious-correlations 
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Таблиця відповідності шкал оцінювання навчальних досягнень 

здобувачів вищої освіти 

Рейтингова 

оцінка з 

навчальної 

дисциплін

и 

Оцінк

а за 

шкало

ю 

ECTS 

Пояснення 

Рекомендо

вані сис-

темою 

ECTS 

статистичн

і значення 

(у %) 

Екзамена

ційна 

оцінка за 

національ

ною 

шкалою 

Націона

льна 

залікова 

оцінка 

90 - 100 А 

Відмінно (відмінне 

виконання лише з 

незначною кількістю 

помилок) 

10 відмінно 

зарахо-

вано 

82 - 89 В 

Дуже добре (вище 

середнього рівня з кількома 

помилками) 

25 

добре 

75 - 81 С 

Добре (в цілому правильне 

виконання з певною 

кількістю суттєвих 

помилок) 

30 

67 - 74 D 

Задовільно (непогано, але зі 

значною кількістю 

недоліків) 

25 

задовільн

о 

60 - 66 E 

Достатньо (виконання 

задовольняє мінімальним 

критеріям) 

10 

35 - 59 FX 

Незадовільно (з 

можливістю повторного 

складання) 
 

незадо-

вільно 

не 

зарахова-

но 
1 - 34 F 

Незадовільно (з 

обов’язковим повторним 

курсом) 

 

https://callingbullshit.org/tools/tools_proportional_ink.html
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http://www.visualisingdata.com/2014/04/the-fine-line-between-confusion-and-deception
http://tylervigen.com/spurious-correlations

