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Кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри економічної кібернетики та маркетингового менеджменту НТУ «ХПІ». Досвід роботи 
– 30 лет. Автор понад 50 наукових та навчально-методичних робіт. Провідний лектор з дисциплін «Інформаційні системи та бази 
даних», «Інформаційні технології в управлінні», «Засоби аналізу даних», «Засоби візуалізації економічної інформації». 
 

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДИСЦИПЛІНУ  

Анотація 

Дисципліна визначає призначення, цілі та завдання використання візуальної інформації менеджментом економічних об'єктів для 
вирішення наступних завдань: дослідження та аналіз стану економічного об'єкта, відстеження процесів, що відбуваються, 
презентація інформації з метою ознайомлення і вивчення. Формує рекомендації для вибору форми візуалізації в залежності від 
розв'язуваних завдань, типу використовуваних даних, цілей і призначення візуалізації, а також дизайнерських рішень, які 
використовуються для ділової графіки. 

Мета та задачі Формування професійної компетенції в питаннях використання сучасних технологій візуалізації для аналізу і дослідження 
економічної та управлінської інформації, для ілюстрації звітів і презентацій, для збільшення ефективності управління. 

Формат Лекції, лабораторні заняття, консультації. Підсумковий контроль – залік (7 семестр). 

Результати навчання 
Обирати релевантні методи візуалізації в залежності від наявних даних, поставлених цілей і завдань, а також рівня управління, для 
якого готується візуалізація, здійснювати пошук і підготовку даних для візуалізації, знати і виконувати базові правила і вимоги 
створення візуалізацій. 

Обсяг Загальний обсяг дисципліни - 120 ч.: лекції - 32 ч., лабораторні заняття - 32 ч., самостійна робота - 56 ч. 

Попередні 
дисципліни 

Економічна інформатика, Інформаційні системи і бази даних 

mailto:konochovaz@gmail.com


Вимоги 
викладача 

Студент зобов'язаний відвідувати всі заняття за розкладом, не запізнюватися. Дотримуватися етики поведінки. Для вивчення 
дисципліни необхідно мати конспект. Працювати з навчальної та додатковою літературою, з літературою на електронних носіях і в 
Інтернеті. При пропуску лекційних занять проводиться усна співбесіда по темі. При пропуску лабораторної роботи студент повинен 
надати виконану лабораторну роботу і захистити її, продемонструвавши самостійність виконання і володіння навичками. З метою 
забезпечення необхідної якості знань з дисципліни необхідна відвідуваність і регулярна підготовка до занять, а також виконання 
лабораторних робіт і індивідуального (розрахунково-графічного) завдання. даних і пояснювальної записки до курсового проекту. 
Без особистої присутності студента підсумковий контроль не проводиться. 

СТРУКТУРА ДИСЦИПЛІНИ  

Тема 1 Візуалізація та інфографіка Лабораторна робота 1 Побудова діаграм на підставі 
даних текстового звіту 
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Сфери застосування візуалізації і 
інфографіки 

Тема 2 Етапи створення візуалізації. Лабораторна робота 2 Вибір і побудова діаграм в 
залежності від мети візуалізації 

Створення звітів до 
лабораторних робіт. 
Візуалізація і механізми 
сприйняття 

Тема 3 Правила і помилки візуалізації Лабораторна робота 3 Побудова альтернативних 
візуалізацій і їх аналіз 

Тема 4  Візуалізація числових даних. Звіти 
та дашборди 
 

Лабораторна робота 4 Представлення даних за 
допомогою таблиць 

Створення звітів до 
лабораторних робіт. 
Зведення і групування даних. 
Кростабуляція. 

Лабораторна робота 5 Побудова графіків та діаграм з 
табличних даних 

Лабораторна робота 6 створення дашборду 
Тема 5 Візуалізація нечислової інформації Лабораторна робота 7 Візуалізація нечислової 

інформації 
Створення звітів до 
лабораторних робіт. 

Тема 6 Правила створення презентацій Лабораторна робота 8 Створення презентації Підготовка РЗ 



ЛІТЕРАТУРА И НАВЧАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ  
О

сн
ов

на
 

1.Желязны Д. Говори на языке диаграмм: Пособие по визуальным 
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стратегических исследований, 2004. - 220 с. 
2.Нейтан Яу. Искусство визуализации в бизнесе. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 
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Видавництво Українського католицького університету, 2017. – 350 с. 
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1.Уэйншенк С. «100 главных принципов дизайна». - 
Санкт-Петербург: Питер, 2012. – 272с. 
2.Уэйншенк С. «100 главных принципов презентации». - 
Санкт-Петербург: Питер, 2013. – 224с. 
3. Пескова О. В. О визуализации информации / О. В. 
Пескова // Вестник МГТУ им. Н. Э. Баумана. Сер. 
Приборостроение. – 2012. – Спец. вып. 2 : Программная 
инженерия. – С. 158–173. 
4.Рейнольдс Г. Презентация в стиле дзен: дизайн, 
разработка, проведение и примеры / Г. Рейнольдс. – М. 
: Вильямс, 2009. – 240 с. 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЗАЛІКУ  

Візуалізація та інфографіка: спільне та відмінне. Основні типи інфографіки. Цілі і завдання візуалізації даних в бізнесі. Переваги візуалізованою 
інформації. Форми візуалізації. Інструменти візуалізації. Етапи візуалізації. Вибір графічного представлення. Основні правила візуалізації. Правила 
побудови та оформлення таблиць. Види звітів в залежності від призначення і користувача. Стартові позиції аналітика при побудові звіту. Оперативний 
звіт. Аналітичний звіт. Стратегічний звіт. Дашборди: поняття та призначення. Дашборди і KPI. Характеристики дашборда. Завдання візуалізації 
нечислової інформації. Візуальні образи. Лінійне побудова. Графи: ієрархія. Дендрограма. Променева діаграма. Ментальна карта. Візуалізація з 
використанням матриць і таблиць. Матриця АВС-XYZ аналізу. Типові матриці 2х2. Бостонська матриця. SWOT-аналіз. Побудова матриці аналізу 2х2. 
Діаграма Венна / Ейлера. Формалізовані і неформалізовані структурні діаграми. Пласке дерево. Схеми і блок-схеми. Тимчасові шкали і візуалізація 
планування. Плани і карти: призначення і різновиди. Діаграми зв'язків. Правила оформлення презентацій. Використання візуальних образів в 
презентаціях. 

ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ  

Проведення лекційних занять передбачає наявність обладнання для демонстрації презентацій. Проведення лабораторних занять передбачає 
наявність ПК для кожного студента. 

 

СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ  
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і  Сума балів за всі виді 
навчальної діяльності  оцінка ЕСТS Оцінка за національною 
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в Бали нараховуються за таким співвідношенням: 

• лабораторні роботи: 20% семестрової оцінки; 
• самостійна робота: 20% семестрової оцінки; 
• залік: 60% семестрової оцінки 

90-100 А відмінно 
82-89 В 

добре 
75-81 С 
64-74 D 

задовільно 
60-63 Е 

https://infogra.ru/books/100-glavnyh-printsipov-prezentatsii


35-59 FХ незадовільно з можливістю 
повторного складання 

0-34 F незадовільно з обов'язковим 
повторним вивченням дисципліни 

 

НОРМИ АКАДЕМІЧНОЇ ЭТИКИ  

Студент повинен дотримуватися «Кодексу етики академічних взаємин і доброчесності НТУ «ХПІ»: виявляти дисциплінованість, вихованість, 
доброзичливість, чесність, відповідальність. Конфліктні ситуації повинні відкрито обговорюватися в навчальних групах з викладачем, а при 
нерозв'язності конфлікту доводитися до адміністрації університету. 
Сілабус за змістом повністю відповідає робочій програмі навчальної дисципліни 

 

 


