
DATA SCIENCE



• Що таке Data Science?

• Використання нейронних мереж для вирішення задач 

дистрибуції

• Яку роль Data Science відіграє в побудові сучасної 

бізнес-моделі компанії?

• Профіт від використання Data Science рішень.
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Опис: На цьому етапі детально вивчимо ваші бізнес-процеси та роботу компанії. 

Визначимо коло зацікавлених осіб, проведемо збір вимог згідно обсягу запланованих робіт.

REQUIREMENTS BP AS IS BP SHOULD BE

SOLUTION

 Опис оновленої структури бізнес 

процесів

 Карта ролей

 Wireframes - інтерфейси 

майбутніх систем

 Описи ключових бізнес 

процесів, що працюють в 

системі

 Висновки щодо можливих 

зон зростання компанії

 Висновки щодо можливих 

шляхів трансформації

 Короткі висновки з інтерв'ю із 

зацікавленими особами

 Список ідей, побажань 

учасників

 Висновки по архітектурі 

існуючих систем і загальні 

рекомендації

 Висновки щодо подальшого 

руху по DISCOVERY

Підготовка документу «Опис рекомендованої 

архітектури нового рішення», який включає:

 Архітектуру ІТ рішення

 Орієнтовну вартість блоків

 Крупноблоковий план впровадження
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CRoss Industry Standard Process for Data Mining (CRISP-

DM) - стандарт, що описує загальні процеси і підходи до 

аналітики даних, що використовуються в промислових 

data-mining проектах незалежно від конкретного 

завдання і індустрії.

1. Розуміння бізнес-цілей (Business Understanding)

2. Початкове вивчення даних (Data Understanding)

3. Підготовка даних (Data Preparation)

4. Моделювання (Modeling)

5. Оцінка (Evaluation)

6. Впровадження (Deployment)

*Design Thinking (HCD)
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1. Постановка задачі аналізу;

2. Збір даних;

3. Підготовка даних (фільтрація, доповнення, кодування);

4. Вибір моделі (алгоритму аналізу даних);

5. Підбір параметрів моделі і алгоритму навчання;

6. Навчання моделі (автоматичний пошук інших параметрів 

моделі);

7. Аналіз якості навчання, якщо незадовільний перехід на п. 5 

або п. 4;

8. Аналіз виявлених закономірностей, якщо незадовільний 

перехід на п. 1, 4 або 5.
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Використання різноманітних алгоритмів машинного 

навчання та нейронних мереж для прогнозування

будь-яких подій та показників, що дасть можливість

вчасно реагувати на можливі зміни на ринку.

Виявлення факторів, що мають значний вплив на 

об’єкт прогнозу, використовуючи матрицю кореляції

та інші методи аналізу даних.
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Основні показники фінансового стану компанії, 

що можуть давати відповіді на питання, чи є 

обрана бізнес-модель ефективною та що потрібно

змінити для її покращення.
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Глибокий аналіз можливих причин відтоку клієнтів

Розрахунок основних показників, що характеризують

відтік з візуалізацією цих даних у зручному

клієнтському інтерфейсі

Прогнозування можливості відтоку та надання

персональних рекомендацій щодо покращення

показників відтоку.
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