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КОМУНІКАЦІЯ  

Спілкування в аудиторії за розкладом. Інші види комунікації: консультація за розкладом, 
е-mail лектора. 
 
АНОТАЦІЯ  КУРСУ  

Мета  курсу: освоєння теоретичних знань в області статистики, набуття вмінь 
використання методів отримання та обробки статистичної інформації в наукових дослідженнях, 
здійснення комплексних статистичних досліджень, в тому числі міждисциплінарних. На основі 
цілісного, системного наукового пізнання явищ, причинного аналізу процесів, що відбуваються 
- прогнозувати і проектувати їх. 
 Вихідний рівень компетенцій, знань і умінь, якими повинен володіти аспірант, 
приступаючи до вивчення даної дисципліни: знання, вміння, навички, сформовані в процесі 
вивчення вищої математики (математичного аналізу, лінійної алгебри, теорії ймовірностей). 

 
Завдання дисципліни: 

Методичні: ознайомлення аспірантів з основними статистичними методами обробки 
результатів наукових досліджень,  побудови та аналізу агрегованих показників, моделей, які 
відображають  можливості подальшого встановлення специфічних статистичних 
закономірностей функціонування різних систем. 

Практичні: здійснювати статистичну перевірку гіпотез і визначати достовірність 
статистичних показників; розглянути загальну схему планування експерименту і дисперсійного 
аналізу, за можливості, в залежності від напрямку і об'єкта дослідження, накласти загальну 
схему на об'єкт дослідження; використовувати в наукових дослідженнях основні напрямки 
розвитку теорії кореляції і регресії; застосовувати статистичні методи в прогнозуванні явищ і 
процесів. 
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Очікувані результати.  
У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач третього освітнього рівня 

повинен знати та вміти   
знати: 

 методи науково-дослідницької діяльності, в тому числі статистичні методи і підходи до 
проведення статистичних розрахунків;  

 основні джерела і методи пошуку наукової інформації у відповідній професійній області; 
 методи збору, обробки, систематизації та узагальнення масової інформації про стан і 

розвиток процесів і явищ; 
 статистичні методи аналізу даних. 

вміти:  
 збирати, відбирати і використовувати необхідні дані і ефективно застосовувати 

статистичні методи для їх аналізу в професійній області ; 
 використовувати методи наукового пізнання з урахуванням їх можливостей у вирішенні 

пізнавальних і дослідницьких завдань, проводити статистичні розрахунки, 
використовуючи інноваційні методи ; 

 використовувати в практичних прикладних задачах методи збору, обробки, 
систематизації та узагальнення масової інформації про стан і розвиток процесів і явищ; 

 використовувати статистичні методи обробки та аналізу результатів досліджень. 
 
ОПИС КУРСУ 
Форми і методи навчання 

Курс буде викладений у формі лекцій (16 год.) та практичних занять (14 год.), організації 
самостійної роботи студентів  (60 год.).  

У процесі вивчення навчальної дисципліни використовуються наступні методи навчання: 
лекції із використанням мультимедійного презентаційного матеріалу.  

Виконання розрахункових завдань на побудову та аналіз моделей. Проведення практичних 
занять і самостійна робота передбачаються з використанням MS Excel, STATISTICA  та крім 
того таких статистичних пакетів (GRETL, пакетів статистичного аналізу R PSPP, SOFA 
Statistics), що дозволяють використовувати всі розглянуті методи та є безкоштовними і 
вільними у доступі. Виконання письмового індивідуального проєкта (завдання). 

 
Рекомендована література 

Основна 
1. Бахрушин В.Є. Методи аналізу даних: навчальний посібник для студентів / В.Є. Бахрушин. 

- Запоріжжя: КПУ, 2011. - 268 с. 
2. Єлейко В.І. Економетричний аналіз діяльності підприємств : навч. посіб. / [уклад. : В.І. 

Єлейко, Р.Д. Боднар, М.Я. Демчишин]. - Львів : Львівська комерційна академія, 2011. - 368 
с. 

3. Єріна А.М. Статистичне моделювання та прогнозування / А.М. Єріна. - Київ: КНТЕУ, 2001. 
- 196 с. 

4. Присенко Г.В. Прогнозування соціально-економічних процесів: навч. посіб. / Г.В. 
Присенко, Є.І. Равікович. - Київ : КНЕУ, 2005. - 378 с. 

 
Додаткова 

1. Дрейпер Н. Прикладной регрессионный анализ : в 2 т. / Н. Дрейпер, Г. Смит. – М. : 
Финансы и статистика, 1986. – Т. 1. – 366 с.; 1987. – Т. 2. – 351 с. 

2. Дубров А.М. Многомерные статистические методы / А.М. Дубров, В.С. Мхитарян, Л.И. 
Трошин. – М. : Финансы и статистика, 1998. –352 с. 

3. 3.Мамчич Т. Статистичний аналіз даних з пакетом STATISTICA / Т. Мамчич, А. Оленко, 
М. Осипчук, В. Шпортюк. - Дрогобич : Відродження, 2006. - 208 с. 

 
 
 



Перелік  тем  (загальні  блоки)  
Змістовий модуль 1. Основи статистики. 
Тема 1. Статистична методологія дослідження масових явищ в суспільстві і природі. 
Тема 2. Статистичні розподіли та статистичні закономірності. 
Тема 3. Статистична теорія вибірки. Статистична перевірка гіпотез. 
 
Змістовий модуль 2. Дисперсійний аналіз. Кореляційний та регресійний аналіз. 
Тема 4. Планування експерименту і дисперсійний аналіз (Основні поняття дисперсійного 
аналізу. Моделі: випадкова, детермінована, змішана.  Однофакторний і двофакторний 
дисперсійний аналіз.) 
Тема 5. Теорія кореляції і регресії. (Парна кореляція і регресія. Завдання кореляційного і 
регресійного аналізу. Вихідні передумови регресійного аналізу і властивості оцінок. Парна 
лінійна регресійна модель. Рангова кореляція. Нелінійна парна кореляція.) 
Тема 6. Множинна кореляція і регресія (Завдання і проблеми кореляційного аналізу. 
Двовимірна кореляційний модель. Тривимірна кореляційний модель. Методи оцінки 
кореляційних моделей. Перевірка значущості множинного рівняння регресії.) 
Змістовий модуль 3. Аналіз часових рядів. 
Тема 7. Аналіз часових рядів. (Особливості кореляції і регресії часових рядів Поняття і 
класифікація часових рядів. Основні правила побудови часових рядів. Тренд, сезонна, циклічна, 
випадкова компонента.) 
Тема 8. Використання статистичних пакетів для проведення статистичних досліджень.  
 
ОЦІНЮВАННЯ 

Поточний контроль 
Змістовий 
модуль №1 

Змістовий 
модуль № 2 

Змістовий 
модуль № 3 

Індивідуальний 
проєкт 

Підсумковий 
контроль 
залік 

Сума 
балів 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8  
 5 5 5 5 5 10 5 40 

20 100 

Т1, Т2 ... Т8 – теми змістових модулів. 
 

Самостійна робота студентів 
До самостійної роботи відноситься: підготовка до лекцій, практичних занять, виконання 

письмового індивідуального проєкта (завдання). 
№ 
з/п 

Назва теми/ види завдань 

1 Статистична методологія дослідження масових явищ в суспільстві і природі. 
2 Статистичні розподіли та статистичні закономірності. 
3 Статистична теорія вибірки. Статистична перевірка гіпотез. 
4 Планування експерименту і дисперсійний аналіз Однофакторний і двофакторний 

дисперсійний аналіз. 
5 Парна кореляція і регресія.  
6 Множинна кореляція і регресія.  
7 Аналіз часових рядів. Статистичні пакети. 

 
ПОЛІТИКА  КУРСУ: 

Політика щодо дедлайнів та перескладання:  
Підсумковий письмовий контроль здійснюється в аудиторії, у разі відсутності або 

низького результату перескладаються одноразово протягом двох тижнів в день планової 
консультації (вівторок, 11.00). У разі недотримання політики щодо дедлайнів та перескладання 
контрольні заходи вважаються не зданими. 



Політика щодо академічної доброчесності: усі письмові роботи перевіряються на 
наявність плагіату і допускаються до захисту із коректними текстовими запозиченням не 
більше 20%. Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час он-лайн 
тестування. Лектор дотримується академічної доброчесності при написанні навчально-
методичної літератури. 

Політика щодо відвідування та запізнень: відвідування лекцій – вільне, практичних 
занять – обов’язкове, запізнення не бажані. Бали за відвідування занять не нараховуються. 

Поведінка в аудиторії: активна ділова атмосфера.  
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