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Короткий опис навчальної дисципліни 

Мета викладання дисципліни: ознайомити студентів із теоретичними і 

практичними питаннями застосування методів факторного, канонічного аналізу, 

видобування даних в соціально-економічних дослідженнях з використанням 

комп’ютерних технологій. 

Завдання вивчення дисципліни: навчити студентів основам застосування методів 

факторного, канонічного аналізу, видобування даних для розв’язання прикладних задач з 

використанням пакету прикладних програм STATISTICA, мови R. 

Компетенції, якими має оволодіти студент у результаті вивчення дисципліни: у 
результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати основні теоретичні і практичні 

питання факторного аналізу; сучасні теоретичні та прикладні математичні методи, їх 

застосування до аналізу складних систем і проблем; вміти застосовувати методи 

факторного, канонічного аналізу, видобування даних до соціально-економічних 

досліджень з використанням системи STATISTICA, мови R; формулювати, аналізувати та 

синтезувати при вирішенні наукових проблем на абстрактному рівні; розробляти функції 

прогнозування динаміки розвитку процесів різної природи в детермінованому  і 

стохастичному середовищі та оцінювати якість прогнозу; брати участь у складанні 

науково-технічної документації, публікацій та у впровадженні результатів проведених 

досліджень і розробок. 

 

Структура начальної дисципліни (теми занять) 
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Теми СРС 

1 Лекція 1: Мета і завдання факторного 

аналізу 

2 Редукція даних. Класифікація 

змінних. Означення та мета 

факторного аналізу 

Лабораторне заняття 1: Розв’язання 

задачі факторного аналізу засобами 

пакету STATISTICA (частина 1). 

2 Вивчити поглиблено відповідні 

розділи, виконати завдання 

лабораторної роботи, підготуватися 

до захисту теоретичної частини від-

повідних завдань лабораторної 

роботи. 

2 Лабораторне заняття 1: Розв’язання 

задачі факторного аналізу засобами 

пакету STATISTICA (частина 2). 

2 Вивчити поглиблено відповідні 

розділи, виконати завдання 

лабораторної роботи, підготуватися 

до захисту теоретичної частини від-

повідних завдань лабораторної 

роботи. 



3 Лекція 2: Статистична оцінка 

факторних навантажень та залишкових 

дисперсій 

2 Центроїдний метод. Метод 

максимальної вірогідності. 

Лабораторне заняття 2: Розв’язання 

задачі факторного аналізу засобами 

мови R (частина 1). 

2 Вивчити поглиблено відповідні 

розділи, виконати завдання 

лабораторної роботи, підготуватися 

до захисту теоретичної частини від-

повідних завдань лабораторної 

роботи. 

4 Лабораторне заняття 2: Розв’язання 

задачі факторного аналізу засобами 

мови R (частина 2). 

2 Вивчити поглиблено відповідні 

розділи, виконати завдання 

лабораторної роботи, підготуватися 

до захисту теоретичної частини від-

повідних завдань лабораторної 

роботи. 

5 Лекція 3: Лінійна модель факторного 

аналізу. Метод головних компонент  

2 Математичний опис моделі 

факторного аналізу. Аналіз методу 

головних компонент. 

Лабораторне заняття 3: Оцінювання 

інвестиційної привабливості об’єктів 

засобами ППП Statistica  (частина 1). 

2 Вивчити поглиблено відповідні 

розділи, виконати завдання 

лабораторної роботи, підготуватися 

до захисту теоретичної частини від-

повідних завдань лабораторної 

роботи. 

6 Лабораторне заняття 3: Оцінювання 

інвестиційної привабливості об’єктів 

засобами ППП Statistica  (частина 2). 

2 Вивчити поглиблено відповідні 

розділи, виконати завдання 

лабораторної роботи, підготуватися 

до захисту теоретичної частини від-

повідних завдань лабораторної 

роботи. 

7 Лекція 4: Задача про кількість факторів  2 Задача про кількість факторів. 

Критерій Кайзера. Критерій Кеттеля 

(“кам’яниста осип”). Обертання 

факторної структури. Методи 

обертання (кварімакс, варімакс, 

еквімакс). 

Лабораторне заняття 3: Оцінювання 

інвестиційної привабливості об’єктів 

засобами ППП Statistica  (частина 3). 

2 Вивчити поглиблено відповідні 

розділи, виконати завдання 

лабораторної роботи, підготуватися 

до захисту теоретичної частини від-

повідних завдань лабораторної 

роботи. 

8 Лабораторне заняття 3: Оцінювання 

інвестиційної привабливості об’єктів 

засобами ППП Statistica  (частина 4). 

2 Вивчити поглиблено відповідні 

розділи, виконати завдання 

лабораторної роботи, підготуватися 

до захисту теоретичної частини від-

повідних завдань лабораторної 

роботи. 



9 Лекція 9: Канонічний аналіз 2 Аналіз залежностей між двома 

наборами змінних. Власні значення. 

Канонічні кореляції. Значущість 

коренів. Канонічні ваги. Факторна 

структура. Дисперсія. 

Надлишковість. Практична 

значущість. 

Лабораторне заняття 4: Розв’язання 

задачі канонічного аналізу засобами 

пакету STATISTICA (частина 1). 

2 Вивчити поглиблено відповідні 

розділи, виконати завдання 

лабораторної роботи, підготуватися 

до захисту теоретичної частини від-

повідних завдань лабораторної 

роботи. 

10 Лабораторне заняття 4: Розв’язання 

задачі канонічного аналізу засобами 

пакету STATISTICA (частина 2).  

2 Вивчити поглиблено відповідні 

розділи, виконати завдання 

лабораторної роботи, підготуватися 

до захисту теоретичної частини від-

повідних завдань лабораторної 

роботи. 

11 Лекція 10: Видобування даних 

засобами STATISTICA Data Mining: 

(частина 1). 

2 Огляд STATISTICA Data Miner: 

широкий набір методів 

кластеризації, архітектур нейронних 

мереж, дерев класифікації і регресії 

(рекурсивні методи секціонування). 

Лабораторне заняття 4: Розв’язання 

задачі канонічного аналізу засобами 

пакету STATISTICA  (частина 3). 

2 

 

 

Вивчити поглиблено відповідні 

розділи, виконати завдання 

лабораторної роботи, підготуватися 

до захисту теоретичної частини від-

повідних завдань лабораторної 

роботи. 

12 Лабораторне заняття 4: Розв’язання 

задачі канонічного аналізу засобами 

пакету STATISTICA  (частина 4). 

Лабораторне заняття 5: Огляд 

модельних прикладів STATISTICA Data 

Mining (частина 1). 

1 

 

 

 

1 

Вивчити поглиблено відповідні 

розділи, виконати завдання 

лабораторної роботи, підготуватися 

до захисту теоретичної частини від-

повідних завдань лабораторної 

роботи. 

13 Лекція 11: Видобування даних 

засобами STATISTICA Data Mining: 

(частина 2). 

2 Огляд STATISTICA Data Miner: 

багатовимірне моделювання (в тому 

числі МАР-сплайни MARS, 

машинне навчання SVM).  

Лабораторне заняття 5: Огляд 

модельних прикладів STATISTICA Data 

Mining (частина 2). 

2 Вивчити поглиблено відповідні 

розділи, виконати завдання 

лабораторної роботи, підготуватися 

до захисту теоретичної частини від-

повідних завдань лабораторної 

роботи. 

14 Лабораторне заняття 5: Огляд 

модельних прикладів STATISTICA Data 

Mining (частина 3). 

2 Вивчити поглиблено відповідні 

розділи, виконати завдання 

лабораторної роботи, підготуватися 

до захисту теоретичної частини від-

повідних завдань лабораторної 

роботи. 



15 Лекція 15: Видобування даних 

засобами STATISTICA Data Mining: 

(частина 2). 

1 Аналіз послідовностей, асоціацій і 

зв'язків (у вигляді надбудови), 

методи симуляції та оптимізації 

процесів. 

Лабораторне заняття 5: Огляд 

модельних прикладів STATISTICA Data 

Mining (частина 4). 

2 Вивчити поглиблено відповідні 

розділи, виконати завдання 

лабораторної роботи, підготуватися 

до захисту теоретичної частини від-

повідних завдань лабораторної 

роботи. 

 

Теоретичні питання до підсумкового модуля 

1. Означення та мета факторного аналізу. Редукція даних. Класифікація змінних.  

2. Центроїдний метод. Метод максимальної вірогідності. 

3. Математичний опис моделі факторного аналізу.  

4. Аналіз методу головних компонент. 

5. Задача про кількість факторів. Критерій Кайзера. Критерій Кеттеля (“кам’яниста 

осип”).  

6. Обертання факторної структури. Методи обертання (кварімакс, варімакс, еквімакс). 

7. Аналіз залежностей між двома наборами змінних. Власні значення. Канонічні 

кореляції. Значущість коренів. Канонічні ваги. Факторна структура. Дисперсія. 

Надлишковість. Практична значущість.  

8. Огляд STATISTICA Data Miner: широкий набір методів кластеризації, архітектур 

нейронних мереж, дерев класифікації і регресії (рекурсивні методи секціонування).  

9. Огляд STATISTICA Data Miner: багатовимірне моделювання (в тому числі МАР-

сплайни MARS, машинне навчання SVM), аналіз послідовностей, асоціацій і 

зв'язків (у вигляді надбудови), методи симуляції та оптимізації процесів. 

10. Методологія розв’язання задачі факторного аналізу засобами пакету STATISTICA. 

11. Методологія розв’язання задачі факторного аналізу засобами мови R. 

12. Методологія розв’язання задачі канонічного аналізу засобами пакету STATISTICA. 

13. Методологія розв’язання задач Data Mining засобами пакету STATISTICA та мови 

R.  

Розподіл балів, які отримують студенти 

Бали за виконані завдання 

Модуль-

контроль 
Сума 

Змістовий модуль №1 Змістовий  

модуль № 2 

Лаб 1 Лаб 2 Лаб 3 Лаб 4 Лаб 5 

5 5 30 10 10 40 100 

 

Рекомендована література 

Основна 

1. Майборода Р.Є., Сугакова О.В. Аналіз даних за допомогою пакета R: Навчальний 

посібник.– К., 2015. 

2. Мамчич Т.І., Оленко А.Я., Осипчук М.М., Шпортюк В.Г. Статистичний аналіз даних з 

пакетом STATISTICA.– Дрогобич: Видавнича фірма “Відродження”, 2006.– 208 c. 

3. Янковой А.Г. Многомерный анализ в системе STATISTICA.– Одесса: Оптимум, 2001. 

Вып.1.– 216 с. 
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2002.  

 

Форма контролю та оцінювання результатів навчання:  

захист лабораторних робіт, залікова контрольна робота. 

 

 


