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1. Анотація дисципліни (призначення навчальної дисципліни). 
Навчальна дисципліна призначена для ознайомлення студентів з основами 

застосування методів факторного, канонічного аналізу, видобування даних для 

розв’язання прикладних задач з використанням пакету прикладних програм 

STATISTICA, мови R, Python. 

 

2. Мета навчальної дисципліни: ознайомити студентів із теоретичними 

і практичними питаннями застосування методів факторного, канонічного 

аналізу, видобування даних в соціально-економічних дослідженнях з 

використанням комп’ютерних технологій. 

 

3. Пререквізити. Навчальні дисципліни: “Програмування”, “Пакети 

прикладних програм”, “Бібілотеки мови Python”. 

 

4. Результати навчання. У результаті вивчення навчальної дисципліни 

студенти повинні 

знати основні теоретичні і практичні питання факторного аналізу,  

вміти застосовувати методи факторного, канонічного аналізу, видобування 

даних до соціально-економічних досліджень з використанням системи 

STATISTICA, мови R, Python. 

 

  

5. Опис навчальної дисципліни 

5.1. Загальна інформація 

 
Назва навчальної дисципліни: “Програмні засоби в системному аналізі” 
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5.2. Дидактична карта навчальної дисципліни 
 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Змістовий модуль 1. Факторний аналіз 

НЕ 1.1. (Лекція) 12 2    10 – – – – – – 



Мета і завдання 

факторного 

аналізу 

НЕ 1.2. (Лекція) 

Статистична 

оцінка 

факторних 

навантажень та 

залишкових 

дисперсій 

12 2    10 – – – – – – 

НЕ 1.3. (Лекція) 

Лінійна модель 

факторного 

аналізу. Метод 

головних 

компонент 

7 2    5 – – – – – – 

НЕ 1.4. (Лекція) 

Задача про 

кількість 

факторів  

7 2    5 – – – – – – 

НЕ 1.5. 

(Лабораторне 

заняття) 

Розв’язання 

задачі 

факторного 

аналізу засобами 

пакету 

STATISTICA 

9   4  5 – – – – – – 

НЕ 1.6. 

(Лабораторне 

заняття) 

Розв’язання 

задачі 

факторного 

аналізу засобами 

мови R 

9   4  5 – – – – – – 

НЕ 1.7. 

(Лабораторне 

заняття) 

Оцінювання 

інвестиційної 

привабливості 

об’єктів засобами 

ППП Statistica 

18   8  10       

Разом за 

змістовим 

модулем 1 

74 8  16  50 – – – – – – 

Змістовий модуль 2. Канонічний аналіз, Data Mining 

НЕ 2.1. (Лекція) 

Канонічний 

аналіз 

14 2    12 – – – – – – 

НЕ 2.2. (Лекція) 

Видобування 
15 2    13 – – – – – – 



даних засобами 

STATISTICA 

Data Mining: 

частина 1 

НЕ 2.3. (Лекція) 

Видобування 

даних засобами 

STATISTICA 

Data Mining: 

частина 2 

13 3    10 – – – – – – 

НЕ 2.4. 

(Лабораторне 

заняття) 

Розв’язання 

задачі 

канонічного 

аналізу засобами 

пакету 

STATISTICA 

17   7  10 – – – – – – 

НЕ 2.5. 

(Лабораторне 

заняття)  

Огляд модельних 

прикладів 

STATISTICA 

Data Mining 

17   7  10 – – – – – – 

Разом за 

змістовим 

модулем 2 

76 7  14  55 – – – – – – 

Всього годин  150 15  30  105 – – – – – – 

 

5.3. Зміст завдань для самостійної роботи  
 

Самостійна робота складається з повторення матеріалу, засвоєного на 

лекціях, самостійного опанування частини теоретичного матеріалу, роботи з 

контрольними запитаннями та завданнями. 

Студент може додатково підготувати реферативну доповідь (з 

обов’язковим захистом реферата). Максимально можлива кількість балів за 

один виконаний реферат – 5. У кожному змістовому модулі студент може 

підготувати  один реферат. 

ВИМОГИ ДО РЕФЕРАТІВ 

1. Реферати повинні бути виконані в текстовому редакторі Microsoft Word і 

надруковані на стандартному аркуші паперу формату А4 (шрифт Times 

New Roman, розмір 14 пунктів, відступи зліва – 3 см, зверху та знизу – 2 

см, справа – 1 см, міжрядковий інтервал – одинарний).  

2. Обсяг змістовної частини реферата – не менше десяти стандартних 

аркушів паперу (в цей обсяг не включається титульний лист та список 

літератури). 



3. Титульний лист повинен містити такі відомості: назва міністерства, 

університету, кафедри, номер групи, назва реферату, прізвище, ім'я, по-

батькові студента, рік написання реферату. 

4. Змістовна частина реферату повинна бути написана з використанням 

більше ніж одного літературного джерела. Процес написання реферату в 

жодному разі не повинен зводитися до дослівного списування сторінок 

книги. 

 

Студенти можуть отримати до 10 балів в рахунок ІНДЗ, якщо самостійно 

зареєструються на безкоштовних курсах платформи Prometheus "Машинне 

навчання", “Аналіз даних мовою R” або на аналогічних курсах платформи 

Coursera (за узгодженням з викладачем), пройдуть навчання, отримають 

відповідний сертифікат і надішлють його на сайт дистанційного навчання 

викладачу разом зі скріншотом успішності на курсі. Кількість балів буде 

виставлена пропорційно до навчальних результатів студента (згідно зі 

статистикою сайта Prometheus чи Coursera). 

Студенти можуть також в рахунок ІНДЗ: 

– опрацювати модельні приклади з візуалізації даних засобами пакету 

Matplotlib мови Python з навчального посібника [4, с.262-341] та 

оформити звіт за результатами роботи;  

– опрацювати модельні приклади роботи з даними засобами пакету 

Pandas мови Python з навчального посібника [4, с.129-219]; 

оформити звіт за результатами роботи.  

Залежно від кількості опрацьованих прикладів ІНДЗ оцінюється від 1 до 15 

балів. 

 

6. Система контролю та оцінювання 

 

Види та форми контролю  
Формами поточного контролю є усна чи письмова (тестування, реферат, 

лабораторна робота, ІНДЗ) відповідь студента.  

Формою підсумкового  контролю є залік.  

 

Засоби оцінювання 
Усний контроль у вигляді індивідуального та фронтального опитування 

на лекціях та лабораторних заняттях, захист лабораторних робіт та 

індивідуального навчально-дослідницького завдання; письмовий контроль у 

вигляді контрольних робіт, тестів, підсумкове тестове опитування.  

 

          Критерії оцінювання результатів навчання з навчальної дисципліни 
 Критерієм успішного проходження здобувачем освіти підсумкового 

оцінювання є досягнення ним мінімальних порогових рівнів оцінок за кожним 

запланованим результатом навчання навчальної дисципліни. 

 Мінімальний пороговий рівень оцінки визначається за допомогою якісних 

критеріїв і трансформується в мінімальну позитивну оцінку використовуваної 

числової (рейтингової) шкали. 

 



Розподіл балів, які отримують студенти 

Поточне тестування  

та самостійна робота 

Модуль-контроль Сума 
Змістовий модуль №1 Змістовий  

модуль № 2 

НЕ 

1.5 

НЕ 

1.6 

НЕ 

1.7 

НЕ 

2.4 

НЕ 

2.5 

5 5 30 10 10 40 100 

 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

 

Оцінка за національною 

шкалою 

Оцінка за шкалою ECTS 

Оцінка (бали) 
Пояснення за  

розширеною шкалою 

Відмінно A (90-100) відмінно 

Добре 
B (80-89) дуже добре 

C (70-79) добре 

Задовільно 
D (60-69) задовільно 

E (50-59) достатньо 

Незадовільно 

FX (35-49) 

(незадовільно)  

з можливістю 

повторного складання 

F (1-34) 

(незадовільно)  

з обов'язковим 

повторним курсом 

 

7. Рекомендована література 
  

7.1. Основна 

1. Барковский С.С., Захаров В.М., Лукашов А.М., Нурутдинова А.Р., Шалагин 

С.В. Многомерный анализ данных методами прикладной статистики: 

Учебное пособие.– Казань: Изд. КГТУ, 2010. – 126 с. 

2. Боровиков В. Statistica. Искусство анализа данных на компьютере: Для 

профессионалов. 2-ое изд. СПб.: Питер, 2003. 868с. 

3. Буреева Н.Н. Многомерный статистический анализ с использованием ППП 

“STATISTICA”.– Нижний Новгород: Нижегородский государственный 

университет им. Н.И. Лобачевского, 2007.– 112 с. 

4. Дубров А.М., Мхитарян В.С., Трошин Л.И. Многомерные статистические 

методы: Учебник.– М.: Финансы и статистика, 2000. 

5. Дуброва Т.А., Павлов Д.Э., Осипова Н.П.  Факторный анализ с 

использованием пакета STATISTICA. Учебное пособие.- М.: МГУ 

экономики, статистики и информатики, 2002.  

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

Навчальний посібник.– К., 2015. 



7. 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. 

8. Янковой А.Г. Многомерный анализ в системе STATISTICA.– Одесса: 

Оптимум, 2001. Вып.1.– 216 с. 

 

7.2. Допоміжна 

1. Шолле Франсуа. Глубокое обучение на Python.– СПб.: Питер, 2018.– 400 

с.  

2. Джоши, Пратик. Искусственный интеллект с примерами на Python. : Пер. 

с англ.- СПб.:  ООО "Диалектика", 2019.– 448 с. 

3. Мюллер Андреас, Гвидо Сара. Введение в машинное обучение с 

помощью Python. Руководство для специалистов по работе с данными.– 

М.: Диалектика-Вильямс, 2019.– 480 с. 

4. Плас Дж.Вандер. Python для сложных задач: наука о данных и машинное 

обучение.– СПб.: Питер, 2018.– 576 с. 

5. Коэльо Луне Пeдро, Ричарт Вилли. Построение систем машинного 

обучения на языке Python. 2-е издание.– М.:ДМК Пресс, 2016. - 302 с. 

 

8. Інформаційні ресурси 

 

http://moodle.chnu.edu.ua 

https://www.r-project.org 

https://www.mathworks.com/products/matlab.html 

https://www.tibco.com/products/tibco-statistica 

http://www.statsoft.ru 
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http://www.statsoft.ru/

