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 ВСТУП 
Програма вивчення вибіркової навчальної дисципліни “Статистичний аналіз (SPSS)” складена 

відповідно до освітньо-професійної програми підготовки __бакалавра  ________________напряму  
(назва освітньо-кваліфікаційного рівня) 

(спеціальності) “Прикладна статистика”. 

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є _сукупність якісних і кількісних характеристик явища, 

що вивчається, в їх єдності і розвитку, систематизації, аналізу та виявлення в них причинно-

наслідкових та інших зв'язків і закономірностей. 

Міждисциплінарні зв’язки: після вивчення дисциплін “Вища математика”, “Теорія ймовірностей і 

математична статистика”; “Статистика”, “Економічна статистика”, “Аналіз господарської 

діяльності”, “Статистика підприємництва” передує вивченню дисциплін “Репрезентативні методи 

обстеження в економіці”, “Інформаційно-статистичне забезпечення економічно-соціального 

розвитку”, “Бізнес-статистика”,  “Багатовимірний статистичний аналіз”. 

 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Робота з даними 

2. Застосування статистичних критеріїв 

3. Інтелектуальний аналіз 

 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни “Статистичний аналіз (SPSS)” полягає в формуванні у 

студентів сучасного наукового світогляду та системи спеціальних знань із виявлення і дослідження 

співвідношень між статистичними (економічними) даними та набуття професійних 

компетентностей щодо статистичного аналізу соціально-економічних процесів  

 

1.2.Основними завданнями вивчення дисципліни “Статистичний аналіз (SPSS)” є надати базові 

знання, що необхідні для статистичного аналізу соціальних явищ (процесів); розкрити специфіку 

статистичних методів, які використовуються в статистичному аналізі; навчити студентів розуміти 

та використувати статистичні методи та показники; самостійно трактувати статистичні 

результати, отримані за допомогою програми SPSS. 

 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати : 

- методологію розрахунку статистичних показників проведення статистичного аналізу; 

- основні принципи застосування конкретних методів статистичного аналізу до оцінки 

соціально-економічних явищ та процесів у пакеті SPSS; 
вміти : 

- вибирати оптимальний метод статистичного аналізу для наявних даних; 

- формувати базу для дослідження (вводити первинні дані, описати дані відповідно до типу 

шкали досліджуваної ознаки, формування додаткових ознак) у пакеті SPSS; 

- робити якісну візуалізацію даних залежно від їх типу; 

- вибирати і застосовувати методи статистичного аналізу для дослідження соціально-

економічних явищ і процесів у пакеті SPSS; 

 
 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться __90_____ години/__3______ кредитів ECTS. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  
 

Змістовий модуль 1. 

Підготовка даних для аналізу. Візуалізація даних. Описові статистики.  

Змістовий модуль 2. 

Перевірка статистичних гіпотез. Аналіз таблиць спряженості. Критерій хі-квадрат, t-критерій, 

непараметричні критерії.  

Змістовий модуль 3. 

Дисперсійний аналіз, кореляційно-регресійний аналіз, кластерний аналіз. 
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3. Рекомендована література 

1. SPSS Statistics. Put the power of advanced statistical analysis in your hands [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://www-01.ibm.com/software/analytics/spss/products/statistics/  

2. Аббакумов В.Л. Бизнес-анализ информации. Статистические методы. / В.Л.Аббакумов, 

Т.А.Лёзина. – М.: ЗАО «Издательство «Экономика», 2009. – 374 с. 

3. Бююль А.  SPSS:  искусство  обработки  информации.  Platinum  Edition,  пер. с нем. / A. 

Бююль, П . Цёфель.− СПб.: ООО «ДиаСофтЮП», 2005. − 608 с. 

4. Вуколов Э.А. Основы статистического анализа. Практикум по статистическим методам и 

исследованию операций с использованием пакетов Statistica и Excel. – М.: Форум, 2004 – 464 с. 

5. Иллюстрованный самоучитель по SPSS. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.datuapstrade.lv/rus/spss/  
6.  Лапач С. Н. Статистика в науке и бизнесе / С. Н. Лапач, А. В. Чубенко , П. Н. Бабич. – К.: 

МОРИОН, 2002. – 640 с. 

7. Наследов А. Д.  SPSS 15:профессиональный статистический анализ данных / Наследов А. Д. − 

СПб.: Питер, 2008. − 416 с.: ил. 

8. Наследов А. Д. SPSS: Компьютерный анализ данных в психологии и социальных науках / 

Наследов А. Д. − СПб.: Питер, 2005. − 416 с 

9. Факторный, дискриминантный и кластерный анализ. [пер. с англ.] /[Дж.-О. Ким, Ч.У. Мьюллер, 

У.Р. Клекка и др.]; за ред. И.С. Енюкова. – М.: Финансы и статистика, 1989. –215с. 

 
4. Форма підсумкового контролю успішності навчання __залік______________________________ 

5. Засоби діагностики успішності навчання _усне опитування, тестування. Перевірка рівня 

підготовленості студентів здійснюється під час проведення лабораторних занять. З цією метою 

використовуються контрольні запитання, розрахункові практичні задачі, тестування індивідуальне 

лабораторне завдання. Під час перевірки знань та умінь студентів до критеріїв оцінювання включаються 

такі: своєчасність виконання завдань, самостійність, оригінальність мислення, відповідальність, уміння 

чітко формулювати відповіді на контрольні запитання та обстоювати свою думку, глибина засвоєння 

теоретичних знань, уміння структуровано подавати матеріал, використовувати наочність. Засобом 

підсумкового контролю засвоєння навчальної дисципліни є залік. 

 

 

 

 

http://www-01.ibm.com/software/analytics/spss/products/statistics/
http://www.datuapstrade.lv/rus/spss/

