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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

освітньо-

кваліфікаційний 

рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів – 4 

Галузь знань 

05 «Соціальні та 

поведінкові науки» 

(шифр і назва) 

вибіркова 

 

 

 

Модулів – 1 

Спеціальність: 

051 Економіка 

 

Рік підготовки 

Змістових модулів – 4 2020-й -й 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання ___________ 

                                          

(назва) 

Семестр 

Загальна кількість 

годин –  120 

III-й -й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 2 

самостійної роботи 

студента – 11 

Освітньо-

кваліфікаційний 

рівень: 

магістр 

 

 год. год. 

Практичні, семінарські 

 год. год. 

Лабораторні 

32 год. год. 

Самостійна робота 

88 год. год. 

Індивідуальні завдання: 

год. 

Вид контролю: 

залік  

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить (%): 

для денної форми навчання –  36,4% 

для заочної форми навчання –   
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета: формування у студентів знань про методологію кількісних методів аналізу 

даних, а також умінь і навиків їх застосування для розв’язання дослідницьких та 

управлінських проблем з використанням програмного забезпечення з відкритим кодом 

R. 

 

Завдання: 

- надати базові знання, що необхідні для коректного застосування кількісних 

статистичних методів в оцінці закономірностей між кількісними даними; 

- набути навиків систематизації і обробки економічної інформації із за допомогою 

програмного забезпечення з відкритим кодом R; 

- правильно трактувати отримані статистичні результати. 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати: 

- основи роботи в R; 

- показники для здійснення розвідувального аналізу в R; 

- принципи побудови та діагностики однофакторних та багатофакторних 

регресійних моделей; 

- принципи крос-валідації; 

- суть методу логістичної регресії, переваги та недоліки різних порогових 

значень, основи аналізу класифікаційних матриць; 

- принципи маніпуляцій з пороговими значеннями у логістичних моделях; 

- основні поняття методів дерев прийняття рішень, випадкових лісів та 

регресійних дерев; 

 

вміти:  

- працювати з основними типами та структурами даних в R; 

- відкривати csv файли та створювати файли з кодами; 

- створювати основні візуалізації даних; 

- створювати та діагностувати регресійні та логістичні моделі; 

- аналізувати класифікаційні матриці та криві ROC; 

- моделювати складні явища за допомогою класифікаційних та регресійних 

дерев, вміти застосовувати метод випадкового лісу; 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. Основи роботи в R 

ТЕМА 1. Організація роботи в R та RStudio 

Інсталяція R та Rstudio. Ознайомлення з вікнами RStudio. Створення  проекту та 

робота з ним. 

Ознайомлення з основними комбінаціями клавіш в RStudio. Завантаження та 

інсталяція основних бібліотек для роботи в R (tidyverse). 
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ТЕМА 2. Структури даних в R 

Змінні. Створення та присвоєння назв змінним. Типи даних: кількісні, якісні, 

логічні. Вектори. Створення, присвоєння назв, вибір даних (індексування), дії з 

векторами. Фактори. Впорядковані та невпорядковані фактори. Дії з факторами. 

Матриці. Створення, присвоєння назв, вибір даних (індексування), арифметичні 

дії з матрицями. Таблиці з даними (data frames). Створення, присвоєння назв, вибір 

даних (індексування), дії з датафреймами. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. Дослідження даних в R 

ТЕМА 3. Перетворення та візуалізація даних з бібліотекою tidyverse 

Основи роботи з tidyverse. Бібліотеки tidyverse. Канал (pipe). Дієслова dplyr: filter, 

select, arrange, mutate, group_by, summarise. 

Візуалізація даних з ggplot2. Граматика графіки. 

 

ТЕМА 4. Розвідувальний аналіз даних в R 

Аналіз описових статистик в R. Створення рядів розподілу та таблиць 

спряженості. Додавання в набір даних нових показників. Робота з форматами POSIXlt 

та POSIXct. 

Розвідувальний аналіз даних в системі tidyverse. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. Регресійний аналіз в R 

ТЕМА 5. Багатофакторна лінійна регресія в R 

Регресійні моделі для моделювання кількісних даних. Базовий аналіз регресійної 

моделі (функції lm та summary): сума квадратів залишків (SSE), корінь з середнього 

значення суми квадратів залишків (RMSE), модель базової лінії, R-квадрат (MultipleR-

squared), нормований R-квадрат (Adjusted R-squared), мультиколінеарність, 

перенаповнення. 

Крос-валідація. Навчальні та тестові дані. R-квадрат для-тестових-даних (out-of-

Sample R-squared). 

 

ТЕМА 6. Діагностика регресійної моделі 

Перевірка умов застосування регресійного методу (нормальність, незалежність 

залишків, лінійність, гомоскедастичність). 

Перевірка мультиколінеарності. 

Виявлення незвичних спостережень (нетипові значення, точки високої напруги, 

впливові одиниці сукупності. Пакети функцій car (CompaniontoAppliedRegression), 

gvlma (Global Validation of Linear Model Assumptions), leaps (Regression subset selection, 

includin 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4. Логістична регресія та класифікаційні дерева. 

ТЕМА 7. Логістична регресія 

Суть методу логістичної регресії. LogisticResponseFunction, її властивості та 

графічне зображення. Odds та логіт (Logit). Модель базової лінії. Функція glm. Оцінка 

істотності рівняння та його параметрів. 
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Порогові значення (thresholding). Види похибок. Класифікаційні матриці. 

Чутливість та специфічність. Пакет функцій ROCR. Криві ROC. Інтерпретація моделі. 

Прогнозування на основі логістичної регресії та оцінка якості прогнозування. 

Площа під кривою ROC. 

 

ТЕМА 8. Дерева прийняття рішень в R 

Класифікаційні дерева. Суть методу. Типологія дерев. Алгоритми побудови 

дерева. Регулювання глибини дерева. Методи регулювання. Крос-валідація дерев 

прийняття рішень. 

Випадковий ліс (Random forest). Вибір параметрів для випадкового лісу. Оцінка 

важливості змінних. Оцінка якості моделі. Переваги та недоліки методу. 

Регресійні дерева. Параметр cp. 

 

4. Структура 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 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Основи роботи в R 

Тема 1. Організація 

роботи в R та RStudio  

15   4  11       

Тема 2. Структури даних 

в R 

15   4  11       

Разом за змістовим 

модулем 1 

30   4  11       

Змістовий модуль 2. Дослідження даних в R 

Тема 3. Перетворення та 

візуалізація даних з 

бібліотекою tidyverse 

15   4  11       

Тема 4. Розвідувальний 

аналіз даних в R 

15   4  11       

Разом за змістовим 

модулем 2 

30   4  11       

Змістовий модуль 3. Регресійний аналіз в R 

Тема 5. Багатофакторна 

лінійна регресія в R 

15   4  11       

Тема 6. Діагностика 

регресійної моделі 

15   4  11       

Разом за змістовим 

модулем 3 

30   4  11       

             

Змістовий модуль 4. Логістична регресія та класифікаційні дерева. 

Тема 7. Логістична 

регресія 

15   4  11       

Тема 8. Дерева 

прийняття рішень в R  

15   4  11       

Разом за змістовим 

модулем 4 

30   4  11       

Усього годин  120   32  88       

Модуль 2 
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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 

ІНДЗ   - -  -   - - -  

Усього годин 120    32   88       

 

 

7. Теми лабораторних занять 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1 Організація роботи в R та RStudio  4 

2 Структури даних в R на прикладах реальних наборів даних  4 

3 Перетворення даних з бібліотекою dplyr  4 

4 Розвідувальний аналіз даних в системі tidyverse на прикладах 

реальних наборів даних  

4 

5 Регресійний аналіз в R на прикладах реальних наборів даних  4 

6 Діагностика регресійної моделі  4 

7 Логістична регресія  на прикладах реальних наборів даних  4 

8 Дерева прийняття рішень на прикладах реальних наборів даних  4 

 Разом 88 

 

8. Самостійна робота 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Вивчення R в консолі (бібліотека swirl)  11 

2 Основні правила синтаксису в R.  11 

3 Дієслова dplyr та граматика графіки ggplot2  11 

4 Розвідувальний аналіз даних в системі tidyverse на прикладах 

реальних наборів даних  

11 

5 Регресійний аналіз в R на прикладах реальних наборів даних  11 

6 Діагностика регресійної моделі 11 

7 Логістична регресія  на прикладах реальних наборів даних  11 

8 Дерева прийняття рішень на прикладах реальних наборів даних 11 

 Разом 88 

 

9. Індивідуальні завдання 

 

10. Методи навчання 

Основними методами навчання, що використовуються в процесі викладання 

навчальної дисципліни “Кількісні  методи аналізу даних в R” є:   

- метод практичного засвоєння курсу з допомогою складання тестових завдань, 

вирішення задач, для набування умінь і практичних навичок  (лабораторні заняття); 

- метод модульного контролю з допомогою періодичного складання модулів за 

тематикою лекційних та практичних занять; 

- метод самостійного засвоєння студентами навчального матеріалу у вигляді 

розв'язання тестів, вирішення задач, на підставі самостійно опрацьованої базової 
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літератури та додаткових джерел інформації для конкретизації й поглиблення 

базових знань, необхідних умінь та практичних навичок (самостійна робота). 

 

11. Методи контролю 

Для перевірки якості підготовки, знань, умінь студента з дисципліни 

використовуються такі засоби оцінювання:  

- для поточного контролю - усне опитування, тестування, розв’язок прикладних 

задач; 

- для проміжного контролю – проведення модульних завдань, що включають 

тестування та задачі; 

- для підсумкового контролю – проведення планового заліку (тестові завдання, 

задачі).  

 

12. Розподіл балів, які отримують студенти 

 
 

Поточне тестування та самостійна робота 

 
Сума 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 Змістовий модуль 3 Змістовий модуль 4  

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8   

12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5  100 

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

 

 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 
 

Оцінка 

ЄКТС 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

 
для заліку 

А 90 – 100   

 

зараховано 
В 81-89 

 
С 71-80 

D 61-70 

 
E 51-60 

FX 21-50  не зараховано з можливістю повторного складання 

F 

0-20  

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни 

 

13. Методичне забезпечення 

 

Методичне забезпечення дисципліни “Кількісні  методи аналізу даних в R” 

включає: 

- конспект лекцій, розміщений в  системі електронного навчання Moodle; 

- вказівки щодо виконання лабораторних та самостійних робіт, які розміщені в 

системі електронного навчання Moodle та на YouTube; 

- завдань тестового типу, які супроводжують вказівки щодо виконання 

лабораторних та самостійних робіт (системі електронного навчання Moodle). 
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- методичних рекомендацій та завдань для виконання аудиторної та самостійної 

роботи на паперовому та електронному носіях. 

 

14. Рекомендована література 

Базова 

1. OpenIntro Statistics - Fourth Edition. David M. Diez, Harvard School of Public 

Health. Christopher D. Barr, Harvard School of Public Health. Link: 

https://www.openintro.org/ 

2. Бахрушин В.Є. Методи аналізу даних: навч. посіб. для студентів / В. Є. 

Бахрушин - Запоріжжя: КПУ, 2011. – 268 с. 

3. Масовий онлайн навчальний курс «Аналіз даних та статистичне виведення на 

мові R». – Режим доступу: https://edx.prometheus.org.ua/courses/ 

4. Масовий онлайн навчальний курс «Машинне навчання». – Режим доступу: 

https://edx.prometheus.org.ua/courses/ 

5. R for Data Science by Hadley Wickham, Garrett Grolemund [en]. URL: 

https://r4ds.had.co.nz/ 

 

Допоміжна 
1. Марець О.Р. Підбір та діагностика багатофакторних регресійних моделей у 

пакеті аналізу даних R / О.Р.Марець, О.П.Дуда. – Режим доступу: 

http://www.ej.kherson.ua/journal/economic_24/2/37.pdf 

2. Моделювання показників зовнішньої торгівлі товарів України та Німеччини / 

О. Р. Марець, К. А. Михалець // Глобальні та національні проблеми економіки. 

Електронне фахове видання. Миколайвський національний університет імені 
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