
 

МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ  І  НАУКИ  УКРАЇНИ 

ЛЬВІВСЬКИЙ  НАЦІОНАЛЬНИЙ  УНІВЕРСИТЕТ  імені  ІВАНА  ФРАНКА  
  

Кафедра інформаційних систем у менеджменті   

  

 

 

  
 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

 

Статистичні методи аналізу консолідованої інформації 
  

 
 

Галузь знань                       12                Інформаційні технології 
 

Спеціальність                     122             Комп’ютерні науки 
 

Освітня програма                                  Консолідована інформація 
 

Факультет                                       Економічний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 – 2023 навчальний рік 



2 

 

  

       

 

Робоча програма з предмету  

         “ Статистичні методи аналізу консолідованої інформації” 

 для студентів    галузі знань                   12           Інформаційні технології 

                           спеціальності                 122         Комп’ютерні науки 

                освітньої програми                       Консолідована інформація 

   
 

31 серпня 2022 року  -  13 с. 

 

Уклав:  

доцент кафедри інформаційних систем у менеджменті 

Завада Олександр Петрович, кандидат фізико-математичних наук, доцент 

 

 

 

 

 

 

Робочу програму схвалено на засіданні  

                              кафедри інформаційних систем у менеджменті 
 

Протокол  № 1  від  31 серпня 2022 року  

 

 
 

 

 

 

 

 

 Львів: ЛНУ, 2022 рік 



3 

 

  

 

 

1. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів – 3 

Галузь знань  

12 Інформаційні технології 

Спеціальність  

122 Комп’ютерні науки 

Вибіркова 

 

Освітня програма 

Консолідована інформація  

 

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів –2 
2-й - 

Семестр 

Загальна кількість 

годин - 90 

1-й (3-ій) - 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 3 

самостійної роботи 

студента – 8  

Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 

 

магістр 

16 год. - 

Практичні, семінарські 

8 год.  

Лабораторні 

- - 

Самостійна робота 

66 год.  

Індивідуальні завдання:  

Вид контролю:  залік 
 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання -  1 : 2,7 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 

Метою вивчення дисципліни є формування фундаментальних знань із 

сучасних методів комп’ютерного аналізу інформаційних масивів та надання 

практичних навиків із застосування цих методів. 

Завданням курсу є набуття практичних навиків із застосування 

інструментів статистичного опрацювання інформації з метою прийняття науково 

обґрунтованих рішень.  

Предметом дисципліни є методи, які застосовують у процесі статистичного 

аналізу великих масивів інформації та інструментальні засоби для реалізації таких 

методів. 
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Курс “Статистичні методи аналізу консолідованої інформації” є вибірковим. 

Він разом з іншими дисциплінами забезпечує загальну компетентність  

ЗК 1: “Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу” 

та такі спеціальні компетентності: 

СК 1. “Здатність обирати та використовувати відповідні методи комп’ютерних 

наук, інформаційні технології та інформаційно-аналітичні системи для 

обґрунтування рішень щодо оптимізації чи удосконалення бізнес-процесів в 
організації“; 

СК 2. “Здатність використовувати професійно-профільні знання та вміння у 

галузі економіко-математичного моделювання для дослідження динаміки розвитку 

організаційних систем та ринків товарів і послуг в умовах мінливого ринкового 

середовища“; 

СК 7. “Знання та розуміння теоретичних засад інформаційно-аналітичної 

діяльності в економіці, підприємництві, управлінні, освіті“. 
 

У результаті вивчення даного курсу студент повинен  

знати: 
- методи статистичного аналізу великих масивів консолідованої інформації; 

- суть алгоритмів компонентного та кластерного аналізу, типових методів Data 

Mining, основні положення теорії часових рядів; 

- методи виявлення прихованих залежностей в інформаційних масивах; 

- правила візуалізації статистичної інформації; 

- конструкції систем EXCEL, Statistica та Statgraphics, які дозволяють 

автоматизувати методи опрацювання інформації.  

вміти: 

- розраховувати статистичні показники на основі результатів обстежень; 

- виявляти кореляційні та причинно-наслідкові зв’язки  в інформаційних 

масивах; 

- виконувати класифікацію та групування багатовимірної інформації; 

- володіти методикою аналізу часових рядів; 

- виявляти приховані залежності в інформаційних масивах; 

- використовувати технічну документацію пакетів Statistica та Statgraphics 
 

3.Програма навчальної дисципліни 
 

Змістовий модуль 1   Класичні статистичні методи аналізу інформації 
 

Тема 1. Статистичні гіпотези. Регресійний аналіз. 

Базові поняття багатовимірного аналізу. Шкали. Перевірка статистичних 

гіпотез. Критерій Стьюдента. Значущість середнього, дисперсії та коефіцієнтів 

кореляції. Помилки прийняття статистичних рішень. Критерій згоди χ2. 

Значущість середнього. Перевірка на відповідність нормальному розподілу. 

Основи регресійного аналізу. 
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Тема 2.  Компонентний аналіз 

Задача зменшення розмірності в економічних дослідженнях. Побудова 

кореляційної матриці. Характеристичний многочлен кореляційної матриці. Власні 

числа та власні вектори. Головні компоненти, їх економічний зміст. Інтерпретація 

результатів компонентного аналізу. Візуалізація результатів компонентного 

аналізу. Виконання факторного (компонентного) аналізу засобами системи 

Statistica та Statgraphics. 
 

Тема 3. Часові ряди 

Постановка задачі аналізу часових рядів. Перевірка наявності тренду, 

сезонних та циклічних коливань. Автокореляція. Методи побудови тренду та 

коливань. Спектральний аналіз часових рядів. Побудова та аналіз корелограми в 

часових рядах. Технологія побудови часових рядів на основі ланцюгових темпів 

приросту. Опція Time Series/Forecasting пакету Statistica. Інструмент 

“Прогнозування” в системі Statgraphics. 

 

Тема 4. Причинно-наслідкові зв’язки. Візуалізація. 

Система одночасних рівнянь. Метод Грейнджера (Granger). Поняття лагу. 

Обмеження методу Грейнджера. Мета та задачі візуалізації. Етапи переходу від 

даних до ідеї, від ідеї до типу порівняння, від типу порівняння до типу діаграми. 

Покомпонентний, часовий, частотний та кореляційний  типи порівняння, їх 

застосування. Засоби EXCEL та Power BI Desktop для візуалізації даних. 

 

Змістовий модуль 2. Методи дейтамайнінгу аналізу інформації.  
 

Тема 5.  Основи дейтамайнінгу. Асоціативні правила. 

Термінологія Data Mining. Задачі, етапи та методи  дейтамайнінгу. Аналіз 

аномалій в Data Mining. Основи Text Mining. Основи Web Mining. Аналіз зв‘язків 

в Data Mining. Підведення підсумків в Data Mining. Основи Big Data. Модель Map 

Reduce. Поняття про машинне навчання .Поняття трансакцій та асоціативних 

правил. Алгоритм Apriori. 
 

Тема 6. Пошук послідовних шаблонів. 

Узагальнений алгоритм Apriori. Послідовності, послідовні шаблони. 

Підтримка (Support), достовірність (Confidence), переконливість (Conviction), 

Леверидж (Leverage),та підвищення (Lift) для послідовностей. Послідовні 

асоціації (sequential associations), секвенційний аналіз. Частота та підтримка 

послідовності. Чисельні асоціативні правила. Візуалізація асоціативних правил. 

Асоціативні правила в Statgraphics. Пошук асоціативних правил засобами пакету 

Statistica. 
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Тема 7. Методи кластеризації 

Постановка задачі кластеризації. Віддаль між об’єктами та між кластерами. 

Ієрархічні та неієрархічні методи кластеризації. Метод k-центрів. Побудова 

кластерів засобами пакету Statistica. Виконання кластерного аналізу засобами 

Statgraphics. Візуалізація результатів кластерного аналізу. Застосування 

кластерного аналізу. 
 

Тема 8. Методи класифікації 

Постановка задачі класифікації. Наївний баєсівський класифікатор. 

Класифікаційні дерева в системі Statistica. Метод найближчого сусіда. 

Класифікація як навчання з учителем. Області застосування дерев рішень. 

Проблема відсікання гілок дерева. Поняття про карти Кохонена. Виконання 

класифікації засобами Statgraphics. 
 

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 ср л п лаб інд ср 

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

 

Змістовий модуль 1. Класичні статистичні методи аналізу інформації 

 
Тема 1. Статистичні 

гіпотези. Регресійний 

аналіз.  
13 2 1   10       

Тема 2.  Компонентний 

аналіз  
11 2 1   8       

Тема 3. Часові ряди 11 2 1   8       
Тема 4. Причинно-

наслідкові зв’язки. 

Візуалізація. 
11 2 1   8       

Разом – зм. модуль1 46 8 4   34       

Змістовий модуль 2. Методи дейтамайнінгу аналізу інформації 
Тема 5.    Основи 

дейтамайнінгу. 

Асоціативні правила. 
11 2 1   8       

Тема  6. Пошук 

послідовних шаблонів 
11 2 1   8       

Тема 7. Методи 

кластеризації 
11 2 1   8       

Тема 8. Методи 
класифікації 11 2 1   8       

Разом – зм. модуль 2 44 8 4   32       

Усього 90 16 8   6       
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5. Тематика лекційних занять 
 

Лекція 1 (2 год.). Статистичні гіпотези. Регресійний аналіз 

1. Базові поняття багатовимірного аналізу. Теорія вимірів. Шкали.  

2. Перевірка статистичних гіпотез 

3. Гіпотези щодо нормального розподілу ознак 

4. Критерій Стьюдента 

5. Значущість середнього 

6. Значущість дисперсії 

7. Перевірка значущості коефіцієнтів кореляції 

8. Регресійний аналіз 
 

Лекція 2 (2 год.).  Компонентний аналіз 

1. Задача зменшення розмірності в економічних дослідженнях 

2. Побудова кореляційної матриці 

3. Характеристичний многочлен кореляційної матриці 

4. Власні числа кореляційної матриці в компонентному аналізі 

5. Власні вектори кореляційної матриці 

6. Інтерпретація результатів компонентного аналізу 
 

Лекція 3 (2 год.).Часові ряди.  

1. Постановка задачі аналізу часових рядів 

2. Перевірка наявності тренду в часових рядах.  

3. Методи побудови тренду 

4. Перевірка наявності сезонних коливань. Автокореляція. 

5. Побудова регресійного рівняння для сезонних коливань 

6. Визначення періоду коливань в часових рядах.  

7. Спектральний аналіз часових рядів 
 

Лекція 4 (2 год.). Причинно-наслідкові зв’язки. Візуалізація. 

1. Кореляційні та казуальні зв’язки 

2. Лаги та система одночасних рівнянь. 

3. Метод Грейнджера. 

4. Мета та задачі візуалізації. 

5. Етап переходу від даних до ідеї 

6. Етап переходу від ідеї до типу порівняння 

7. Етап переходу від типу порівняння до типу діаграми 

8. Інструментальні засоби візуалізації 
 

Лекція 5 (2 год.). Основи дейтамайнінгу. Асоціативні правила. 

1. Наука про дані, її розвиток 

2. Термінологія Data Mining 

3. Задачі дейтамайнінгу 

4. Етапи дейтамайнінгу 

5. Методи дейтамайнінгу, властивості цих методів 
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6. Поняття трансакції та асоціативного правила. 

7. Алгоритм Apriori, його реалізація. 

8. Поняття про машинне навчання 
 

Лекція 6 (2 год.). Пошук асоціативних правил 

1. Послідовні шаблони, методика їх пошуку. 

2. Узагальнений алгоритм Apriori 

3. Підтримка (Support), достовірність (Confidence), переконливість (Conviction). 

4. Леверидж (Leverage), підвищення (Lift) 

5. Змінні типу  response та categorical . 

6. Послідовні асоціації (sequential associations), секвенційний аналіз. 

7. Частота та підтримка послідовності. 
 

Лекція 7 (2 год.). Методи кластеризації 

1. Постановка задачі 

2. Нормалізація вхідних даних (два способи) 

3. Віддаль між об’єктами, вибір міри. 

4. Віддаль між кластерами, вибір міри. 

5. Ієрархічна кластеризація (об’єднувальні та розділові методи). 

6. Побудова кластерів засобами пакету Statistica 
 

Лекція 8 (2 год.). Методи класифікації 

1. Постановка задачі класифікації 

2. Наївний баєсівський класифікатор 

3. Дерева прийняття рішень 

4. Класифікаційні дерева в системі Statistica 

5. Метод найближчого сусіда 

6. Суть алгоритму методу найближчого сусіда 

7. Класифікація як навчання з учителем 

 

6. Теми семінарських занять 
 

№ 

з/п 
Назва заняття 

Кількість 

годин 

1 
Теми 1,2. Статистичні гіпотези. Регресійний аналіз. 

Компонентний аналіз. 
2 

2 Теми 3,4. Часові ряди. Причинно-наслідкові зв’язки. 2 

3 
Теми 5,6. Основи дейтамайнінгу.  

Побудова асоціативних правил та послідовних шаблонів 
2 

4 Теми 7,8. Методи класифікації та кластеризації 2 

 Разом 8 
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7. Теми практичних занять 
 

Практичних занять не передбачено 

 

8.  Теми лабораторних занять 
 

Лабораторних занять не передбачено 

 

9.  Самостійна робота 

Самостійна робота студентів полягає в самостійному опрацюванні 

теоретичних положень курсу, в підготовці до семінарських занять, у виконанні 

індивідуальних задач на комп’ютері. Суттєвою частиною самостійної роботи 

студента є робота з літературою, пошук та систематизація інформації з мережі 

Інтернет. 
 

№ 

теми 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Статистичні гіпотези. Регресійний аналіз 10 

2 Компонентний аналіз 8 

3 Часові ряди 8 

4 Причинно-наслідкові зв’язки. Візуалізація 8 

5 Основи дейтамайнінгу. Асоціативні правила 8 

6 Пошук послідовних шаблонів 8 

7 Методи кластеризації 8 

8 Методи класифікації 8 

Разом   66 

 

10.  Тематика самостійного вивчення матеріалу 
 

Тема 1. Статистичні гіпотези. Регресійний аналіз 

1. Очистка, консолідація та перетворення даних. 

2. Помилки прийняття статистичних рішень 

3. Критерій згоди χ2 

4. Значущість середнього при невідомій дисперсії 

5. Значущість коефіцієнта кореляції Спірмена 

6. Перевірка на відповідність нормальному розподілу 

7.Побудова регресійного рівняння для логістичної кривої 
 

Тема 2. Компонентний аналіз 

1. Нормалізація значень показників в компонентному аналізі 

2. Головні компоненти, їх економічний зміст 
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3. Виконання факторного (компонентного) аналізу засобами системи Statistica 

4. Виконання факторного (компонентного) аналізу засобами системи Statgraphics 

5. Матриця факторних навантажень 

6. Візуалізація результатів компонентного аналізу 
 

Тема 3. Часові ряди 

1. Побудова та аналіз корелограми в часових рядах 

2. Побудова часових рядів засобами системи EXCEL 

3. Реалізація критерію Фостера-Стюарта 

4. Опція Time Series/Forecasting пакету Statistica 

5. Інструмент “Прогнозування” в системі Statgraphics 

6. Технологія побудови часових рядів на основі ланцюгових темпів приросту 

7. Побудова регресійного рівняння для циклічних коливань 
 

Тема 4. Причинно-наслідкові зв’язки.  

1. Покомпонентний тип порівняння, його застосування 

2. Позиційний тип порівняння, його застосування 

3. Часовий тип порівняння, його застосування 

4. Частотний тип порівняння, його застосування 

5. Кореляційний тип порівняння, його застосування 

6. Засоби EXCEL та Power BI Desktop для візуалізації даних 

 

Тема 5.  Основи дейтамайнінгу. Асоціативні правила 

1. Імпорт даних в систему Statistica для застосування методів Data Mining 

2. Аналіз аномалій в Data Mining 

3. Основи Text Mining 

4. Основи Web Mining 

5. Аналіз зв‘язків в Data Mining 

6. Підведення підсумків в Data Mining 

7. Основи Big Data. Модель Map Reduce 
 

Тема 6. Пошук послідовних шаблонів 

1. Узагальнені асоціативні правила 

2. Чисельні асоціативні правила 

3. Властивість антимонотонності 

4. Послідовності, які враховують множинні набори даних. 

5. Візуалізація асоціативних правил. 

6. Асоціативні правила в Statgraphics 

7. Пошук асоціативних правил засобами пакету Statistica. 
 

Тема 7. Методи кластеризації 

1. Порівняльний аналіз різних мір для віддалей між об’єктами та кластерами. 

2. Неієрархічні методи кластеризації. 

4. Метод k-центрів 

5. Проблема вибору кількості кластерів 

5. Візуалізація результатів кластерного аналізу. 
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6. Застосування кластерного аналізу в різних галузях 

7. Виконання кластерного аналізу засобами Statgraphics 
 

Тема 8. Методи класифікації 

1. Точність класифікації: оцінка рівня помилок 

2. Області застосування дерев рішень 

3. Вагова функція в методі найближчого сусіда 

4. Проблема відсікання гілок дерева 

5. Поняття про карти Кохонена 

6. Виконання класифікації засобами Statgraphics 

 

11.  Індивідуальні завдання 
 

Індивідуальних завдань не передбачено 

 

12. Методи навчання 
                                                                                                    

Основними методами навчання є аналітичний, синтетичний та дедуктивний.  

Лекції передбачають постановку задачі, подання нової інформації, 

проблемний виклад матеріалу, огляд літератури. Лекції орієнтують студентів на 

самостійне освоєння матеріалу та  активізують навчально-пізнавальну діяльність. 

На семінарських заняттях відбувається обговорення окремих тем дисциплін, 

захист індивідуальних завдань та оцінювання знань студентів із кожної теми. 

Важливим є вміння студента самостійно працювати із літературою та 

інтернет-джерелами. 

Лекції та семінарські заняття проводяться очно в аудиторіях згідно розкладу. 

В критичних ситуаціях ці заняття можуть проводитися дистанційно в системі MS 

Teams. 

 

13. Методи контролю 
 

Контроль знань і умінь студентів з навчальної дисципліни “Статистичні 

методи аналізу консолідованої інформації" здійснюється згідно з кредитно-

модульною системою організації навчального процесу. 

Застосовуються такі методи контролю: поточний і підсумковий для кожного 

із модулів. 

Поточний контроль виконується з метою перевірки знань студентів із 

окремих тем. Здійснюється під час семінарських занять (по одному опитуванню 

на кожну із тем, включаючи самостійну роботу). 

Модульний контроль виконується за допомогою комп’ютерного тесту, який 

виконується в університетській мережі MOODLE.  

Результати поточної успішності є постійно доступними в системі Dekanat. 
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14. Розподіл балів, які отримують студенти 
 

Предмет “Статистичні методи аналізу консолідованої інформації" 

завершується недиференційованим заліком, який оцінюється 100-бальною 

шкалою: 

 
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

Разом 
Т1 Т2 Т3 Т4 Тестування Т5 Т6 Т7 Т8 Тестування 

5 5 5 10 25 5 5 5 10 25 100 

 

де - Т1, Т2, Т3, …, Т8 – теми  дисципліни 
 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для диференційованого 

заліку 

для недиференційованого 

заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 

81-89 В 
добре  

71-80 С 

61-70 D 
задовільно  

51-60 Е  

36-50 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано  

з можливістю повторного 

складання 

0-35 F 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано  

з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 
 

 

15. Методичне забезпечення 

Методичне забезпечення дисципліни представляє собою робочу програму, 

лекції у вигляді слайдів та доступні літературні джерела. Семінарські заняття є 

календаризованими. Завдання на самостійну роботу та питання для самостійного 

вивчення з вказанням літератури видаються студентам на початку семестру. 

Методичне забезпечення є доступним за паролем для студентів як в системі 

MOODLE, так і в системі  MS Teams. 
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16. Рекомендована література 

Базова 

 
1. Марченко О. О., Россада Т. В. Актуальні проблеми Data Mining: навч. посібник. – К.: КНУ 

ім. Т. Шевченка, 2017. – 150 с. 

     http://csc.knu.ua/media/filer_public/51/81/5181c7e5-e068-4878-b9f7-67788fb2a65c/cv-rossada.pdf 

2. Руденко В. М. Математична статистика. навч. посібник. – К.: ЦУЛ, 2012. – 

304 с.  
https://shron1.chtyvo.org.ua/Rudenko_Volodymyr/Matematychna_statystyka.pdf 

3. Завада О. П. Методичні рекомендації до вивчення модуля “Класичні 

статистичні методи аналізу інформації” з курсу “Статистичні методи аналізу 

консолідованої інформації” для студентів економічного факультету освітньої 

програми ”Консолідована інформація“. – Львів: ЛНУ, 2022. – 48 с. 

     (студенти отримують в MOODLE та MS Teams доступ до електронної версії  

за паролем) 

4. Завада О. П. Методичні рекомендації до вивчення модуля “Методи 

дейтамайнінгу аналізу інформації” з курсу “Статистичні методи аналізу 

консолідованої інформації” для студентів економічного факультету освітньої 

програми ”Консолідована інформація“. – Львів: ЛНУ, 2022. –104 с. 

     (студенти отримують в MOODLE та MS Teams доступ до електронної версії  

за паролем) 

 

Допоміжна 

5. Приймак В. І. Математичні методи економічного аналізу. – К.: ЦУЛ, 2009. – 

296 с. (посібник є доступний в бібліотеці економічного факультету ЛНУ) 

6. Акіменко В. В. Прикладні задачі інтелектуального аналізу даних (DATA 

MINING). – К.: КНУ ім. Т. Шевченка, 2018. – 152 c. 

     http://satr.unicyb.kiev.ua/AkimenkoBook.pdf 

7. Завада О. П. Технологія побудови часових рядів в економіці на основі 

статистичних спостережень  / О. П. Завада // Вісник ЛНУ. Серія економічна, 2014. 

– Вип. 51. – С. 124-129. 

8. Олександр Завада. Порівняння методів класичного статистичного аналізу та 

технологій дейтамайнінгу. - Матеріали V міжнародної науково-практичної 

конференції “Проблеми становлення інформаційної економіки в Україні”. – Львів, 

2022. – С. 97-100. 

https://econom.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/11/Proceedings_2022_ICM.pdf / 

 

17. Інформаційні ресурси 
 
9. statsoft.com 

10. http://www.statgraphics.com 

http://csc.knu.ua/media/filer_public/51/81/5181c7e5-e068-4878-b9f7-67788fb2a65c/cv-rossada.pdf
https://shron1.chtyvo.org.ua/Rudenko_Volodymyr/Matematychna_statystyka.pdf
http://satr.unicyb.kiev.ua/AkimenkoBook.pdf
http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/economics/article/view/5880
http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/economics/article/view/5880
https://econom.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/11/Proceedings_2022_ICM.pdf
http://statsoft.com/

