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В с т у п 
 

Бакалаврська програма „Інженерія програмного забезпечення” спрямована 

на надання студентам необхідних знань для здійснення інженерної діяльності, 

пов’язаної зі всіма аспектами виробництва програмного продукту від 

початкових стадій створення специфікації до супроводу системи після здачі в 

експлуатацію. Відповідність кваліфікації фахівців з програмної інженерії 

визначається переліком знань та умінь вирішувати задачі діяльності у межах 

таких виробничих функцій: проектувальна, організаційна, управлінська, 

технологічна. Вони володіють необхідними знаннями в області консультування 

з питань інформатизації, розроблення стандартного програмного забезпечення 

та інших видів діяльності у сфері програмного забезпечення. Узагальненим 

об’єктом діяльності фахівців з програмної інженерії є програмне забезпечення 

систем. В процесі навчання студенти освоюють сучасні технології та програмні 

засоби для їх застосування у всіх етапах життєвого циклу програмних систем. 

Різноманітні емпіричні методи широко використовують при розробці 

сучасного програмного забезпечення. Зокрема, це стосується питань, 

пов’язаних з тестуванням програмного забезпечення, розробкою 

спеціалізованого програмного забезпечення, що передбачає обробку та аналіз 

інформації тощо. Розвиток технічних програмних засобів обчислювальної 

техніки дає можливість говорити про нову концепцію в організації наукових 

досліджень – автоматизації експерименту. З огляду на це, формування 

відповідних знань та навичок є необхідною складовою підготовки фахівців у 

галузі програмної інженерії. 

Мета дисципліни „Емпіричні методи програмної інженерії” – сформувати у 

студентів знання з теорії та практики статистичної обробки та аналізу великої 

кількості експериментальних даних, в основі яких лежить випадковий відбір, 

надати найбільш необхідні статистичні методи та навчити використовувати 

комп’ютерні пакети програм обробки експериментальних даних. Ці знання та 

методи використовуються в галузі програмної інженерії при емпіричному 

дослідженні та розробці програмного забезпечення. 

Завданнями дисципліни є: 

 опанування методами побудови математичних моделей з використанням 

статистичних методів; 

 оволодіння студентами теорією та практикою використання емпіричних 

методів інженерії програмного забезпечення; 

 ознайомлення з існуючими комп’ютерними пакетами статистичного 

аналізу емпіричних даних; 

 розвиток логічного й алгоритмічного мислення студентів. 

В результаті вивчення дисципліни „Емпіричні методи програмної інженерії” 

студент повинен знати: 

 основні методи статистичного аналізу емпіричних даних; 

 найбільш поширені методи обробки статистичних даних; 

 принципи дисперсійного аналізу; 
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 основи регресійного та кореляційного аналізу; 

 статистичні тести, найуживаніші в галузі програмної інженерії; 

 наявні пакети комп’ютерної обробки експериментальних даних; 

вміти: 

 проводити статистичну обробку експериментальних даних; 

 використовувати статичні методи для аналізу результатів емпіричних 

досліджень; 

 визначати закони розподілу і основні характеристики випадкових 

процесів; 

 досліджувати залежності між виміряними величинами та будувати 

емпіричні залежності; 

 перевіряти статистичні гіпотези і робити обґрунтовані висновки; 

 застосовувати емпіричні методи для аналізу продуктивності та надійності 

програмних систем; 

 використовувати середовище пакетів статистичної обробки даних MS 

Excel, Statistica, EViews до розв’язування задач програмної інженерії. 

Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі. Пререквізити: 

математичний аналіз, теорія ймовірностей і математична статистика. 

На вивчення навчальної дисципліни „Емпіричні методи програмної 

інженерії” студентами денної форми навчання відводиться 120 годин / 4 

кредити ECTS. 
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1 Програма навчальної дисципліни 
 

Змістовий модуль 1. Основи описової статистики. Статистичний аналіз 

метрик та експертних оцінок. 

 

Тема 1. Поняття про емпіричні методи програмної інженерії 

Об’єкти досліджень емпіричними методами в програмній інженерії. 

Життєвий цикл програмного забезпечення. Якість та продуктивність 

програмного забезпечення. Вимоги. Характеристики програм. 

Метрики та експертні оцінки у програмній інженерії. 

Основні поняття та визначення. Статистичні (варіаційні) ряди та їх 

характеристики. Графічні методи зображення статистичного матеріалу. Середні 

величини, показники варіації. Поняття про центральні та початкові моменти, 

асиметрію та ексцес. Основи теорії оцінювання невідомих параметрів. Обробка 

емпіричних даних. Перевірка статистичних гіпотез. 

 

Тема 2. Основи кореляційно-регресійного аналізу 

Кореляційний аналіз. Поняття про регресійний аналіз, лінійна та нелінійна 

регресії. 

 

Змістовий модуль 2. Основи дисперсійного аналізу. Застосування принципів 

дискретної ймовірності в інформаційних технологіях 

 

Тема 3. Основи дисперсійного аналізу 

Призначення дисперсійного аналізу. Однофакторний комплекс. 

Багатофакторний комплекс. 

 

Тема 4. Застосування принципів дискретної ймовірності в інформаційних 

технологіях 

Емпіричні методи розробки програмного забезпечення: Agile, XP, Scrum, 

RAD, TDD. 

Поняття про тестування програмного забезпечення. 
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2 Критерії оцінювання виконання завдань розрахункової роботи 
 

Розрахункова робота передбачає самостійне виконання студентами 

визначеного завдання на основі вивчення навчальної і наукової літератури, 

публікацій в періодичних виданнях, нормативно-правових актів, лекційних та 

практичних матеріалів. Метою виконання розрахункової роботи є поглиблення 

та закріплення знань з дисципліни, що вивчається. 

Критеріями оцінювання розрахункової роботи є: 

 чіткість, повнота та послідовність розкриття кожного питання плану 

роботи, рівень обґрунтованості висновків; 

 науковість стилю викладання; 

 відсутність орфографічних і синтаксичних помилок; 

 правильне оформлення роботи відповідно до державних стандартів. При 

значних відхиленнях від встановлених вимог робота може бути взагалі не 

допущена до захисту або це суттєво вплине на загальну оцінку. 

 правильність та точність виконаних студентом розрахунків.  

Консультант проводить попереднє оцінювання якості виконання 

розрахункової роботи та її відповідності вимогам і ухвалює рішення про допуск 

(не допуск) виконаного завдання до захисту. До захисту допускаються 

розрахункові роботи, виконані студентами  згідно з встановленими вимогами, 

визначеними у методичних рекомендаціях до виконання цієї роботи. 

Розрахункова робота з ознаками плагіату знімається з розгляду, виставляється 

незадовільна оцінка.  

Якщо розрахункова робота виконана без дотримання рекомендацій, вона 

повертається студенту без перевірки на доопрацювання. Робота, що не 

відповідає вищевикладеним вимогам, має бути перероблена згідно з 

зауваженнями керівника й подана для перевірки вдруге. 

При захисті студент повинен розкрити зміст завдання, зробити висновки й 

відповісти на запитання керівника. Розрахункова робота має продемонструвати 

вміння автора логічно й аргументовано викладати матеріал, коректно 

використовувати статистичні та математичні методи для аналізу проблем, 

навички робити власні узагальнення та висновки, вміння працювати з 

джерелами інформації. 

Критерії оцінювання розрахункової роботи: 

оцінка „відмінно” – індивідуальне завдання виконане на високому рівні, 

представлені повні розв’язки завдань й зроблені обґрунтовані висновки. На всі 

запитання викладача отримані правильні відповіді; 

оцінка „добре” – індивідуальне завдання виконане, але мають місце окремі 

недоліки непринципового характеру: допущені незначні помилки при 

формулюванні термінів, категорій, наявні незначні арифметичні помилки у 

розрахунках або неточно зроблені висновки. На переважну більшість запитань 

викладача надано правильні відповіді; 

оцінка „задовільно” – розрахункова робота виконана більше, ніж на 50% 

вірно, або допущені неточності в 70% завдань, але обов’язково одне завдання 
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розв’язане правильно. Є зауваження щодо оформлення роботи. Студентом 

надано правильні відповіді тільки на окремі запитання викладача; 

оцінка „незадовільно” – виконано менше 50% завдань вірно, допущені 

неточності в усіх завданнях, розрахунки неправильні внаслідок допущення грубих 

помилок. 
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3 Кейс-метод у формуванні компетенцій та забезпеченні високої 
ефективності навчання 

 

Реформування національної системи освіти України, сучасні тенденції 

світової інтеграції зводять проблему розвитку особистості у ранг пріоритетних 

завдань. Тому великого значення набуває впровадження інтерактивних методів 

навчання і виховання, які є ефективним засобом в опануванні сучасних 

технологій, підвищенні результативності навчання і якості знань, формуванні 

загальних і спеціальних (фахових) компетентностей здобувачів вищої освіти. 

Однією з інтерактивних методик, що набула популярності у Великобританії, 

США, Німеччини, Данії та інших країнах стала Case study (кейс-метод, метод 

аналізу ситуацій), розроблена англійськими науковцями М. Шевером, Ф. 

Едейем та К. Єйтс. Саме їй у світової практиці відводиться важливе місце для 

вирішення сучасних проблем у навчанні. 

В основу кейс-методу покладені концепції розвитку інтелектуальних 

здібностей. Суть методу
1
 полягає у використанні конкретних випадків 

(ситуацій, історій, тексти яких називаються „кейсом”) для спільного аналізу, 

обговорення або вироблення рішень студентами з певного розділу навчальної 

дисципліни. Цінність кейс-методу полягає в тому, що він одночасно відображає 

не тільки практичну проблему, а й актуалізує певний комплекс знань, який 

необхідно засвоїти при вирішенні цієї проблеми, а також вдало суміщає 

навчальну, аналітичну і виховну діяльність, що безумовно є дієвим і 

ефективним в реалізації сучасних завдань системи освіти. 

Цілі, на які спрямовано використання кейс-методу, залежать від типу 

конкретної ситуації, а саме виокремлюють: кейс-потреби, кейс-вибір, кризовий 

кейс, конфліктний кейс, кейс-боротьба, інноваційний кейс. 

Навчальні завдання кейс-методу полягають у:   

– набутті навичок використання теоретичного матеріалу для аналізу 

практичних проблем; 

– формуванні навичок оцінювання ситуації, вибір та організацію пошуку 

основної інформації; 

– вироблені вмінь формулювати питання і запити;  

– виробленні умінь розробляти багатоваріантні підходи до реалізації плану 

дій; 

– формуванні вмінь самостійно приймати рішення в умовах 

невизначеності; 

– формуванні навичок та прийомів всебічного аналізу ситуацій, 

прогнозування способів розвитку ситуацій; 

– формуванні вмінь та навичок конструктивної критики.    

Кейс-метод має певні переваги, так як є не тільки навчальним, а й має 

великий виховний потенціал з позиції формування особистісних якостей: 

                                                 
1
 Ягоднікова В. В. Кейс-метод (Case study) як форма інтерактивного навчання майбутніх фахівців / Ягоднікова 

В. В. URL : http://www.rusnauka.com/1_NIO_2008/Pedagogica/25496.doc.htm 
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– розвиток працьовитості; 

– розвиток креативності; 

– формуванні здатності до конкурентноспоможності; 

– формуванні готовності взяти на себе відповідальності за результати 

власного аналізу ситуації і за роботу всієї групи; 

– формуванні впевненості в собі; 

– формуванні потреби в досягненні цілей; 

– розвиток вольових якостей, цілеспрямованості; 

– формуванні навичок роботи в команді; 

– формуванні навичок комунікативної культури; 

– формуванні соціально активної і життєво компетентної особистості, 

здатної до саморозвитку, самовдосконаленню і самореалізації. 

Дослідження науковців свідчать, що цей метод не потребує великих 

матеріальних і часових витрат й допускає варіативність навчання. Проблемна 

ситуація може бути висвітлена як при вивчені нової теми у викладенні 

теоретичного матеріалу так і може використовуватися з метою узагальнення та 

систематизації матеріалу. 

Робота над кейсом передбачає: 

– розбір конкретної ситуації з певного сценарію, який включає самостійну 

роботу; 

– „мозковий штурм” в мережах малої групи; 

– публічний виступ із представленням та захистом запропонованого 

рішення; 

– контрольне опитування учасників на предмет знання фактів кейсу, що 

розбирається. 

Роботу над кейсом поділяють на два основні етапи: домашня самостійна 

робота й робота в аудиторії. 

Алгоритм проведення занять із застосуванням кейс-методу передбачає:     

І етап – заздалегідь складені кейси викладач роздає студентам не пізніше як 

за день до заняття. Студенти самостійно розглядають кейс, підбирають 

додаткову інформацію і літературу для його вирішення; 

ІІ етап – заняття розпочинаються з контролю знань студентів, з’ясування 

центральної проблеми, яку необхідно вирішити. Розділивши групу студентів на 

малі робочі групи, дати різні ситуації для вирішення кейсу або всім однакові. 

Викладач контролює роботу малих груп, допомагає, уникаючи прямих 

консультацій. Студенти можуть використовувати допоміжну літературу, 

підручники, довідники. Кожна мала група обирає спікера, який на етапі 

презентації рішень висловлює думку групи. У ході дискусії можливі питання до 

виступаючого, виступи і доповнення членів групи, викладач слідкує за ходом 

дискусії і шляхом голосування обирається спільне вирішення проблемної 

ситуації. На етапі підведення підсумків викладач інформує про вирішення 

проблеми в реальному житті або обґрунтовує власну версію і обов’язково 

оприлюднює кращі результати, оцінює роботу кожної малої групи і кожного 

студента. 
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Таким чином, застосування кейс-методу стимулює індивідуальну активність 

студентів, формує позитивну мотивацію до навчання, зменшує кількість 

пасивних і невпевнених студентів, забезпечує високу ефективність навчання і 

розвитку майбутніх фахівців, формує позитивні особистісні якості та 

компетенції. 
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4 Навчальне завдання кейсу з дисципліни «Емпіричні методи 
програмної інженерії» 

 

Індивідуальне (колективне) навчально-дослідне завдання виконується з 

метою закріплення, поглиблення, узагальнення знань, здобутих слухачами під 

час аудиторної роботи на набуття практичних навичок. Ідивідуальне завдання 

допускає наявність таких елементів наукового дослідження: практичної 

значущості, комплексного системного підходу до вирішення завдань 

дослідження, теоретичного використання передової сучасної методології і 

наукових розробок, наявність елементів творчості. 

Індивідуальне завдання розрахункової роботи студентів спеціальності 121 

„Інженерія програмного забезпечення” на тему „Комп’ютерні технології 

статистичної обробки даних” з навчальної дисципліни „Емпіричні методи 

програмної інженерії” зводиться до огляду, вивчення основних характеристик, 

порівняльного аналізу доступних на ринку програмних засобів статистичної 

обробки емпіричних даних за їх функціональними можливостями та розгляд 

прикладу вирішення типової задачі за допомогою одного з програмних 

продуктів. Результати такого дослідження доцільно звести у таблиці за 

макетами 4.1–4.4. 

Орієнтовна структура звіту про виконання індивідуального (колективного) 

завдання розрахункової роботи наступна. 

 

Титульна сторінка 

Зміст 

Вступ 

1 Огляд і порівняльна характеристика програмних засобів статистичної 

обробки даних 

 

2 Підтримка статистичних і емпіричних методів комп'ютингу в пакетах програм 
__(назви програмних продуктів, що розглядаються в розрахунковій роботі)__ 

 

3 Технічне, математичне, програмне та інформаційне забезпечення та приклад 

тестування надійності і якості програми __(назва або призначення, розробник)__на 

базі __(найменування одного з програмних продуктів, що досліджувались в розділах 1-2 

розрахункової роботи)__ 

 

Висновки і пропозиції 

Перелік використаних джерел 

Додатки 
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Таблиця 4.1 – Порівняння програмних продуктів поширених на ринку, що 

використовуються для статистичного аналізу 
 

Товарний 
знак 

Найменування програмного 
продукту, розробник, рік 

створення, орієнтовна ціна, 
режим доступу до 

електронного ресурсу  

Можливості Обмеження 

Посилання на 
першоджерело, з якого взято 

експертну (компетентну) 
думку (оцінку недоліків 
програмного продукту) 

Індикатори 
програмного 
продукту для 
тестування 

_____________ 
(предмет 

дослідження) 

      

      

      

      

      

 

Таблиця 4.2 (4.3; 4. 4) – Характеристика  ________________________________ 
                                                                                                                                               (назва програмного продукту) 

 
Технічне забезпечення (вимоги 

щодо операційної системи, 
процесора, оперативної пам’яті і 

т.д.) 

Математичне 
забезпечення (базові 

моделі) 

Програмне забезпечення 
(програмні модулі і опис 

користувацького інтерфейсу – 
форм) 

Інформаційне забезпечення 
(експериментальні дані, форми 

документів, метадані тощо) 

    

    

    

    

    

 

 

Таблиця 4.3 – Підтримка емпіричних методів в пакетах програм 
 

Економетричні методи і моделі Statistica SPSS EViews Stata 
Prognoz 
Platform 

Gretl 

Методи багатовимірного статистичного 

аналізу 
+ + – + – + 

Множинна регресія + + + + + + 

Моделі з обмеженими залежними змінними 

(логіт, пробіт та ін.) 
+ + + + + + 

Моделі декомпозиції одновимірних часових 

рядів 
+ + + + + + 

Моделі Бокса-Дженкінса (ARMA, ARIMA) + + + + + + 

Динамічні моделі з розподіленим лагом + + + + + + 

Одиничні корені та коінтеграційний аналіз 

часових рядів 
– – + + + + 

Моделі багатовимірних часових рядів – – + + + + 

Моделі умовної гетероскедастичності 

(ARCH, GARCH) 
– – + + + + 

Лінійні моделі панельних даних – – + + – + 

Динамічні моделі панельних даних – – + + – + 

Моделі панельних даних з обмеженими 

залежними змінними 
– – + + – + 

…       
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Таблиця 4.4 – Деталізація інформаційного забезпечення процесу прийняття 

рішення щодо ___________________________ 
                                                                                                          (предмет дослідження) 

 

Керовані і некеровані змінні моделі 

Джерело даних (в т.ч. 
експериментальних), ким і коли 

затверджений документ 

Посилання на додаток до 
звіту про виконання 

завдання розрахункової 
роботи 

Умовне 
позначення 

Найменування 
показника 

Значення показника, період 
(момент) часу, до якого він 
відноситься, одиниці його 

вимірювання 

     

     

     

     

     

 

Розподіл на малі групи (у складі – 1-3 студенти) здійснюється учасниками 

програми курсу самостійно з урахуванням кола їх наукових інтересів або 

координується менеджером академічної групи. 

Мала група готує звіт про виконання колективного (індивідуального) 

навчально-дослідного завдання і презентує результати своєї роботи у 

передбачений графіком час на лабораторному занятті. Кожен етап виконання 

завдання має бути обгрунтований і підтверджений посиланнями на використані 

у ході дослідження першоджерела. 

Послідовність, розподіл часу презентацій погоджується між студентами 

академгрупи самостійно. Відповідальність за забезпечення можливості 

презентувати результати роботи всіма учасниками малих груп покладається на 

менеджера академгрупи. 

У вищій школі доцільним є спонукання (залучення) викладачем студентів 

до пошукової, науково-дослідної роботи. За бажанням активним студентам 

може пропонуватися виконання індивідуального навчально-дослідного 

завдання з дисципліни „Емпіричні методи програмної інженерії” з 

представленням результатів на науково-практичних конференціях, публікація 

тез доповідей, статей у наукових фахових виданнях. ІНДЗ виконується 

студентом самостійно при консультуванні викладачем протягом вивчення 

дисципліни згідно з графіком навчального процесу. 

Консультативна робота здійснюється за затвердженим графіком 

консультацій викладача навчальної дисципліни у формі індивідуальних занять, 

консультацій малої групи, перевірки виконання індивідуальних завдань тощо. 

Вибір програмних продуктів можна розпочати з Вікіпедії – вільної 

енциклопедії  => Статистичне програмне забезпечення => Категорії :  

Програмне забезпечення 1994 року  

Економетричне програмне забезпечення  

Програмне забезпечення для часових програм  

Програмне забезпечення лише для Windows  

... 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&rurl=translate.google.com.ua&sl=en&sp=nmt4&tl=uk&u=https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_statistical_packages&usg=ALkJrhg1BEJONAvObaSsU833uSFHfZw5QA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&rurl=translate.google.com.ua&sl=en&sp=nmt4&tl=uk&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Help:Category&usg=ALkJrhjRCLXqRu1ylurtAf_H6t4IvVC2BA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&rurl=translate.google.com.ua&sl=en&sp=nmt4&tl=uk&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Category:1994_software&usg=ALkJrhhjAcYkWNX75sOTWljQyikn0SpsMw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&rurl=translate.google.com.ua&sl=en&sp=nmt4&tl=uk&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Econometrics_software&usg=ALkJrhgV7b16gB4ok57cckz-AAJQCTQZ_Q
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&rurl=translate.google.com.ua&sl=en&sp=nmt4&tl=uk&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Time_series_software&usg=ALkJrhgRBLnYnjvcUry7RFAEn1r7KejGNQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&rurl=translate.google.com.ua&sl=en&sp=nmt4&tl=uk&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Windows-only_software&usg=ALkJrhijTZjQy2AR7htxwv98T255yf4nRQ
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Наприклад,  https://en.wikipedia.org/wiki/EViews 

Далі переходити на сайти розробників програмного забезпечення. 

Наприкінці – дивитись фахову літературу. 

У звіті за результатами проведеного дослідження обов’язкові: 

1) наявність посилань на першоджерела, наприклад, сайт фірми Statsoft – 

розробника пакету STATISTICA. URL : http://www.statsoft.ru/ 

Сайт розробника програми для економетрики EViews. URL : http://www.eviews. 

сom 

Демоверсія пакету STADIA. URL : http//www.protein.bio.msu.su/akula /index.htm 

Сайт компанії-розробника пакету STATGRAPHICS. URL : http://www. 

statgraphics.com/ 

2) наявність таблиць за рекомендованими макетами; 

3) розгляд прикладного застосування емпіричних методів на базі одного з 

програмних продуктів. 

https://en.wikipedia.org/wiki/EViews
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5 Орієнтовна тематика розрахункових робіт 
1 Математико-статистичне моделювання на базі GenStat, LIMDEP та Mathematica 

2 Аналіз взаємозв’язку емпіричних даних на базі доповнень до Microsoft Excel SPC 

XL та Statgraphics Sigma Express. SUDAAN – доповнення до SAS та SPSS для 

статистичних обстежень  

3 Аналіз емпіричних даних з використанням надбудов для Microsoft Excel Аналіз, 

NumXL, SigmaXL та XLfit 

4 Спеціалізовані комп’ютерні програми для аналізу статистики та економетрії Gretl, 

ADaMSoft та ADMB 

5 JMulTi для одномірного та багатоваріантного аналізу часових рядів і Chronux – 

для даних нейробіологічних часових рядів 

6 Регресійні програми Fityk, Грет та Scikit-learn 

7 Інструменти аналізу Мондріан, SPSS та DAP 

8 Пакети для моделювання структурних рівнянь OpenMx і LISREL 

9 Використання статистичних моделей та тестів (регресія, графік, приклад набору 

даних, узагальнена лінійна модель (GLM), аналіз часових рядів, авторегресійно-

рухомий середня модель (ARMA), векторна авторегресія (VAR), непараметрична 

статистика , ANOVA, Емпірична вірогідність) в розширеннях SciPy Statsmodels та 

Scikit-learn 

10 Використання моделей машинного навчання (класифікація, кластеризація, 

регресія та ін.) в розширеннях SciPy Statsmodels та Scikit-learn 

11 Порівняльний аналіз можливостей і обмежень пакетів STADIA, STATGRAPHICS 

і SOFA Statistics 

12 Freeware BV4.1, GeoDA, MaxStat Lite, MINUIT, SPS і Winpepi 

13 Продуктивне програмне забезпечення для аналізу великих даних Revolution 

Analytics та Програмування з великими даними в R (pbdR) 

14 Економетричні можливості пакетів загальної статистики GenStat, Minitab та NCSS 

15 Пакети Analytica, BMDP та Прикладні дані 

16 Математико-статистичні інструменти ШАЗАМ (Програмне забезпечення 

економетрики та статистики), Simul та Speakeasy (обчислювальне середовище) 

17 Пакети для моделювання структурних рівнянь SmartPLS, OpenMx і LISREL 

18 Особливості аналізу емпіричних даних з комплексними статистичними пакетами 

SAS (програмне забезпечення), SPSS Statistics (Статистичний пакет соціальних 

наук) і Стата 

19 Комплексна статистика та економетричний пакет в Statistica, SuperCROSS та 

NLOGIT 

20 Математико-статистичні пакети Microfit, LIMDEP та EViews 

21 Регресія та аналіз часових рядів, включені в пакет загальної статистики 

Statgraphics 

22 Аналіз емпіричних даних з використанням пакетів загальної статистики СИСТАТ, 
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23 Комплексний аналіз взаємозв’язку емпіричних даних на базі пакету RATS 

(Регресійний аналіз часових серій), Fityk та Грет 
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6 Вимоги до звіту про виконання індивідуальних завдань 
розрахункової роботи 

 

Кожний студент (мала група) готує звіт про виконання індивідуального 

(колективного) завдання розрахункової роботи з обов’язковим урахуванням 

Єдиної системи конструкторської документації, здає для перевірки викладачем 

на кафедру не пізніше ніж за місяць до початку заліково-екзаменаційної 

сесії, при потребі доопрацьовує. Розрахункова робота має бути презентована 

(захищена) перед академгрупою під час аудиторного заняття, що слідує по 

завершенню її виконання. 

Зокрема, звіт може бути оформлений у відповідності зі стандартом щодо 

оформлення текстових документів ГОСТ 2.105-95, введеним у дію в якості 

державного стандарту наказом Держстандарту України № 259 від 27.06.1996 

року, або згідно вимог Державного стандарту України ДСТУ 3008-95 

„Документація, звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила 

оформлення”. 

Список використаних джерел оформлюється згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 

„Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. 

Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила 

складання”. 

Наведені у звіті матеріали повинні бути актуальними, мати практичну 

спрямованість. Звіт повинен містити титульну сторінку, зміст, основну частину, 

що складається не менше як з трьох розділів, список використаних джерел і 

додатки. Обов’язковими додатками до звіту повинні бути у повному обсязі 

копії джерел емпіричних даних, використаних в розділі 3 розрахункової роботи. 

Невід’ємним додатком має бути електронний варіант, виконаних в середовищі 

одного з програмних продуктів, з числа досліджених в рамках виконання 

завдань розрахункової роботи, розрахунків. 

За обсягом звіт не повинен перевищувати 30 сторінок тексту формату А4, 

гарнітура Microsoft Word. Шрифт Times New Roman, кегль 12 (у таблицях, 

рисунках допускається і 9-11), міжрядковий інтервал – одинарний, абзац – 0,63 

см. Вирівнювання основного тексту  по ширині. Поля – 20 мм з усіх боків 

сторінки. 

Список використаних джерел оформлюється 10 кеглем з обов’язковим 

посиланням на них по тексту в квадратних дужках. 

Формат таблиць і рисунків повинен бути бажано книжним, використання 

кольору і фону не допускається. Кожний рисунок має бути єдиним об’єктом. 

Усі рисунки і таблиці повинні мати назву. Не використовувати скановані 

об’єкти! Формули вводити за допомогою редактора формул Microsoft Equation. 
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Інформаційні ресурси 
 
№ з/п Режим доступу Коментар 

1 www.scs.org Всесвітнє добровільне товариство міжнародного 

комп’ютерного моделювання 

2 www.scs-europe.net Регіональна рада в Європі Всесвітнього 

добровільного товариства міжнародного 

комп’ютерного моделювання 

3 www.scsorg/pubs/pubsinfo.html Сайт журналу за матеріалами щорічної 

конференції з проблем моделювання, що 

проводиться Всесвітнім добровільним 

товариством міжнародного комп’ютерного 

моделювання 

4 www.eurosim.info Федерація європейських товариств моделювання 

EUROSIМ 

5 http://biomath.rug.EUROSISas.be/

eurosis/index.html 

Товариство моделювання та технології імітації 

6 www.scopus.com Бібліографічна і реферативна база даних та 

інструмент для відслідковування цитування 

статей, опублікованих у наукових виданнях 

7 http://www.appliedeconometrics.org

/ 

Сайт міжнародної асоціації з прикладної 

економетрики, що видає науковий журнал 

„Прикладна економетрика”, проводить щорічну 

конференцію, надає гранти 

8 http://www.usc.es/economet/eaa.htm Журнал „Applied econometrics and international 

development” („Прикладна економетрика і 

міжнародний розвиток”) 

9 http://quantile.ru Міжнародний економетричний журнал 

російською мовою „Квантиль” 

10 http://journal.iasa.kpi.ua/arhiv Архів міжнародного журналу „Системні 

дослідження та інформаційні технології” 

(Інститут прикладного системного аналізу НАН 

України та Міносвіти і науки України) 

11 http://modeling.at.ua/, 

http://modeling.at.ua/publ/ (каталог 

статей збірників „Модели 

управления рыночной 

экономикой” та „Новое в 

экономической кибернетике”), 

http://modeling.at.ua/index/0-11 

(архів змісту номерів за 2003-2011 

рр. збірника „Новое в 

экономической кибернетике”) 

Сайт „Моделирование экономических систем”, 

присвячений таким науково-практичним 

напрямам в економіці як моделювання 

економічних систем, управління підприємствами, 

логістика, фінанси 

12 http://bank.gov.ua Офіційний веб-сайт Національного банку України 

13 http://www.ukrstat.gov.ua/ Державна служба статистики України 

14 www.chernigivstat.gov.ua Головне управління статистики у Чернігівській 

області 

15 http://unstats.un.org/unsd/statcom/co

mmission.htm 

Статистична комісія ООН (Un statistical 

commission) 

16 http://unstats.un.org/unsd/default.ht Статистичний відділ ООН (United Nations 

http://www.scs-europe.net/
http://www.scsorg/pubs/pubsinfo.html
http://www.eurosim.info/
http://www.scopus.com/
http://www.appliedeconometrics.org/
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http://journal.iasa.kpi.ua/arhiv
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http://unstats.un.org/unsd/statcom/commission.htm
http://unstats.un.org/unsd/default.htm
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№ з/п Режим доступу Коментар 

m Statistics Division) 

17 http://www.uis.unesco.org/Pages/def

ault.aspx 

Институт статистики ЮНЕСКО (Unesco Institute 

for Statistics) 

18 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/port

al/page/portal/eurostat/home 

Статистичне управління європейських 

співтовариств (Євростат) (European Commission 

eurostat) 

19 http://www.cisstat.com/ Міждержавний статистичний комітет  

співтовариства незалежних держав 

20 http://www.ilo.org/global/lang--

en/index.htm, 

http://www.ilo.org.ua/Pages/default.

aspx) – представництво в Україні 

Міжнародна організація праці (International 

Labour Organization) 

21 http://www.imf.org/external/index.ht

m 

Міжнародний валютний фонд (International 

Monetary Fund) 

23 http://www.bbc.co.uk/ukrainian/ BBC Ukrainian 

24 http://ukrstat.org/uk/druk/katalog/kat

_u/mag_u.htm 

Науково-інформаційний журнал „Статистична 

Україна” 

25 http://www.eip.org.ua/ Науково-аналітичний журнал  „Економіка і 

прогнозування” 

26 http://www.ief.org.ua/Visnuk.htm „Вісник інституту економіки та прогнозування” 

27 http://ndfi.minfin.gov.ua/index.php?

page_id=158 

Науково теоретичний та інформаційно-

практичний журнал Міністерства фінансів 

України „Фінанси України” 

28 http://dasoa.edu.ua/visnik Збірник наукових праць „Науковий вісник 

Національної академії статистики, обліку і 

аудиту” 

29 https://blackboard.princeton.edu/we

bapps/portal/frameset.jsp?tab_group

=courses&url=%2Fwebapps%2Fbla

ckboard%2Fexecute%2FcourseMain

%3Fcourse_id%3D_214206_1 

Электронный курс „Econometrics and Public Policy 

(Advanced)”, Princeton University 

30 http://ocw.mit.edu/courses/economic

s/14-382-econometrics-i-spring-

2005/download-course-materials/; 

http://ocw.mit.edu/courses/economic

s/14-382-econometrics-i-spring-

2005/download-course-materials/; 

http://ocw.mit.edu/courses/economic

s/14-382-econometrics-i-spring-

2005/download-course-materials/; 

http://ocw.mit.edu/courses/economic

s/14-382-econometrics-i-spring-

2005/download-course-materials/ 

Электронный курс „Econometrics I”, MIT 

OpenCourseWare 

31 https://blackboard.princeton.edu/we

bapps/portal/frameset.jsp?tab_group

=courses&url=%2Fwebapps%2Fbla

ckboard%2Fexecute%2FcourseMain

%3Fcourse_id%3D_214204_1; 

https://blackboard.princeton.edu/we

Электронный курс „Econometrics and Public 

Policy: Applications: Basic (Half-Term)”, Princeton 

University 

http://unstats.un.org/unsd/default.htm
http://www.uis.unesco.org/Pages/default.aspx
http://www.uis.unesco.org/Pages/default.aspx
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home
http://www.cisstat.com/
http://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org.ua/Pages/default.aspx
http://www.ilo.org.ua/Pages/default.aspx
http://www.imf.org/external/index.htm
http://www.imf.org/external/index.htm
http://www.bbc.co.uk/ukrainian/
http://ukrstat.org/uk/druk/katalog/kat_u/mag_u.htm
http://ukrstat.org/uk/druk/katalog/kat_u/mag_u.htm
http://www.eip.org.ua/
http://www.ief.org.ua/Visnuk.htm
http://ndfi.minfin.gov.ua/index.php?page_id=158
http://ndfi.minfin.gov.ua/index.php?page_id=158
http://dasoa.edu.ua/visnik
https://blackboard.princeton.edu/webapps/portal/frameset.jsp?tab_group=courses&url=%2Fwebapps%2Fblackboard%2Fexecute%2FcourseMain%3Fcourse_id%3D_214206_1
https://blackboard.princeton.edu/webapps/portal/frameset.jsp?tab_group=courses&url=%2Fwebapps%2Fblackboard%2Fexecute%2FcourseMain%3Fcourse_id%3D_214206_1
https://blackboard.princeton.edu/webapps/portal/frameset.jsp?tab_group=courses&url=%2Fwebapps%2Fblackboard%2Fexecute%2FcourseMain%3Fcourse_id%3D_214206_1
https://blackboard.princeton.edu/webapps/portal/frameset.jsp?tab_group=courses&url=%2Fwebapps%2Fblackboard%2Fexecute%2FcourseMain%3Fcourse_id%3D_214206_1
https://blackboard.princeton.edu/webapps/portal/frameset.jsp?tab_group=courses&url=%2Fwebapps%2Fblackboard%2Fexecute%2FcourseMain%3Fcourse_id%3D_214206_1
http://ocw.mit.edu/courses/economics/14-382-econometrics-i-spring-2005/download-course-materials/
http://ocw.mit.edu/courses/economics/14-382-econometrics-i-spring-2005/download-course-materials/
http://ocw.mit.edu/courses/economics/14-382-econometrics-i-spring-2005/download-course-materials/
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http://ocw.mit.edu/courses/economics/14-382-econometrics-i-spring-2005/download-course-materials/
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https://blackboard.princeton.edu/webapps/portal/frameset.jsp?tab_group=courses&url=%2Fwebapps%2Fblackboard%2Fexecute%2FcourseMain%3Fcourse_id%3D_214204_1
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№ з/п Режим доступу Коментар 

bapps/portal/frameset.jsp?tab_group

=courses&url=%2Fwebapps%2Fbla

ckboard%2Fexecute%2FcourseMain

%3Fcourse_id%3D_214205_1 

32 http://sims.princeton.edu/yftp/Times

05/; 

https://blackboard.princeton.edu/we

bapps/portal/frameset.jsp?tab_group

=courses&url=%2Fwebapps%2Fbla

ckboard%2Fexecute%2FcourseMain

%3Fcourse_id%3D_52968_1 

Электронный курс „Time Series Econometrics”, 

Princeton University 

33 https://blackboard.princeton.edu/we

bapps/portal/frameset.jsp?tab_group

=courses&url=%2Fwebapps%2Fbla
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