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Кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри економічної кібернетики та маркетингового менеджменту НТУ «ХПІ». Досвід роботи 
– 30 лет. Автор понад 50 наукових та навчально-методичних робіт. Провідний лектор з дисциплін «Інформаційні системи та бази 
даних», «Інформаційні технології в управлінні», «Засоби аналізу даних», «Засоби візуалізації економічної інформації». 
 

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДИСЦИПЛІНУ  

Анотація 

Метою освоєння дисципліни є вивчення сучасної методології статистичного аналізу і формування навичок проведення всіх етапів 
статистичного аналізу, що включають планування дослідження, збір даних, вибір методів дослідження, підготовка даних, обробка 
даних, аналіз результатів обробки, інтерпретація результатів. Особлива увага приділяється оцінюванню даних нечислової природи, 
експертного оцінювання та багатокритеріальної порівняльного оцінювання альтернатив. 

Мета та задачі Формування професійної компетенції в питаннях використання сучасних технологій візуалізації для аналізу і дослідження 
економічної та управлінської інформації, для ілюстрації звітів і презентацій, для збільшення ефективності управління. 

Формат Лекції, лабораторні заняття, консультації. Підсумковий контроль – залік (5 семестр). 

Результати навчання 

Формування у студентів базових понять і знань за оцінкою показників за допомогою різних шкал вимірювання, включаючи 
експертне оцінювання, і навичок статистичного аналізу отриманих результатів. Проведення повного циклу статистичного аналізу, 
починаючи з формулювання мети і збору даних і закінчуючи аналізом і інтерпретацією результатів. Проведення порівняльного 
багатокритеріального аналізу об'єктів. 

Обсяг Загальний обсяг дисципліни - 150 ч.: лекції - 16 ч., лабораторні заняття - 32 ч., самостійна робота - 102 ч. 

Вимоги 
викладача 

Студент зобов'язаний відвідувати всі заняття за розкладом, не запізнюватися. Дотримуватися етики поведінки. Для вивчення 
дисципліни необхідно мати конспект. Працювати з навчальної та додатковою літературою, з літературою на електронних носіях і в 
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Інтернеті. При пропуску лекційних занять проводиться усна співбесіда по темі. При пропуску лабораторної роботи студент повинен 
надати виконану лабораторну роботу і захистити її, продемонструвавши самостійність виконання і володіння навичками. З метою 
забезпечення необхідної якості знань з дисципліни необхідна відвідуваність і регулярна підготовка до занять, а також виконання 
лабораторних робіт і індивідуального (розрахунково-графічного) завдання. даних і пояснювальної записки до курсового проекту. 
Без особистої присутності студента підсумковий контроль не проводиться. 

СТРУКТУРА ДИСЦИПЛІНИ  

Тема 1 Етапи статистичного дослідження Лабораторна робота 1 Побудова плану статистичного 
дослідження 
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Розробка технічного завдання 
статистичного дослідження 

Тема 2 Шкалювання Лабораторна робота 2 Оцінювання величин нечислової 
природи 

Вимірювання за традиційними 
типами шкал. перетворення шкал 

Тема 3 Метод експертних оцінок 
 
 

Лабораторна робота 3 Експертне оцінювання 
конкуруючих об'єктів 

експертні технології 
 

Лабораторна робота 4 Виявлення значущих чинників 

Тема 4  Отримання експертних оцінок 
 

Лабораторна робота 5 Метод зважування експертних 
оцінок 

Методи експертного оцінювання: 
практичне застосування. 
Вирішення задач. Лабораторна робота 6 метод переваг 

Тема 5 Обробка експертних оцінок Лабораторна робота 7 метод ранжирування підготовка РГЗ 
 

Лабораторна робота 8 Метод попарного порівняння 

Тема 6 Етапи статистичного дослідження Лабораторна робота 9 Багатокритеріальне оцінювання 
альтернатив 

Оцінка компетентності експертів 

Лабораторна робота 10 Багатокрокові методи побудови 
вирішальних правил для 
багатокритеріальних задач 
прийняття рішень 



ЛІТЕРАТУРА И НАВЧАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ  
О

сн
о 

 в
на

 

1.Малхорта, Нэреш К. Маркетинговые исследования. Практическое руководство. 
–М.: Издательский дом «Вильямс», 2002 
2.Литвак Б.Г. Экспертные технологии в управлении. - Учеб. пособие. – 2-е изд., 
испр. и доп. – М.: Дело, 2004 
3.Литвак Б.Г. Экспертная информация. Методы получения и анализа. - М.: Радио 
и связь, 1982 
4.Орлов А.И. Менеджмент. Учебник. М.: Издательство "Изумруд", 2003 
5.Орлов А.И. Экспертные оценки. Учебное пособие. - М.: 2002 
6.Теория статистики: Учебник/ Под ред. проф. Р.А.Шмойловой. М.: Финансы и 
статистика, 2009 
7.Практикум по теории статистики: Учебное пособие / Под ред. проф. Р.А. 
Шмойловой.  - М.: Финансы и статистика, 2009. 
 

Д
од

ат
ко

ва
 

1.Єріна А.М., Пальян З.О. Теорія статистики: Практикум. 
–К.: - Товариство "Знання", КОО, 2001 
2. Ефимова М.Р., Рябцев В.М.   Общая теория статистики. 
- М.: ИНФРА - М, 2008. 
3.Громыко Г.Л. Общая теория статистики: Практикум. – 
М.: ИНФРА-М, 2006.  
4.Общая теория статистики: Учебник / Под ред. А.А. 
Спирина,  О.Э. Башиной. - М.: Финансы и статистика, 
2007. 
 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЗАЛІКУ  

Етапи статистичного дослідження. Підготовка даних. Кодування даних. Вибір методу дослідження в залежності від завдання і типу даних. Поняття 
шкали. Способи вимірювання об'єктів. Основні типи шкал. Зіставлення методів шкалювання. Методи порівняльного шкалювання. Методи 
непорывнювального шкалювання. Проблеми розробки непорывновальнее деталізованих рейтингових шкал. Основні поняття методу експертних 
оцінок. Області застосування експертних технологій. Експертні технології. Класифікація і загальна характеристика методів експертних оцінок. Етапи 
підготовки і проведення експертизи. Ранжування. Метод парних порівнянь. безпосередня оцінка. Метод послідовних порівнянь. Обробка бальних 
експертних оцінок Порівняння альтернатив на підставі матриці попарних порівнянь. Обробка матриці попарних порівнянь, побудованих на основі 
методу Сааті. Оцінка узгодженості оцінок. Формалізація кількісної інформації. Оцінка компетентності експертів. Достовірність роботи групи експертів. 
Оцінка узгодженості експертних оцінок. Формування узагальненої оцінки. Узагальнена експертна оцінка об'єктів при безпосередньому оцінюванні. 
Визначення узагальнених ранжувань. Формування узагальненої оцінки на підставі попарних порівнянь. Алгоритм обробки попарних порівнянь для 
групи експертів 

ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ  

Проведення лекційних занять передбачає наявність обладнання для демонстрації презентацій. Проведення лабораторних занять передбачає 
наявність ПК для кожного студента. 

СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ  
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і  Сума балів за всі виді 
навчальної діяльності  оцінка ЕСТS Оцінка за національною 

шкалою 
на

ра
ху

ва
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я 
ба

лі
в Бали нараховуються за таким співвідношенням: 

• лабораторні роботи: 20% семестрової оцінки; 
• самостійна робота: 20% семестрової оцінки; 
• залік: 60% семестрової оцінки 

90-100 А відмінно 

82-89 В 
добре 

75-81 С 
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64-74 D 
задовільно 

60-63 Е 

35-59 FХ незадовільно з можливістю 
повторного складання 

0-34 F незадовільно з обов'язковим 
повторним вивченням дисципліни 

 

НОРМИ АКАДЕМІЧНОЇ ЭТИКИ  

Студент повинен дотримуватися «Кодексу етики академічних взаємин і доброчесності НТУ «ХПІ»: виявляти дисциплінованість, вихованість, 
доброзичливість, чесність, відповідальність. Конфліктні ситуації повинні відкрито обговорюватися в навчальних групах з викладачем, а при 
нерозв'язності конфлікту доводитися до адміністрації університету. 
Сілабус за змістом повністю відповідає робочій програмі навчальної дисципліни 

 

 


