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с},часних плетtlдiв обробrtи статистичних ланих

1.3 Характерttс,гика програNlи пiдвиtцення квалiфiкацiТ

використання

l . Пакет стат,ис,l,ичноТ обробки даtlих STATA.
1. l. Коротка характеристика пакету STATA.
1.2. Введеltllя, редагуl]ання, експорт / iмпорт даних i резl,льтатiв.
l.З, Вивчення осtIовtlих описоt]их статистик,

2. Використаllня пакету STATA д:tя rtобудови ';liнiйноТ регресiТ.
2. l. обчислення оцiнсlк лirriйноl' регресiТ.
2,2. lнr,ерпретачiя оцiнок регресiТ.
2.3. Подання пiдсупtкових статистик i кореляцiй.

3. Використ,ання пакету STAT'A для аналiзу панельt,lих даних.
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Розlltlдi;r I,олtIlt,]а вl.|ла}tIl

дiя"rlьностi

З.2. Оцiнювання регресiТ betweell.
3.3. Оцiнювання регресii rvithin або моделi ,з детермiltовани]\4и

ефеrtт,ами.
j,4. Оt(iнкlвання моделi з випtlдковими ефектаьtи.
З.5. Використання (liктивних зрtiнгtих в регресiйних моделях.

1, Щ . ццl t_ 9д_9 в ц и } ý_y il9 ц9l1_г : _9 q-,] p_tt ц1 j _,iдq.:gр tll Ц_ 
q ц - i, ___

Ау:иr,орна робоl,а: l2 го.,t,

Саьlостiйна робота: lб r,од.

KoHTtэo.1tbHi заходи та пiдсумкова атестаr(iя: 2 год.

оцiнюваlllrя та аr,естацirr Залiк (зараховано / не зараховано)

l.;l Прогр:lпttli lсопtпетсll,гностi (ПК)

l. Ушliння форму",rювати i перевiря,ги гiпо,l,ези.

2. Зда,гrriсть використовVвати лllя обгрунт\ваl]ня висн,-lвкiв налеlltнi докази, зокре1!{а, результати

теоретичного ана.lliзу. емпiричних лосlliд;кень i економiко-математичного моДеЛЮВанНЯ i

гIроI,ноз\,ваl] ня.
j. Здатнiсr,l, зilотосоt]у,ва,ги irrновацiйнi iнс,t,рl,ьtенти i TexHt,1-1lot iT поrшуку. оброб:lеIIнЯ та анаli:зу'

iHcPopMauii'
4. Упriння )авJIяти маLtiйнип,tи потоками при гlроведегrIлi i орl,анiзацiТ на кових досJllл)l(ень

_tiя_r bHoc,l-i:

- I]роt]о.]иl,и IlсltllvK. сис,I,е]vа,гизаtrittl. обробJIення l,a вибiр N.,Iе,l,оду аttа.ltiзr, iнфорьrаuii'з рi,зних д)I(ере-I:

iзаuiТ програми
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IIрезентаrliйнi матерiали за темtlN,lи програми
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i'P!r-,r, BiTa ГOPfiICHKO

Гlерсональrlий ttоtчlп'tотер, пiдклкlчеttий до MepeHti IHTepHeT

BaIll TllTrt lIaBllltllllя (l'H)
й ,георетичtti методи дослiд;t<ень у пре/ll\,lетнiй сферi професiйноТ
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