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1. Опис навчальної дисципліни 
Ступінь вищої освіти – бакалавр 

Галузь знань – 05  Соціальні і поведінкові науки                                                                        

Спеціальність –  051  Економіка                                      

Освітня програма – Економічна кібернетика  
Загальний обсяг дисципліни –  4 кредити ЄКТС 

Статус дисципліни – обов’язкова   

Навчально-науковий  інститут   фізики, математики, економіки та інноваційних  технологій  
Кафедра  –  економіки та менеджменту 
Курс – IІ ; семестр – 4; вид підсумкового контролю – екзамен. 
Мова навчання – українська. 

Види занять: лекції, практичні 

Методи навчання: дослідницький метод, евристичний метод, інтерактивні методи, метод інформаційно-

комунікативних технологій, пояснювально-ілюстративний метод, репродуктивний метод, аналітико-

синтетичний метод, метод e-learning 
Форми навчання: денна 

Розподіл годин за видами робіт 
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2. Викладачі 

Квасній Любов Григорівна 
E-mail: lg_k@ukr.net 

Кандидат економічних наук, доцент 

3. Характеристика навчальної дисципліни 
1. Мета навчальної дисципліни − формування у студентів теоретичних знань і практичних 

навичок статистичної оцінки економічних явищ і процесів суспільного життя та опанування методів 
статистичного аналізу.  
2. Результати навчання. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Статистика» студент повинен: 
знати: 

- зміст та економічну інтерпретацію основних термінів та понять у статистиці; 
- концепцію сучасної системи показників соціальної та економічної статистики; 
- методи аналізу складних суспільних явищ і виявлення дії окремих факторів у їх розвитку;  
- принципи організації статистики в Україні. 
вміти: 

- проводити статистичні дослідження;  
- обчислювати  узагальнюючі показники;  

- будувати статистичні таблиці, графіки;  
- виявляти закономірності й тенденції розвитку досліджуваних явищ.  

 

2. Компетентності  
Навчальна дисципліна формує: 

Загальні компетентності: 
- Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; 
- Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

              Фахові компетентності: 
- Здатність пояснювати економічні та соціальні процеси і явища на основі теоретичних 

моделей, аналізувати і змістовно інтерпретувати отримані результати; 



- Здатність аналізувати та розв’язувати завдання у сфері економічних та соціально-трудових 
відносин; 

- Здатність проводити економічний аналіз функціонування та розвитку суб’єктів 
господарювання, оцінку їх конкурентоспроможності. 

                Програмні результати навчання: 
- Проводити аналіз функціонування та розвитку суб’єктів господарювання, визначати функціональні 
сфери, розраховувати відповідні показники які характеризують результативність їх діяльності; 
- Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань та змістовно 
інтерпретувати отримані результати; 

- Вміти використовувати дані, надавати аргументацію, критично оцінювати логіку та формувати 
висновки з наукових та аналітичних текстів з економіки; 

- Застосовувати сучасні комп′ютерні програми для заповнення форм статистичної звітності 
підприємств. 
Пререквізити дисципліни. Дана дисципліна викладається після вивчення вищої математики, 

економіки, інформатики, мікроекономіки, макроекономіки, основ підприємництва, дослідження 

операцій.  

4. Програма дисципліни.    
Методологія статистики. Організація статистики в Україні 
Становлення статистики як науки. Предмет статистики. Основні поняття і категорії статистичної 
науки. Статистична сукупність. Закон великих чисел і статистичні закономірності. Метод статистики 
та статистична методологія. Галузі статистичної науки. Завдання статистики в сучасних умовах та її 
організація в Україні. Міжнародні статистичні організації. 

Статистичне спостереження. Вибіркові спостереження 
Суть, джерела та організаційні форми статистичного спостереження. Види статистичного 
спостереження щодо часу реєстрації фактів та повноти охоплення одиниць сукупності. Програма 
спостереження. Статистичні формуляри та принципи їх розробки. Організаційні питання плану 
статистичного спостереження. Органи спостереження. Помилки спостереження.  Суть і переваги 
вибіркового спостереження. Види вибірки та способи відбору. Помилки вибіркового спостереження. 
Визначення необхідного обсягу вибірки.     

Зведення, класифікації та групування в статистиці 
Суть і завдання статистичного зведення. Завдання групування та їх значення у статистичному 
дослідженні. Групувальні ознаки та їх вибір. Основні класифікатори України. Ряди розподілу, їх 
види, правила побудови. Статистичні таблиці і їх види. 
Статистичні показники.   
Суть, види і функції узагальнюючих статистичних показників. Абсолютні величини, їх види та 
одиниці виміру. Відносні величини. Види відносних величин, техніка їх обчислення та форми виразу.  

Середні величини та загальні принципи їх застосування. 

Суть і умови використання середніх величин. Види середніх величин. Середня арифметична, її 
властивості і методи обчислення. Середня гармонійна і техніка її обчислення. Середня квадратична та 
умови її застосування. Мода і медіана в статистиці. Обчислення моди і медіани в дискретному та 
інтервальному ряді розподілу. Особливості обчислення середніх із відносних величин.  
Варіація ознаки і статистичні способи її виміру. 

Суть варіації, необхідність її статистичного вивчення. Показники варіації, техніка їх обчислення та 
економічний зміст. Методи обчислення дисперсії. Теорема про суму дисперсій. 

Характеристики форми розподілу. 
Ряди динаміки. 

Види рядів динаміки і принципи їх побудови. Показники ряду динаміки і методи їх обчислення. 
Середні показники рядів динаміки. Визначення тенденцій розвитку. Інтерполяція та екстраполяція в 
статистиці. 
Індекси та їх використання в економіко-статистичних дослідженнях. 

Суть індексів та їх роль у статистичному аналізі. Класифікація індексів. Індекси агрегатної форми. 

Середньозважені індекси. Аналіз динаміки середнього рівня інтенсивного показника. Індекси 
структурних зрушень. Індекси з постійними і змінними вагами. Індекси Фішера, Ласпейреса і Пааше. 
Індекси споживчих цін.  
Методологічні основи економічної та соціальної статистики. 

Система показників економічної та соціальної статистики. Економічні концепції класифікацій. 
Державний класифікатор України КВЕД. Класифікації і групування в соціально - економічній 
статистиці. Міжнародна стандартна класифікація занять. Міжнародна класифікація продукції і 



номенклатури товарів. 
Статистика національного багатства. 

Поняття національного багатства: загальна концепція та визначення. Класифікація національного 
багатства. Види оцінки національного багатства. Система показників простого і розширеного 

відтворення основного капіталу. Статистика основних фондів. Статистика оборотних фондів. 
Статистика населення та ринку праці. 

Чисельність та склад населення. Джерела інформації про населення. Статистичне вивчення 
природного руху населення. Поняття міграції населення. Абсолютні та відносні показники 
механічного руху населення. Статистика ринку праці. Показники зайнятості та безробіття населення.  
Статистика національних рахунків. 
Основні поняття і класифікації в системі національних рахунків. Характеристика системи 

національних рахунків ООН. Національні особливості застосування системи національних рахунків. 
Застосування СНР у макроекономічному аналізі і прогнозуванні. Поняття та методика обрахунку 
доданої вартості, ВВП, ВНП. Міжнародне порівняння продукції сільського господарства 
Статистика продукції, витрат виробництва, обігу та рентабельності.  

Статистика продукції промисловості. Натуральні та вартісні показники продукції промисловості. 
Система показників та джерела інформації про продукцію сільського господарства.  Статистика 
витрат виробництва, обігу та рентабельності.  

 
ТЕМАТИКА  ПРАКТИЧНИХ  ЗАНЯТЬ. 

1. Методологія статистики. Організація статистики в Україні.  

2. Статистичні  та вибіркові спостереження 

3. Зведення, класифікація і групування в статистиці. Статистичні показники. 

4. Середні величини та загальні принципи їх застосування. Варіація ознак і статистичні способи 
їх виміру. 

5. Ряди динаміки. Індекси та їх використання в економіко-статистичних дослідженнях. 

6. Соціальна та економічна статистика.  

7. Статистика національного багатства. 

8. Статистика населення та ринку праці. 

9. Статистика національних рахунків.  

10. Статистика продукції, витрат виробництва, обігу та рентабельності. 
5. Місце проведення занять (локація), технічне й програмне забезпечення (обладнання). 

Лекційні і практичні заняття проводяться в аудиторії теоретичного навчання або дистанційно. 
Технічне забезпечення та програмне забезпечення навчальної дисципліни: ноутбук або ПК, 

Power Point, Word. 
6. Система оцінювання. 

Поточна успішність (max = 100) складається з балів, отриманих на практичних заняттях 
(50 балів), за захист індивідуального завдання (30 балів), написання 2-ох самостійних робіт (20 балів).  
         Оцінювання здійснюється за накопичувальною бальною системою. Тобто студент може 
отримати максимально 50 балів, відповідаючи усно і отримавши максимально 5 балів за кожне 
практичне заняття. Усні опитування на практичних заняттях оцінюються в 0; 1; 2; 3; 4; 5 балів. 

Пропущене практичне заняття студент повинен відпрацювати у вигляді вибіркового усного 
опитування з теми.  
                             Оцінювання навчальних досягнень студента  

Робота на практичних заняттях 
Самостійні 
 роботи 

Індивідуальне  
завдання 

Сума Іспит 

50 2*10б.=20 30 100*0,6 100*0,4 

         Критерії оцінювання індивідуального завдання: ступінь виконання завдання, поставленого 
керівником перед студентом – 10 балів, рівень самостійності написання роботи – 5 балів, якість 
мовного оформлення та якість бібліографічного опису, наявність посилань на список літератури у 
тексті роботи – 5 балів; усний захист індивідуального завдання з презентацією – 10 балів. 
         Дисципліна вивчається один семестр і формою підсумкового контролю є іспит. Іспит за талоном 
№2 і перед комісією проводиться в письмовій формі з оцінюванням за стобальною шкалою. 
Студенти, які навчаються за індивідуальним навчальним планом проходять усі види підсумкової 
атестації у терміни визначені індивідуальним планом. Оцінка виставляється за шкалами оцінювання: 

стобальною, національною і ЄКТС. 
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