
Статистика 
 

Заплановані результати навчання: 

Мета вивчення навчальної дисципліни: формування фундаментальних 

знань статистичних методів та прийомів, вмінь їх використання для дослідження 

фінансово-економічних,  соціальних та інших суспільних явищ і процесів. 

Основні завдання навчальної дисципліни: набуття глибоких 

систематизованих теоретичних знань щодо методики та організації проведення 

статистичного дослідження за його окремими етапами, формування навичок 

здійснення необхідних розрахунково-обчислювальних операцій, набуття досвіду 

формулювання висновків за результатами дослідження у статистичних термінах та 

їх економічної інтерпретації. 

Компетентності:*  

Загальні:  

Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  

Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.  

Фахові (спеціальні): 

Здатність досліджувати тенденції розвитку економіки за допомогою 

інструментарію макро- та мікроекономічного аналізу, робити узагальнення стосовно 

оцінки прояву окремих явищ, які властиві сучасним процесам в економіці.  

Використовувати математичний інструментарій для дослідження соціально-

економічних процесів, розв’язання прикладних завдань в сфері обліку, аналізу, 

контролю, аудиту, оподаткування.  

Програмні результати навчання: 

1. Знати та розуміти економічні категорії, закони, причинно-наслідкові та 

функціональні зв’язки, які існують між процесами та явищами на різних рівнях 

економічних систем. 

2. Розуміти місце і значення облікової, аналітичної, контрольної, податкової 

та статистичної систем в інформаційному забезпеченні користувачів обліково-

аналітичної інформації у вирішенні проблем в сфері соціальної, економічної і 

екологічної відповідальності підприємств. 

3. Формувати й аналізувати фінансову, управлінську, податкову і 

статистичну звітність підприємств та правильно інтерпретувати отриману 

інформацію для прийняття управлінських рішень. 

4. Володіти методичним інструментарієм обліку, аналізу, контролю, аудиту 

та оподаткування господарської діяльності підприємств. 

5. Розуміти організаційно-економічний механізм управління підприємством 

та оцінювати ефективність прийняття рішень з використанням обліково-аналітичної 

інформації. 

6. Вміти застосовувати економіко-математичні методи в обраній професії. 

7. Володіти загальнонауковими та спеціальними методами дослідження 

соціально-економічних явищ і господарських процесів на підприємстві. 

Програма навчальної дисципліни: 

Тема 1. Предмет і метод статистики.  

Тема 2. Статистичне спостереження. 

Тема 3. Зведення та групування статистичних даних. 

Тема 4. Подання статистичних даних: таблиці і графіки. 

Тема 5. Узагальнюючі статистичні показники. 



Тема 6. Аналіз рядів розподілу. 

Тема 7. Вибірковий метод. 

Тема 8. Статистичні методи вимірювання взаємозв’язків. 

Тема 9. Аналіз динаміки. 

Тема 10. Індексний метод. 

Трудомісткість: 

Загальна кількість годин 120 год 

Кількість кредитів 4. 

Форма семестрового контролю екзамен. 
 


