
Статистика СПД  
Заплановані результати навчання 

Мета вивчення навчальної дисципліни: формування знань щодо методів збирання, 

оброблення та аналізу інформації про соціально-економічні явища і процеси,  засвоєння 

студентами теорії та методів економічного дослідження, отримання чіткого уявлення про 

основні показники виробничо-господарської діяльності підприємства та їх взаємозв’язки, 

оволодіння практичних навичок здійснення розрахунків, навчитись економічно оформлювати 

результати проведеного дослідження та обґрунтування внесених управлінських рішень. 

Основні завдання навчальної дисципліни: дисципліни: вивчення принципів організації 

статистичних спостережень, методики розрахунків показників статистичного аналізу соціально-

економічних явищ і процесів; набуття вмінь і навичок аналізу, виявлення резервів підвищення 

ефективності виробництва, конкурентоспроможності продукції та послуг на основі 

запровадження інновацій, ефективних форм господарювання і управління, кон’юнктури ринку. 

Компетентності: 

інтегральна – здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні 

проблеми під час професійної діяльності у сфері обліку, аудиту та оподаткування або в процесі 

навчання, що передбачає застосування теорій та методів економічної науки і характеризується 

комплексністю й невизначеністю умов. 

загальні: 

ЗК02. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  

ЗК 13. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. 

фахові (спеціальні): 

СК01. 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;  

СК02. Використовувати математичний інструментарій для дослідження соціально-

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

аудиту, оподаткування 

СК05. Проводити аналіз господарської діяльності підприємства та фінансовий аналіз з 

метою прийняття управлінських рішень  

СК08. Ідентифікувати та оцінювати ризики недосягнення управлінських цілей суб’єкта 

господарювання, недотримання ним законодавства та регулювання діяльності, недостовірності 

звітності, збереження й використання його ресурсів 

Програмні результати навчання: 

ПР01. Знати та розуміти економічні категорії, закони, причинно-наслідкові та 

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

систем.  

ПР02. 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.  

ПР03. Визначати сутність об’єктів обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування та 

розуміти їх роль і місце в господарській діяльності.  

ПР04. Формувати й аналізувати фінансову, управлінську, податкову і статистичну 

звітність підприємств та правильно інтерпретувати отриману інформацію для прийняття 

управлінських рішень.  

ПР05. Володіти методичним інструментарієм обліку, аналізу, контролю, аудиту та 

оподаткування господарської діяльності підприємств. 

ПР13. Усвідомлювати особливості функціонування підприємств у сучасних умовах 

господарювання та демонструвати розуміння їх ринкового позиціонування.  

ПР14. Вміти застосовувати економіко-математичні методи в обраній професії.  

ПР15. Володіти загальнонауковими та спеціальними методами дослідження соціально-

економічних явищ і господарських процесів на підприємстві. 
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Програма навчальної дисципліни 

Тема 1. Предмет, методи та завдання статистики СПД.  

Тема 2. Інформаційне забезпечення статистики СПД. Статистичні реєстри та звітність.   

Тема 3. Статистика землекористування і земельного фонду.  

Тема 4. Статистика засобів виробництва.  

Тема 5. Статистика персоналу підприємств.  

Тема 6. Статистика виробництва продукції.  

Тема 7. Статистика результатів та ефективності діяльності підприємств.  

Тема 8. Статистика ринкової кон’юнктури.   
 

 Трудомісткість: 

Загальна кількість годин – 120.  

Кількість кредитів – 4. 

Форма семестрового контролю – екзамен.  


