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1. Мета дисципліни 

Формування системи теоретичних знань і набуття практичних навичок щодо 

методів збирання, оброблення та аналізу статистичної інформації про масові 

соціально-економічні явища і процеси, які відбуваються в суспільстві і на 

окремих підприємствах. 

 

2. Міждисциплінарні зв’язки 
 

Вивчення цієї дисципліни безпосередньо спирається на: 

вищу математику, теорію ймовірності і математичну статистику, філософію. 

На результати вивчення цієї дисципліни безпосередньо спираються: 

прогнозування та оцінка бізнес-ризиків, стратегія бізнесу, бізнес-аналітика та 

моделювання, оптимізаційні методи і моделі у бізнесі, планування і контроль на 

підприємстві. 

 

3. Результати навчання 
 

Програмний 

результат навчання 
Методи навчання 

Форми 

оцінювання 

Результати 

навчання за 

дисципліною  
ПРН1. Використовувати 

базові знання з 

підприємництва,торгівлі 

і біржової діяльності й 

уміння критичного 

мислення, аналізу та 

синтезу в професійних 

цілях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Словесні,наочні, 

практичні,поясню- 

вально-ілюстративні. 

Розв’язання задач. 

Конспектування  

лекцій. 

Самостійна робота. 

Моделювання. 

Метод створення 

проблемних 

ситуацій. 

Виконання індиві- 

дуальних завдань 

(розрахунково-гра- 

фічна робота, 

реферати). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практична перевірка 

умінь і навичок. 

Контроль 

розв’язання 

проблемних 

ситуацій. 

Поточне і підсумкове 

тестування. 

Презентація і захист 

розрахунково-

графічної роботи. 

Опитування. 

Колоквіум. 

Усне і письмове 

експрес-опитування. 

Екзамен за 

екзаменаційними  

білетами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРН1.1 Здатність та 

готовність 

кваліфіковано 

застосовувати в 

професійній 

діяльності 

статистичні методи  

для збирання, 

оброблення та 

аналізу інформації 

про соціально-

економічні явища і 

процеси , які 

відбуваються в 

підприємницькій, 

торговельній та 

біржовій діяльності. 

   ПРН1.2 Знати та 

здатність  використо- 

вувати в професійних 

цілях основні 

статистичні категорії 

для кваліфікованого 

аналізу і синтезу ста-

ну, структури та 

інтенсивності зміни  

досліджуваних явищ  

і процесів у сфері  

підприємництва, 

торгівлі та біржовій 



 

 

ПРН2. Застосовувати 

набуті знання для 

виявлення, постановки 

та вирішення завдань за 

різних практичних 

ситуацій в 

підприємницькій, 

торговельній та 

біржовій діяльності. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРН5. Організовувати  

пошук, самостійний  

вибір, якісну обробку 

інформації з різних  

джерел для формування  

банків даних у сфері  

підприємництва, тор- 

гівлі і біржових 

структур. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Словесні,наочні, 

практичні,поясню- 

вально-ілюстративні. 

Розв’язання задач. 

Конспектування  

лекцій. 

Самостійна робота. 

Моделювання. 

Метод створення 

проблемних 

ситуацій. 

Виконання індиві- 

дуальних завдань 

(розрахунково-гра- 

фічна робота, 

реферати). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Словесні, наочні, 

репродуктивні. 

Розв’язання задач. 

Конспектування лек- 

цій.Самостійна 

робота. 

Моделювання  

ситуацій. Метод 

створення 

проблемних 

ситуацій. 

Виконання 

індивідуальних 

завдань. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практична перевірка 

умінь і навичок. 

Контроль 

розв’язання 

проблемних 

ситуацій. 

Поточне і підсумкове 

тестування. 

Презентація і захист 

розрахунково-

графічної роботи. 

Опитування. 

Колоквіум. 

Усне і письмове 

експрес-опитування. 

Екзамен за 

екзаменаційними  

білетами. 

 

 

 

 

 

 

Контроль 

розв’язання 

проблемних 

ситуацій. 

Тестування. 

Колоквіум.Усне і 

письмове експрес-

опитування. 

Екзамен за 

екзаменаційними  

білетами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

діяльності. 

 

  ПРН2.1  Володіти та 

здатність 

використовувати 

загально-наукові та 

спеціальні 

статистичні методи  

для вирішення прак- 

тичних завдань в  

сфері 

підприємництва,  

торгівлі та біржової 

діяльності. 

   ПРН2.2  Здатність 

використовувати 

статистичні знання й 

уміння для прогно- 

зування, виявлення 

та оцінювання бізнес- 

ризиків та 

економічних 

наслідків у сфері під- 

приємництва, торгів- 

лі і біржовій 

діяльності. 

    ПРН5.1  На під- 

ставі статистичної 

методології вміти 

кваліфіковано 

проводити якісну 

обробку економіко-

статистичної 

інформації, її аналіз  

і здійснювати 

розрахунок 

узагальнюючих 

показників, що 

адекватно 

відображають 

суспільні явища і 

бізнес-процеси, які 

відбуваються у сфері 

підприємництва,  

торгівлі та біржовій 

діяльності. 

   ПРН5.2  Здатність 

поставити завдання 

та організувати 

спеціальне 

статистичне 

дослідження соціаль- 

но-економічних явищ 



 

 

 

 

 

 

 

 

ПРН12. Володіти 

методами та 

інструментарієм для 

обґрунтування 

управлінських рішень 

щодо створення й 

функціонування 

підприємницьких, 

торговельних і 

біржових структур. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Словесні, наочні, 

репродуктивні. 

Розв’язання задач. 

Конспектування лек- 

цій.Самостійна 

робота. 

Моделювання  

ситуацій. Метод 

створення 

проблемних 

ситуацій. 

Виконання 

індивідуальних 

завдань. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контроль 

розв’язання 

проблемних 

ситуацій. 

Тестування. 

Колоквіум.Усне і 

письмове експрес-

опитування. 

Екзамен за 

екзаменаційними  

білетами. 

 

і бізнес-процесів з 

метою  

формування банків  

даних у сфері 

підприємництва,  

торгівлі і біржових 

структур. 

 

  ПРН12.1  Здатність  

застосовувати  

статистичні методи  

для виявлення 

статистичних 

закономірностей і 

окремих тенденцій 

розвитку масових 

суспільних явищ і 

бізнес-процесів у 

сфері 

підприємництва, 

торгівлі та біржової 

діяльності. 

   ПРН12.2  Знати та 

кваліфіковано 

використовувати 

статистичні методи 

і моделі для 

створення 

відповідних 

факторних систем  з 

метою здійснення 

чинникового аналізу 

досліджуваних явищ 

і бізнес -процесів 

для формування бази 

даних щодо 

прийняття й 

обґрунтування 

управлінських 

рішень у сфері 

підприємництва, 

торгівлі та біржовій 

діяльності. 

 

 

 

4. Програма навчальної дисципліни 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1Методологічні засади статистики та подання 

статистичних даних 

Поняття статистики. Сучасне розуміння статистики. Об’єкт і предмет вивчення 

статистики. Категорії статистики. Зв’язок  статистики з іншими науками. Основні 



етапи статистичного дослідження. Єдина система обліку і статистики на 

підприємстві. Керівні органи державної статистики. Закон України  «Про 

державну статистику». Основні завдання статистики. Суть і завдання 

статистичного зведення. Статистичне групування. 

 

Змістовий модуль 2 Узагальнюючі статистичні показники 

Таблична форма подання та зображення статистичних даних. Загальні правила 

оформлення  статистичних таблиць. Графічний метод подання та узагальнення 

статистичних даних. Статистичні карти. Узагальнюючі абсолютні та відносні 

статистичні показники. Комплексне використання абсолютних і відносних 

величин. Середні показники. Види середніх величин та їх практичне 

використання. Показники варіації, техніка їх обчислення та види. Оцінка ступеня 

однорідності статистичної сукупності. 

 

Змістовий модуль 3 Статистичні методи аналізу соціально-економічних 

явищ 

Суть і види рядів динаміки. Характеристики динамічного ряду. Аналіз 

інтенсивності динаміки та тенденцій розвитку масових суспільних явищ. Методи 

вирівнювання рядів динаміки. Синтетична та аналітична функції індексів. Види 

індексів. Індекси фізичного обсягу продукції, цін і вартості продукції, їх 

взаємозв’язок. Суть та застосування у практиці статистичних досліджень 

вибіркового методу. Види взаємозв’язків суспільних явищ. Статистичні методи 

виявлення і вимірювання взаємозв’язків. 

 

 

5. Структура навчальної дисципліни і розподіл часу 
 

Змістові модулі  
Кількість годин 

усього лек. практ. лаб. сам. роб. 

МОДУЛЬ (семестр) 150 6 6  138 

Змістовий модуль 1 30 2 2  26 

Змістовий модуль 2   30 2 2  26 

Змістовий модуль 3   45 2 2  41 

Індивідуальне завдання 30    30 

Підсумковий контроль 15    15 
 

 

6. Теми лекцій  

 

Тема  Зміст (план) 
Кількість 

ауд. годин 

Змістовий модуль 1 Методологічні засади статистики та подання 

статистичних даних 

1.1 Методологічні 

засади статистики  

1 Предмет статистики 

2 Основні категорії та складові 

1 



частини статистики 

3 Теоретична основа, завдання  і 

організація статистики в Україні 

1.2 Статистичне 

спостереження 

 

 

 

1 Поняття про статистичне 

спостереження 

2Форми, види та способи 

статистичного спостереження 

3 Помилки статистичного 

спостереження та способи їх 

запобігання 

- 

1.3 Зведення та 

групування 

статистичних даних 

1 Суть, організація та способи  

статистичного зведення 

2 Статистичне групування: зміст, 

завдання та види 

1 

Змістовий модуль 2 Узагальнюючі статистичні показники 

2.1 Форми зображення 

статистичних даних 

 

1 Таблична форма  зображення  

статистичних даних 

2 Графічний метод  зображення 

статистичних даних 

 

1 

2.2 Методологія 

узагальнення 

статистичних даних 

1 Узагальнюючи абсолютні і 

відносні статистичні показники 

2 Середні показники: види та 

порядок обчислення 

3 Показники варіації: види та 

порядок обчислення 

1 

Змістовий модуль 3 Статистичні методи аналізу соціально-економічних 

явищ і процесів 

3.1 Ряди динаміки, 

аналіз інтенсивності 

та тенденцій розвитку 

1 Ряди динаміки, їх суть і види 

2 Аналіз інтенсивності динаміки 

та тенденцій розвитку 

3 Аналіз сезонних коливань 

рівнів рядів динаміки 

 

 

 

1 

3.2 Індексний метод 1 Суть, значення та основні задачі 

індексного методу 

2 Види індексів  та методологія  їх  

побудови 

3 Застосування індексного методу 

в економіко-статистичному аналізі 

 

1 

3.3 Вибірковий метод 

 

1 Суть, значення та переваги 

 вибіркового спостереження 

2 Основні характеристики вибірко- 

вого спостереження та оцінювання 

точності його результатів 

- 



3 Практика застосування 

вибіркового методу в соціально-

економічному аналізі 

 

3.4 Статистичні методи 

виявлення 

взаємозв’язків 

 

1 Сутність і види взаємозв’язків між 

суспільними  явищами 

2 Методи виявлення і вимірювання 

взаємозв’язків 

- 

  

7. Теми практичних (лабораторних) занять 

Тема  Зміст (план) 
Кількість 

ауд. годин 

Змістовий модуль 1Методологічні засади статистики та подання 

статистичних даних 

1.1 Методологічні 

засади статистики 

1 Предмет статистики 

2 Основні категорії та складові 

частини статистики 

3 Теоретична основа, завдання  і 

організація статистики в Україні 

 

 

- 

1.2 Статистичне 

спостереження 

 

 

 

1 Поняття про статистичне 

спостереження 

2Форми, види та способи 

статистичного спостереження 

3 Помилки статистичного 

спостереження та способи їх 

запобігання 

- 

1.3 Зведення та 

групування 

статистичних даних 

1 Суть, організація та способи  

статистичного зведення 

2 Статистичне групування: зміст, 

завдання та види 

2 

Змістовий модуль 2 Узагальнюючі статистичні показники 

2.Форми зображення 

статистичних даних 

 

1 Таблична форма  зображення  

статистичних даних 

2 Графічний метод  зображення   

статистичних даних 

1 

2.2 Методологія 

узагальнення 

статистичних даних 

1 Узагальнюючи абсолютні і 

відносні статистичні показники 

2 Середні показники: види та 

порядок обчислення 

3 Показники варіації: види та 

порядок обчислення 

1 

Змістовий модуль 3 Статистичні методи аналізу соціально-економічних 

явищ і процесів 

3.1 Ряди динаміки, 

аналіз інтенсивності 

1 Ряди динаміки, їх суть і види 

2 Аналіз інтенсивності динаміки 

1 



та тенденцій розвитку та тенденцій розвитку 

3 Аналіз сезонних коливань 

рівнів рядів динаміки 

 

3.2 Індексний метод 1 Суть, значення та основні задачі 

індексного методу 

2 Види індексів  та методологія  їх  

побудови 

3 Застосування індексного методу 

в економіко-статистичному аналізі 

 

1 

3.3 Вибірковий метод 

 

1 Суть, значення та переваги 

 вибіркового спостереження 

2 Основні характеристики вибірко- 

вого спостереження та оцінювання 

точності його результатів 

3 Практика застосування 

вибіркового методу в соціально-

економічному аналізі 

 

- 

3.4 Статистичні 

методи виявлення 

взаємозв’язків 

 

1 Сутність і види взаємозв’язків між 

суспільними  явищами 

2 Методи виявлення і вимірювання 

взаємозв’язків 

- 

 

 

8. Індивідуальне завдання (ІЗ) 

Вид:розрахунково-графічна робота 

Назва: Використання  статистичних методів для дослідження масових 

соціально-економічних явищ 

Мета та особливості: поглиблення та закріплення теоретичних знань з 

тематики навчального курсу. Розрахунково-графічна робота за змістом є 

письмовою формою самостійної роботи студентів, які, спираючись на теоретичні 

знання з дисципліни, виконують вісім завдань за відповідними вимогами з 

використанням статистичних методів, що дають можливість дослідити склад, 

структуру, динаміку зміни суспільних явищ, виявити їх взаємозв’язки і 

закономірності. 

Формою контролю є публічний захист виконаної роботи. 
 

 

 

 

 

 

 



9. Методи контролю та порядок оцінювання результатів навчання 
Методами поточного контролю є: 

 -усне або письмове  опитування; 

- тестування; 

- письмовий контроль (контрольні роботи); 

- розв’язання задач і проблемних ситуацій; 

- проведення колоквіумів; 

- прослуховування доповідей із самостійно вивчених тем: 

Підсумковий контроль проводиться письмово у вигляді екзамену за 

екзаменаційними білетами,що містять питання та задачі. 

 

Структура навчальної дисципліни і розподіл балів 
 

Змістові модулі 
Максимальна кількість балів 

усього практ. лаб. сам. роб. 

МОДУЛЬ (семестр) 100    

Змістовий модуль 1 20 2  18 

Змістовий модуль 2   20 2  18 

Змістовий модуль 3   20 2  18 

Індивідуальне завдання 10   10 

Підсумковий контроль 30    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Види завдань, засоби контролю і максимальна кількість балів 
 

Види завдань та засоби контролю 

 

Розподіл 

балів 

Змістовий модуль 1 20 

Практичне заняття за темою 1.1 - 

Практичне заняття за темою 1.2 - 

Практичне заняття за темою 1.3 2 

Тести за теоретичним матеріалом ЗМ1 18 

Змістовий модуль 2 20 

Практичне заняття за темою 2.1 1 

Практичне заняття за темою 2.2 1 

Тести за теоретичним матеріалом ЗМ2 18 

Змістовий модуль 3 

 

20 

Практичне заняття за темою 3.1 1 

Практичне заняття за темою 3.1 1 

Практичне заняття за темою 3.3 

Практичне заняття за темою 3.4 

- 

       - 

Тести за теоретичним матеріалом ЗМ3 18 

Індивідуальне завдання ( РГР)  10 

Підготовка розрахункової частини 6 

Презентація та захист РГР 4 

Підсумковий контроль – екзамен  30 

Теоретичне питання 1 10 

Теоретичне питання 2 10 

Задача 1 5 

Задача 2 5 

ВСЬОГО ЗА МОДУЛЕМ  100 
 

 

 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену,  диф. заліку для заліку 

90-100 відмінно 

зараховано 

82-89 
добре 

74-81 

64-73 
задовільно 

60-63 

35-59 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з можливістю 

повторного складання 



0-34 

незадовільно 

 з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано 

 з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

10. Матеріально-технічне та інформаційне забезпечення 

 

Методичне забезпечення 

1. Методичні рекомендації і завдання до виконання  контрольної роботи, 

проведення практичних занять та самостійної роботи з курсу «Статистика» (для 

студентів усіх форм навчання за спеціальностями 051 – Економіка, 071 – Облік і 

оподаткування, 076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність) / Харків. 

нац. ун-т.. міськ. госп-ва ім.О.М.Бекетова; уклад.: В.О. Костюк,  І.М.Мількін. -  

Харкі.: ХНУМГ ім. О.М.Бекетова, 2018.-35с. 
 

 

Рекомендована література та інформаційні ресурси 

1. Горкавий В.К. Статистика: навч. посібник / В.К.Горкавий. – Київ :Алерта, 

2012.-608 с. 

2. Ковалевський Г.В. Статистика. Підручник / Г.В.Ковалевский. –Харків:ХНАМГ, 

2012. –445 с. 

3. Костюк В.О., Мількін І.В. Статистика: навч. посібник / В.О.Костюк, 

І.В.Мількін. - Харків: ХНУМГ ім. О.М.Бекетова. 2015.-166с. 

4. Лугінін О.Є. Статистика: підручник / О.Є.Лугінін. – К: Центр учбової 

літератури, 2007. – 608 с. 

5. Щурик М.В. Статистика: навч. посібник / М.В.Щурик. – Львів: „Магнолія-

2006”, 2009. – 545 с. 

6.Цифровий репозиторій ХНУМГ імені О.М. Бекетова. URL: 

http://www.eprints.kname.edu.ua. 

7. Офіційний портал Кабінету Міністрів України. URL: http://www.kmu.gov.ua. 

8. Офіційний сайт Національного Банку України. URL: http://www.bank.gov.ua. 

9.Офіційний сайт Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського 

господарства України. URL: http://www.me.gov.ua. 

10 Офіційний сайт Міністерства фінансів України. URL: http://www.minfin.gov.ua. 

11.Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: 

http://www.ukrstat.gov.ua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ukrstat.gov.ua/


Аркуш актуалізації 
 

Робоча програма навчальної дисципліни на 202_-202_ навчальний рік переглянута 

та затверджена «Без змін» 
 

Повна назва навчальної дисципліни  

 

вид дисципліни, шифр за ОП обов’язкова , шифр за ОП – ОК19 

семестр 3 

кількість кредитів ЄКТС 5 

форма підсумкового 

контролю 

екзамен  

мова викладання, навчання та 

оцінювання 

українська  

кафедра економіки 

 

для здобувачів вищої освіти: 

рівень вищої освіти перший (бакалаврський)  

галузь знань 07 – Управління та адміністрування 

спеціальність 076 – Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність 

освітня програма  Економіка та організація бізнесу 

форма навчання заочна 

 

 

Завідувач кафедри __________________________________________________ 
 яка забезпечує викладання дисципліни 

«____»____________ 202_ року  ___________________  (_________________) 
                                                                                                                                          підпис                                              прізвище та ініціали 

 

 

Гарант Освітньої програми  

«____»____________ 202_ року  ___________________  (_________________) 
                                                                                                                                          підпис                                              прізвище та ініціали 

 


