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1. Мета дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни «Прикладна статистика» є 

формування у студентів системи теоретичних знань і практичних навичок бізнес-

статистичного дослідження кількісних і якісних співвідношень між масовими 

соціальними та економічними явищами і процесами, як інформаційно-аналітичної 

бази розроблення і підтримки управлінських рішень 

 

2. Міждисциплінарні зв’язки 
Вивчення цієї дисципліни безпосередньо спирається на: 

теорія ймовірності і математична статистика, економіка підприємства, введення в 

бізнес-аналіз, статистика, оцінка ефективності малого бізнесу, організація і 

методика економічного аналізу, прогнозування та оцінка бізнес-ризиків, 

обґрунтування підприємницьких рішень____________________________________ 

 

3. Результати навчання 

Програмний 

результат навчання 

Методи 

навчання 

Форми 

оцінювання 

Результати навчання за 

дисципліною 
ПРН 1. Критично 

осмислювати, вибирати 

та використовувати 

необхідний науковий, 

методичний і 

аналітичний 

інструментарій для 

управління в 

непередбачуваних 

умовах 

практичні 

заняття, 

самостійне 

навчання, 

індивідуальні 

консультації 

усне та письмове 

опитування, 

розрахунково-

ситуаційне завдання 

ПРН 1.1 знати сутність, предмет і 

завдання бізнес-статистики на 

сучасному етапі її розвитку; 

ПРН 1.2 знати інформаційну базу 

бізнес-статистичного забезпечення 

управління; 

ПРН 1.3 вміти розрахувати 

узагальнюючі показники бізнес-

статистичного аналізу соціально-

економічних явищ і процесів; 

ПРН 2. Ідентифікувати 

проблеми в організації та 

обґрунтовувати методи 

їх вирішення 

лекційні і 

практичні 

заняття, 

самостійне 

навчання, 

індивідуальні 

консультації 

тестові завдання, 

розрахунково-

ситуаційне 

завдання, 

письмовий 

диференційований 

залік 

ПРН 2.1 знати методологічні засади 

бізнес-статистичного забезпечення 

управління; 

ПРН 2.2 знати систему показників 

бізнес-статистичного забезпечення 

управління; 

ПРН 2.3 знати основні бізнес-

статистичні методи дослідження 

соціально-економічних явищ і процесів; 

ПРН 2.4 вміти аналізувати стан, 

структуру та інтенсивність зміни 

соціально-економічних явищ у часі; 

ПРН 2.5 вміти аналізувати 

взаємозв’язки між соціально-

економічними явищами; 

ПРН 8. Застосовувати 

спеціалізоване 

програмне забезпечення 

та інформаційні системи 

для вирішення задач 

управління організацією 

практичні 

заняття, 

самостійне 

навчання, 

індивідуальні 

консультації 

усне та письмове 

опитування, тестові 

завдання, 

розрахунково-

ситуаційне 

завдання, 

письмовий 

диференційований 

залік 

ПРН 8.1 вміти проводити бізнес-

статистичну обробку даних з 

побудовою відповідних таблиць, 

графіків й рядів розподілу; 

ПРН 8.2 вміти застосовувати бізнес-

статистичні методи для дослідження 

кількісної та якісної сторін масових 

суспільних явищ і процесів; 

ПРН 8.3 вміти прогнозувати зміни 

бізнес-статистичних показників в 

майбутньому. 
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4. Програма навчальної дисципліни 

Модуль 1 Бізнес-статистика 

Змістовий модуль 1 Теоретично-методичні засади бізнес-статистичного 

забезпечення управління:_________________________________________________ 

Обґрунтування змісту сутності процесу управління соціально-економічним 

розвитком. Характеристика особливості ролі бізнес-статистики у вирішенні 

завдань управління, а також визначення її функцій в системі управління 

соціально-економічним розвитком. Інформаційна база бізнес-статистичного 

забезпечення управління: сутність, основні функції, завдання, програмно-

методичні та організаційні основи бізнес-статистичного спостереження за 

об’єктами управління. Система показників бізнес-статистичного забезпечення 

управління: загальні вимоги, основні функції, методологічні принципи, сутність й 

зміст класифікації побудови бізнес-статистичних показників управління. 

Обґрунтування принципів побудови методичного забезпечення бізнес-

статистичних досліджень. Характеристика застосовування бізнес-статистичних 

методів і моделей в управлінській діяльності. Визначення значення та змісту 

забезпечення пропорційного розвитку економіки: бізнес-статистичні методи та 

основні економічні пропорції їх аналізу.____________________________________ 

Змістовий модуль 2 Використання бізнес-статистичних методів і моделей в 

управлінській діяльності:_________________________________________________ 

Характеристика сутності та значення дослідження Сутність і значення аналізу 

взаємозв’язку між елементами відтворення. Балансовий метод аналізу 

економічного розвитку: обґрунтування змісту та сутності. Бізнес-статистичне 

дослідження динаміки суспільних явищ і процесів: зміст, значення, 

характеристика її бізнес-статистичних показників й методів дослідження 

динаміки об’єктів управління. Соціально-економічні явища: сутність, види, 

дослідження взаємозв’язків й оцінка їх щільності. Індексний метод: сутність, 

значення, функції, види та напрями його застосування в процесі виконання 

аналізу, в тому числі й факторного аналізу функціональних взаємозв’язків 

складних соціально-економічних явищ._____________________________________ 

Змістовий модуль 3 Бізнес-статистичне оцінювання ризику економічної 

підприємницької діяльності та ефективності бізнес-процесів:_________________ 

Ризик економічної підприємницької діяльності: сутність поняття, головні 

категорії ризиків і їх бізнес-статистична оцінка. Управління ефективністю 

економічного розвитку: зміст й значення його бізнес-статистичного забезпечення, 

а також обґрунтування системи її часткових й узагальнюючих показників. 

Обґрунтування процесу виконання факторного аналізу динаміки ефекту та 

ефективності. Бізнес-статистичне забезпечення ефективності об’єктів управління: 

критерії, основні напрями розроблення та використання бізнес-статистичних 

методів аналізу для обґрунтування управлінських рішень. 
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5. Структура навчальної дисципліни і розподіл часу 

Змістові модулі  
Кількість годин 

усього лек. практ. лаб. сам. роб. 

МОДУЛЬ (семестр) 120 6 6  108 

Змістовий модуль 1 30 3 3  24 

Змістовий модуль 2 30 2 2  26 

Змістовий модуль 3 15 1 1  13 

Індивідуальне завдання (КР) 30    30 

Підсумковий контроль 15    15 
 

6. Теми лекцій 

Тема Зміст (план) 
Кількість 

ауд. годин 

Змістовий модуль 1 Теоретично-методичні засади 

бізнес-статистичного забезпечення управління: 
Тема 1.1. Сутність 

управління 

Сутність процесу управління соціально-економічним 

розвитком. 

Роль бізнес-статистики у вирішенні завдань управління. 

Функції бізнес-статистики в системі управління 

соціально-економічним розвитком. 

- 

Тема 1.2. Методичні засади 

бізнес-статистичного 

забезпечення управління 

Зміст та основні характеристики бізнес-

статистичного забезпечення управління. 

Системний підхід як методична основа бізнес-

статистичного забезпечення управління. 

Зв’язок бізнес-статистичного забезпечення 

управління з іншими дисциплінами. 

- 

Тема 1.3. Інформаційна 

база бізнес-статистичного 

забезпечення управління 

Сутність, основні функції і завдання інформаційної 

бази бізнес-статистичного забезпечення управління. 

Програмно-методичні та організаційні основи бізнес-

статистичного спостереження за об’єктами управління. 

Значення та зміст вибіркового методу формування 

інформаційного забезпечення управління. 

Значення та зміст бізнес-статистичного зведення і 

групування даних у формуванні інформаційної бази 

забезпечення управління. 

Особливості інформаційної бази бізнес-

статистичного забезпечення управління в Україні. 

1 

Тема 1.4. Система показників 

бізнес-статистичного 

забезпечення управління 

Загальні вимоги до системи показників бізнес-

статистичного забезпечення управління. 

Основні функції та методичні принципи побудови 

бізнес-статистичних показників управління. 

Сутність і зміст класифікації бізнес-статистичних показників. 

Особливості системи показників управління 

регіональною економікою. 

1 

Тема 1.5. Принципи 

побудови методичного 

забезпечення бізнес-

статистичного аналізу 

Принципи побудови методичного забезпечення 

бізнес-статистичних досліджень. 

Використання бізнес-статистичних методів в 

управлінській діяльності. 

Використання бізнес-статистичних моделей у 

технології розроблення управлінських рішень. 

1 
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Тема 1.6. Аналіз 

пропорційності соціально-

економічного розвитку 

Сутність і значення забезпечення пропорційного 

розвитку економіки. 

Основні економічні пропорції та бізнес-статистичні 

методи їх аналізу. 

- 

Змістовий модуль 2 Використання бізнес-статистичних 

методів і моделей в управлінській діяльності: 
Тема 2.1. Балансовий метод 

бізнес-статистичного 

вивчення взаємозв’язків 

елементів відтворення 

Сутність і значення аналізу взаємозв’язку між 

елементами відтворення. 

Зміст балансового методу аналізу економічного 

розвитку. 

- 

Тема 2.2. Аналіз зміни 

соціально-економічних 

явищ у часі 

Значення та зміст бізнес-статистичного аналізу 

динаміки суспільних явищ і процесів. 

Характеристика бізнес-статистичних показників динаміки. 

Методи аналізу динаміки об’єктів управління. 

- 

Тема 2.3. Аналіз 

взаємозв’язків між 

соціально-економічними 

явищами 

Сутність та види взаємозв’язків між соціально-

економічними явищами. 

Вивчення взаємозв’язків між соціально-

економічними явищами, оцінка їх щільності. 

- 

Тема 2.4. Аналіз 

функціональних 

взаємозв’язків складних 

соціально-економічних явищ 

Сутність та значення аналізу функціональних 

взаємозв’язків складних соціально-економічних 

явищ індексним методом. 

Напрями використання індексного методу в 

соціально-економічних дослідженнях. 

Функції та види індексів. 

Використання індексного методу факторного аналізу 

в соціально-економічних дослідженнях. 

1 

Змістовий модуль 3 Бізнес-статистичне оцінювання ризику економічної 

підприємницької діяльності та ефективності бізнес-процесів: 
Тема 3.1. Бізнес-

статистичне оцінювання 

ризику економічної 

підприємницької діяльності 

Зміст поняття ризик економічної підприємницької 

діяльності. 

Основні категорії ризиків і їх бізнес-статистична 

оцінка. 

- 

Тема 3.2. Комплексний 

аналіз ефективності 

економічного розвитку 

Сутність та значення бізнес-статистичного забезпечення 

управління ефективністю економічного розвитку. 

Система індивідуальних та узагальнюючих 

показників економічної підприємницької ефективності. 

Факторний аналіз динаміки ефекту та ефективності. 

Критерії ефективності діяльності об’єктів управління. 

1 

Тема 3.3. Результати 

бізнес-статистичного 

аналізу, як база 

розроблення управлінських 

рішень 

Змістовна та функціональна складові бізнес-

статистичного забезпечення управління. 

Основні напрями застосування бізнес-статистичних 

методів аналізу для обґрунтування управлінських рішень. 

Основні напрями розроблення управлінських рішень 

за результатами бізнес-статистичного аналізу. 

- 
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7. Теми практичних занять 

Тема Зміст (план) 
Кількість 

ауд. годин 

Змістовий модуль 1 Теоретично-методичні засади 

бізнес-статистичного забезпечення управління: 
Тема 1.1. Сутність 

управління 

Сутність процесу управління соціально-економічним 

розвитком. 

Роль бізнес-статистики у вирішенні завдань управління. 

Функції бізнес-статистики в системі управління 

соціально-економічним розвитком. 

- 

Тема 1.2. Методичні 

засади бізнес-

статистичного 

забезпечення управління 

Зміст та основні характеристики бізнес-статистичного 

забезпечення управління. 

Системний підхід як методична основа бізнес-

статистичного забезпечення управління. 

Зв’язок бізнес-статистичного забезпечення управління 

з іншими дисциплінами. 

- 

Тема 1.3. Інформаційна 

база бізнес-

статистичного 

забезпечення управління 

Сутність, основні функції і завдання інформаційної 

бази бізнес-статистичного забезпечення управління. 

Програмно-методичні та організаційні основи бізнес-

статистичного спостереження за об’єктами управління. 

Значення та зміст вибіркового методу формування 

інформаційного забезпечення управління. 

Значення та зміст бізнес-статистичного зведення і 

групування даних у формуванні інформаційної бази 

забезпечення управління. 

Особливості інформаційної бази бізнес-статистичного 

забезпечення управління в Україні. 

1 

Тема 1.4. Система 

показників бізнес-

статистичного 

забезпечення управління 

Загальні вимоги до системи показників бізнес-

статистичного забезпечення управління. 

Основні функції та методичні принципи побудови 

бізнес-статистичних показників управління. 

Сутність і зміст класифікації бізнес-статистичних показників. 

Особливості системи показників управління 

регіональною економікою. 

1 

Тема 1.5. Принципи 

побудови методичного 

забезпечення бізнес-

статистичного аналізу 

Принципи побудови методичного забезпечення бізнес-

статистичних досліджень. 

Використання бізнес-статистичних методів в 

управлінській діяльності. 

Використання бізнес-статистичних моделей у 

технології розроблення управлінських рішень. 

1 

Тема 1.6. Аналіз 

пропорційності соціально-

економічного розвитку 

Сутність і значення забезпечення пропорційного 

розвитку економіки. 

Основні економічні пропорції та бізнес-статистичні 

методи їх аналізу. 

- 

Змістовий модуль 2 Використання бізнес-статистичних 

методів і моделей в управлінській діяльності: 

Тема 2.1. Балансовий 

метод бізнес-

статистичного вивчення 

взаємозв’язків елементів 

відтворення 

Сутність і значення аналізу взаємозв’язку між 

елементами відтворення. 

Зміст балансового методу аналізу економічного 

розвитку. 

- 
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Тема 2.2. Аналіз зміни 

соціально-економічних 

явищ у часі 

Значення та зміст бізнес-статистичного аналізу 

динаміки суспільних явищ і процесів. 

Характеристика бізнес-статистичних показників динаміки. 

Методи аналізу динаміки об’єктів управління. 

1 

Тема 2.3. Аналіз 

взаємозв’язків між 

соціально-економічними 

явищами 

Сутність та види взаємозв’язків між соціально-

економічними явищами. 

Вивчення взаємозв’язків між соціально-економічними 

явищами, оцінка їх щільності. 

- 

Тема 2.4. Аналіз 

функціональних 

взаємозв’язків складних 

соціально-економічних 

явищ 

Сутність та значення аналізу функціональних 

взаємозв’язків складних соціально-економічних явищ 

індексним методом. 

Напрями використання індексного методу в соціально-

економічних дослідженнях. 

Функції та види індексів. 

Використання індексного методу факторного аналізу в 

соціально-економічних дослідженнях. 

1 

Змістовий модуль 3 Бізнес-статистичне оцінювання ризику економічної 

підприємницької діяльності та ефективності бізнес-процесів: 
Тема 3.1. Бізнес-

статистичне оцінювання 

ризику економічної 

підприємницької 

діяльності 

Зміст поняття ризик економічної підприємницької 

діяльності. 

Основні категорії ризиків і їх бізнес-статистична 

оцінка. 

- 

Тема 3.2. Комплексний 

аналіз ефективності 

економічного розвитку 

Сутність та значення бізнес-статистичного забезпечення 

управління ефективністю економічного розвитку. 

Система індивідуальних та узагальнюючих показників 

економічної підприємницької ефективності. 

Факторний аналіз динаміки ефекту та ефективності. 

Критерії ефективності діяльності об’єктів управління. 

1 

Тема 3.3. Результати 

бізнес-статистичного 

аналізу, як база 

розроблення управлінських 

рішень 

Змістовна та функціональна складові бізнес-

статистичного забезпечення управління. 

Основні напрями застосування бізнес-статистичних методів 

аналізу для обґрунтування управлінських рішень. 

Основні напрями розроблення управлінських рішень за 

результатами бізнес-статистичного аналізу. 

- 

 

8. Індивідуальне завдання (ІЗ) 

При вивченні даної дисципліни навчальним планом передбачено виконання 

студентами заочної форми навчання контрольної роботи на тему: «Статистичне 

дослідження діяльності об’єктів управління», яке виконується згідно з 

«Методичними вказівками і завданням до виконання контрольної роботи з курсу 

«Бізнес-статистика» (для студентів 1 курсу заочної форми навчання за 

спеціальністю 073 «Менеджмент», освітньою програмою «Бізнес-

адміністрування» / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова; уклад.:  

С.М. Гайденко. - Харків: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2020. - 20 с.», загальним 

обсягом 30 годин. 

Метою розрахунково-графічного завдання є закріплення теоретичних знань 

з курсу та розвиток у студентів навичок теоретичного осмислення та викладення 

основних моментів бізнес-статистики, а також навчитися виконувати бізнес-

статистичне дослідження об`єктів управління. 
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9. Методи контролю та порядок оцінювання результатів навчання 

Поточний контроль: усний контроль у вигляді фронтального опитування, 

поточне тестування, самостійні письмові роботи. 

Підсумковий контроль: письмове завдання у вигляді тесту та задачі під час 

проведення диференційованого заліку. 
 

Структура навчальної дисципліни і розподіл балів 

Змістові модулі 
Максимальна кількість балів 

усього практ. лаб. сам. роб. 

МОДУЛЬ (семестр) 100    

Змістовий модуль 1 20 10 - 10 

Змістовий модуль 2 20 10 - 10 

Змістовий модуль 3 15 10 - 5 

Індивідуальне завдання 15 - - 15 

Підсумковий контроль 30 - - - 
 

Види завдань, засоби контролю і максимальна кількість балів 

Види завдань та засоби контролю 
Розподіл 

балів 

Змістовий модуль 1 20 

Відвідування занять + активність на заняттях 5 

Контрольна робота за теоретичним і практичним матеріалом ЗМ 1 15 

Змістовий модуль 2 20 

Відвідування занять + активність на заняттях 5 

Контрольна робота за теоретичним і практичним матеріалом ЗМ 2 15 

Змістовий модуль 3 15 

Відвідування занять + активність на заняттях 5 

Контрольна робота за теоретичним і практичним матеріалом ЗМ 3 10 

Індивідуальне завдання (КР) 15 

Підготовка розрахункової частини 5 

Презентація та захист КР 10 

Підсумковий контроль – диференційований залік 30 

Тест підсумкового контролю 15 

Задача 15 

ВСЬОГО ЗА МОДУЛЕМ  100 
 

Шкала оцінювання 

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 
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10. Матеріально-технічне та інформаційне забезпечення 

 

Методичне забезпечення 

1. Тестові завдання та комплекти розрахунково-ситуаційних завдань. 

2. Комплекти завдань до контрольних робіт. 

3. Комплексна контрольна робота. 

4. Комплект тестових завдань до диференційованого заліку. 

5. Методичні вказівки і завдання до виконання контрольної роботи з курсу 

«Бізнес-статистика» (для студентів 1 курсу заочної форми навчання за 

спеціальністю 073 «Менеджмент», освітньою програмою «Бізнес-адміністрування» 

/ Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова; уклад.: С.М. Гайденко. - 

Харків: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2020. - 20 с. 

6. Методичні вказівки і завдання до проведення практичних занять та 

самостійної роботи з курсу «Бізнес-статистика» (для студентів 1 курсу денної та 

заочної форм навчання за спеціальністю 073 «Менеджмент», освітньою програмою 

«Бізнес-адміністрування» / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова; 

уклад.: С.М. Гайденко. - Харків: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2019. - 26 с. 

 

Рекомендована література та інформаційні ресурси 

1. Бізнес-статистика: навч. посібник. / Матковський С.О., Гринькевич О.С. 

[та ін.]. К.: Алерта, 2016. 280 с. 

2. Бизнес-статистика и прогнозирование в MS Excel. Самоучитель. / 

Захарченко Н.И.. М.: Издательский дом «Вильямс», 2004. 208 с. 

3. Головач А.В., Захожай В.Б., Головач Н.А. Статистичне забезпечення 

управління економікою: прикладна статистика: навчальний посібник. К.: КНЕУ, 

2005. - 408 с. 

4. Головне управління статистики у Харківській області                           

URL: http://uprstat.kharkov.ukrtel.net. 

5. Державна служба статистики України URL: http://www.ukrstat.gov.ua. 

6. Інформаційні системи і технології в статистиці: навч.-метод. посібник для 

самост. вивч. дисц. / Орленко Н.С. К.: КНЕУ, 2008. 288 с. 

7. Костюк В.О.: Прикладна статистика: навч. посібник. - Харків: ХНУМГ  

ім. О.М. Бекетова, 2015. - 193 с. 

8. Матковський С.О., Марець О.Р. Теорія статистики: навч. посібник. - К.: 

Знання, 2010. - 534 с. 

9. Моторин Р.М., Чехотовський Е.В. Статистика для економістів: навч 

посібник. / Р.М. Моторин, Е.В. Чехотовський. - К.: Знання, 2011. - 429 с. 

10. Образцова О.И. Статистика предприятий и бизнес-статистика: учебное 

пособие. М.: ГУ ВШЭ, 2011. 704 с. 

11. Огляд діяльності Євростату. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/about/overview. 

12. Положення про Державну службу статистики України, Київ, 06.03.2011, 

№ 396/2011. 

13. Практическая бизнес-статистика. / Сигел Э.М.: Издательский дом 

«Вильямс», 2008. 1052 с. 

14. Статистика: навчально-методичний посібник для самостійного вивчення 
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дисципліни / Кушнір Н.Б., Кузнєцова Т.В. [та ін.]. К.: Центр учбової літератури, 

2009. 208 с. 

15. Статистика (модульний варіант з програмованою формою контролю 

знань): навч. посібник. / Опря А.Т., Дорогань-Писаренко Л.О., Єгорова О.В. 

Кононенко Ж.А. - К.: Центр учбової літератури, 2017. - 536с. 

16. Статистика: навч. посібник. / За наук. ред. А.М. Єриної.                          

К.: КНЕУ, 2007. 304 с. 

17. Статистика: навчальний посібник. / О.Ю. Назарова. Х.: ХНУ імені           

В.Н. Каразіна, 2018. 106 с. 

18. Статистика підприємств: навчально-методичний посібник. /          

Назарова О.Ю., Чуприна О.А. Х.: ХНУ ім. В.Н.Каразіна, 2013. - 112 с.  

19. Статистика підприємств: навчальний посібник. 2-ге вид., переробл. і 

доповн. / Матковський С.О., Гринькевич О.С., [та ін.]. К.: Алерта, 2013. 560 с. (з 

додатками). 

20. Тринько Р.І. Основи теоретичної і прикладної статистики: навч. 

посібник. / Р.І. Тринько, М.Є. Стадник. - К.: Знання, 2011. - 397 с. 

21. Уманець Т.В. Загальна теорія статистики: навч. посібник. - К.:             

Знання, 2006, - 239 с. 

22. Цифровий репозиторій ХНУМГ ім. О.М. Бекетова.                                     

URL: https://eprints.kname.edu.ua/. 

23. Штангрет А.М., Копилюк О.І. Статистика: навч. посібник. - К.: Центр 

навч. літератури, 2005. - 232с. 

24. John A. Rice Mathematical Statistics and Data Analysis. Brooks/Cole, 

Cengage Learning. URL: https://epdf.pub/mathematical-statistics-and-data-

analysis65096.html. 

25. Ukrstat.org - публікація документів Державної служби статистики 

України. URL: http://ukrstat.org/about.html. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://epdf.pub/mathematical-statistics-and-data-analysis65096.html
https://epdf.pub/mathematical-statistics-and-data-analysis65096.html


12 

 

Аркуш актуалізації 
 

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

та затверджена «Без змін» 
 

Бізнес-статистика 
 

вид дисципліни, шифр за ОП обов’язкова, ОК 7 

семестр 2 

кількість кредитів ЄКТС 4,0 

форма підсумкового 

контролю 

диференційований залік 

мова викладання, навчання та 

оцінювання 

українська 

кафедра підприємництва та бізнес-адміністрування 

 

для здобувачів вищої освіти: 

рівень вищої освіти другий (магістерський) 

галузь знань 07 «Управління та адміністрування» 

спеціальність 073 «Менеджмент» 

освітня програма  Бізнес-адміністрування 

форма навчання заочна 

 

 

 

Завідувач кафедри підприємництва та бізнес-адміністрування________________ 
яка забезпечує викладання дисципліни 

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

 

 

Гарант Освітньої програми  

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


