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Опис дисципліни 

Дисципліна «Cтатистика» спрямована на глибоке та ґрунтовне засвоєння студентами основ 

статистичного вимірювання, методів збирання, оброблення, узагальнення та аналізу інформації 

стосовно соціально-економічних явищ та процесів, які доцільно використовувати в сучасних умовах 

у професійній діяльності, а також розвитку логічного та алгоритмічного мислення при виявленні та 

дослідженні закономірностей, яким підпорядковуються реальні соціальні й економічні процеси, 

зокрема у сфері управління, на основі певних статистичних даних. У процесі вивчення дисципліни 

студенти повинні засвоїти: основні поняття статистичної науки; методологію статистичного 

дослідження; види та форми статистичного спостереження; методику розрахунку відносних, середніх 

величин та показників варіації; основи аналізу закономірностей розподілу; основні методи оцінки 

взаємозв’язків; елементи теорії кореляції та регресії; основи аналізу закономірностей динаміки та 

елементи прогнозування економічних явищ і процесів; основи індексного аналізу та методику 

побудови індексів. 

 

 

Структура курсу 

 

Години 

(лек./ сем.) 

Тема Результати навчання Завдання 

2 / 2 1. Предмет, метод та 

організація статистики 

Знати основні етапи розвитку 

статистичної науки та давати їм 

змістовну характеристику, засвоїти 

основну термінологію, яка 

застосовується в процесі вивчення 

дисципліни 

Тести,  

питання 

2 / 2 2. Статистичне 

спостереження 

Вивчити основні форми, методи та 

способи проведення статистичного 

спостереження 

Тести, 

питання 

2 / 2 3. Зведення та групування 

статистичних даних 

Засвоїти методологію проведення 

групування; вміти провести 

типологічне, структурне та 

аналітичне групування та дати 

інтерпретацію отриманих 

результатів 

Задачі, 

завдання, 

тести 

4 / 4 4. Статистичні показники Засвоїти методологію обчислення 

відносних, середніх величин і 

показників варіації. Вміти їх 

використовувати для дослідження 

та аналізу соціально-економічних 

явищ і процесів, зокрема у сфері 

управління, використовуючи 

Задачі, 

завдання, 

тести 
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числові характеристики 

досліджуваних показників. Давати 

правильну інтерпретацію 

отриманих результатів 

2 / 2 5. Аналіз рядів розподілу Вміти проводити аналіз рядів 

розподілу на основі центральних 

моментів, оцінювати розподіл 

ознаки в досліджуваній сукупності. 

Робити обґрунтовані висновки. 

Задачі, 

завдання 

2 / 2 6. Вибірковий метод Знати основні види та способи 

відбору. Вміти визначити 

необхідний обсяг вибірки та 

поширити отримані результати на 

генеральну сукупність. 

Задачі, 

тести, 

завдання 

2 / 2 7. Статистична перевірка 

гіпотез 

Вміти застосовувати теорію 

статистичних гіпотез в 

статистичному дослідженні, 

оцінювати ступінь розходження 

емпіричного та теоретичного 

розподілів на основі відповідних 

критеріїв. 

Задачі, 

завдання 

2 / 2 8. Аналіз таблиць взаємної 

спряженості 

Вміти оцінити тісноту зв’язку між 

атрибутивними ознаками на основі 

відповідних коефіцієнтів та дати 

правильну інтерпретацію 

отриманих результатів  

Задачі, 

завдання, 

питання 

4 / 4 9. Статистичні методі аналізу 

кореляційних зв’язків  

Навчитися оцінювати тісноту 

зв’язків між соціально-

економічними явищами та 

процесами на основі відповідних 

методів. Вміти провести 

регресійний аналіз та правильно 

інтерпретувати отримані 

результати  

Задачі, 

тести, 

завдання 

2 / 2 10. Аналіз інтенсивності 

динаміки 

Вивчити основні правила побудови 

рядів динаміки. Оволодіти 

методикою розрахунку основних 

характеристик інтенсивності 

динаміки. Правильно 

інтерпретувати отримані 

результати 

Задачі, 

тести, 

завдання 

2 / 2 11. Аналіз тенденцій розвитку Вміти застосовувати основні 

методи обробки динамічних рядів 

на практиці. Проводити аналітичне 

вирівнювання. Оцінювати 

коливання та сталість динаміки 

Задачі, 

завдання  

2 / 2 12. Індекси Засвоїти основні правила побудови 

індексних моделей. Вміти 

розраховувати агрегатні індекси. 

Проводити аналіз абсолютної 

зміни об’ємного показника та 

факторний індексний аналіз 

Задачі, 

завдання 
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Політика оцінювання 

 

Політика щодо дедлайнів та перескладання. Роботи, які здаються з порушенням термінів без 

поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (-20 балів). Перескладання модулів відбувається із 

дозволу деканату за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний листок). 

Політика щодо академічної доброчесності. Списування під час контрольних робіт, тестування та 

екзаменів заборонені (в т.ч. із використанням мобільних девайсів). Мобільні пристрої дозволяється 

використовувати лише під час виконання тренінгів. 

Політика щодо відвідування. Відвідування занять є обов’язковим. За об’єктивних причин 

(наприклад, хвороба, міжнародне стажування) навчання може відбуватись в онлайн формі за 

погодженням із керівником курсу. 

 

 

 

 

Оцінювання 

 

Підсумковий бал (за 100-бальною шкалою) з дисципліни «Статистика» визначається як 

середньозважена величина, в залежності від питомої ваги кожної складової залікового кредиту: 

Заліковий модуль 1 

теми 1-6 

(підсумкове 

тестування) 

Заліковий модуль 2 

(ректорська 

контрольна робота)  

Заліковий модуль 3 

  (підсумкова оцінка 

за КПІЗ та тренінг) 

Заліковий модуль 4 

(екзамен) 

Разом 

20 % 20% 20% 40% 100% 

Усне опитування 

під час занять – 10 

балів за тему – 

макс.60 балів 

Модульна 

контрольна 

робота, 

тестування – 

макс.40 балів 

Усне опитування 

під час занять (12 

тем) 5 балів за 

тему – макс.60 

балів 

Модульна 

контрольна 

робота, 

тестування з 1 по 

12 теми – макс.40 

балів 

Підготовка КПІЗ 

– макс.40 балів 

Захист КПІЗ – 

макс.40 балів 

Участь у 

тренінгах – 

макс.20 балів 

Тестові завдання 

(30 тестів по 2 

бали за тест) – 

макс. 60 балів 

Задача 1 – макс. 

20 балів 

Задача 2 – макс.20 

балів 

 

 

 

 

 

 

Шкала оцінювання студентів: 

 

ECTS Бали Зміст 

A 90-100 відмінно 

B 85-89 добре 

C 75-84 добре 

D 65-74 задовільно 

E 60-64 достатньо 

FX 35-59 незадовільно з можливістю повторного складання 



F 1-34 незадовільно з обов’язковим повторним курсом 

 

 


