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ВСТУП 

 

Анотація 

 

Дисципліна «Статистика» є складовою частиною циклу професійної 

підготовки першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, що належить до  

нормативних навчальних дисциплін  з галузі знань 07 «Управління та 

адміністрування» спеціальності «073 Менеджмент» освітньої програми 

«Менеджмент організацій і адміністрування» і є необхідною для чіткої 

організації навчального процесу здобувачів вищої освіти. 

Статистика здійснює збирання, обробку та аналіз даних про масові 

соціально-економічні явища, які характеризують всі сфери життя та діяльність 

населення, виявляє взаємозв’язки різних сторін в економіці, вивчає динаміку 

її розвитку та прийняття оптимальних управлінських рішень на всіх рівнях 

господарювання. Статистика розробляє способи кількісного аналізу, які у 

сукупності утворюють статистичну методологію і використовуються іншими 

суспільними науками як засіб соціального пізнання досліджуваних явищ і 

процесів.  

Ключові слова: збирання та обробка інформації, статистика, 

спостереження, статистичні показники, аналіз. 

 

Summary 

 

The discipline "Statistics" is part of the cycle of professional training of the 

first (bachelor's) level of higher education, which belongs to the normative 

disciplines in the field of knowledge 07 "Management and Administration" specialty 

"073 Management" educational program "Management of Organizations and 

Administration" and is necessary for clear organization of the educational process 

of higher education students. 

Statistics collects, processes and analyzes data on mass socio-economic 

phenomena that characterize all spheres of life and activity of the population, reveals 

the relationships of different parties in the economy, studies the dynamics of its 

development and optimal management decisions at all levels of management. 

Statistics develops methods of quantitative analysis, which together form a statistical 

methodology and are used by other social sciences as a means of social cognition of 

the studied phenomena and processes. 

Key words: information collection and processing, statistics, observations, 

statistical indicators, analysis. 
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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

спеціальність (освітня 

програма), освітній 

рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  – 3 

Галузь знань 

07 «Управління та 

адміністрування» 

Обов’язкова 

 

Модулів – 1 

Спеціальність 

073  «Менеджмент» 

 

Освітня програма: 

«Менеджмент 

організацій і 

адміністрування» 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 

2-й - 
Електронний адрес 

РПНД 

на сайті Університету 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання - 
(назва) 

Семестр 

Загальна кількість 

годин - 90 

3-й - 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 3; 

самостійної роботи 

студента –3. 

Освітній рівень: 

початковий (короткий 

цикл) 

15 год. - 

Практичні, семінарські 

30 год. -. 

Лабораторні 

- год. - 

Самостійна робота 

45 год. - 

Вид контролю: 

залік 

Форма контролю: 

комбінована 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою викладання дисципліни «Статистика» є формування у здобувачів 

вищої освіти відповідно до освітньо-професійної програми таких 

компетентностей: 

• ЗК 3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу. 

• СК 2. здатність аналізувати результати діяльності організації, зіставляти 

їх з факторами впливу зовнішнього та внутрішнього середовища;. 

• СК 11. здатність аналізувати й структурувати проблеми організації, 

формувати обґрунтовані рішення. 

 

3. Передумови для вивчення дисципліни 

Передумовами для вивчення дисципліни «Статистика» є оволодіння 

курсами «Вища математика І» і «Вища математика ІІ» 

 

4. Очікувані результати навчання 

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у 

студентів таких результатів навчання: 

РН 4. Демонструвати навички виявлення проблем та обґрунтування 

управлінських рішень 

РН 6. Виявляти навички пошуку, збирання та аналізу інформації, 

розрахунку показників для обґрунтування управлінських рішень 

 

5. Програма навчальної дисципліни 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Основні поняття статистики. 

Тема 1. Методологічні засади статистики [1] стор. 7-9, [2] стор. 7-20, [3] 

стор. 5-16.  

Історія виникнення статистики. Сучасне значення терміна "статистика". 

Предмет статистики та його особливості. Закон великих чисел і його роль у 

статистиці. Статистична сукупність, одиниці сукупності та їх характерні риси. 

Статистичні закономірності та форми їх вияву. Основні етапи статистичного 

дослідження. Методи статистики.  

Тема 2. Статистичне спостереження [1] стор. 8-14, [2] стор. 21-39, [3] 

стор. 16-27. 

Суть і значення статистичного спостереження. Статистичні дані, вимоги 

до них. Види та способи спостереження. Класифікація спостереження. 
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Джерела та інформаційні форми спостереження. Система контролю 

результатів спостереження.  

Тема 3. Зведення та групування статистичних даних [1] стор. 64-79, [2] 

стор. 41-63, [3] стор. 27-44. 

Суть, організація і техніка статистичного зведення. Класифікація 

зведення. Статистичні класифікації та їх види. Групування — основа наукової 

обробки статистичних даних. Види групувань: типологічне, структурне, 

аналітичне. Групування прості та комбінаційні. Статистичні ряди розподілу, 

їх елементи.  

Тема 4. Узагальнюючі статистичні показники [1] стор. 92-107, [2] стор. 

64-78, [3] стор. 57-82. 

Суть і види статистичних показників. Класифікація показників. Система 

статистичних показників. Абсолютні статистичні величини, їх види та одиниці 

вимірювання. Значення абсолютних величин у статистичному дослідженні. 

Відносні величини та їх значення. Форми вираження відносних величин. Види 

відносних величин і способи їх обчислення. Суть і призначення середніх 

величин в економічному аналізі.  

Змістовий модуль 2. Методологія дослідження рядів розподілу, 

динаміки  та взаємозв’язків між явищами. 

Тема 5. Аналіз рядів розподілу [1] стор. 119-133, [2] стор. 81-93. 

Закономірність розподілу. Характеристика центра та форм розподілу. 

Поняття варіації ознаки. Основні показники варіації. Дисперсія та її види. 

Математичні властивості дисперсії і спрощені способи її обчислення. 

Тема 6. Аналіз концентрації, диференціації та подібності розподілів [1] 

стор. 141-154, [2] стор. 95-98. 

Вивчення форми розподілу. Статистичні характеристики форми 

розподілу: коефіцієнти асиметрії та ексцесу та їх економічне тлумачення. 

Симетричні та асиметричні розподіли. Показники характеристики 

нерівномірності розподілу. Коефіцієнт концентрації: способи розрахунку та 

економічне тлумачення. Коефіцієнт локалізації як характеристика 

рівномірності територіального розподілу. Коефіцієнт подібності (схожості) 

структур. Показники інтенсивності структурних зрушень. Види та 

взаємозв’язок дисперсій 

Тема 7. Сутність та аналіз рядів динаміки [1] стор. 187-190, [2] стор. 127-

136, [3] стор. 82-99. 

Сутність про ряди динаміки, їх складові елементи та правила побудови. 

Види рядів динаміки та їх особливості. Аналітичні показники ряду динаміки 

та їх взаємозв'язок. Методи обчислення середніх у рядах динаміки. Аналіз 

структурних зрушень. Порівняльний аналіз рядів динаміки. 
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Тема 8. Індекси та їх використання в економіко-статистичних 

дослідженнях. [1] стор. 239-247, [2] стор. 153-167, [3] стор. 101-119. 

Суть і функції індексів у статистичному дослідженні. Види індексів. 

Методологічні принципи побудови індивідуальних і загальних індексів. 

Агрегатна форма індексів — основна форма загального індексу. Дослідження 

впливу окремих факторів на зміну результативного показника. 

Середньозважені індекси, тотожні відповідним агрегатним індексам. 

Взаємозв'язки індексів 

Тема 9. Вибіркове спостереження [1] стор. 162-175, [2] стор. 169-178, [3] 

стор. 120-132. 

Поняття вибіркового спостереження. Генеральна та вибіркова 

сукупності: основні характеристики. Безповторна і повторна вибірки. 

Вибіркові оцінки середньої та частки. Похибки вибіркового спостереження. 

Визначення середньої (стандартної) та граничної похибок вибірки для 

середньої і частки. Способи поширення вибіркових характеристик на 

показники генеральної сукупності.  
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Тематичний план навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

усього  у тому числі 

л п лаб с.р. 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1 Основні поняття статистики 

Тема 1. Методологічні засади статистики. 10 2 4 - 4 

Тема 2. Статистичне спостереження. 12 2 6 - 4 

Тема 3. Зведення та групування статистичних даних. 12 2 6 - 4 

Тема 4. Узагальнюючі статистичні показники. 11 2 4 - 5 

Разом за змістовим модулем 1 45 8 20 - 17 

Змістовий модуль 2. Методологія дослідження рядів розподілу, динаміки  та взаємозв’язків між явищами 

Тема 5. Аналіз рядів розподілу. 9 2 5 - 2 

Тема 6. Аналіз концентрації, диференціації та подібності 

розподілів. 
10 

2 5 - 3 

Тема 7.  Сутність та аналіз рядів динаміки. 9 1 5 - 3 

Тема 8. Індекси та їх використання в економіко-статистичних 

дослідженнях. 
9 

1 5 - 3 

Тема 9. Вибіркове спостереження 8 1 5 - 2 

Разом за змістовим модулем 2  45 7 25 - 13 

Разом за курсом 90 15 45 - 30 
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Теми практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Методологічні засади статистики. 4 

2 Статистичне спостереження. 6 

3 Зведення та групування статистичних даних. 6 

4 Узагальнюючі статистичні показники. 4 

5 Аналіз рядів розподілу. 5 

6 Аналіз концентрації, диференціації та подібності розподілів. 5 

7 Сутність та аналіз рядів динаміки. 5 

8 Індекси та їх використання в економіко-статистичних 

дослідженнях. 

5 

9 Вибіркове спостереження. 5 

Разом 45 

 

Самостійна робота 

Самостійна робота передбачає підготовку до лекційних занять; 

самостійне поглиблення знання за темами дисципліни; підготовку до 

практичних  робіт; написання рефератів та підготовку презентацій; підготовку 

до  поточних модульних контрольних робіт; підготовку до заліку. 

Розподіл годин самостійної роботи для студентів денної форми 

навчання: 

• підготовка до лекційних занять – 1 година на 1 лекцію; 

• підготовка до практичних занять – 1-2  години на 1 заняття; 

• підготовка до контрольних заходів – 8-10 годин на 1 захід. 

Завдання для самостійної роботи 

№ з/п Назва теми Кількість годин 

1 Підготовка до лекцій 15 

2 Підготовка до практичних робіт: 

- вивчення тем курсу за списком основної 

літератури для вирішення задач; 

- написання реферату  та їх презентація 

 

30 

 

20 

3 Підготовка до модульних контрольних робіт 40 

Разом 105 
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6. Засоби діагностики результатів навчання та методів їх 

демонстрування 

 

Для визначення рівня засвоєння студентами навчального матеріалу 

використовуються такі методи оцінювання знань: 

- вирішення практичних завдань; 

- написання реферату та їх презентація; 

- поточний модульний контроль; 

- підсумковий залік. 

 

7. Форми поточного та підсумкового контролю 

 

Досягнення студента оцінюються за 100-бальною системою 

Університету.  

Підсумкова оцінка навчального курсу включає в себе оцінки з поточного 

контролю і оцінки з модульних контролів за двома змістовими модулями. У 

проміжних оцінках студент може набрати до 100 балів. Під компонентом 

проміжних оцінок розуміються поточні оцінки протягом семестру (виконання 

практичних робіт, написання есе, дайджест та їх презентація, модульні 

контролі за змістовими модулями).  

Поточний контроль проводиться на кожному практичному занятті та за 

результатами виконання завдань самостійної роботи.  

Зарахування кредитів навчального курсу можливо тільки після 

досягнення результатів, запланованих РПНД, що виражається в одній з 

позитивних оцінок, передбачених чинним законодавством. 

 

Форми контролю результатів навчальної діяльності студентів та їх 

оцінювання 

 

Виконання практичних робот 

Кількість 

балів 

Критерії оцінювання 

4 Робота виконана у встановлений термін. Студент самостійно 

визначає тип задачі і раціонально розв’язує її. Може 

розв’язувати комбіновані задачі. Задачі вирішено вірно, у 

висновках проведена коректна інтерпретація результатів. Надані 

повні усні відповіді на запитання стосовно ситуаційних задач. 

3 Робота виконана самостійно з порушенням встановлених 

термінів. Студент самостійно визначає тип задачі і раціонально 

розв’язує її. Може розв’язувати комбіновані задачі. Студент 

надає відповідь не на всі запитання під час обговорення 

ситуаційних задач. 
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2 Робота виконана з порушенням встановлених термінів. Студент 

наводить потрібні формули. Розв’язує задачу користуючись 

алгоритмом. У висновках є помилки та неточності. 

1 Студент складає скорочену умову задачі, робить обчислення 

лише за готовою формулою. 

0 Студент не розв’язує задачі 

 Максимальна оцінка студента за даний компонент програми у 

ЗМ 1 - 16 балів (4 роботи по 4 балів), у ЗМ 2 - 20 балів (5 робіт 

по 4 балів) 

 

 

Написання реферату та його презентація  

 

Кількість 

балів 

Критерії оцінювання 

12-10 Робота виконано вірно, логічно, містить аналіз, систематизацію, 

узагальнення, використані міжпредметні зв’язки, містить 

аргументовані висновки 

9-7 Відповідь в цілому правильна, достатньо повна, логічна; 

допущені несуттєві помилки та неточності у викладенні 

матеріалу 

6-5 Відповідь частково правильна, містить неточності, недостатньо 

обґрунтована 

4-2 Робота не носить дослідницького характеру, не має аналізу і не 

відповідає вимогам, які пред’являються до написання есе, 

дайджест. У роботі немає висновків або вони носять 

декларативний характер. 

0 Студент не виконує реферат. 

 Максимальна оцінка студента за даний компонент програми: 

ЗМ2: 12 балів – (1 реферат - 12 балів); ЗМ2: 12 балів – (1 

реферат - 12 балів) 

 

 

Поточний модульний контроль 

Кількість 

балів 

Критерії оцінювання 

20-15 Робота виконана самостійно. Відповіді на питання правильні, 

повні, інформативні, містять аналіз, систематизацію, 

узагальнення, використані міжпредметні зв’язки. 

14-10 У роботі відповіді в цілому правильні, достатньо повні, логічні; 

допущені несуттєві помилки та неточності у викладенні 

матеріалу.  

9-7 У роботі відповіді частково правильні, містять неточності, 

недостатньо обґрунтовані. 
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6-2 У роботі відповіді мають суттєві помилки, аргументи не 

сформульовані, використовується невірна термінологія.  

0 Робота не виконана 

Максимальна оцінка студента за даний компонент програми: ЗМ 1 - 20 

балів за ПМК; ЗМ 2 - 20 балів за ПМК  

 

 

8. Критерії оцінювання результатів навчання 
 

Форма контролю Максимальна кількість балів 

Виконання практичних завдань 9х4 балів = 36 балів 

Реферат та його презентація 2х12 балів = 24 балів 

ПМК 1 20 балів 

ПМК 2 20 балів 

Всього: 100 

 

 

9. Засоби навчання 

•дистанційне навчання за допомогою Google Classroom;  

• мультимедіа-, проекційна апаратура (проектори, екрани тощо);  

• комп’ютери, комп’ютерні системи та мережі;  

• бібліотечні фонди (підручники і навчальні посібники, методичні 

рекомендації, наукова література тощо).  
 

 

10. Рекомендовані джерела інформації 

Основна література 

1. Педченко Г. П. Статистика: Навчальний посібник / Г. П. Педченко. 

Мелітополь: Колор Принт, 2018. 266 с.  

2. Статистика. Конспект лекцій : навчальний посібник / Укл. Рарок 

О. В. – Кам’янець-Подільський : ФОП Сисин І. Я., 2017. 202 с. 

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

нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. 

Бекетова, 2015. 166 с. 

Допоміжна література 

1. Економічна статистика: навчальний посібник / В. М. Соболєв, Т. Г. 

Чала, О. С. Корепанов та ін. ; за ред. В. М. Соболєва. – Х. : ХНУ імені В. Н. 

Каразіна, 2017. – 388 с. 

2. Горошанська О.О. Статистика: Практикум. / Харк. держ. університет 

харчування та торгівлі. – Харків, 2017.– 133 с. 

3. Чекотовський Е В: Статистичні методи на основі Microsoft Excel 2016. 

Навчальний посібник. К. : Знання, 2016. — 407 с 

4. Мармоза А.Т. Економічна статистика. Підручник. — К.: Центр 

учбової літератури, 2017. 600 с. 
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5. Consumer Price Search and Platform Design in Internet Commerce / M. 

Dinerstein, L. Einav, J. Levin, N. Sundaresan // American Economic Review. – 

2018. – № 108. – P. 1820-1859. 

 

Інформаційні ресурси в інтернет 

1.Бібліотека імені В. Вернадського. URL: www.nbuv.gov.ua 

2. Eurostat. URL: https://ec.europa.eu/eurostat  

3. The United Nations Statistics Division. URL: https://unstats.un.org  

4. The World Bank. URL: https://www.worldbank.org  

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

6. Головне управління статистики у Миколаївській області. – URL: 

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

 

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

