
АНОТАЦІЯ ЗМІСТУ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

«СТАТИСТИКА» 
 

Нормативна навчальна дисципліна 
 

Цикл професійної та практичної підготовки 

 

Предмет навчальної дисципліни 
 

Предмет навчальної дисципліни: розміри й кількісні співвідношення масових явищ і 

процесів у економіці. 

 

Мета навчальної дисципліни 
 

Метою вивчення дисципліни є формування у студентів теоретичних знань та практичних 

навичок для оцінки соціально-економічних явищ і процесів, що відбуваються у житті нашої 

держави. 

 

Основні завдання 
 

Завдання дисципліни: формування розуміння завдань, які поставлені перед статистичною 

службою України в сучасних умовах ринкових відносин; засвоєння теоретичних положень та 

опанування практичних навичок щодо застосування статистичних методів аналізу масових 

соціально-економічних явищ та процесів; набуття навичок узагальнення результатів 

статистичного аналізу та розробки відповідних управлінських рішень; забезпечення 

здатності студентів після вивчення курсу статистики успішно оволодівати знаннями зі 

спеціальних дисциплін згідно навчального плану; набуття навичок узагальнення результатів 

статистичного аналізу та розробки відповідних управлінських рішень. 

 

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки бакалаврів 
 

Дисципліна вивчається після навчальних предметів «Вступ до фаху», «Мікроекономіка», 

«Математика для економістів», «Теорія та історія фінансової системи» та передує вивченню 

навчальних дисциплін «Гроші і кредит», «Фінанси», «Банківська система», «Страхування», 

«Бюджетна система», «Податкова система», «Митна справа», «Міжнародні фінанси», «Облік 

та аналіз державних доходів і зборів», «Державне регулювання економіки», «Інвестування», 

«Фінансова політика України». 

 

Вимоги до знань і умінь 
 

а) знати: способи збору, зведення та групування статистичних даних і правила їх 

табличного та графічного оформлення; статистичні показники, що характеризують 

економічні і соціальні явища та процеси; способи практичного рішення статистичних задач з 

використанням комп'ютерної техніки; джерела статистичних даних і особливості організації 

державної та відомчої статистики та порядок складання статистичної звітності; основні 

економіко-статистичні класифікації явищ і процесів, системи показників для вивчення цих 

явищ та способи і методи їх розрахунку; статистичні методи вивчення економічних і 

соціальних процесів в суспільстві. 

б) уміти: проводити статистичні спостереження, в залежності від можливості їх 

подальшої оцінки та аналізу; виявити і кількісно описати статистичні закономірності у будь-

якій сфері дослідження; кількісно описати динаміку, на основі якої складаються відповідні 

прогнози для прийняття необхідних управлінських рішень; описувати результати 

статистичних спостережень, знаходити та здійснювати оцінку параметрів статистичних 

розподілів; формувати результати статистичних спостережень у вигляді статистичних 

таблиць; визначати хто, де, коли може здійснювати та проводити обробку статистичних 

даних; асоціювати та порівнювати результати розрахунків з соціально-економічними 



явищами суспільного життя; формувати висновки та передбачати наслідки, за результатами 

певних розрахунків. 

 

Зміст навчальної дисципліни за темами 

Тема 1. Методологічні засади статистики. 

Тема 2. Статистичне спостереження. 

Тема 3. Зведення і групування статистичних даних. 

Тема 4. Подання статистичних даних: таблиці, графіки, карти. 

Тема 5. Узагальнюючі статистичні показники. 

Тема 6. Аналіз рядів розподілу. 

Тема 7. Аналіз концентрації, диференціації та подібності розподілів. 

Тема 8. Статистичні методи вимірювання взаємозв’язків. 

Тема 9. Аналіз інтенсивності динаміки. 

Тема 10. Аналіз тенденцій розвитку та коливань. 

Тема 11. Індексний метод. 

Тема 12. Вибірковий метод. 
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