


1. Відомості про викладача, який викладає навчальну дисципліну 

Федоришина Лідія Іванівна, доцент, кандидат історичних наук, доцент 

кафедри аналізу та статистики, електронна адреса: fedoryshyna70@ukr.net 

 

2. Опис навчальної дисципліни 

ОК 17. Статистика;  

кількість кредитів ЄКТС - 5;  

кількість годин - 150 годин, у тому числі 58 аудиторних годин, 92 години 

самостійна робота. 

 

3. Час і місце проведення навчальної дисципліни 

Термін викладання - один семестр, 2 курс, 3 семестр. 

Програма навчальної дисципліни передбачає перезарахування кредитів 

освітніх компонентів, отриманих студентами, які навчались за програмою  

академічної мобільності, неформальної та інформальної освіти за наявності 

відповідних підтверджуючих документів. 

Передбачено організацію освітнього процесу для здобувачів з 

особливими освітніми проблемами (інклюзивної освіти) з використанням 

сучасних інформаційних технологій. 

 

4. Пререквізіти і постреквізіти навчальної програми 

Статистика належить до навчальної дисциплін обов’язкової компоненти, 

освітній компонент циклу загальної підготовки; 

- при вивченні даної дисципліни використовуються знання, отримані 

з таких дисциплін (пререквізитів): «Вища математика». 

- основні положення навчальної дисципліни мають застосовуватися 

при вивченні таких дисциплін (постреквізитів): «Бухгалтерський облік», 

«Економіка підприємств». 

 

5. Характеристика навчальної дисципліни 

5.1. Призначення навчальної дисципліни. Освітня компонента 

«Статистика» спрямована на оволодіння теоретичних основ і отримання 

досвіду практичного застосування сучасних економіко-статистичних методів 

досліджень (табличних, графоаналітичних, групування, формалізації, 

порівняння, прогнозування та економіко-математичного моделювання), 

визначення їх взаємозв’язку, з урахуванням особливостей сфери застосування, 

можливостей та обмежень в процесі оцінювання та прогнозування стану і 

напрямків розвитку соціально - економічних явищ і процесів держави, окремих 

галузей економіки,та підприємств і організацій різних форм власності.  
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5.2. Мета вивчення навчальної дисципліни 

Мета викладання навчальної дисципліни - формування системи 

теоретичних і практичних знань і компетентностей щодо оволодіння методами 

статистичного вимірювання та аналізу складних суспільних явищ, здатність до 

абстрактного мислення, аналізу та синтезу, здатність проявляти ініціативу у 

прийняті рішень, здатність описувати економічні та соціальні процеси і явища 

на основі теоретичних та прикладних моделей, аналізувати і змістовно 

інтерпретувати отримані результати 

 

5.3. Задачі вивчення дисципліни - теоретична та практична 

підготовка, самостійно виявляти проблеми економічного характеру при аналізі 

конкретних ситуацій, пропонувати способи їх вирішення, використовувати 

аналітичний та методичний інструментарій для обґрунтування економічних 

рішень. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач повинен 

сформувати такі програмні компетентності: 

 

інтегральні компетентності - Здатність розв’язувати складні 

спеціалізовані задачі та практичні проблеми в економічній сфері, які 

характеризуються комплексністю та невизначеністю умов, що передбачає 

застосування теорій та методів економічної науки. 

 

загальні компетентності:  

- здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; 

- здатність застосовувати отримані знання в практичних ситуаціях; 

- здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел; 

- здатність бути критичним і самокритичним.  

- здатність приймати обґрунтовані рішення. 

 

 спеціальні (фахові) компетентності (ФК): 

- Здатність пояснювати економічні та соціальні процеси і явища на основі 

теоретичних моделей, аналізувати і змістовно інтерпретувати отримані 

результати. 

- Здатність використовувати сучасні джерела економічної, соціальної, 

управлінської, облікової інформації для складання службових документів та 

аналітичних звітів.  

- Здатність обґрунтовувати економічні рішення на основі розуміння 

закономірностей економічних систем і процесів та із застосуванням сучасного 

методичного інструментарію.  



- Здатність проводити економічний аналіз функціонування та розвитку 

суб’єктів господарювання, оцінку їх конкурентоспроможності.  

 

програмні результати: 

- РН 9. Усвідомлювати основні особливості сучасної світової та 

національної економіки, інституційної структури, напрямів соціальної, 

економічної та зовнішньоекономічної політики держави. 

- РН 11. Вміти аналізувати процеси державного та ринкового 

регулювання соціально-економічних і трудових відносин. 

- РН 17. Виконувати міждисциплінарний аналіз соціально-

економічних явищ і проблем в однієї або декількох професійних сферах з 

врахуванням ризиків та можливих соціально-економічних наслідків. 

- РН 22. Демонструвати гнучкість та адаптивність у нових 

ситуаціях, у роботі із новими об’єктами, та у невизначених умовах.  

 

5.4. Зміст навчальної дисципліни 

 

Навчальна дисципліна «Статистика» належить до обов’язкової 

компоненти. У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати: методологічні засади статистики, статистичне спостереження, зведення і 

групування статистичних даних, узагальнюючі статистичні показники, аналіз 

рядів розподілу, ряди динаміки, аналіз інтенсивності та тенденцій розвитку, 

статистичні методи виявлення взаємозв’язків між явищами, індексний аналіз, 

методологічні основи економічної статистики, статистика національного 

багатства, статистика робочої сили та робочого часу, класифікація видів 

економічної діяльності, статистика ефективності економічної діяльності, 

статистика рівня життя населення. 

 

5.5. План вивчення навчальної дисципліни 

Т
и

ж
д

ен
ь 

Назви теми 

Форми організації 

навчання та кількість 

годин 

Самостійна 

робота, 

кількість 

годин 
лекційні 

заняття 

практичні 

заняття 

1 Методологічні засади статистики 2  2  4 

2 Статистичне спостереження. 2  2  6 

3,4 Зведення і групування статистичних 

даних 

4  4  8 

5 Узагальнюючі статистичні показники.  2  2  8 



6 Аналіз рядів розподілу 2  2  8 

7,8 Ряди динаміки, аналіз інтенсивності та 

тенденцій розвитку 
4  2  6 

9 Статистичні методи виявлення 

взаємозв’язків між явищами 

2  2  6 

10,11 Індексний аналіз 4  4  10 

12 Методологічні основи економічної 

статистики 

2  2 6 

13 Статистика національного багатства 2 2 6 

14 Статистика робочої сили та робочого 

часу 

1  1  6 

14 Класифікація видів економічної 

діяльності 

1 1 6 

15 Статистика ефективності економічної  

діяльності 

1 1 6 

15 Статистика рівня життя населення 1 1 6 

Разом 30 28 92 

 

6. Самостійна робота студента 

Самостійна робота студента ВНАУ є основним засобом оволодіння 

навчальним матеріалом у вільний від обов'язкових занять час. 

Самостійна робота студента організовується шляхом видачі 

індивідуального переліку питань і практичних завдань з кожної теми, які не 

виносяться на аудиторне опрацювання та виконання індивідуального творчого 

завдання (гугл-презентації).  

Самостійна робота здобувача є одним із способів активного, 

цілеспрямованого набуття нових для нього знань та умінь. Вона є основою його 

підготовки як фахівця, забезпечує набуття ним прийомів пізнавальної 

діяльності, інтерес до творчої роботи, здатність вирішувати наукові та 

практичні завдання. 

Виконання здобувачем самостійної роботи передбачає, за необхідності, 

отримання консультацій або допомоги відповідного фахівця. Навчальний 

матеріал навчальної дисципліни, передбачений робочою програмою для 

засвоєння здобувачем у процесі самостійної роботи, виноситься на поточний і 

підсумковий контроль поряд з навчальним матеріалом, який опрацьовувався 

під час аудиторних занять. Організація самостійної роботи здобувачів 

передбачає: планування обсягу, змісту, завдань, форм і методів контролю 

самостійної роботи, розробку навчально-методичного забезпечення; виконання 

здобувачем запланованої самостійної роботи; контроль та оцінювання 

результатів, їх систематизацію, оцінювання ефективності виконання 

здобувачем самостійної роботи. 



Індивідуальні завдання здобувач виконує самостійно під керівництвом 

викладача згідно з індивідуальним навчальним планом. 

У випадку реалізації індивідуальної освітньої траєкторії здобувача 

заняття можуть проводитись за індивідуальним графіком. 

 

№ 

п/п 

Вид самостійної роботи Години Термін 

виконання 

Форма та метод 

контролю 

1 Підготовка до практичних занять 28 щотижнево Усне та 

письмове 

2 Підготовка самостійних питань з 

тематики дисципліни 

24 щотижнево Усне та 

письмове 

3 Індивідуальне завдання 20 4 рази в семестр Усний захист 

4 Розв’язання індивідуальних задач 20 4 рази в семестр Письмовий 

контроль 

Разом  92   

 

7. Список основної та додаткової літератури 

Основна література 

1. Білоцерківський, О. Б. Теорія ймовірностей і математична 

статистика : текст лекцій / О. Б. Білоцерківський.  Харків : «Друкарня Мадрид», 

2016.  94 с.   

2. Вінничук, О.Ю. Статистика: тестові завдання [Текст] : [навч. посіб. 

для студ. екон. напрямів підготов.] / О. Ю. Вінничук ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія 

Федьковича.  Чернівці : Друк Арт, 2014.  135 с.  

3. Гончарук, А.Г. Основи статистики: навч. посіб. для студ. вищ. навч. 

заклад. / Одеський національний політехнічний університет А.Г. Гончарук. К.: 

ЦУЛ, 2004. 125 c.  

4. Горкавий В. К. Статистика: Підручник. Третє вид., переробл. і 

доповн. Київ:  Алерта, 2020. 644 с. 

5. Економічна статистика [Текст] : навч. посіб. / [В. М. Соболєв та ін. ; 

за ред. В. М. Соболєва] ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків : ХНУ ім. 

В. Н. Каразіна, 2017. - 386 с  

6. Заєць, С. В. Статистика [Текст] = Statistics : підручник / С. В. Заєць, 

В. М. Томіленко ; Держ. фіскал. служба України, Нац. ун-т держ. податк. 

служби України.  Ірпінь : Вид-во Нац. ун-ту ДПС України, 2015. 510 с.  

7. Кулинич, О.І. Теорія статистики: Задачник / Інститут системних 

досліджень освіти О.І. Кулинич. Кіровоград: Центрально-україн. вид-во, 2013. 

184 c.  

8. Лазебник, Ю. О. Методологічні засади статистичного оцінювання 

якості зайнятості [Текст] : монографія / Ю. О. Лазебник. Київ : Інформ.-аналіт. 

агентство, 2018. 367 с.  



9. Мазуренко, В.П. Статистика: навч.-метод. посібник / В.П. 

МазуренкоКиївський нац. ун-т ім. Т. Шевченко.  К.: ВПЦ "Київський ун-т", 

2006. - 314 c.  

10. Мармоза, А.Т. Практикум із статистики: Навч. посіб. для студ. вуз. / 

А.Т. Мармоза.  К.: Кондор, 2014.  512 c.  

11. Митна статистика України [Текст] : статист. довід. / П. В. Пашко [та 

ін.]; Держ. фіск. служба України, Ун-т держ. фіск. служби України. Ірпінь : Ун-

т держ. фіск. служби України, 2017. 422 с.  

12. Опря, А.Т. Статистика (з програмованою формою контролю знань). 

Математична статистика. Теорія статистики: Навчальний посібник / А.Т. Опря. 

К.: ЦНЛ, 2012. 468 c.  

13. Підгорний, А. З. Міжнародна статистика [Текст] : навч. посіб. / А. З. 

Підгорний, О. Г. Милашко.  Одеса : ОНЕУ, 2018.  160 с.  

14. Рогожнікова, Н.В. Теорія статистики: Навчальний посібник / 

Міністерство освіти і науки УкраїниН.В. Рогожнікова.  К.: Атіка, 2014.  128 c.  

15. Рябикіна, Н.І. Загальна теорія статистики [Текст] : навч. посіб. / 

Рябикіна Н. І., Рябикіна К. Г. ; Держ. ВНЗ "Криворіз. нац. ун-т".  Кривий Ріг : 

Чернявський Д. О. [вид.], 2017.  297 с.  

16. Соціальні індикатори рівня життя населення України [Текст] : стат. 

зб. / Держ. служба статистики України.  Київ : Август Трейд, 2018.  176 с.  

17. Статистика : Підруч. для студ. вузів / Ред. А.В. Головач, А.М. Єріна, 

О.В. Козирєва.  К.: Вища школа, 2014.  623 c.  

18. Статистика підприємств [Текст] : навч. посіб. / [С. О. Матковський 

та ін. ; за ред. С. О. Матковського].  2-ге вид., переробл. і допов.  К. : Алерта, 

2013.  557 с. : табл. - Бібліогр.: с. 536-543.  500 прим.  ISBN 978-617-566-194-9  

19. Статистика XXI століття. Нові виклики, нові можливості [Текст] : 

монографія.  Київ : Київський ун-т, 2016.  479 с.  

20. Статистика. Конспект лекцій [Текст] : навч. посіб. / Кам'янець-

Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, Екон. ф-т, Каф. упр. персоналом та 

економіки праці ; О. В. Рарок [уклад.].  Кам'янець-Подільський : Сисин Я. І. 

[вид.], 2017.  201 с. 

21. Штангрет, А.М. Статистика: навч. посіб. для студ. вищих 

навчальних закладів / А.М. Штангрет, О.І. Копилюк ; МОН України.  К.: ЦУЛ, 

2014.  232 c.  
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Критерії поточного оцінювання знань здобувачів вищої освіти 

Усний виступ, 

письмові відповіді, 

виконання і захист 

творчої роботи, 

тестування 

Критерії оцінювання 

5 

В повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно самостійно та аргументовано 

його викладає під час усних виступів та письмових відповідей, глибоко та всебічно 

розкриває зміст теоретичних питань та практичних завдань, використовуючи при 

цьому обов’язкову та додаткову літературу. Правильно вирішив усі тестові завдання. 

4 

Достатньо повно володіє навчальним матеріалом, обґрунтовано його викладає під час 

усних виступів та письмових відповідей, в основному розкриває зміст теоретичних 

питань та практичних завдань, використовуючи при цьому обов’язкову літературу. 

Але при викладанні деяких питань не вистачає достатньої глибини та аргументації,  

допускаються  при  цьому  окремі  несуттєві неточності та незначні помилки. 

Правильно вирішив більшість тестових завдань. 

3 

В цілому володіє навчальним матеріалом викладає його основний зміст під час усних 

виступів та письмових відповідей, але без глибокого всебічного аналізу, 

обґрунтування та аргументації, без використання необхідної літератури допускаючи 

при цьому окремі суттєві неточності та помилки. Правильно вирішив половину 

тестових завдань. 

2 

Не в повному обсязі володіє навчальним матеріалом. Фрагментарно, поверхово (без 

аргументації та обґрунтування) викладає його під час усних виступів та письмових 

відповідей, недостатньо розкриває зміст теоретичних питань та практичних завдань, 

допускаючи при цьому суттєві неточності, правильно вирішив меншість тестових 

завдань. 

1 

Частково володіє навчальним матеріалом не в змозі викласти зміст більшості питань 

теми під час усних виступів та письмових відповідей, допускаючи при цьому суттєві 

помилки. Правильно вирішив окремі тестові завдання. 

0 
Не володіє навчальним матеріалом та не в змозі його викласти, не розуміє змісту 

теоретичних питань та практичних завдань. Не вирішив жодного тестового завдання. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




