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В процесі вивчення даної дисципліни студенти ЗНАЙОМЛЯТЬСЯ З
МЕТОДОЛОГІЧНИМИ ОСНОВАМИ КІЛЬКІСНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
ЗАКОНОМІРНОСТЕЙ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ЯВИЩ І ПРОЦЕСІВ.
Наприклад: Вміння користуватися комп'ютерною технологією збору та
опрацювання статистичних даних для своєчасної оцінки та контролю розвитку
суспільно-економічних явищ і процесів.
Виконання на практичних заняттях студентами різних ситуаційних групових та
індивідуальних завдань дозволять сформувати у них
репродуктивний,
алгоритмічний та евристичний рівень знань, глибоке розуміння теоретичних,
організаційно-правових та практичних засад організації статистичних спостережень.
Студенти матимуть можливість застосовувати отримані знання для поглиблення
аналітичної роботи на всіх рівнях підприємств.
Передумовами для вивчення дисципліни є набуття теоретичних знань та
практичних навичок за такими дисциплінами:

- «Вища математика»
Метою дисципліни «Статистика» є підготовка висококваліфікованих фахівців,
здатних вирішувати практичні проблеми та складні спеціалізовані задачі з підприємництва,
торгівлі та біржової діяльності, надання знань з статистичних методів дослідження
економічних і соціальних процесів в суспільстві, навиків практичного рішення
статистичних задач з використанням сучасної комп'ютерної техніки і проблемноорієнтованих пакетів прикладних програм.
Компетентності, що мають бути набуті при вивченні дисципліни:
- здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та проблеми у сферах
підприємницької, торговельної та біржової діяльності або в процесі навчання, що
передбачає застосування теорій та методів організації і функціонування підприємницьких,
торговельних, біржових структур і характеризується комплексністю та невизначеністю
умов.
- здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу.
- здатність застосовувати отриманні знання у практичних ситуаціях.
- здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
критичне осмислення теоретичних засад підприємницької, торговельної та біржової
діяльності.
- здатність обирати та використовувати відповідні методи, інструментарій для обґрунтування
рішень щодо створення, функціонування підприємницьких, торговельних і біржових
структур.
- здатність здійснювати діяльність у взаємодії суб’єктів ринкових відносин.
- здатність застосовувати інноваційні підходи в діяльності підприємницьких, торговельних
та біржових структур.
- здатність розуміти правила та механізми формування системи звітності підприємств перед
державними органами, збирати і обробляти статистичну інформацію, необхідну для
управління будівельним підприємством.
Програмні результати навчання:
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;
- правила та механізми формування системи звітності підприємств перед державними
органами, вміти збирати і обробляти статистичну інформацію.
володіти:
- статистичними способами збору та методами аналізу інформації, напрацюванням
умінням узагальнення статистичних даних, підготовки обґрунтованих висновків, для їх
використання у маркетингу та менеджменті господарської діяльності;
- володіти методами та інструментарієм для обґрунтування управлінських рішень щодо
створення й функціонування підприємницьких, торговельних і біржових структур;

вміти:
- використовувати базові знання з підприємництва, торгівлі і біржової діяльності й
уміння критичного мислення, аналізу та синтезу в професійних цілях;
- застосовувати знання й уміння для забезпечення ефективної організації
зовнішньоекономічної діяльності підприємницьких, торговельних та біржових
структур з урахуванням ринкової кон’юнктури і діючих правових норм;
- застосовувати набуті знання для виявлення, постановки та вирішення завдань за
різних практичних ситуацій в підприємницькій, торговельній та біржовій діяльності;
- організовувати пошук, самостійний відбір, якісну обробку інформації з різних
джерел для формування банків даних у сфері підприємництва, торгівлі та біржової
діяльності;
- розв’язувати складні спеціалізовані завдання та проблеми у сферах підприємницької,
торговельної та біржової діяльності;
- організовувати пошук, самостійний відбір, якісну обробку інформації з різних джерел
для формування банків даних у сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності;
- користуватися комп'ютерною технологією збору та опрацювання статистичних даних
для своєчасної оцінки та контролю розвитку суспільно-економічних явищ і процесів;
- застосовувати відповідні кількісні математичні, наукові і технічні методи, а також
комп’ютерне програмне забезпечення для вирішення економічних завдань;
- використовувати статистичну звітність, зведення і збірники для їх аналізу і
підготовки оглядів стану господарсько-фінансової діяльності;
- застосовувати комп'ютерну техніку та статистичні методи для вивчення природного та
механічного руху населення, формування трудових ресурсів та ринку праці,
ефективності суспільного виробництва та інших економічних і соціальних явищ.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
№п/п
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

Назва тем

Кількість годин
лекції

практи
чні

лаборат
орні

Розділ 1. Методологічні засади статистики. Описова статистика
Предмет і метод статистики
2
2
Статистичне спостереження
2
2
Зведення і групування статистичних даних
2
2
Статистичні показники, показники розвитку
4
4
підприємництва, торгівлі, біржової діяльності
Аналіз рядів розподілу
2
2
Розділ 2. Аналітична статистика
Вибірковий метод
2
2
Статистична перевірка гіпотез
4
4
Аналіз інтенсивності динаміки
2
2
Аналіз тенденцій розвитку
2
2
Аналіз таблиць взаємної спряженості
2
2
Індекси: легкості ведення бізнесу, умов торгівлі,
4
4
біржові.
Статистичні методи аналізу кореляційних зв'язків
4
4
Всього
32
32

самост
ійна

6
6
6
6
6
8
8
8
8
8
8
8
86

Критерії оцінювання та засоби діагностики
Мінімальний та максимальний рівень оцінювання щодо отримання «Іспиту» за
навчальною дисципліною «Статистика» складає 60 балів та 100 балів і може бути
досягнений наступними засобами оцінювання:
Засоби оцінювання
Вид контролю
Курсова робота (виконання та захист)
Поточний контроль знань:
в т.ч.:
- усне опитування або письмовий експресконтроль на практичних заняттях та лекціях;
- виступ (доповідь) студентів при обговоренні
питань на практичних заняттях;
- тестування;
Підсумковий (семестровий) контроль знань - іспит
Разом

Кількість у
семестрі
1

Мінімальна
кількість
балів
60
36

Максимальна
кількість
балів
100
60

36

60

24
60

40
100

кожне
заняття
1
2
1

Курсову роботу передбачено з розділу «Аналітична статистика», яка є важливою
ланкою у виробленні студентами навичок самостійного вивчення науки, у глибокому
засвоєнні положень, висновків, законів, придбанні досвіду самостійного одержання й
нагромадження знань, що необхідні у майбутньому.
КР містить два розділи:
Розділ 1. Аналіз результатів виробничої діяльності підприємства.
1.1. Загальна характеристика підприємства будівельної галузі.
1.2. Розрахунок показників динаміки досліджуваних економічних явищ.
1.3. Визначення тенденцій динаміки досліджуваних показників.
1.4. Індексний факторний аналіз досліджуваних показників.
Розділ 2. Визначення взаємозв'язків і взаємозалежності між економічними
показниками підприємства.
2.1. Характеристика й економічний аналіз досліджуваних показників.
2.2. Установлення наявності й характеру взаємозв'язку між досліджуваними
ознаками.
2.3. Побудова кореляційних рівнянь.
2.4. Оцінка чинності кореляційного зв'язку.
Мета КР на тему «Статистичний аналіз виробничо-господарської діяльності
підприємства будівельної галузі» - закріплення знань, отриманих на лекціях, практичних
заняттях і при самостійній роботі з літературою за курсом «Статистика», вивчення
практичної роботи зі статистики на підприємствах будівельної галузі й придбання навичок
використання статистичних методів в аналізі виробничо-господарської діяльності
підприємств.
Методичні рекомендації до виконання курсової роботи
.
Два рази за семестр проводяться експрес контроль знань – стандартизовані тести (20
тестових питань), наприклад
1) Статистика - це:

а) наука, що вивчає кількісну сторону масових суспільних явищ у нерозривному зв'язку їх
якісною стороною;
б) наука, що займається збором даних про основні фінансові показники підприємств (установ,
організацій);
в) наука, що виявляє основні відхилення в показниках діяльності підприємств;
г) правильна відповідь а) і б).
2) Методологічну основу статистики становить:
а) статистичне спостереження, зведення і групування даних, аналіз показників;
б) статистичне групування, зведення згрупованих даних, екстраполяція статистичних даних;
в) теорія середніх величин, рядів динаміки, індексного аналізу;
г) правильна відповідь а) і б).
Підсумковий контроль знань проводиться для студентів, що не змогли з будь яких причин
набрати необхідну кількість балів, або для студентів, що бажають збільшити вже набрану кількість
балів. Підсумковий контроль знань здійснюється у вигляді іспиту на платформі Google:
https://classroom.google.com/c/MTg3ODA3MjcxNDg4?cjc=h2rnthz,
Moodle: http://91.194.79.100/moodle/course/view.php?id=41
Перелік питань до іспиту з навчальної дисципліни «Статистика»:
1. Програма статистичного спостереження.
2. План статистичного спостереження.
3. Способи аналізу показників динаміки.
4. Суть і задачі статистичних групувань.
5. Способи розрахунку параметрів рівнянь множинної залежності.
6. Предмет статистики.
7. Вибір виду і розміру інтервалів у статистичних групуваннях.
8. Двохфакторний системний індексний аналіз.
9. Коефіцієнт стійкості зв'язку.
10. Види статистичних групувань.
11. Способи проведення нормативних економічних розрахунків на основі статистичних
залежностей.
12. Статична наука і практика.
13. Правила побудови статистичних таблиць.
14. Статистичні показники.
15. Індекси структурних зрушень.
16. Розрахунок необхідної чисельності вибіркового спостереження для оцінки середньої
величини ознаки.
17. Критерії вибору і напрямку зв'язку між чинниковими і результативними ознаками.
18. Взаємозв'язок базисних та змінних темпів росту.
19. Розрахунок міжгрупової дисперсії для оцінки впливу чинникової ознаки на
результативну.
20. Мета і способи вибору нерівних інтервалів в статистичних групуваннях.
21. Види, форми та способи статистичного спостереження.
22. Вибір чинникових ознак для проведення нормативних розрахунків методом
статистичних рівнянь залежностей.
23. Статистичні таблиці.
24. Розрахунок середньої арифметичної.
25. Критерії застосування статистичних рівнянь залежностей.
26. Забезпечення точності статистичних даних.
27. Взаємозв'язок відносних величин динаміки, виконання плану і планового завдання.
28. Розрахунок коефіцієнта варіації і його оцінка.
29. Середня гармонічна та інші види середніх величин.

30. Індексний метод аналізу динаміки середнього рівня.
31. Індивідуальні та агрегатні (зведені) індекси.
32. Рівняння прямої залежності.
33. Способи визначення помилок вибіркового спостереження для середньої величини
ознаки.
34. Первинний облік і звітність.
35. Мета і задачі застосування комплексних статистичних коефіцієнтів та способи їх
розрахунку.
36. Середні гармонічні індекси.
37. Вибір статистичних ваг для розрахунку загальних індексів.
38. Способи розрахунку помилок вибіркового спостереження для оцінки частки ознаки.
39. Оцінка впливу чинників на результативну ознаку за правилом складання дисперсій.
40. Розрахунок індексу сезонності.
41. Розрахунок показників коефіцієнта та індексу кореляції.
42. Правила побудови статистичних формулярів.
43. Визначення розміру груп та інтервалів в статистичних групуваннях.
44. Способи прогнозування показників динаміки методом статистичних рівнянь
залежностей.
45. Класифікація зв'язку між явищами та критерії їх статистичного вивчення.
46. Способи розповсюдження вибіркових даних на всю сукупність.
47. Коефіцієнт та індекс кореляції.
48. Коефіцієнт варіації.
49. Організація вибіркового спостереження.
50. Розрахунок середніх темпів росту і приросту.
51. Способи розрахунку відносних величин.
52. Мода і медіана.
53. Системи статистичних індексів.
54. Способи розрахунку одночинникових рівнянь залежностей.
55. Аналіз чинникових і результативних ознак аналітичних групувань.
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