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1. Мета опанування дисципліни: формування системи знань і навичок, 

необхідних для організації і проведення збирання, оброблення та аналізу 

інформації стосовно соціально-економічних явищ і процесів; вивчення 

принципів організації статистичних спостережень, методик розрахунків 

показників статистичного аналізу соціально-економічних явищ і процесів. 

2. Завдання: використовувати отримані теоретичні навички при 

вирішенні завдань прикладного характеру з використанням даних статистичної 

звітності підприємств; за результатами апробації методів статистики вміти 

узагальнювати статистичні дані. 

3.  Перелік компетенцій, яких набуде студент після опанування 

дисципліни:  

знання і розуміння: 

- методів статистичного дослідження;  

- умов використання статистичного спостереження в проведенні 

статистичних досліджень соціально-економічних явищ і процесів;  

- методики визначення структурних зрушень в економіці;  

- схем розрахунку й застосування показників динаміки;  

- умов використання індексів в аналізі господарських рішень;  

- методів моделювання економічних процесів 

застосування знань і розумінь: 

- збирати та обробляти внутрішню та зовнішню інформацію про стан 

господарювання відповідно до наукових методів її первинної оцінки;  

- аналізувати економічну інформацію всіх видів, виконувати розрахунки й 

оформлювати результати;  

- застосовувати оптимальну систему показників для вирішення 

господарських ситуацій різних рівнів;  

- визначати фактори, які впливають на показники і встановлювати 

залежність зміни показника від рівня зміни фактора;  

- відбирати головні та другорядні фактори впливу на визначений процес;  

- застосовувати комплексний статистичний аналіз соціально-економічних 

явищ і процесів 

4. Зміст дисципліни розкривається в темах: 

Змістовий модуль 1. Методи і система узагальнюючих показників 

статистики. Статистичні метод вивчення зв’язків і залежностей. 

1. Методологічні засади статистики. 



2. Статистичне спостереження. 

3. Зведення і групування статистичних даних. 

4. узагальнюючі статистичні показники. 

5. Аналіз рядів розподілу. 

6. Вибірковий метод.  

7. Аналіз концентрації, диференціації та подібності розподілів.  

Статистичні методи вимірювання взаємозв’язків   

Змістовий модуль 2. Господарські процеси і документація 

9. Аналіз інтенсивності динаміки.  

10. Аналіз тенденцій розвитку та коливань.  

11. Індексний метод.  

12. Подання статистичних даних: таблиці, графіки, карти 

5. Викладацький склад: 

Коверза В.С., к.е.н., доцент. 


