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Силабус навчальної дисципліни 

«Статистика» 
Галузь знань: 07 Управління та адміністрування 

Спеціальність: 

072 Фінанси, банківська справа та страхування 

Освітньо-професійна програма: 

«Фінанси, банківська справа та страхування» 

Освітньо-професійний 

ступінь 
Фаховий молодший бакалавр 

Статус 

дисципліни 
Вибіркова навчальна дисципліна 

Форма 

навчання 
Очна (денна) 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС/ 

загальна кількість годин 

4 кредити / 120 годин 

Мова викладання Українська 

Анотація 

дисципліни 

Дисципліна «Статистика» має на меті виробити практичні 

навички збору, оброблення, систематизації та аналізу отриманих 

аналітичних даних, вивчення організації статистичних 

спостережень, методик розрахунків показників статистичного 

аналізу соціально-економічних явищ і процесів. 

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

Дисципліна «Статистика» розкриває особливості методології, 

сутність основних понять, прийомів зведення та групування 

статистичних даних, методику розрахунку абсолютних, відносних та 

середніх величин, показників варіації та аналізу рядів динаміки, а 

також індексів.  

Чому це 

цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Формування системи теоретичних знань та вироблення  

практичних навичок щодо кількісної оцінки соціально-економічних 

явищ і процесів. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Знати економічні категорії, закони, причинно-наслідкові та 

функціональні зв’язки, що існують між фінансовими процесами та 

економічними явищами. 

Застосовувати набуті теоретичні знання у практичній діяльності 

для розв’язання професійних завдань. 

Здійснювати пошук, відбір та опрацювання інформації з різних 

джерел у процесі професійної діяльності. 

Як можна 

користуватися 

набутими 

знаннями і уміннями 

(компетентності) 

Знання і розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності. 

Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел. 

Здатність підтримувати належний рівень знань та постійно 

підвищувати рівень професійної підготовки. 
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Навчальна 

логістика 

 

МОДУЛЬ І 

РОЗДІЛ 1. МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ УЗАГАЛЬНЕННЯ 

СТАТИСТИЧНИХ ДАНИХ  

Тема 1. Предмет і методологічна база статистики. 

Тема 2. Статистичне спостереження.   

Тема 3. Зведення і групування статистичних даних.  

Тема 4. Абсолютні і відносні величини.  

Тема 5. Середні величини та показники варіації.  

МОДУЛЬ ІI 

РОЗДІЛ 2. СТАТИСТИЧНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

ДИНАМІКИ ПОКАЗНИКІВ ПІДПРИЄМСТВА 

Тема 6. Ряди динаміки.  

Тема 7. Індекси.    

Тема 8. Статистика продукції.  

Тема 9. Статистика чисельності та продуктивності персоналу.    

Тема 10. Статистика ефективності виробництва. 

Пререквізити 
Дисципліна «Статистика» може вивчатись студентами під час 

набуття окремих компетентностей на дисциплінах «Економічна 

теорія», «Економіка підприємства», «Бухгалтерський облік».  

Постреквізити 

Дисципліна «Статистика» є вибірковою для підготовки фахового 

молодшого бакалавра з фінансів, банківської справи та страхування. 

Знання з даного курсу будуть використовуватися при вивченні 

дисциплін: «Аудит», «Банківські операції», «Бюджетна система», 

«Податкова система». Набуті знання можуть бути використані при 

написанні курсової роботи та подальшого навчання за обраною 

спеціальністю. 

Рекомендована 

література 

Основна (базова) 
1. Бек В.Л. Теорія статистики: навчальний посібник / Л.В. Бек – К.: 

ЦУЛ – 2002. – 288 с. 

2. Єріна А.М. Статистика: підручник. Рекомендовано МОН України. 

/ А.М.Єріна, З.О.Пальян - К. : КНЕУ, 2010. – 351с.  

3. Лугінін О.Є. Статистика: підручник 2-е видання, перероблене і 

доповнене. / О.Є. Лугінін – К.: Центр учбової літератури – 2007. 

– 608 с. 

4. Мармоза А. Т. Теорія статистики [текст] підручник / А. Т. 

Мармоза – 2- ге вид. перероб. та доп. – К.: «Центр учбової 

літератури», 2013. – 592 с.  
Допоміжна 

1. Положення про Державний комітет статистики України від 

11.07.2007 № 924 / Кабінет Міністрів України, Постанова // 

Інформаційний бюлетень Держкомстату України –1997. – № 11-

12. – с. 4-7. 

2. Герасименко С.С. Статистика: підручник / С.С. Герасименко, 

А.В.Головач, А.М. Єріна та ін. – К.: КНЕУ. – 2000. 

3. Кушнір Н.Б. Статистика: навчально-методичний посібник для 

самостійного вивчення дисципліни / Кушнір Н.Б., Кузнєцова 

Т.В., Красовська Ю. В /– К.: Центр учбової літератури – 2009. – 

208 с. 

4. Статистика: кредитно-модульний курс. Навчальний посібник. / 

М.І.Стегней, О.І.Іртищева. – К.: Кондор, 2012. - 306 с. 
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Інформаційні 

ресурси 

1. http://www.lawukraine.com/ - База українського законодавства в 

Інтернет. 

2. http://www.ukrstat.gov.ua/ - Державна служба статистики 

України. 

3. http://www.me.gov.ua/ - Міністерство економічного розвитку і 

торгівлі України 

4. http://www.nbuv.gov.ua / - Національна бібліотека України ім. 

В.І. Вернадського. 

5. http://www.alpha.rada.kiev.ua / - Національна парламентська 

бібліотека. 

Формат 

та обсяг курсу 

Вид занять Кількість годин 

Лекції 34 

Практичні 34 

Самостійна робота 52 

Розподіл балів, 

форма контролю 

Форми контролю Максимальна кількість балів 

Модуль 1 28 

Модуль 2 22 

ЗАЛІК 50 

Циклова комісія Економічних дисциплін 

Відділення Економічне відділення 

Шкала оцінювання, 

національна 

та ЄКТС 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 
Оцінка 

ЄКТС 

Оцінка 

за національною шкалою 

90-100 А 

Зараховано 

80-89 В 

70-79 С 

60-69 D 

50-59 Е 

35-49 FX 

Не зараховано 

(з можливістю повторного 

складання) 

0-34 F 

Не зараховано 

(з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни) 

Викладач(і) 

 

НАТАЛІЯ ОНИСИМІВНА МАРЦЕНЯК 

Посада: викладач 

Категорія: вища кваліфікаційна категорія 

Педагогічне звання: – 

Науковий ступінь: – 

Вчене звання: – 

Профайл викладача (-ів): 

 http://college-chnu.cv.ua/article/Management&Administration  

E-mail: n.martstenyak@chnu.edu.ua  

 

Покликання на 

дисципліну 

(сторінка курсу 

в Moodle) 

https://moodle.chnu.edu.ua/course/view.php?id=4369  
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