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Курс та семестр, у якому можливе 
(планується) вивчення дисципліни 

Якщо читати бакалаврам – 2 семестр 

Факультети, студентам яких 
пропонується вивчити дисципліну 

Студентам ЕГ факультету 

Перелік компетентностей та 
відповідних результатів навчання, 
що забезпечує дисципліна 

Спеціальні (предметні) компетентності 
1. Здатність використовувати математичний інструментарій для 
дослідження економічних процесів,  розв’язання прикладних економічних 
та оптимізаційних завдань в сфері обліку, аудиті та оподаткуванні. 
2. Здатність застосування знань права та податкового законодавства в 
практичній діяльності суб’єктів господарювання. 
3. Здатність підтримувати належний рівень економічних знань та постійно 
підвищувати свою професійну підготовку 
Результати навчання 
1. Визначати напрями підвищення ефективності формування фінансових 
ресурсів, їх розподілу та контролю використання на рівні держави та 
підприємств різних організаційно-правових  форм власності 
2. Знати особливості статистичних таблиць та графіків, вміти їх будувати, 
вміти розраховувати абсолютні і відносні статистичні величини 
3. На основі теоретичних знань про вибіркове спостереження знати його 
завдання, способи відбору одиниць з генеральної сукупності, розрізняти 
помилки вибірки 
4. Вміти розповсюджувати вибіркові результати на генеральну сукупність, 
визначати необхідний обсяг вибірки, знати особливості малої вибірки, 
знати класифікацію видів взаємозв’язку та методи вивчення 
функціональних (жорстко детермінованих) та стохастичних (ймовірних) 
зв’язків 
5. На основі теоретичних знань про види рядів динаміки вміти розрахувати 
показники аналізу рядів динаміки, знати принципи вивчення основної 
тенденції розвитку явищ, вивчити класифікацію індивідуальних, зведених 
агрегатних, зведених середньозважених, територіальних індексів та 
загальних індексів середніх величин 

Опис дисципліни 
Попередні умови, необхідні для 
вивчення дисципліни 

Методологічною основою для вивчення дисципліни «Статистичний аналіз» 
є дисципліни «Економіка праці», «Економічний аналіз», «Економетрія», 
«Оптимізаційні методи та моделі», «Економіка підприємства», «Виробнича 
практика (бух.облік)», «Аналіз господарської діяльності», «Статистика». 

Максимальна кількість студентів, 
які можуть одночасно навчатися 

Група 15 – 20 чоловік 



Теми аудиторних занять та 
самостійної роботи 

32 години лекцій та 32 години практичних занять 
Основні теми лекцій: 

• Теорія імовірності. Основні терміни та визначення. 
• Характеристики випадкової величини. Закон розподілу імовірності 

випадкової величини, властивості. Інтегральна та диференціальна 
функції розподілу  

• Основні поняття: спостереження, вибірка, варіаційний ряд. Точкові 
та інтервальні оцінки характеристик ряду спостережень.  

• Довірчі та толерантні інтервали випадкової величини. Порядкові 
статистики, властивості та методи оцінювання Прості оцінки 
Діксона. Оцінка Огави. Оцінка Пірсона-Тьюки. Швидкі оцінки 
Кенуя  

• Методи оцінювання статистичних характеристик ряду вимірювань. 
Оцінювання характеристик за відомого закону розподілу  

• Методи оцінювання статистичних характеристик ряду вимірювань 
за невідомого закону розподілу. Оцінювання центру та 
розсіювання розподілу  

• Статистична перевірка гіпотез. Основна та альтернативна гіпотеза. 
Прості та складні гіпотези. Статистичний критерій. Рівень 
значимості. Помилки першого та другого роду. Визначення 
достатнього обсягу даних  

• Методи оцінювання закону розподілу імовірності даних 
вимірювань. Попереднє оцінювання за діаграмою. Методи 
оцінювання за групованими даними. Методи аналізу варіаційних 
рядів. Полігон частот, гістограма, емпірична інтегральна функція 
розподілу. 

Основні теми практичних занять: 
• Проведення зведення і групування статистичних даних. Вивчення 

рядів розподілу. Побудова статистичних таблиць. 
• Інтегральна та диференціальна функції розподілу 
• Точкові та інтервальні оцінки характеристик ряду спостережень. 
• Властивості та методи оцінювання Прості оцінки Діксона. Оцінка 

Огави. Оцінка Пірсона-Тьюки. Швидкі оцінки Кенуя 
• Оцінювання характеристик за відомого закону розподілу 
• Статистична перевірка гіпотез 
• Методи оцінювання за групованими даними. Методи аналізу 

варіаційних рядів. 
Мова викладання Українська 

Список основної та додаткової 
літератури 

1. Статистика: Підручник / С. С. Герасименко, А. В. Головач, А. М. 
Єріна та ін.; За наук. ред. д-ра екон. наук С. С. Герасименко – 2-ге вид., 
перероб. і доп. – К.: КНЕУ, 2000 – 467 с. 

2. Гусаров В. М. Статистика: Учеб. пособие для вузов. – М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2002 – 448 с. 
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А. М. Штангрет, О. І. Копилюк – К.: Центр навч. літератури, 2005 – 232 с. 
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5. Статистика: Учебник для вузов / Под ред. И. И. Елисеевой. – М.: 
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Пастер П. І. та ін. – К.: Либідь, 2001. – 320 с. 

7. Уманець Т. В., Пігарєв Ю. Б. Статистика: Навч. посіб. – К.: 
Вікар, 2003. – 623 с. 

8. Теория статистики: Учебник / Под ред. проф. Р. А. Шмойловой. 
–  3-е изд., перераб. – М.: Финансы и статистика. 2002 – 560 с. 
10. Практикум по теории статистики: Учебное пособие / под ред. проф. Р. 
А. Шмойловой. – М.: Финансы и статистика. 2002 – 416 с. 
              9. Кобзарь А. И. Прикладная математическая статистика. Для 
инженеров и научных работников. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2006. – 816 с.  
              10.Володарський Є.Т., Кошева Л.О. Статистична обробка даних: 
Навч. посібник. – К.: НАУ, 2008. – 308 с.  

 

 


