




 
 

1. Опис навчальної дисципліни 

 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань,  Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів  –5  Галузь знань 

07 «Управління та 

адміністрування» 

Обов’язкова  

 

 

Модулів – 2 Спеціальність (освітня 

програма, спеціалізація): 

072 - Фінанси, 

банківська справа та 

страхування (Фінанси і 

кредит) 

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 2 2 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання -30 

 

Семестр 

Загальна кількість 

годин – 150 

4 4 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 3 

самостійної роботи 

студента - 6 

Освітній ступень: 

 

бакалавр 

 

28 6 

Практичні, семінарські 

14 2 

Лабораторні 

-  

Самостійна робота 

78 112 

Індивідуальні завдання: 

30 год. 

курсова 

робота 

30 год. 

курс.р., 

контр.р. 

Вид контролю: залік 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання –   21,3%  до   78,7%  

для заочної форми навчання -   5,3%    до   94,7%  

 

 

 

  



 
 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета: формування знань щодо методів збирання, оброблення та аналізу 

інформації про соціально-економічні явища і процеси. 

Завдання: вивчення принципів організації статистичних спостережень, 

методик розрахунків показників статистичного аналізу соціально-економічних 

явищ і процесів. 

Оволодіння дисципліною «Статистика» дозволить майбутнім бакалаврам 

знати теоретико–методологічні засади статистики; статистичні методи 

вимірювання взаємозв’язків; індексний та вибірковий методи досліджень; 

узагальнюючі показники. Вміти: проводити статистичне спостереження; 

зводити і групувати статистичні дані; аналізувати ряди розподілу, 

концентрацію, диференціацію та подібність розподілів, інтенсивність динаміки, 

тенденції розвитку та коливань. 

 

У результаті вивчення дисципліни «Статистика» студент повинен 

отримати: 

а) загальні компетентності: 

- здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; ЗК01 

- здатність проведення досліджень на відповідному рівні; ЗК06  

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

ЗК08. 

- здатність працювати у команді. ЗК10 

- здатність працювати автономно. ЗК12 

б) фахові компетентності: 

Фахові компетентності, яких набуватимуть здобувачі в процесі  

вивчення навчальної дисципліни «Статистика» 

 
Компетенції згідно 

освітньої програми 

Складові компетентності 

Здатність 

застосовувати 

економіко-

математичні 

методи та моделі 

для вирішення 

фінансових 

задач.СК04 

Здатність 

застосовувати 

сучасне 

інформаційне та 

програмне 

забезпечення для 

Розуміння предмету статистики, методичних прийомів її вивчення 

та завдання статистики 

Здатність до організації та здійснення статистичних спостережень 

соціально-економічних явищ та процесів з подальшим їх аналізом 

Здатність обирати, обґрунтовувати та використовувати необхідні 

статистичні методи та інформаційні технології для збирання та 

аналізу статистичної інформації. 

Здатність обчислювати узагальнюючі статистичні показники, 

надавати їм економічну інтерпретацію та узагальнювати результати 

статистичного дослідження  

Здатність знаходити  та здійснювати оцінку параметрів 

статистичних розподілів 

Здатність здійснити оцінку закономірностей розвитку 

досліджуваних явищ та процесів 



 
 

отримання та 

обробки даних у 

сфері фінансів, 

банківської справи 

та страхування. 

СК06 
Здатність 

підтримувати 

належний рівень 

знань та постійно 

підвищувати свою 

професійну 

підготовку.СК11 

Здатність застосовувати методи аналізу взаємозв’язків між явищами 

відповідно до мети дослідження і наявної інформації, оцінювати 

ефекти впливу факторів на результат, що необхідно для прийняття 

оптимальних управлінських рішень 

Здатність аналізувати динаміку складних соціально-економічних 

явищ та здійснювати порівняльний аналіз 

Здатність виявляти основні тенденції розвитку досліджуваних явищ 

та вимірювати сезонні коливання  

Здатність використовувати методику обчислення та застосування 

індексів в статистико- економічних дослідженнях. 

Здатність здійснювати вибіркові статистичні спостереження, в 

залежності від можливості їх подальшої оцінки та аналізу. 

Здатність оформляти результати статистичних досліджень, 

будувати статистичні таблиці та графіки 

 

очікувані програмні результати навчання: 

 впроваджувати статистичну методологію, яка базується на 

результатах наукових досліджень, міжнародних та вітчизняних стандартах та 

рекомендаціях;  

 здійснювати статистичні спостереження за соціальними та 

економічними явищами і процесами;  

 використовувати сучасні інформаційні технології збирання, 

оброблення, аналізу та поширення статистичної інформації; 

 демонструвати знання та вміння  обчислення узагальнюючих 

статистичних показників, їх економічна інтерпретація та узагальнення 

результатів статистичного дослідження; 

 знаходити  та здійснювати оцінку параметрів статистичних 

розподілів; 

 вміти виявити і кількісно описати статистичні закономірності в 

економіці; 

 використовувати методи аналізу взаємозв’язків між явищами 

відповідно до мети дослідження і наявної інформації, оцінювати ефекти впливу 

факторів на результат, що необхідно для прийняття оптимальних управлінських 

рішень; 

 вміти аналізувати динаміку складних соціально-економічних явищ та 

здійснювати порівняльний аналіз; 

 оволодіння методами виявлення та екстраполяції тенденцій розвитку в 

рядах динаміки, оцінювання сезонних коливань; 

 демонструвати знання індексного методу та його використання в 

статистико-економічних дослідженнях; 

 вміти здійснювати вибіркові статистичні спостереження, в залежності 

від можливості їх подальшої оцінки та аналізу; 

 формувати результати статистичних спостережень у вигляді 

статистичних таблиць та графіків. 

 

  



 
 

3. Анотація навчальної дисципліни «Статистика» 

Модуль 1.  

 

Змістовий модуль 1. Предмет та показники статистики. Програмно - 

методологічні засади організації статистичного дослідження.  

 

Тема 1. Методологічні засади статистики.  

Предмет статистики. Статистична методологія.  Основні завдання 

статистики та її організація.  

 

Тема 2. Статистичне спостереження. 

Поняття про статистичне спостереження. Форми, види і способи 

спостереження. Програмно-методологічні й організаційні питання 

статистичного спостереження. Контроль матеріалів спостережень.  

 

Тема 3. Зведення і групування статистичних даних 

Суть статистичного зведення. Основні завдання та види групування. 

Принципи формування груп. Ряди розподілу, принципи їх побудови. Вторинне 

групування.  

 

Тема 4. Узагальнюючі статистичні показники.  

Суть та види статистичних показників. Абсолютні величини, їх суть, 

одиниці вимірювання. Відносні величини, їх види і суть. Середня величина, її 

суть і логічна формула. Види середніх величин.  

 

Тема5. Аналіз рядів розподілу.  

Частотні характеристики рядів розподілу. Характеристики центру 

розподілу. Характеристики варіації.  

 

Тема 6. Аналіз концентрації, диференціації та подібності розподілів.  

Види та взаємозв'язок дисперсії. Характеристики диференціації та 

подібності розподілів. Характеристики форми розподілу.  

 

Модуль 2 

Змістовий модуль 2. Статистичні методи аналізу закономірностей та 

тенденцій розвитку соціально-економічних явищ і процесів. Основні умови 

наукової організації вибіркового спостереження. 

 

Тема 7. Статистичні методи вимірювання взаємозв’язків.  

Види взаємозв’язків. Рівняння регресії. Визначення щільності зв’язку. 

Рангова кореляція.  

 

 

 



 
 

Тема 8. Аналіз інтенсивності динаміки.  

Ряди динаміки, їх суть і види. Показники аналізу рядів динаміки. Середні 

показники динаміки.  

 

Тема 9. Аналіз тенденцій розвитку та коливань.  

Характеристика основної тенденції розвитку. Вивчення сезонних 

коливань.  

 

Тема 10. Індексний метод.  

Суть і види індексів.  Агрегатні індекси, взаємозв'язок індексів. 

Середньозважені індекси. Індекси середніх величин.  

 

Тема 11. Вибірковий метод.  

Суть вибіркового спостереження. Обчислення помилок вибірки. 

Різновиди вибірок. Визначення обсягу вибірки. 
 

Тема 12. Подання статистичних даних: таблиці, графіки, карти.  

Статистичні таблиці та правила їх побудови. Графічне зображення 

абсолютних та відносних величин. 

 

  



 
 

4. Структура навчальної дисципліни 
 

Назви 

змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1.  

Змістовий модуль 1. Предмет та показники статистики. Програмно - методологічні 

засади організації статистичного дослідження 
Тема 1. 

Методологічні 

засади 
статистики 

8 2 1 -  5 6,5 0,5 -   6 

Тема 2. 

Статистичне 
спостереження 

9 2 1 -  6 10,6 0,6 -   10 

Тема 3. 

Зведення і 

групування 
статистичних 

даних 

10 2 1 -  7 10,8 0,6 0,2   10 

Тема 4. 

Узагальнюючі 
статистичні 

показники 

13 4 2 -  7 11,0 0,6 0,4   10 

Тема 5. Аналіз 
рядів 

розподілу 

10 2 1 -  7 10,7 0,5 0,2   10 

Тема 6. Аналіз 

концентрації, 
диференціації 

та подібності 

розподілів 

10 2 1 -  7 10,4 0,2 0,2   10 

Разом за 

змістовим 

модулем 1 

60 14 7 -  39 60 3 1   56 

 

 

  



 
 

Змістовий модуль 2.  

Статистичні методи аналізу закономірностей та тенденцій розвитку соціально-

економічних явищ і процесів. Основні умови наукової організації вибіркового 

спостереження 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Тема 1. 

Статистичні 
методи 

вимірювання 

взаємозв’язків 

10 3 1 -  6 10,7 0,5 0,2   10 

Тема 2. Аналіз 

інтенсивності 

динаміки 

11 3 1 -  7 10,8 0,6 0,2   10 

Тема 3 Аналіз 
тенденцій 

розвитку та 

коливань 

11 2 2 -  7 10,8 0,6 0,2   10 

Тема 4. 

Індексний 

метод 

11 3 1 -  7 10,8 0,6 0,2   10 

Тема 5. 

Вибірковий 

метод 

10 2 1 -  7 10,7 0,5 0,2   10 

Тема 6. Подання 
статистичних 

даних: таблиці, 

графіки, карти 

7 1 1 -  5 6,2 0,2 -   6 

Разом за 

змістовим 

модулем 2 

60 14 7 -  39 60 3 1   56 

Усього 

годин 

120 28 14 -  78 120 6 2 -  112 

Модуль 2 

ІНДЗ 
(курсова робота) 

30  - - 30 - 30  - - 30  

Усього  

годин 

150 28 14  30 78 150 6 2  30 112 

 

Орієнтовна тематика курсових робіт з дисципліни "Статистика” 

 

1. Організація статистичного дослідження соціально-економічних 

процесів. 

2. Статистичне спостереження як перший етап статистичного дослідження 

соціально-економічних явищ 

3. Зведення і групування статистичних даних для характеристики 

економічних процесів (на прикладі промисловості, сільського господарства, 

транспорту, рівня життя населення). 

4. Здійснення зведення і групування в умовах автоматизованої системи 

державної статистики. 

5. Статистичне дослідження закономірностей розвитку суспільних явищ і 

процесів. 



 
 

6. Ряди розподілу, їх види, принципи побудови і використання. 

7. Побудова та аналіз статистичних таблиць і графіків. Правила їх 

оформлення. 

8. Графічний метод як один з прийомів наочного зображення та 

оцінювання соціально-економічних явищ. 

9. Використання методу абсолютних і відносних величин у аналізі 

соціально-економічних явищ. 

10. Узагальнення статистичної інформації за допомогою середніх 

величин.  

11. 0цінка однорідності статистичної сукупності (комерційних банків, 

малих підприємств, фермерських господарств тощо) та її значення для 

статистичних досліджень. 

12. Ранжування соціально-економічних явищ за допомогою 

багатомірної середньої. 

13. Сутність і задачі статистичного вивчення варіації. Аналіз варіації. 

14. Статистичне дослідження розподілів з допомогою системи 

характеристик центру розподілу, варіації, асиметрії та ексцесу. 

15. Аналіз взаємозв’язків явищ на базі дисперсійного аналізу. 

16. Метод статистичних аналітичних групувань та його роль у 

вимірюванні зв'язків. 

17. Статистичне вимірювання концентрації і диференціації розподілу. 

18. Кореляційно-регресійний аналіз зв’язків в економічних процесах. 

19. Аналіз структурних змін в економіці України на сучасному етапі її 

розвитку. 

20. Використання рядів динаміки  для майбутнього прогнозування. 

21. Аналіз динаміки явищ за допомогою методу ланцюгових 

підставлень. 

22. Статистичний аналіз динаміки соціально-економічних процесів. 

23. Статистичні методи виявлення і кількісного оцінювання основної 

тенденції розвитку. 

24. Статистичний аналіз впливу структурних зрушень на рівень 

економічних показників. 

25. Статистичні методи прогнозування соціально-економічних явищ і 

процесів. 

26. Статистичне вивчення сезонності соціально-економічних явищ. 

27. Теоретичні умови і сучасна практика застосування вибіркового 

методу при вивченні соціально-економічних явищ. 

28. Методологія і практика територіальних порівнянь соціально-

економічних явищ. 

29. Методологічні основи побудови зведених індексів. 

30. Використання індексів середніх величин у статистичному аналізі. 

31. Використання середньозважених індексів в практиці статистичних 

досліджень. 

32. Територіальні індекси як інструмент порівняння соціально-

економічних показників у просторі. 



 
 

33. Синтетична та аналітична функції індексів у статистичному аналізі. 

34. Статистичний аналіз динаміки соціально-економічних явищ за 

допомогою індексів. 

 

5. Теми семінарських занять 

Не передбачені навчальним планом. 

 

6. Теми практичних занять 

Практичні заняття є одним з аудиторних видів робіт, спрямованих, 

насамперед, на розвиток навичок самостійної роботи при вивченні дисципліни 

«Статистика» з метою  поглиблення і розширення знань в області використання 

статистичних методів і засобів аналізу в практичній діяльності підприємства. 

 
№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

1 Методологічні засади статистики. 2 - 

2 Статистичне спостереження. 2 - 

3 Зведення і групування статистичних даних. 2 0,2 

4 Узагальнюючі статистичні показники. 4 0,4 

5 Аналіз рядів розподілу. 2 0,2 

6 Аналіз концентрації, диференціації та подібності розподілів. 2 0,2 

7 Статистичні методи вимірювання взаємозв’язків. 3 0,2 

8 Аналіз інтенсивності динаміки. 3 0,2 

9 Аналіз тенденцій розвитку та коливань. 2 0,2 

10 Індексний метод. 3 0,2 

11 Вибірковий метод. 2 0,2 

12 Подання статистичних даних: таблиці, графіки, карти. 1 - 

 Разом  14 2 

 

7. Теми лабораторних занять 

Не передбачені навчальним планом. 

 

8. Самостійна робота 
 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

1 Методологічні засади статистики. 5 6 
2 Статистичне спостереження. 6 10 
3 Зведення і групування статистичних даних. 7 10 
4 Узагальнюючі статистичні показники. 7 10 
5 Аналіз рядів розподілу. 7 10 
6 Аналіз концентрації, диференціації та подібності розподілів. 7 10 
7 Статистичні методи вимірювання взаємозв’язків. 6 10 
8 Аналіз інтенсивності динаміки. 7 10 



 
 

9 Аналіз тенденцій розвитку та коливань. 7 10 
10 Індексний метод. 7 10 
11 Вибірковий метод. 7 10 
12 Подання статистичних даних: таблиці, графіки, карти. 5 6 
 Разом  78 112 

 

9. Індивідуальні завдання 

 

Для студентів денної форми навчання –виконання курсової роботи згідно 

Методичним вказівкам до виконання курсової роботи з дисципліни 

“Статистика”.  

Для студентів заочної форми навчання – виконання курсової роботи  та 

контрольної роботи згідно  Методичним вказівкам до виконання контрольних 

робіт та  курсової роботи  з дисципліни “Статистика”  

 

10. Методи навчання 

 

Навчальний процес у національному університеті «Запорізька політехніка» 

здійснюється за кредитно-модульною технологією – моделі організації 

навчального процесу, яка ґрунтується на поєднанні двох складових: модульної 

технології навчання та кредитів (залікових одиниць) і охоплює зміст, форми та 

засоби навчального процесу, форми контролю навчальної діяльності студента в 

процесі аудиторної та самостійної роботи. 

Під час викладання курсу використовуються наступні методи навчання: 

 розповідь – для оповідної, описової форми розкриття навчального 

матеріалу; 

 пояснення – для розкриття сутності певного явища, закону, процесу; 

 бесіда – для усвідомлення за допомогою діалогу нових явищ, понять; 

 ілюстрація для розкриття предметів і процесів через їх символічне 

зображення (малюнки, схеми, графіки); 

 практична робота – для використання набутих знань у розв’язанні 

практичних завдань; 

 аналітичний метод – мисленнєвого або практичного розкладу цілого на 

частини з метою вивчення їх суттєвих ознак; 

 індуктивний метод – для вивчення явищ від одиничного до загального; 

 дедуктивний метод – для вивчення навчального матеріалу від 

загального до окремого, одиничного; 

 проблемний виклад матеріалу – для створення проблемної ситуації. 

 

11. Очікувані результати навчання з дисципліни 

 

Результати навчання з дисципліни «Статистика» деталізують такі 

програмні результати навчання:  

Застосовувати відповідні економіко-математичні методи та моделі для 



 
 

вирішення фінансових задач. ПР06. 

Ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і методи 

отримання економічних даних, збирати та аналізувати необхідну фінансову 

інформацію, розраховувати показники, що характеризують стан фінансових 

систем. ПР10 

Володіти загальнонауковими та спеціальними методами дослідження 

фінансових процесів. ПР13 

Виявляти навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до 

нових знань. ПР19 

 

 

12.Засоби оцінювання 

 

Контроль знань студентів з дисципліни «Статистика» ґрунтується на 

застосуванні рейтингової системи оцінювання. Для визначення рейтингової 

оцінки курс дисципліни «Статистика» поділяється на  2 основні змістові 

модулі, у межах яких розподілені теми.  

Для студентів денної форми навчання засоби оцінювання. 

Поточний контроль реалізується у формі опитування, виступів на 

семінарських заняттях, експрес-контролю, контролю засвоєння навчального 

матеріалу, правильності виконання практичних завдань та розрахунків, у тому 

числі запланованих на самостійне опрацювання студентом, виконання та 

захист курсової роботи тощо. Проведення двох рубіжних контролів. 

Для студентів заочної форми навчання засоби оцінювання: захист 

контрольної та курсової робіт, підсумковий контроль у формі заліку: тести, 

розв’язання задач. 

 

ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ 

1.Предмет статистики. 

2.Статистична методологія. 

3.Основні завдання статистики та її організація. 

4.Поняття про статистичне спостереження. 

5. Форми, види і способи спостереження. 

6. Програмно-методологічні й організаційні питання статистичного 

спостереження. 

7. Контроль матеріалів спостережень. 

8. Суть статистичного зведення. 

9. Основні завдання та види групування. 

10. Принципи формування груп. 

11. Ряди розподілу, принципи їх побудови. 

12. Вторинне групування. 

13. Статистичні таблиці. 

14. Абсолютні величини, їх суть, одиниці вимірювання. 

15. Відносні величини, їх види і суть. 

16. Графічне зображення абсолютних та відносних величин. 



 
 

17. Середня величина, її суть і логічна формула. 

18. Види середніх величин: середня арифметична; середня гармонічна. Їх 

застосування. 

19. Види середніх величин: середня хронологічна; середня геометрична; 

середня квадратична. Їх застосування. 

20. Частотні характеристики рядів розподілу. 

21. Характеристики центру розподілу. 

22. Характеристики варіації. 

23. Суть вибіркового спостереження. 

24. Обчислення помилок вибірки. 

25. Різновиди вибірок. 

26. Визначення обсягу вибірки. 

27. Ряди динаміки, їх суть і види. 

28. Показники аналізу рядів динаміки. 

29. Середні показники динаміки. 

30. Характеристика основної тенденції розвитку. 

31. Вивчення сезонних коливань. 

32. Суть і види індексів. 

33. Агрегатні індекси, взаємозв’язок індексів. 

34. Середньозважені індекси. 

35. Індекси середніх величин. 

36. Види взаємозв'язків. 

37. Рівняння регресії. 

38. Визначення щільності зв'язку. 

39. Рангова кореляція. 
 

13. Критерії оцінювання результатів навчання студентів 

Після кожного змістового модуля проводиться рубіжний контроль, який 

оцінюється за 100-бальною шкалою.  

Під час рубіжного контролю враховують наступні види робіт: 

 

Проведення змістовного модульного контролю з дисципліни  

«Статистика» 
Найменування завдань Кількість балів Загальна кількість балів 

тестування під час  рубіжного 

контроля  

5 35 

2 задачі під час  рубіжного 

контроля 

15 30 

завдання, тести, розв’язок задач за 

поточним оцінюванням 

25 25 

оцінка за самостійну роботу 10 10 

Підсумок х 100 

 

Підсумкова оцінка за семестр визначається як середня двох підсумкових 

контролів за перший та другий змістовних модулі. 

Залік проводиться за наявності незадовільної оцінки підсумкового модуля 



 
 

або за вибором студента та містить: теоретичне питання, тести, задачу.  

Окремо оцінюється захист курсової роботи за 100-ю шкалою. 

 

Кількість балів за виконання курсової роботи 

 

Пояснювальна записка Захист роботи Сума 

до 85_ до 15_ 100 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 
Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для диференційованого заліку для заліку 

90-100 А відмінно   

зараховано 

85-89 В 
добре  

75-84 С 

70-74 D 
задовільно  

60-69 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з можливістю 

повторного складання 

0-34 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

14. Методичне забезпечення 

 

1. Комплект завдань для проведення вхідного контролю. 

2. Комплект завдань для проведення поточного контролю. 

3. Комплект завдань для підсумкового контролю. 

4. Конспект лекцій з дисципліни «Статистика» для здобувачів вищої 

освіти за освітнім ступенем «бакалавр» денної та заочної форм навчання 

спеціальностей 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 071 «Облік та 

оподаткування», 073  «Менеджмент», 074  «Публічне управління та 

адміністрування» (Частина 1,2)/ Укл. Н.Г. Фатюха. – Запоріжжя: НУ «ЗП», 

2019. 

5. Методичні рекомендації до проведення практичних занять з дисципліни 

«Статистика» для здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем «бакалавр» 

денної та заочної форм навчання спеціальностей 072 «Фінанси, банківська 

справа та страхування», 071 «Облік та оподаткування», 073  «Менеджмент», 

074  «Публічне управління та адміністрування» (Частина 1) / Укл. Н.Г. Фатюха. 

– Запоріжжя: НУ «ЗП», 2019. 

6. Методичні рекомендації до проведення практичних занять з дисципліни 

«Статистика» для здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем «бакалавр» 

денної та заочної форм навчання спеціальностей 072 «Фінанси, банківська 

справа та страхування», 071 «Облік та оподаткування», 073  «Менеджмент», 

074  «Публічне управління та адміністрування»  (Частина 2) / Укл. Н.Г. Фатюха. 

– Запоріжжя: НУ «ЗП», 2019. 

7. Методичні вказівки щодо організації самостійної роботи з дисципліни 



 
 

«Статистика» для здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем «бакалавр» 

денної та заочної форм навчання спеціальностей 072 «Фінанси, банківська 

справа та страхування», 071 «Облік та оподаткування», 073  «Менеджмент», 

074  «Публічне управління та адміністрування»  (Частина 1) / Укл. Н.Г. Фатюха. 

– Запоріжжя: НУ «ЗП», 2019. 

8. Методичні вказівки щодо організації самостійної роботи з дисципліни 

«Статистика» для здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем «бакалавр» 

денної та заочної форм навчання спеціальностей 072 «Фінанси, банківська 

справа та страхування», 071 «Облік та оподаткування», 073  «Менеджмент», 

074  «Публічне управління та адміністрування»  (Частина 2) / Укл. Н.Г. Фатюха. 

– Запоріжжя: НУ «ЗП», 2019. 

9. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт  з дисципліни 

«Статистика» для здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем «бакалавр» 

заочної форми навчання спеціальностей 072 «Фінанси, банківська справа та 

страхування», 071 «Облік та оподаткування» / Укл. Н.Г. Фатюха . – Запоріжжя: 

НУ «ЗП», 2019. 

 

15. Рекомендована література 

Базова 

 

1. Щурик М.В. Статистика: навчальний посібник / М.В. Щурик - 2-ге 

видання, оновлене і доповнене.- Львів: «Магнолія - 2006», 2011.- 545 с. 

2. Мармоза А. Т. Теорія статистики :  підручник / А. Т. Мармоза - 2-ге 

вид. перероб. та доп. К.: «Центр учбової літератури», 2013. - 592 с. 

[Електронний ресурс]. Режим доступу: 

http://posek.km.ua/biblioteka/%D0%A2/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D

1%96%D1%8F%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1

%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0

%BE%D0%B7%D0%B0%20%D0%90.%D0%A2..pdf 

3 Опря А. Т. Статистика (модульний варіант з програмованою формою 

контролю знань). Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 448 с. 

4. Костюк В. О. Прикладна статистика: навч. посібник / В. О. Костюк; 

Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків: ХНУМГ ім. О. М. 

Бекетова, 2015. – 191 с. 

5. Моторин Р.М. Статистика для економістів: навч.посіб. / Р.М. Моторин, 

Е.В. Чекотовський.- 3-тє вид., виправл. і доповн. – К. : Знання, 2013.- 381с.+ 

компакт-диск. – (Вища освіта ХХІ століття). 

 

Допоміжна 

1. Борух В. О. Економічна статистика: навч.посіб./ В.О. Борух, Р. В. 

Алямкін. -  К.: Ліра – К, 2015. - 318 с. 

2. Горошанська О.О. Статистика: Практикум. / Харк. держ. університет 

харчування та торгівлі. – Харків, 2017.– 133 с. [Електронний ресурс]. Режим 

доступу: 

http://posek.km.ua/biblioteka/%D0%A2/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B0%20%D0%90.%D0%A2..pdf
http://posek.km.ua/biblioteka/%D0%A2/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B0%20%D0%90.%D0%A2..pdf
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