
ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ 

«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ» 

 

Навчально-науковий інститут бізнесу та сучасних технологій  

Кафедра економічної кібернетики, бізнес-економіки  

та інформаційних систем 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Завідувач кафедри             

    ___________   М.Є.Рогоза__ 
             підпис           ініціали, прізвище 

 «__» _________________ 2020 р. 

  

 

 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА  

 

навчальної дисципліни «Статистика і прикладна статистика»  

 

освітня програма/спеціалізація « Фінанси і кредит»  

 

спеціальність    072        Фінанси, банківська справа та страхування_  
код        назва спеціальності 

галузь знань  __07__     Управління та адміністрування 
 код     назва галузі знань 

ступінь вищої освіти    бакалавр_______________  
бакалавр, магістр, доктор філософії 

 

 

 

Робоча програма навчальної дисципліни «Статистика і прикладна статистика» 

схвалена та рекомендована до використання в освітньому процесі на засіданні 

кафедри економічної кібернетики, бізнес-економіки та інформаційних систем 

 

Протокол від «30» грудня 2020 року № 7 

 

 

 

 

 

 

 

Полтава 2020 

  



Укладачі: Карнаухова Г.В. старший викладач кафедри економічної 

кібернетики, бізнес-економіки та інформаційних систем 

 

ПОГОДЖЕНО:  

Гарант освітньої програми «Фінанси і кредит» спеціальності 

073 Фінанси, банківська справа та страхування ступеня бакалавр  

  

____________С.Прасолова.    
(підпис)                 (ініціали, прізвище)  

«______»_______________20___ року  
  

  

  



Зміст 

Розділ 1. Опис навчальної дисципліни ..................................................................... 4 

Розділ 2. Перелік коментентностей, які забезпечує дана навчальна дисципліна, 

програмні результати навчання ................................................................................. 5 

Розділ 3. Програма навчальної дисципліни .............................................................. 6 

Розділ 4 Тематичний план навчальної дисципліни ................................................. 7 

Розділ 5 «Система оцінювання знань студентів» .................................................... 9 

Розділ 6. Інформаційні джерела ............................................................................... 10 

Розділ 7. Програмне забезпечення навчальної дисципліни .................................. 10 

 

 



Розділ 1. Опис навчальної дисципліни  

 Таблиця 1 – Опис навчальної дисципліни «Статистика і прикладна 

статистика)» 

Місце у 

структурнологічній 

схемі підготовки  

Пререквізити: Вища та прикладна математика. Методика 

пошуку та обробки інформації в сфері фінансів 

Постреквізити: Кваліфікаційна випускна робота 

Мова викладання  українська  

Статус дисципліни - вибіркова  

Курс/семестр вивчення 3/5 

Кількість кредитів ЄКТС/ кількість 

модулів  

3 

Денна форма навчання:  

Кількість годин: – загальна кількість:2 семестр 90 годин  

Заочна  форма навчання:  

Кількість годин: – загальна кількість:2 семестр 90годин  

- лекції: 4 год.  

- практичні заняття: 6 годин    

- самостійна робота: 80 годин  

- вид підсумкового контролю (ПМК, екзамен): ПМК  

  

  



 

Розділ 2. Перелік коментентностей, які забезпечує дана навчальна 

дисципліна, програмні результати навчання  

Мета:формування у студентів системи теоретичних знань і практичних 

навичок статистичного дослідження кількісних і якісних співвідношень між 

масовими соціальними та економічними явищами і процесами.  

Таблиця 2 – Перелік коментентностей, які забезпечує дана навчальна 

дисципліна, програмні результати навчання  

 
Компетентності, якими повинен 

оволодіти  здобувач   
Програмні результати навчання   

ЗК01. Здатність до абстрактного 

мислення, аналізу та синтезу.  

ЗК02. Здатність застосовувати знання 

у практичних ситуаціях  

ЗК05. Навички використання 

інформаційних та комунікаційних 

технологій. 

ЗК08. Здатність до пошуку, 

оброблення та аналізу інформації з 

різних джерел. 

СК03. Здатність до діагностики стану 

фінансових систем (державні 

фінанси, у тому числі бюджетна та 

податкова системи, фінанси суб’єктів 

господарювання, фінанси 

домогосподарств, фінансовий ринок, 

банківська система та страхування 

СК06. Здатність застосовувати 

сучасне інформаційне та програмне 

забезпечення для отримання та 

обробки даних у сфері фінансів, 

банківської справи та страхування. 

ПР08. Застосовувати спеціалізовані інформаційні 

системи, сучасні фінансові технології та програмні 

продукти 

ПР09. Формувати і аналізувати фінансову звітність та 

правильно інтерпретувати отриману інформацію. 

ПР10. Ідентифікувати джерела та розуміти 

методологію визначення і методи отримання 

економічних даних, збирати та аналізувати необхідну 

фінансову інформацію, розраховувати показники, що 

характеризують стан фінансових систем 

ПР14. Вміти абстрактно мислити, застосовувати 

аналіз та синтез для виявлення ключових 

характеристик фінансових систем, а також 

особливостей поведінки їх суб’єктів 

ПР16. Застосовувати набуті теоретичні знання для 

розв’язання практичних завдань та змістовно 

інтерпретувати отримані результати. 

 

  



 

 Розділ 3. Програма навчальної дисципліни  

Модуль 1.  Етапи статистичного аналізу 

Тема 1. Методологічні засади статистики 

Становлення статистики як науки. Предмет статистики. Основні поняття 

та категорії статистичної науки.  Статистична методологія. Організація і 

завдання статистики. 

Тема 2. Статистичне спостереження 

Поняття про статистичне спостереження.  Програмно-методологічні та 

організаційні питання  статистичного спостереження  Форми статистичного 

спостереження.  Види та способи спостереження.  Помилки спостереження та 

способи їх виправлення. 

Тема 3. Зведення і групування статистичних даних 

Суть і завдання статистичного зведення. Статистичні групування та їх 

види. Основні питання методології статистичних групувань. Статистичні 

групування і класифікації в практичній діяльності.  

Тема 4. Узагальнюючі статистичні показники 

Абсолютні статистичні величини, їх види та одиниці виміру. 

Основні види відносних величин. Суть і умови використання середніх 

величин. Види середніх величин. Середня арифметична проста і зважена.. 

Середня гармонічна та умови її застосування 

Тема  5 Аналіз рядів розподілу 

Аналіз рядів розподілу.  Методи обчислення дисперсій. Поняття варіації 

та її основні показники. 

Модуль 2. Прикладна статистика 

Тема 6. Основні поняття й завдання аналізу даних. Перевірка 

статистичних гіпотез.   

Перевірка статистичних гіпотез. Параметричні тести. Непараметричні 

тести . Визначення моделі розподілу емпіричних даних. 

Тема 7 Дисперсійний аналіз. Кореляційний аналіз. Факторний аналіз  

Однофакторний аналіз. Двофакторний аналіз. Кореляційний аналіз 

кількісних ознак. Кореляційний аналіз порядкових, номінальних, змішаних 

ознак. Множинна кореляція. Метод головних компонент . Метод  головних 

факторів. Інші методи. 

Тема 8. Завдання та методи класифікації даних. Методи побудови й 

дослідження регресійних моделей   

Параметричні методи. Кластерний метод. Регресійні моделі. Лінійні 

моделі. Нелінійні моделі . Перевірка адекватності моделей 

  



Розділ 4 Тематичний план навчальної дисципліни   

 

Назва теми   

(лекції) та питання 

теми (лекції)  

К-ть 

годин 

Назва теми та питання  

практичного заняття  

К-ть 

годин 

Завдання самостійної  

роботи в розрізі тем  

К-ть 

годин 

Модуль 1.  Етапи статистичного аналізу 

Тема 1. Методологічні 

засади статистики 

 Основні поняття та 

категорії статистичної 

науки. 

Статистична 

методологія. 

Організація і завдання 

статистики. 

0,5 Практичне заняття 1 

Методологічні засади 

статистики 

 Опрацьовувати лекційний 

матеріал, готуватись до 

практичних занять, 

виконувати індивідуальні 

завдання, опрацьовувати 

дистанційний курс, 

готуватися до модульної 

контрольної роботи та 

іспиту 

10 

Тема 2. Статистичне 

спостереження 

Організація 

статистичного 

спостереження. 

Форми статистичного 

спостереження. 

Види та способи 

спостереження 

Помилки та способи 

їх виправлення. 

0,5 Практичне заняття 2. 

Статистичне 

спостереження 

 Виконати тести 

самоконтролю знань. 

Виконати індивідуальні 

завдання.   

10 

Тема 3. Зведення і 

групування 

статистичних даних 

Суть і завдання 

статистичного 

зведення. 

Статистичні 

групування та їх види. 

Основні питання 

методології 

статистичних 

групувань. 

Статистичні 

групування і 

класифікації в 

практичній діяльності. 

0,5 Практичне  заняття 3. 

Зведення і групування 

статистичних даних 

2 

 

Опрацьовувати лекційний 

матеріал, готуватись до 

практичних занять, 

виконувати індивідуальні 

завдання, опрацьовувати 

дистанційний курс, 

готуватися до модульної 

контрольної роботи та 

іспиту 

10 

Тема 4. Узагальнюючі 

статистичні показники 

Абсолютні 

статистичні величини, 

їх види та одиниці 

виміру. 

Основні види 

відносних величин. 

Види середніх 

величин.. 

 

0,5 Практичне  заняття 4 

Узагальнюючі 

статистичні показники 

2  10 



 

  

Тема  5 Аналіз рядів 

розподілу 

Аналіз рядів 

розподілу  

 Методи обчислення 

дисперсій. 

Поняття варіації та її 

основні показники. 

 

 

0,5 Практичне  заняття 5 

Показники варіації 

Практичне  заняття 6 

Аналіз часових рядів  

МКР 1 

 

  10 

Назва теми   

(лекції) та питання 

теми (лекції)  

К-ть 

годин 

Назва теми та питання  

практичного заняття  

К-ть 

годин 

Завдання самостійної  

роботи в розрізі тем  

К-ть 

годин 

Модуль 2. Прикладна статистика . 

Тема 6. Основні 

поняття й завдання 

аналізу даних. 

Перевірка 

статистичних гіпотез   

Основні поняття й 

завдання аналізу 

даних. Перевірка 

статистичних гіпотез   

0,5 Практичне  заняття 7 

Аналіз рядів розподілу 

 Опрацьовувати лекційний 

матеріал, готуватись до 

практичних занять, 

виконувати індивідуальні 

завдання, опрацьовувати 

дистанційний курс, 

готуватися до модульної 

контрольної роботи та 

іспиту 

10 

Тема 7 Дисперсійний 

аналіз. Кореляційний 

аналіз.Факторний 

аналіз  

Дисперсійний аналіз. 

Кореляційний аналіз. 

Факторний аналіз  

 

0,5 Практичне  заняття 8 

Основи кореляційного та 

регресійного аналізу 

МКР 2 

 

2 Виконати тести 

самоконтролю знань. 

Виконати індивідуальні 

завдання 

10 

Тема 8. Завдання та 

методи класифікації 

даних. Методи 

побудови й 

дослідження 

регресійних моделей   

Завдання та методи 

класифікації даних. 

Методи побудови й 

дослідження 

регресійних моделей   

 

0,5 МКР 2  Опрацьовувати лекційний 

матеріал, готуватись до 

практичних занять, 

виконувати індивідуальні 

завдання, опрацьовувати 

дистанційний курс, 

готуватися до модульної 

контрольної роботи та 

іспиту 

10 

Разом 4  6  90 



Розділ 5 «Система оцінювання знань студентів»  

  

Таблиця 5 – Розподіл балів за результатами вивчення навчальної дисципліни  

Форма роботи  Вид роботи  Бали 

1. Аудиторна  Методологічні засади статистики 

Статистичне спостереження  

Зведення і групування статистичних даних 

Узагальнюючі статистичні показники  

Показники варіації  

Аналіз рядів розподілу 

Аналіз часових рядів  

Основи кореляційного аналізу 

МКР 1 

МКР 2 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

10 

10 

 Підсумкове тестування 40 

Усього   100 

 

Таблиця 6 – Шкала оцінювання знань здобувачів вищої освіти за результатами 

вивчення навчальної дисципліни  

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності  

Оцінка за 

шкалою  

ЄКТС  

Оцінка за національною шкалою  

90–100  А  Відмінно   

82–89  В  Дуже добре   

74–81  С  Добре  

64–73  D  Задовільно  

60–63  Е  Задовільно достатньо  

35–59  FX  
Незадовільно з можливістю проведення 

повторного підсумкового контролю  

0–34  F  

Незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням навчальної дисципліни та 

проведенням підсумкового контролю  
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