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СИЛАБУС

навчальної дисципліни

«Прикладна статистика»
на 2020-2021 навчальний рік
Курс та семестр вивчення
Освітня програма/спеціалізація
Спеціальність
Галузь знань
Ступінь вищої освіти
ПІБ НПП, який веде дану дисципліну,
науковий ступінь і вчене звання,
посада
бізнес-економіки та інформаційних систем

Профайл викладача

Сторінка дистанційного курсу

Тривалість
Форми та методи
навчання
Система поточного та
підсумкового контролю
Базові знання
Мова викладання

старший викладач кафедри економічної кібернетики,
http://www.ek.puet.edu.ua/skl.php
+380970268704
pusku.ek@gmail.com
http://schedule.puet.edu.ua/
очна – згідно розкладу;
он-лайн: електронною поштою, пн-пт з 08.00-17.00
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/course/view.php?id=2276

Контактний телефон
Електронна адреса
Розклад навчальних занять
Консультації

Мета вивчення
навчальної дисципліни

1 курс, 1-2 семестр
Економіка підприємства
051 Економіка
05 Соціальні та поведінкові науки
магістр
Карнаухова Ганна Василівна

Опис навчальної дисципліни
Метою навчальної дисципліни є формування у студентів системи теоретичних знань і
практичних навичок статистичного дослідження кількісних і якісних співвідношень між
масовими соціальними та економічними явищами і процесами які нформаційноаналітичної бази розроблення і підтримки управлінських рішень.
Завдання:
сформувати у студентів теоретичні знання та практичні навички в області обробки
статистичних даних, включаючи випадкові процеси;
надати студентам уявлення про завдання та цілі статистичного аналізу даних;
надати студентам уявлення про основні способи, що застосовуються для статистичного
аналізу даних;
надати студентам практичні навички чисельних розрахунків оцінок параметрів
розподілів і випадкових процесів.
3 кредити ЄКТС/90 годин (лекції 4 год., практичні заняття 6 год., самостійна робота
80год.)
Лекції та практичні заняття в аудиторії та виїзні, самостійна робота поза розкладом
Поточний контроль: відвідування занять; обговорення матеріалу занять; виконання
навчальних завдань; доповіді з рефератами та їх обговорення; поточна модульна робота.
Підсумковий контроль: залік (ПМК)
Наявність знань з економіки, статистики, математики, інформаційних технологій.
Українська

Перелік компетентностей, які забезпечує дана навчальна дисципліна, програмні
результати навчання
Програмні результати навчання







застосовувати аналітичний та методичний інструментарій для
обґрунтування пропозицій та прийняття управлінських рішень
різними
економічними
агентами
(індивідуумами,
домогосподарствами, підприємствами та органами державної
влади) (ПР05);
вміти використовувати дані, надавати аргументацію, критично
оцінювати логіку та формувати висновки з наукових та
аналітичних текстів з економіки (ПР16);
виконувати міждисциплінарний аналіз соціально-економічних
явищ і проблем в однієї або декількох професійних сферах з
врахуванням ризиків та можливих соціально-економічних
наслідків (ПР17);
демонструвати гнучкість та адаптивність у нових ситуаціях, у
роботі із новими об’єктами, та у невизначених умовах(ПР22);







Компетентності, якими
повинен оволодіти
здобувач
здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації
з різних джерел (ЗК8);
здатність приймати обґрунтовані рішення(ЗК11);
здатність пояснювати економічні та соціальні процеси
і явища на основі теоретичних моделей, аналізувати і
змістовно інтерпретувати отримані результати (СК4);
здатність самостійно виявляти проблеми економічного
характеру при аналізі конкретних ситуацій,
пропонувати способи їх вирішення(СК12);
здатність
проводити
економічний
аналіз
функціонування
та
розвитку
суб’єктів
господарювання, оцінку їх конкурентоспроможності
(СК13).

Тематичний план навчальної дисципліни
Види робіт
Завдання самостійної роботи у
розрізі тем
Модуль 1.Етапи статистичного аналізу
Тема 1.Задачі, які розв’язують
Відвідування занять; обговорення Виконати індивідуальні завжання та завдання
методами прикладної статистики
матеріалу
занять;
виконання та підготувати доповіді за темами:
Тема 2. Планування збору даних
навчальних завдань; завдання Узагальнюючі статистичні показники
(планування експерименту) –
самостійної роботи
Показники варіації
перший етап статистичного аналізу
даних
Тема 3.Попередня обробка і
дослідження даних – другий етап
статистичного аналізу даних
Тема 4. Узагальнюючі статистичні
показники.
Модуль 2.. Прикладна статистика
Відвідування занять; обговорення Виконати
Тема 5 Основні поняття й
індивідуальні
завжання
та
матеріалу
занять;
виконання завдання та підготувати доповіді за темами
завдання аналізу даних. Тема 6
завдань;
завдання Аналіз рядів розподілу
Загальна методологія дослідження навчальних
самостійної роботи; тестуванн
перевірка статистичних гіпотез
Аналіз часових рядів
Тема 7 Дисперсійний аналіз
Основи кореляційного аналізу
Кореляційний аналіз
Факторний аналіз
Тема 8 Завдання та методи
класифікації даних
Тема 9 Методи побудови й
дослідження регресійних моделей
Назва теми
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Городянська Л.В., Статистика для економістів:навчальний посібник./ Городянська Л.В., Сизов А.І.; Київ. нац. ун-т ім.
Т.Шевченка, військовий ін-т, каф. фінансового забезпечення військ. –К.: [Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка], 2019. –350c.
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Воскобоєва О.В., Ромащенко О.С., Хлевицька Т.Б., Голобородько А.Ю. Київ: Державнийуніверситет телекомунікацій.
Навчально-науковий інститут менеджменту та підприємництва, 2020. 227 с.
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унiверситет’, 2008.– 494 с
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http://eprints.kname.edu.ua/41614/1/2015%20%D0%BF%D0%B5%D1%87.%20%2022%D0%9D%20%D0%9F%D1%80%D0
%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%
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589 с. ISBN 978-966-933-010-9 [Електронний ресурс] - Код доступу:
http://probability.univ.kiev.ua/userfiles/mre/cscolor.pdf
9. Руденко В. М. Математична статистика. Навч. посіб. – К.: Центручбовоїлітератури, 2012. – 304 с. [Електронний
ресурс] - Код доступу: https://shron1.chtyvo.org.ua/Rudenko_Volodymyr/Matematychna_statystyka.pdf
10. Статистичний словник / [О. Г. Осауленко, О. О. Васєчко, М. В. Пугачова та ін.] ; за ред. д-ра держ. упр., проф., членкор. НАН України О. Г. Осауленка ; НТК статистичних досліджень. – К. : ДП “Інформ.-аналіт. агентство”, 2012. – 498
с. [Електронний ресурс] - Код доступу: http://194.44.12.92:8080/jspui/bitstream/123456789/2156/1/Slovar_2012pravkaA4kadr.pdf
11. Теорія ймовірностей та математична статистика: навч. посіб./ О. І. Кушлик-Дивульська, Н. В. Поліщук, Б. П. Орел,
П.І.Штабалюк. – К: НТУУ «КПІ», 2014. – 212 с.
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Програмне забезпечення навчальної дисципліни








Пакет програмних продуктів Microsoft Office.

Політика вивчення навчальної дисципліни та оцінювання
Політика щодо термінів виконання та перескладання: завдання, які здаються із порушенням термінів без поважних
причин, оцінюються на нижчу оцінку (75 % від можливої максимальної кількості балів за вид діяльності).
Перескладання модулів відбувається із дозволу провідного викладача за наявності поважних причин (наприклад,
лікарняний).
Політика щодо академічної доброчесності: списування під час виконання поточних модульних робіт та тестування
заборонено (в т. ч. із використанням мобільних девайсів). Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під
час он-лайн тестування та підготовки практичних завдань в процесі заняття.
Політика щодо відвідування:
відвідування занять є обов’язковим компонентом. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, працевлаштування,
стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі (Moodle) за погодженням із провідним викладачем.
Політика зарахування результатів неформальної освіти: http://puet.edu.ua/uk/publichna-informaciya

Оцінювання
Підсумкова оцінка за вивчення навчальної дисципліни розраховується через поточне оцінювання
Максимальна
Види робіт
кількість балів
Модуль 1 (теми 1-4): захист завдання самостійної роботи (10 балів); поточна модульна робота (20
балів), тестування (20балів)……
50
Модуль 2 (теми 5-9): захист завдання самостійної роботи (10 балів); поточна модульна робота (20
балів) тестування (20балів)

50

Разом

100

Шкала оцінювання здобувачів вищої освіти за результатами вивчення
навчальної дисципліни
Сума балів за всі види
Оцінка за
Оцінка за національною шкалою
навчальної діяльності
шкалою ЄКТС
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 повторного складання
Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням
0-34
F
навчальної дисципліни

