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У навчальному посібнику висвітлено 

особливості застосування методів статистики у 

вивченні економіки та її бізнес-процесів. 

Розглянуті статистичні підходи до розуміння 

різних типів даних у бізнесі, методи їх 

перетворення та аналізу для прийняття рішень.  

Теоретичний матеріал доповнений 

різноманітними прикладами з використанням 

електронних таблиць Excel для їх виконання. 

Такий підхід полегшує розуміння статистичних 

методів, а також ілюструє можливості їх 

застосування у вирішенні аналітичних задач 

економіки та менеджменту бізнесу. 

Для студентів, викладачів, бізнес-аналітиків, а 

також менеджерів, які зацікавлені у 

використанні статистичних методів підвищення 

ефективності своєї роботи. 
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