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ВСТУП 
 

Програма навчальної дисципліни “Вступ до фаху” складена відповідно до 

стандарту вищої освіти у галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» за  

спеціальністю 051 «Економіка» (ступінь «бакалавр»), а також освітньої програми 

підготовки бакалаврів з економіки спеціалізації «Економічна аналітика та бізнес-

статистика».   

Предметом вивчення навчальної дисципліни є закономірності розвитку 

економічних систем, діяльність суб’єктів ринку, соціально-економічні процеси, їх 

аналіз за допомогою економіко-статистичних методів і показників. 

Міждисциплінарні зв’язки 

Успішне вивчення курсу “Вступ до фаху” передбачає міждисциплінарні 

зв’язки з навчальними дисциплінами “Макроекономіка”, “Вища математика для 

економістів”, “Інформаційні і комунікаційні технології”. Оволодіння знаннями і 

набуття базових навиків у галузі збору, обробки та аналізу даних про економічні 

явищі і процеси на різних рівнях є основою для успішного засвоєння професійно-

орієнтованих дисциплін з економіки та аналітики.  

 

Програма навчальної дисципліни складається з таких модулів: 

1.Організація аналітичної роботи в економіці. Види інформації та її 

джерела. 

2. Методи і показники описової статистики в економічні аналітиці. 

3. Основи аналізу господарської діяльності підприємства. 

 

Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою навчальної дисципліни “Вступ до фаху” є формування у студентів 

базових  знань  і навиків збору, обробки та аналізу даних про економічні явищі і 

процеси для виявлення закономірностей розвитку економічних систем різного 

рівня. 

Основними завданнями вивчення дисципліни “Вступ до фаху” є:  

 висвітлити сутність організації та методології аналітичної роботи, її 

особливості та вимоги до загальних і спеціальних компетентностей аналітиків в 

економіці; 

 розвинути навики пошуку та систематизації різноманітних джерел 

інформації про соціально-економічні явищі і процеси, організацію державних 

статистичних спостережень у вивченні національної та регіональної економіки, її 

основних секторів; 

 сформувати базові вміння використовувати статистичні методи і 

показники аналізу соціальних і економічних явищ і процесів в Україні та світі; 

 сформувати базові вміння аналізу статистичної, фінансової та інших видів 

звітності суб’єктів економіки; 
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 розвинути інформаційну культуру у галузі отримання та використання 

статистичної та інших видів інформації у галузі економічних явищ і процесів. 

 

 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати : 

 джерела статистичної та інших видів інформації у галузі  економіки, 

соціальної сфери, способи її отримання; 

 суть статистичних методів і показників оцінки та аналізу соціальних та 

економічних явищ і процесів на макро- та мезорівнях, у тому числі у сфері 

майбутньої професійної діяльності відповідно до обраного фаху; 

 методи описової статистики і способи візуалізації результатів 

статистичної обробки даних; 

 основи методології та організації аналізу господарської діяльності 

підприємства. 

 

вміти: 

 використовувати статистичні методи збору і обробки  даних для вирішення 

аналітичних задач в економіці; 

 застосовувати інформаційні, зокрема комп’ютерні технології збору, обробки 

та аналізу даних; 

 визначати сегментацію різних типів ринків у національній економіці з 

використанням міжнародних і національних статистичних класифікацій;  

 застосовувати методи і показники статистики в оцінюванні та аналізі 

розвитку сучасної економіки на макро- та макрорівнях, виявляти 

закономірності розвитку; 

 грамотно використовувати систему статистичних показників і класифікацій 

в роботі з офіційною статистичною інформацією; 

 готувати аналітичні звіти з окремих питань соціально-економічного 

розвитку країни, видів економічної діяльності суб’єктів господарювання. 

 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 години, 3 кредити ЄКТС. 
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2. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

МОДУЛЬ 1. ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ  АНАЛІТИЧНОЇ РОБОТИ В ЕКОНОМІЦІ. 

ВИДИ ІНФОРМАЦІЇ ТА ЇЇ ДЖЕРЕЛА 

 

Тема 1.  Фах аналітика і статистика на ринку праці: вимоги, освіта, сфери 

діяльності 

Характеристика професій у галузі статистики та аналізу даних. Кадрові 

портали про вакансії на ринку праці, Державна служба зайнятості. Класифікатор 

професій України. Репозитарій професійних кваліфікацій. Довідник 

кваліфікаційних характеристик. Посадові інструкції. 

Вимоги до компетентностей у галузі економічної аналітики та статистики. 

Закон України Про вищу освіту. Галузевий освітній стандарт МОН України 051 

Економіка. Освітня програма та навчальний план підготовки бакалавра економіки 

за освітньою програмою “Економічна аналітика та бізнес-статистика”.  

Організація навчального процесу у вищій освіті. Нормативні та вибіркові 

дисципліни підготовки. Наукова діяльність. Соціальна активність. 

 

Тема 2. Статистика як галузь науки і методологія в економічній аналітиці 

Походження поняття “статистика”. Статистика як галузь знань і сфера 

практичної діяльності. Становлення статистики як науки. Основні школи 

статистичної науки. Об’єкт та предмет статистики. Поняття масового явища. 

Закон великих чисел як методологічна основа статистики.  

Основні поняття і категорії статистичної науки: статистична закономірність, 

сукупність, одиниця сукупності, ознака, варіація, статистичний показник та 

статистичні дані. Варіаційні та атрибутивні ознаки. Поняття альтернативної 

ознаки.  

Шкали вимірювання статистичних ознак: номінальна, рангова, метрична. 

Етапи статистичного дослідження: збір первинних даних, зведення і 

групування даних, статистичний аналіз. 

Організація державної статистики в Україні та світі.  Права та обов’язки 

органів державної статистики. Міжнародні статистичні організації. 

 

Тема 3. Види інформації та її джерела. Державні статистичні спостереження  

в економіці 

Поняття інформації та підходи до її класифікації. Інформація з обмеженим 

доступом. Конфіденційна інформація. Статистична інформація. 

Суть та організаційні форми статистичного спостереження. Первинні та 

статистичні дані.  

План державних статистичних спостережень. Табель форм статистичної 

звітності. Види статистичного спостереження щодо часу реєстрації фактів та 

повноти охоплення одиниць сукупності. Способи отримання первинних даних. 

План статистичного спостереження. Мета спостереження. Об'єкт та одиниця 

спостереження. Ценз у визначенні об’єкту спостереження та одиниць сукупності. 

Програма спостереження. Статистичні формуляри та принципи їх розробки. 

Організаційні питання плану статистичного спостереження. Органи 
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спостереження. Підготовчі роботи. Помилки та похибки статистичного 

спостереження. Засоби забезпечення точності спостереження. Арифметичний та 

логічний контроль даних.  

 

 

Тема 4. Академічна доброчесність та етичний кодекс фахівця зі статистики 

 

Поняття академічної доброчесності. Закон України «Про освіту». Правила 

дотримання академічної доброчесності. Робота з першоджерелами. Основні види 

порушень академічної доброчесності. Різновиди академічного плагіату. 

Нормативно-правове забезпечення впровадження принципів академічної 

доброчесності в Україні. Державні та міжнародні стандарти оформлення списку 

посилань. 

Етичні принципи діяльності статистиків. Кодекс практики європейської 

статистики. 

 

 

МОДУЛЬ 2. МЕТОДИ І ПОКАЗНИКИ ОПИСОВОЇ СТАТИСТИКИ В 

ЕКОНОМІЧНІЙ АНАЛІТИЦІ 

 

Тема 5. Зведення та групування матеріалів  статистичного спостереження 

Групування – основа обробки статистичних даних. Принципи та завдання 

групувань.  Правила групування за варіаційної ознакою. 

Види групувань за цілями, уніфікацією значень групувальної ознаки, 

кількістю групувальних ознак, способом проведення. Стандартні та нестандартні 

групування. Національні і міжнародні класифікатори, класифікації та 

номенклатури.  

Ряди розподілу, їх види та елементи. Поняття варіанти та частоти. 

Кумулятивна частота. Варіаційні та атрибутивні ряди розподілу.  

Статистична таблиця як форма візуалізації результатів зведення та 

групування даних. Види статистичних таблиць та правила їх побудови. 

Статистичні графіки, їх основні елементи. Графічне зображення рядів розподілу. 

Діаграма та її різновиди.  

 

Тема 6. Узагальнюючі статистичні показники. Абсолютні і відносні 

величини 

Поняття статистичного показника та його основні атрибути. Види та 

функції статистичних показників.  

Абсолютні величини, їх види та одиниці виміру. Поняття умовних одиниць 

виміру та методика  визначення обсягу ознаки в умовних одиницях виміру.  

Відносні величини, їх суть, логічна форма та одиниці виміру.  Види 

відносних величин. Взаємозв’язок окремих видів відносних величин. 

Статистичний аналіз структури, динаміки, структурних зрушень, інтенсивності 

розвитку масових явищ за допомогою відносних величин. 
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Тема 7. Узагальнюючі статистичні показники. Середні величини 

Середні величини, їх суть і умови використання. Види середніх величин. 

Логічна формула середньої величини. Степеневі середні: арифметична проста і 

зважена, гармонійна проста і зважена, квадратична, геометрична.  

 

Тема 8. Аналіз показників варіації 

Поняття про варіацію. Абсолютні показники варіації: розмах варіації, 

середнє лінійне відхилення, дисперсія, середнє квадратичне відхилення. Відносні 

показники варіації. Квадратичний коефіцієнт варіації як критерій однорідності 

статистичної сукупності.  

 

Тема 9. Статистичне вивчення рядів динаміки: аналіз інтенсивності 

динаміки 

Ряди динаміки як база аналізу та прогнозування розвитку суспільних явищ. 

Види  рядів  динаміки.  . 

Статистичні характеристики інтенсивності динаміки: абсолютний приріст, 

коефіцієнти, темпи зростання, темпи приросту, абсолютне значення одного 

відсотка приросту. Вибір бази порівняння в аналізі інтенсивності динаміки: базові 

та ланцюгові показники. Взаємозв'язок базових  і ланцюгових показників аналізу 

динаміки.  
 

 

МОДУЛЬ 3. ОСНОВИ АНАЛІЗУ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВА 

 

Тема 10. Предмет, принципи і види аналізу господарської діяльності 

підприємств 

Підприємство як об’єкт статистичного та економічного аналізу. 

Підприємство як статистична одиниця, види статистичних одиниць. Система 

статистичних показників економічного аналізу підприємств. 

Господарська діяльність як обєкт економічного аналізу. Об’єкти і суб’єкти 

аналізу. Зміст і структура аналізу. Принципи АГД. Види показників в АГД. 

Основні категорії економічного аналізу. Ресурси, фактори (чинники), резерви 

виробництва, їх класифікація.Завдання, види і напрями АГД. 

 

Тема 11. Інформаційне забезпечення та організація аналізу господарської 

діяльності 

Характеристика й класифікація видів інформації в АГД. Види звітності 

підприємства.  

 Перевірка вірогідності джерел інформації, які використовують в аналізі. 

Перевірка її за формою і змістом. Узагальнення, оцінка та письмове оформлення 

результатів аналізу. 

Поняття й загальні методологічні принципи організації аналізу. Форми та 

методи організації аналітичної роботи. 
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Тема 12. Експрес-діагностика фінансового стану і ділової активності 

підприємства 

Взаємозв’язок фінансового стану підприємства й результатів його господар-

ської діяльності. Характеристика бухгалтерського балансу як основного джерела 

інформації для оцінки фінансового стану: зміст, оцінка й аналітичне значення 

статей балансу. Аналітичне групування статей.  

Аналіз основних показників ділової активності підприємства. Види  

аналітичних звітів про господарську діяльність підприємства. 
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3. Про інформацію. Закон України вiд 02.10.1992  № 3322-XI. Документ 

2657-12. URL:  www.rada.gov.ua. 

4. Про державну статистику. Закон України вiд 17.09.1992  № 2614-XII. 

URL:  www.rada.gov.ua. 
 

Навчальна література 

Основна 

1. Бізнес-статистика: навч. посібник / [Матковський С. О., Гринькевич О.С., 

Вдовин М. Л., Вільчинська О.М., Марець О.Р., Сорочак О.З.] – Київ: Алерта, 2016. 

– 281 с.  

2. Статистика підприємств: навч. посібник / [С.О. Матковський, О.С. 

Гринькевич, О.З. Сорочак та ін.]; за ред. С.О. Матковського – К: АЛЕРТА, 2013. – 

560 с. 

3. Статистика: навчальний посібник / [С.О. Матковський, Л.І. Гальків, О.С. 

Гринькевич, О.З. Сорочак] –  Львів:  Новий світ-2000, 2009.– 430 с.  

4. Матковський С.О, Марець О.Р. Теорія статистики: Навч. Посіб. – К.: 

Знання, 2010. – 534 с. 

5. Матковський С. О. Cтатистика : навч. посібник / С. О. Матковський, 

М. Л. Вдовин, Т. В. Панчишин. – Львів : Видавництво ЛНУ ім. Івана Франка, 

2010. – 344 с. 

6. Аналіз господарської діяльності: навч. посібник / Г.І. Кіндрацька,  

М.С. Білик, А.Г. Загородній. – Львів: ЗУКЦ, 2017. – 310 с. 

7. Аналіз господарської діяльності: практикум  / Г.І. Кіндрацька,  

М.С. Білик, А.Г. Загородній. – Львів: ЗУКЦ, 2017. – 148 с. 

 

Допоміжна 

8. Сигел Э. Практическая бизнес-статистика: Пер. с англ. / Энрю Сигел. – 

М. : Издательский дом “Вильямс”, 2008. – 1056 с.  

9. Методологія наукових досліджень у статистиці : навч. посібник / 

[Матковський С. О., Вдовин М. Л., Гринькевич О. С., Зомчак Л. М., 

Лагоцький Т. Я., Панчишин Т. В.] – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 378 с.  

 

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ 

Інтернет-джерела 

 www.ukrstat.gov.ua  –  Державна служба статистики України 

 www.minfin.gov.ua - Міністерство фінансів України. 

 www.ukrstat.lviv.ua  – Головне управління статистики у Львівській області 

http://www.rada.gov.ua/
http://www.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2657-12
http://www.rada.gov.ua/
http://www.minfin.gov.ua/
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 www.epp.eurostat.ec.europa.eu – Статистичний офіс Європейської 

співдружності 

 www.unstats.un.org – Департамент статистики ООН 

 www.smida.gov.ua – Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку 

України  

 https://youcontrol.com.ua/ - Аналітична онлайн-система для бізнесової 

аналітики, конкурентної розвідки та перевірки контрагентів. 

 https://corporatesecurity.org.ua/ Асоціація професіоналів корпоративної 

безпеки 

 https://business.ua – журнал Бізнес 

 https://www.econa.org.ua/index.php/econa/index Економічний аналіз/Збірник 

наукових праць. 

Економічна аналітика: сучасні реалії та прогностичні можливості 

[Електронний ресурс]: Зб. матеріалів Міжнародної науково-

практичноїконференції; 19 квітня 2019 р. – Київ : КНЕУ, 2019. – 352 с. 

 

4. ФОРМА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ УСПІШНОСТІ НАВЧАННЯ 

 

Формою підсумкового контролю успішності навчання з дисципліни “Вступ 

до фаху” є іспит. 

 

 
 

http://www.epp.eurostat.ec.europa.eu/
http://www.unstats.un.org/
http://www.smida.gov.ua/
https://youcontrol.com.ua/
https://corporatesecurity.org.ua/
https://business.ua/
https://www.econa.org.ua/index.php/econa/index


 

5. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ УСПІШНОСТІ НАВЧАННЯ 

 

 

Виходячи з основних навчальних цілей вивчення дисципліни визначені такі основні засоби діагностики успішності навчання та 

дидактичні матеріали. 

 
Характеристика цілей, дидактичних засобів і матеріалів у вивченні навчальної дисципліни “Вступ до фаху” 

 
Ціль Дидактичні засоби досягнення Дидактичні матеріали 

Засвоєння основних понять і термінів  ◘ Усне бліцопитування 

◘ Письмові статистичні диктанти 

◘ Тестування 

◘ Розв’язування кросвордів 

 Контрольні запитання 

 Тестові завдання 1-го рівня складності 

 Термінологічні кросворди 

Засвоєння основних властивостей 

статистичних показників, методики 

розрахунку найпростіших з них 

◘ Усне бліцопитування 

◘ Тестування 

 Контрольні запитання 

 Тестові завдання 2-го рівня складності 

Розвиток навиків застосування стати-

стичних методів збору інформації  

◘ Складання плану спеціального стати-

стичного спостереження на задану тематику 

◘ Розробка анкети та її апробація 

 Тематика спеціальних статистичних 

спостережень 

Розвиток навиків використання ста-

тистичних методів обробки та аналізу 

даних на конкретних прикладах 

◘ Розв’язування практичних завдань у 

межах певної теми 

 Практичні завдання 

Розвиток навиків самостійного та ком-

плексного застосування різних груп 

статистичних методів і показників 

обробки та аналізу даних 

◘ Виконання індивідуальних розрахун-

кових робіт 

 Завдання для індивідуальних роз-

рахункових робіт наскрізного характеру  

Формування умінь самостійного вивчення 

окремих питань статистичної науки і 

практики проблемного характеру 

◘ Написання рефератів, дайджестів  Тематика рефератів, дайджестів 

Формування навиків застосування 

статистичних методів і показників в 

аналізі конкретного суспільного явища 

◘ Написання аналітичної роботи з вико-

ристанням офіційних статистичних видань 

та електронних ресурсів 

 Тематика аналітичних робіт 

 


