
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА 
 

 

 

 

 
 

 

 

ПРОГРАМА 

 

  навчальної дисципліни  

СТАТИСТИКА І АНАЛІЗ БІЗНЕС-СЕРЕДОВИЩА 
(назва навчальної дисципліни) 

 

 

Підготовки  бакалавра 

Галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки 

(шифр і назва галузі) 

 

Спеціальність 051 Економіка 
(шифр і назва спеціальності) 

 

Спеціалізація Економічна аналітика та бізнес-статистика  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 рік 



2 

 

  

РОЗРОБЛЕНО ТА ВНЕСЕНО: Львівський національний університет імені Івана 

Франка, кафедра статистики економічного факультету 

 

РОЗРОБНИК:  д.е.н., професорка  кафедри статистики Гринькевич О.С. 

 
 
 

 

 

Обговорено та рекомендовано до затвердження Вченою радою 

економічного факультету Львівського національного університету імені Івана 

Франка  

 

“28”  серпня  2019 року, протокол № 1 

 

 
 



3 

 

  

ВСТУП 
 

Програма навчальної дисципліни “Статистика і аналіз бізнес-середовища” 

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 

функціонування і розвитку бізнес-середовища діяльності  суб’єктів 

господарювання, їх аналіз за допомогою економіко-статистичних методів і 

показників. 

Міждисциплінарні зв’язки 

Успішне вивчення курсу «Статистика і аналіз бізнес-середовища» 

передбачає міждисциплінарні зв’язки з навчальними дисциплінами 

«Макроекономіка», «Економіка підприємства», «Маркетинг», “Економічна 

статистика”, «Статистика» тощо. Оволодіння знаннями і набуття навиків збору, 

обробки та аналізу статистичних та інших типів даних про економічні явищі і 

процеси є основою для успішного засвоєння професійно-орієнтованих дисциплін 

з економічної аналітики та бізнес-статистики.  

 

Програма навчальної дисципліни складається з таких модулів: 

Модуль 1. Розділ 1. Статистичні інструменти аналізу бізнес-середовища 

Модуль 2. Основи стратегічного аналізу бізнес-середовища 
 

Метою навчальної дисципліни “Статистика і аналіз бізнес-середовища” є 

опанування студентами статистичної методології аналізу бізнес-середовища на 

національному і галузевому рівнях та практичних навичок її застосування для 

аналізу бізнес-середовища суб’єктів господарювання 

Основними завданнями вивчення дисципліни “Статистика і аналіз бізнес-

середовища” є:  

1) сформувати у студентів системне уявлення про статистику бізнес-

середовища як окрему галузь економічної статистики;  

2) розвинути сукупність знань і навиків використання статистичних методів і 

показників в аналізі бізнес-середовища  діяльності суб’єктів господарювання в 

Україні. 

В результаті вивчення курсу студенти повинні: 

знати : 

 принципи і систему організації інформаційного забезпечення аналізу 

бізнес-середовища;  

 статистичні методи і показники оцінки й аналізу бізнес-середовища; 
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 основи організації структурної та короткотермінової статистики 

підприємств в аналізі бізнес-середовища  

 статистичні підходи до комплексної оцінки та аналізу бізнес-середовища;  

 основи методології та організації стратегічного аналізу бізнес-

середовища; 

вміти: 

 здійснювати сегментацію бізнес-середовища з використанням 

міжнародних і національних статистичних класифікацій;  

 оцінювати динаміку і виявляти бізнес-цикли економічного розвитку у 

діловій активності суб’єктів підприємництва; 

 здійснювати порівняльний статистичний аналіз конкурентоспроможності 

підприємств;  

 застосовувати комп’ютерні технології збору, обробки та аналізу даних у 

вивченні бізнес-середовища; 

 здійснювати комплексну оцінку стану та динаміки розвитку бізнес-

середовища з використанням статистичних методів і показників; 

 застосовувати методи стратегічного аналізу бізнес-середовища у вивченні 

його конкретних сегментів; 

 готувати аналітичні звіти з окремих питань економіко-статистичного та 

стратегічного аналізу бізнес-середовища 

 грамотно використовувати  інформаційні ресурси вітчизняної та 

європейської бізнес-статистики. 

 

 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 години, 3 кредити ЄКТС. 

 

 



5 

 

  

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

 

МОДУЛЬ 1. СТАТИСТИЧНІ ІНСТРУМЕНТИ АНАЛІЗУ 

БІЗНЕС-СЕРЕДОВИЩА 

 

 

1.1. Сутність бізнес середовища та система статистичних показників 

його аналізу 

Поняття бізнес-середовища. Бізнес-середовище як сукупність суб’єктів 

економіки. Бізнес середовище як сукупність умов (правових, політичних, 

соціальних, економічних тощо), в яких функціонують суб’єкти бізнесу.  

Підходи до класифікації бізнес-середовища. Мікросередовище (рівень 

підприємства), мезосередовище (рівень територіально-адміністративних 

утворень), макросередовище (національний рівень), мегасередовище 

(міждержавний рівень).  

Типи суб’єктів господарювання в аналізі бізнес-середовища. Підприємство 

як об’єкт статистичного аналізу бізнес-середовища. Поняття про підприємство як 

адміністративну та статистичну  одиницю.  

Характеристика системи статистичних показників бізнес-середовища.   

Державна статистика підприємств та європейська бізнес-статистика. 

 

 

1.2. Джерела інформації 

в аналізі бізнес-середовища 

Види та джерела інформації в аналізі бізнес-середовища. Первинні дані, 

статистичні дані, адміністративні дані, аналітика, метадані.  

Інформація з обмеженим доступом. Конфіденційна інформація про суб’єкти 

бізнесу.  

Правові основи організації статистичних обстежень підприємств.  

Кон’юнктурні обстеження ділової активності підприємств. 

Статистична та інші види звітності підприємств в аналізі бізнес-середовища.   

 

 

1.3. Адміністративні, статистичні та бізнес-реєстри в аналізі 

бізнес-середовища. Групування і класифікації  

Адміністративні реєстри: ЄДРПОУ та Єдиний державний реєстр 

юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців.  

Реєстр статистичних одиниць: статистичний реєстр підприємств; 

cтатистичний реєстр фізичних осіб-підприємців.  

Європейський бізнес-реєстр. 
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Бізнес-портали з електронними каталогами підприємств. 

 

 

1.4. Групування і класифікації в аналізі бізнес-середовища 

Загальна характеристика групувань і класифікацій в сегментації бізнес-

середовища. Поняття галузі і виду економічної діяльності.  

Поняття та особливості інституційних секторів економіки.  

КВЕД та СКП – основа національної системи статистичних класифікацій. 

Взаємозв’язок із міжнародними стандартами.  

Визначення та правила класифікації видів економічної діяльності 

підприємства. Бізнес-портфель підприємства. 

 

 

1.5.Методи аналізу кон’юнктури ринку у вивченні бізнес середовища 

Поняття ринкової кон’юнктури, напрями аналізу. Бізнес-цикл, підйом, 

рецесія, депресія, пожвавлення. Джерела інформації в аналізі ринкової 

кон’юнктури. Обстеження ділової активності підприємств. Індикатори ділових 

очікувань. Дослідження бізнес-циклу за допомогою індикатора ділового клімату. 

Статистична оцінка рівня монополізації ринку. 

 

 

1.6.Статистичні методи та індикатори комплексної оцінки бізнес-

середовища 

Основні складові комплексної оцінки бізнес середовища згідно з методикою 

Doing Business: Starting a business; Dealing with construction permits; Getting 

electricity; Getting electricity; Registering property; Getting credit; Protecting minority 

investors; Paying taxes; Trading across borders; Enforcing contracts. Побудова 

комплексних оцінок з використанням методу Сааті. 

 

 

 

Модуль 2. ОСНОВИ СТРАТЕГІЧНОГО АНАЛІЗУ БІЗНЕС-СЕРЕДОВИЩА 

 

2.1. Класифікація підходів до стратегічного аналізу бізнес-середовища 

Підходи до класифікації чинників оточення підприємства. Аналіз цілей та 

інтересів. PEST- аналіз. Аналіз цілей та інтересів зацікавлених сторін. Теорія  

стейкхолдерів. Аналіз бізнес-процесів підприємства. Модель п’яти сил 

конкуренції Портера. Модель МакКінсі «7С». SWOT-аналіз. «SPACE-аналіз». 

Крива досвіду. Теорія обмежених систем. 

 

2.2.Основи PEST- аналізу у вивченні зовнішнього бізнес-середовища 
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Особливості PEST-аналізу (policy, economy, society, technology). Групи 

факторів, які визначають стан і динаміку розвитку зовнішнього бізнес-

середовища: політичні, економічні, соціальні і технологічні. Групи індикаторів в 

оцінювання основних складових бізнес-середовища за методикою PEST-аналізу. 

 

 

2.3.Аналіз цілей та інтересів зацікавлених груп підприємства. Теорія 

стейкхолдерів 

Визначення зацікавлених сторін – стейкхлдерів та їх класифікація.  Аналіз 

зацікавлених сторін як засіб зменшення ризиків, підвищення стійкості діяльності 

підприємства. Аналітичні інструменти, які використовують під час вивчення 

інтересів стейкхолдерів та їх груп. Матриця попереднього аналізу зацікавлених 

сторін. Структурно-логічна послідовність аналізу зацікавлених сторін. Форми 

взаємодії зі стейкхолдерами. 

 

 

2.4.Аналіз конкурентів підприємства 

Прямі і непрямі конкуренти. Цілі аналізу конкурентів. Напрями аналізу 

конкурентів. Загальний маркетинговий аналіз (місцезнаходження, точки продажу, 

керівництво, асортимент і якість товару, цінова політика, рівень сервісу та 

додаткові послуги, рекламна активність, потенціал і плани розвитку). Аналіз 

сайтів конкурентів. Соціальні мережі. Репутація конкурентів.  

Джерела пошуку інформації про клієнтів. Пошукові системи, контекстна 

реклама. Коментарі експертів на галузевих порталах. Галузеві дослідженні ринку.  

Сайти відгуків.  

 

 

2.5.Основи SWOT-аналізу у вивченні зовнішнього бізнес-середовища 

Поняття  та моделі аналізу сильних і слабких сторін діяльності 

підприємства, можливостей і загроз його оточення. Матриця SWOT-аналізу. 

Загальні зовнішні можливості та загрози для підприємства, що використовуються 

у SWOТ-аналізі. 
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4. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

 

Основна 
Нормативні та інструктивні матеріали 

1. Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-IV. [Електронний 

ресурс] – Режим доступу:  www.rada.gov.ua. 

2. Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку. [Електронний 

ресурс] – Режим доступу:  http://www.minfin.gov.ua/ 

3. Про інформацію. Закон України вiд 02.10.1992  № 3322-XI. Документ 2657-

12. [Електронний ресурс] – Режим доступу:  www.rada.gov.ua. 

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

[Електронний ресурс] – Режим доступу до докум.:  www.rada.gov.ua. 

 

Навчальна література 

1. 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. 

2. 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.  

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. Подольчак Н.Ю. Стратегічний менеджмент: навч. посібник. 2-ге вид., зі 

змінами та доп. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2016. 424 с.  

8. Doing Business 2018. International Bank for Reconstruction and Development / The 

World Bank. URL: http://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/media/Annual-

Reports/English/DB2018-Full-Report.pdf 

 

Допоміжна 
9. Сигел Э. Практическая бизнес-статистика: Пер. с англ. / Энрю Сигел. – М. : 

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

10. 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.  

 

15.ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ  

www.smida.gov.ua – Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури 

фондового ринку України"  

http://ppv.net.ua/uk#about-us –  PPV Knowledge Networks – це агенція економічного 

розвитку, що створює та розвиває бізнеси та бізнес-мережі.  

www.rada.gov.ua - Верховна Рада України. 

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

http://www.rada.gov.ua/
http://www.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2657-12
http://www.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2657-12
http://www.rada.gov.ua/
http://www.smida.gov.ua/
http://www.rada.kiev.ua/
http://www.minfin.gov.ua/
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www.ukrstat.gov.ua – Державна служба статистики України 

www.epp.eurostat.ec.europa.eu – Статистичний офіс Європейської співдружності 

www.unstats.un.org – Департамент статистики ООН 

www.ebrd.com - Європейський банк реконструкції та розвитку. 

www.icps.kiev.ua - Міжнародний центр перспективних досліджень. 

www.ics.org.ua-Інститут конкурентного суспільства. 

www.invest.delovoy.com-Інвестиційний експерт. 
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 Promodo. Аналіз конкурентів як основа email-маркетингу. URL: 

https://promodo.ua/ua/blog/analiz-konkurentov-kak-osnova-email-marketinga.html#gref. 

 Сайт Програми Європейського Союзу COSME та її підтримки Україні URL: 

cosme.me.gov.ua. 

 

 

ФОРМА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ УСПІШНОСТІ НАВЧАННЯ 

 

Формою підсумкового контролю успішності вивчення дисципліни “Аналіз 

бізнес-середовища” є іспит. 
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