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Консультації з питань навчання  

Консультації відбуваються у дні проведення семінарів і практичних (середа, 15.00-16.00), 

лабораторних  занять (за розкладом). Он-лайн консультації проводяться через Microsoft Teams, 

Zoom, Skype або подібні ресурси. Для погодження часу он-лайн консультацій прохання писати на 

електронну пошту викладача або телефонувати старості 

 

Анотація навчальної дисципліни 

Курс є нормативною дисципліною для цієї освітньої програми  

Мета курсу:  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. 

Обсяг курсу: 3 кредити ЄКТС, з них лекції – 32 год., семінари і практичні заняття – 16 год., 42 

год.   самостійної роботи. 

Міждисциплінарні зв’язки. Пререквізити. 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.  
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Структура і теми для вивчення курсу  

Розділ 1. ОРГАНІЗАЦІЯ АНАЛІТИЧНОЇ РОБОТИ В ЕКОНОМІЦІ. ВИДИ ІНФОРМАЦІЇ ТА ЇЇ 

ДЖЕРЕЛА 

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

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

Тема 3. Види інформації та її джерела. Статистичне спостереження в економіці. 

Тема 4. Академічна доброчесність та етичний кодекс фахівця зі статистики 

 

Розділ  2. МЕТОДИ І ПОКАЗНИКИ ОПИСОВОЇ СТАТИСТИКИ В ЕКОНОМІЧНІЙ АНАЛІТИЦІ 

Тема 5. Зведення та групування матеріалів  статистичного спостереження. 

Тема 6. Узагальнюючі статистичні показники. Абсолютні і відносні величини. 

Тема 7. Узагальнюючі статистичні показники. Середні величини. 

Тема 8. Аналіз показників варіації. 
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Тема 9. Статистичне вивчення рядів динаміки: аналіз інтенсивності динаміки. 

 

Розділ 3. ОСНОВИ АНАЛІЗУ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

Тема 10. Предмет, принципи і види аналізу господарської діяльності підприємств  

Тема 11. Інформаційне забезпечення та організація аналізу господарської діяльності 

Тема 12. Експрес-діагностика фінансового стану і ділової активності підприємства 

 

Очікувані результати навчання 

Після завершення курсу студенти будуть 

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. 

 

Література для вивчення дисципліни 

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

дом “Вильямс”, 2008. – 1056 с.  

Нормативні та інструктивні матеріали 

1. Господарський кодекс України від 16.03.2004 № 436-IV. URL::  www.rada.gov.ua. 

2. Про доступ до публічної інформації. Закон України. Документ 2939-VI. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17#Text 

3. Про інформацію. Закон України. № 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. 

 

Інтернет-джерела 

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

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

 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. 

 www.minfin.gov.ua - Міністерство фінансів України. 
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http://www.minfin.gov.ua/
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 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. 

 www.epravda.com.ua – Економічна правда (електронний інформаційно-аналітичний ресурс), 

проект "Української правди", присвячений бізнесу та економіці.  

 

Критерії оцінювання результатів. Підсумковий контроль 

Вид роботи Форма роботи 

Бали 

денна 

форма 

заочна 

форма 

Навчальна аудиторна робота 
Семінарські і практичні заняття 16 - 

Проміжні контрольні роботи 14 - 

Самостійна індивідуальна 

робота 

Підготовка і захист 

 Індивідуальні розрахункові роботи 

 Презентації доповідей 

 

 

10 

10 

 

 

- 

Іспит 
Виконання письмової  екзаменаційної 

роботи  

50 - 

Разом  100 - 

 

Структура екзаменаційного завдання: теоретичні тести (перший рівень складності, 10 балів), 

розрахункові (другий рівень складності (15  балів), дві задачі (25 балів). 

 

Письмові роботи: Cтуденти виконують два види письмових/презентаційних робіт:  

1) одна презентація доповіді з тематики питань для поглибленого вивчення курсу;  

2) індивідуальні розрахунково-аналітичні роботи з аналізу конкретного підприємства 

 

У підсумковій сумі  балів обов’язково враховуються присутність та активність студента 

під час занять; пропуски та запізнення; користування мобільними пристроями в цілях, не пов’язаних 

з навчанням; списування та плагіат; несвоєчасне виконання поставленого завдання і т. ін. Кількість 

балів за роботу, виконану несвоєчасно,  зменшується на 5-50% залежно від причини і термінів 

виконання. 

 

Академічна доброчесність 

Відсутність посилань на використані джерела в у письмових роботах і презентаціях, фабрикування 

джерел, списування, втручання в роботу інших студентів є прикладами  академічної недоброчесності. 

Виявлення ознак академічної недоброчесності в письмовій роботі студента є підставою для її 

незарахуванння викладачем, незалежно від масштабів плагіату чи обману.  

Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються 

Відвідування занять 

Студенти відвідають усі лекції і практичні зайняття курсу з урахування умов карантину і форм 

дистанційного навчання.. Студенти мають інформувати викладача до початку його проведення про 

неможливість відвідати заняття.  
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