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Консультації з питань навчання  

Консультації відбуваються у дні проведення семінарів, практичних і 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 вибірковою  дисципліною для цієї освітньої програми  

Мета курсу – розвиток знань, умінь і навиків оцінки й аналізу бізнес-середовища із застосуванням 

статистичних методів, показників і програмних продуктів. 

Обсяг курсу: 3 кредити ЄКТС, 64  год. аудиторних занять. З них лекції – 32 год., семінари і практичні 

заняття – 32 год., 26 год.   самостійної роботи  

Міждисциплінарні зв’язки: Курс “Бізнес-статистика” базується на знаннях і навиках з дисциплін 

«Макроекономіка», «Вища математика для економістів», «Статистика», «Інформаційні та 

комунікаційні технології». Компетентності, отримані в результатів вивчення курсу «Бізнес-

статистика», є важливими для успішного вивчення курсів «Економічний аналіз», «Маркетинг», 

«Менеджмент», «Обліково-аналітичні системи суб’єктів господарювання», «Збалансована система 

показників в управлінському обліку», «Управлінський аналіз і прогнозування», у написанні  

аналітичної частини  кваліфікаційних робіт. 

Форма контролю – залік 

 

Структура і теми для вивчення курсу  

Тема 1. Вступ у бізнес-статистику 

Тема 2. Джерела інформації у бізнес-статистиці. Реєстри і статистична звітність підприємств. 

Тема 3. Вибіркові обстеження суб’єктів бізнесу 

Тема 4. Перетворення даних у бізнес-статистиці  

Тема 5. Групування і класифікації у бізнес-статистиці.  

Тема 6. Статистичні методи аналізу структури та її змін. 

Тема 7. Індексний метод у бізнес-статистиці  

Тема 8. Дисперсійний аналіз взаємозв’язків   

Тема 9. Непараметричні методи аналізу взаємозв’язків  

Тема 10. Статистичні методи аналізу якості 

Очікувані результати навчання 

Після завершення курсу студенти будуть 

знати : 

 джерела статистичної та інших видів інформації для аналізу бізнес-середовища;  

 методи вибіркових обстежень у вивченні бізнесу;  
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 статистичні методи аналізу структури сукупності та інтенсивності її зміни; 

 методи перетворення даних у бізнес-статистиці;  

 індексний метод в аналізі бізнес-середовища;  

 методи дисперсійного аналізу у вивченні взаємозв’язків у бізнесі;  

 непараметричні методи аналізу взаємозв’язків якісних даних у бізнесі.  

 вміти : 

 формувати базу даних для вивчення бізнес-середовища з використанням різних джерел 

статистичної та інших видів інформації;  

 використовувати вибірковий метод для вивчення масових явищ у бізнесі;  

 класифікувати та цензурувати дані, що характеризують бізнес-явище чи процес;  

 здійснювати статистичне оцінювання змін у структурі сукупності;  

 реалізовувати індексний метод в аналізі бізнес-середовища;  

 застосовувати методи дисперсійного аналізу взаємозв’язків у бізнесі;  

 застосовувати непараметричні методи аналізу взаємозв’язків у бізнесі;  

 використовувати пакети прикладних програм для розв’язання задач кількісного оцінювання 

бізнес-процесів. 

Ключові слова: статистика, бізнес, бізнес-процеси, аналіз, дані, якість. 

 

РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ 

Вид роботи Форма роботи Бали 

Навчальна 

аудиторна робота 

Лекції 10 

Семінарські і практичні заняття   30 

Виконання і захист індивідуальних розрахункових робіт  30 

Модульні контрольні робота (дві) 30 

Разом 100 

 

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

під час занять; пропуски та запізнення; 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. 

 

Література для вивчення дисципліни 

Базова 

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 – Київ: АЛЕРТА, 2013.  560 с. 

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

Сорочак]. Київ:  АЛЕРТА-2000, 2013. 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 державну статистику. Закон України вiд 17.09.1992  № 2614-XII. URL:  

www.rada.gov.ua. 

3. Про інформацію. Закон України вiд 02.10.1992. № 3322-XI. Документ 2657-12. URL:  

www.rada.gov.ua 

4. Методологічні положення з організації державного статистичного спостереження щодо 

http://www.rada.gov.ua/
http://www.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2657-12
http://www.rada.gov.ua/


ЛНУ ім. Івана Франка Кафедра статистики Економічний факультет 

структурних змін в економіці України та її регіонів, затверджені наказом Держстату від 29.07.2016 

№134. Зі змінами, затвердженими наказом Державної служби статистики України від 08.02.2019 № 64 

URL: http://www.ukrstat.gov.ua 

5. Методологічні положення про взаємоузгоджену систему державних статистичних 

спостережень для складання показників структурної статистики – складової статистики підприємств. 

Затверджені Наказом Держстату України від 29.12.2012 № 549. URL  : http://www.ukrstat.gov.ua. 

Допоміжна література 

6. Doing Business 2020. A World Bank Group flagship publication. URL: 

https://www.doingbusiness.org/en/reports/global-reports/doing-business-2020/ 

7. Eurostat − OECD Manual on Business Demography Statistics. Theme: Industry, trade and services. 

Collection: Methodologies and working papers. URL: 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-RA-07-010/EN/KS-RA-07-010-EN.PDF. 

8. Structural business statistics. Reference Metadata in Euro SDMX Metadata Structure (ESMS) 

[Electronic Resource]. – Mode of access : URL :http://epp.eurostat.ec. europa.eu/cache/ITY_SDDS/ 

en/sbs_esms.htm#stat_pres. 

Академічна доброчесність 

Відсутність посилань на використані джерела, 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 

Під час карантину студенти відвідують усі лекції і практичні зайняття курсу дистанційно. 

Студенти мають інформувати викладача до початку його проведення про неможливість відвідати 

заняття. У будь-якому випадку студенти зобов’язані дотримуватися усіх строків, визначених для 

виконання усіх видів письмових робіт, передбачених курсом. 
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