АНОТАЦІЯ ДО НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«СТАТИСТИКА»
На сучасному етапі розвитку економіки значення статистики стає
дедалі важливішим. Статистика – одна з фундаментальних економічних наук,
яку опановують студенти багатьох напрямів підготовки. Статистичний
інструментарій і методи статистики широко використовуються у практичній
діяльності працівниками різноманітних підприємств, установ та організацій.
Як навчальна дисципліна, статистика забезпечує формування у фахівців
економічної підготовки комплексу професійних знань щодо організації
статистичних досліджень, а також навичок збору, оброблення, систематизації
та

аналізу

отриманих

аналітичних

даних.

Оволодіння

методами

статистичного вимірювання і аналізу складних суспільно-економічних явищ і
процесів

є

невід’ємним

елементом

підготовки

висококваліфікованих

спеціалістів у різних галузях національного господарства України.
Метою навчальної дисципліни «Статистика» є освоєння методів та
прийомів статистичних досліджень і набуття практичних навичок збирання,
обробки та аналізу інформації про соціально-економічні явища і процеси.
Завданнями дисципліни «Статистика» є вивчення теоретичних
положень статистики у формі лекцій та самостійного вивчення літературних
джерел;

практичне

опрацювання

конкретних

методик

статистичного

дослідження на основі індивідуальних практичних завдань; виконання
студентами самостійних завдань з використанням статистичних методів
(ймовірнісно-та математико- статистичних) для вирішення аналітичних
задач; формулювання завдання в термінології економічної та статистичної
науки; вибір більш раціонального метода для поставленого завдання;
формулювання економічних висновків.
Предметом дисципліни є кількісні співвідношення між масовими
суспільними та соціально-економічними явищами і процесами, тенденції та

закономірності

їх

формування,

прогнозування

розвитку,

виявлення

взаємозв’язку.
В результаті вивчення дисципліни студент повинен:
знати:
-

основи статистичного спостереження як способу формування

інформаційної бази для дослідження та прийняття управлінських рішень;
-

методичні підходи до узагальнення та оброблення статистичних

даних; методології і методики екстенсивного та інтенсивного статистичного
аналізу соціально-економічних явищ і процесів;
-

методику

прогнозування

та

статистичного

моделювання

соціально- економічних параметрів.
вміти:
- застосовувати методи статистичного спостереження для формування
масиву первинних даних для статистичного дослідження;
-

здійснювати оброблення первинних даних з метою одержання

узагальнюючих показників, рядів розподілу, відносних, середніх величин,
показників варіації тощо;
- виконувати необхідні аналітичні розрахунки із застосуванням
комп'ютерної техніки у відповідності із метою статистичного дослідження,
наявною вихідною статистичною інформацією;
- здійснювати статистичний аналіз фінансово-господарської діяльності,
рівня соціально-економічного розвитку регіону, економічну інтерпретацію
одержаних

результатів,

робити

обґрунтовані

висновки

та

прогнозні

розрахунки.
З

метою закріплення теоретичних знань та отримання навиків

практичної діяльності на підприємствах програмою передбачені семінарські
та практичні заняття з метою закріплення теоретичних знань.

