
Дисципліна «Прикладна статистики» відноситься до
вибіркової складової освітніх програм зі спеціальностей 051

«Економіка», 073 «Менеджмент», 263 «Цивільна безпека», 183
«Технології захисту навколишнього середовища» що
спрямована на поглиблення знань та навичок статистичного

аналізу процесів різної природи.
Розглянуто сутність та ключові задачі статистичної обробки

інформації та методи обґрунтування висновків, програмні

засоби проведення статистичних досліджень, поняття та
особливості формування й аналізу вибіркових даних, ключові
характеристики варіаційних рядів, статистичні критерії та

методи перевірки статистичних гіпотез. Особливість курсу
полягає у розв'язанні сучасних задач і застосування методів
прикладної статистики в економіці, а саме: описової

статистики, графічного аналізу, дисперсійного аналізу,
кореляційно-регресійного аналізу, методів класифікації та
логістичної регресії.

У результаті вивчення дисципліни студент розвиває наступні
компетентності: здатність до абстрактного мислення, аналізу
та синтезу; здатність застосовувати знання в практичних

ситуаціях; здатність збирати, аналізувати та обробляти
статистичні дані, науково-аналітичні матеріали, які необхідні
для розв’язання комплексних економічних проблем, робити на

їх основі обґрунтовані висновки; здатність використовувати
сучасні інформаційні та комунікаційні технології,
спеціалізоване програмне забезпечення, методи та прийоми

дослідження ключових процесів та систем у сфері професійної
діяльності.
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ВИМОГИ ДО ПОПЕРЕДНЬОГО РІВНЯ ЗНАНЬ

• Матеріали дисципліни базуються на результатах раніше вивчених дисциплін "Вища
та дискретна математика" та "Теорія ймовірності та математична статистика".

• Математичні знання та навички: середні та зважені величини, лінійна алгебра,
задачі оптимізації, нормальний закон розподілу.

• Навички у сфері ІТ: інструменти Microsoft Excel (створення таблиць, форматування,

робота з формулами). Бажаним є знання принципів побудови простих алгоритмів
(розгалуження, цикл), розуміння типів даних. Дисципліни «Продуктивність
використання Microsoft Excel», «Алгоритми та структури даних» та подібні.

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

• Формулювати, аналізувати та синтезувати рішення науково-практичних проблем.
• Збирати, обробляти та аналізувати статистичні дані, науково-аналітичні матеріали,

необхідні для вирішення комплексних економічних завдань.
• Обирати ефективні методи управління економічною діяльністю, обґрунтовувати

пропоновані рішення на основі релевантних даних та наукових і прикладних
досліджень.

• Приймати ефективні рішення за невизначених умов і вимог, що потребують
застосування нових підходів, методів та інструментарію соціально-економічних
досліджень.

• Застосовувати сучасні інформаційні та комунікаційні технології, спеціалізоване
програмне забезпечення під час розв’язання практичних та/або наукових задач,
зокрема, у соціально-економічних дослідженнях, управлінні організаціями та
іншими соціально- економічними системами.

• Визначати та критично оцінювати стан та тенденції соціально-економічного
розвитку, формувати та аналізувати моделі економічних систем та процесів.

• Критично осмислювати, вибирати та використовувати необхідний науковий,
методичний і аналітичний інструментарій для управління в непередбачуваних
умовах.

• Розв’язувати проблеми у нових або незнайомих ситуаціях за наявності
неповної або обмеженої інформації, оцінювати ризики, здійснювати відповідні
дослідження.

• Здійснювати прогнозування, оцінку ризику під час професійної діяльності та
можливості відповідних підрозділів щодо реагування на надзвичайні ситуації та
події.

• Обирати та застосовувати ефективні методи та інструментальні засоби
досліджень.

• Аналізувати складні системи, розуміти їх взаємозв’язки та організаційну структуру.
• Використовувати сучасні комунікаційні, комп’ютерні технології у природоохоронній

сфері, збирати, зберігати, обробляти і аналізувати інформацію про стан
навколишнього середовища та виробничої сфери для вирішення завдань
професійної діяльності.

МЕТОДИ І ФОРМИ НАВЧАННЯ

Освітній процес будується як комбінація лекцій та самостійного
вивчення навчального матеріалу на платформі Moodle — з одного боку, та
проблемно орієнтованих лабораторних з відпрацювання аналітично-розрахункових
навичок — з іншого. Лабораторні (практичні) заняття передбачають аналіз
умовних статистичних даних і реальних показників розвитку економіки, ринків та
суб'єктів господарювання. Окрім роботи на цих заняттях від студента потребується
самостійно виконати індивідуальні завдання та модульні тести. Опціонально
доступні індивідуальні та групові консультації. Підсумковий контроль включатиме
тестові, розрахункові завдання та міні-есе за результатами розрахунків.



Складові оцінювання успішності

(для здобувачів освіти, що вивчають курс «Прикладна статистика» як вибірковий)

Підсумкова оцінка (ПО) за освітній компонент здобувачам освіти за за програмами з 
економіки та менеджменту розраховується за формулою

Назва і стислий зміст контрольного заходу
Кількість балів 

денна форма

Кількість балів 

заочна форма

Робота на практичних заняттях та виконання 

лабораторних робіт
40 -

Виконання індивідуальних аналітично-розрахункових 

завдань
20 60

Модульний контроль (підсумкова контрольна робота 

для заочної форми)
40 40

Всього (О) 100 100

Диференційований залік в разі, якщо поточна 

успішність менше 60 балів (З)
100 100

ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ

Здобувачам освіти, які вивчають курс «Економічна теорія» як вибірковий,
підсумкова оцінка виставляється за поточною успішністю. В разі, якщо поточна

успішність оцінена менше ніж у 60 балів, оцінка виставляється за кількістю балів,
отриманих на диференційованому заліку.

Переведення кількості балів у шкалу ECTS (A, B, C, D, E, F, FX) та інші шкали
здійснюється відповідно до регламентів Університету

• Модульні контрольні роботи складаються комплексного тесту на платформі Moodle
(прості тести та відкриті питання) на практичних заняттях за розкладом або за
узгодженим графіком, графік складання контрольних точок (надання та захисту

індивідуальних завдань, проведення підсумкової контрольної роботи для заочної
форми) повідомляється викладачем на початку викладання освітнього компоненту,
однак вони мають бути захищені не пізніше, як за один тиждень до закінчення

семестру (теоретичного навчання);
• В рамках процедур визнання та перезарахування кредитів враховуються кредити

та оцінка результатів навчання з дисциплін (освітніх компонентів) «Прикладна

економетрика», «Кількісні методи в економіці», «Політична економія», «Основи
економічної теорії», отримані на попередніх або такому ж рівні вищої освіти.

• Результати неформальної або інформальної освіти можуть бути визнані в рамках

оцінювання окремих індивідуальних завдань за узгодженням з викладачем.
• Результати участі у науковій роботі (статті, тези виступів, конкурсні наукові роботи

тощо) можуть бути визнані в рамках оцінювання окремих індивідуальних завдань і

модульних контрольних робот за узгодженням з викладачем або в рамках
оцінювання результатів навчання під час іспиту (заліку)
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АКАДЕМІЧНІ ПОЛІТИКИ

Як член студентської спільноти Технічного університету «МЕТІНВЕСТ
ПОЛІТЕХНІКА» Ви маєте дотримуватися певних стандартів та академічної політики:

Академічні політики - Polytechnic (metinvest.university)

• Шахрайство та плагіат заборонені.
• Матеріали в рамках курсу, захищені авторським правом, можуть бути
використані лише тільки здобувачами освіти, яким призначено даний курс.

зарахованих на курс для цілей, пов'язаних з цим курсом і не можуть поширюватися.
• Спілкування з однокурсниками та викладачем має бути професійним та
ввічливим.

• Очікується, що Ви перевірятимете всі Ваші письмові повідомлення, включаючи
поштові повідомлення, на коректність змісту та мови.
• Університет прагне підтримувати середовище, вільне від дискримінації або

дискримінаційних домагань, спрямованих на будь-яку людину або групу в межах
своєї спільноти - здобувачів освіти, співробітників або відвідувачів.
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