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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«СТАТИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА»  

 Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів– 4/4,5 

Галузь знань 

07 «Управління та 

адміністрування» 

Вибіркова 

Модулів – 2 

Спеціальність: 

071 «Облік і 

оподаткування» 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 

2–й 3–й Індивідуальне науково-

дослідне завдання –  30 

Загальна кількість 

годин – 120/162 

Семестр 

4–й 5–й 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 3,3 

самостійної роботи 

студента – 3,9 

Ступінь: 

бакалавр  

 

Лекції 

28 год. 8 год. 

Практичні 

28 год. 6 год. 

Самостійна робота 

66 год. 148 год. 

Індивідуальні завдання:  

30 год. 30 год. 

Курсовий проект 

(робота) 

– – 

Вид контролю: 

Іспит Іспит 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 0,85; 

для заочної форми навчання – 0,1. 
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1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

На даному етапі розвитку України виникає необхідність отримання, 

поєднання та узгодження макроекономічних показників з галузевими 

статистичними даними, що досягається за рахунок використання загальних 

статистичних інструментів, методології, методів організації, збирання, 

опрацювання, аналізу і поширення відповідної інформації сучасної статистики 

підприємств. Статистика підприємств є складовою української статистичної 

практики. Статистика підприємства є інструментом забезпечення процесу 

виробітки обґрунтованих управлінських рішень за допомогою використання 

статистичних показників, які характеризують діяльність підприємства.  

         Мета дисципліни «Статистика підприємства» полягає в тому, щоб навчити 

студентів розуміти та правильно використовувати систему статистичних 

показників, які характеризують рівень розвитку промислового підприємства і є 

підставою для пошуку резервів поліпшення його діяльності, зміцнення його 

фінансового стану 

Методологічною основою дисципліни є загальнофілософські та 

загальнонаукові принципи: діалектична логіка, порівняння, аналіз, синтез. 

Завдання дисципліни «Статистика підприємства» полягає в вивченні 

статистичних показників, які використовують для обліку та оцінки різних сторін 

діяльності промислового підприємства та вміння застосовувати їх на практиці для  

пошуку резервів поліпшення діяльності підприємства, зміцнення його 

фінансового стану. 

В результаті вивчення дисципліни «Статистика підприємства» студент 

повинен: 

знати сутність та методи визначення статистичних показників, які викорис-

товують для обліку та оцінки різних сторін діяльності промислового підприємст-

ва. 

вміти: розрахувати показники, які характеризують обсяг продукції підпри-

ємства, ефективність використання робочого часу, трудових ресурсів, основних 

засобів, а також собівартість продукції та оплату праці; аналізувати статистичні 

матеріали для пошуку резервів ефективного розвитку підприємства, з’ясувати 

основні тенденції у розвитку процесів, що утворюють процес виробництва про-

дукції. а також використовувати накопичені знання для своєї практичної та 

наукової діяльності. 
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2. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 – СТАТИСТИКА ПРОДУКЦІЇ ТА ТРУДОВИХ 

РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА  

Тема 1. Об’єкт, предмет, методи та завдання статистики підприємства. (Характери-

стика єдиної системи обліку на підприємстві, в галузі та в економіці держави 

як єдність нерозривно пов’язаних видів обліку: оперативного, статистичного 

та бухгалтерського. Сутність статистичного обліку або статистики. Проми-

слове підприємство як об’єкт вивчення дисципліни «Статистика підприємст-

ва». Ознаки самостійного підприємства, його складові частини. Класифікація 

цехів промислового підприємства. Характеристика процесів та явищ, що відбу-

ваються на промисловому підприємстві і утворюють процес виробництва про-

дукції на ньому, які є предметом вивчення дисципліни. Специфічні статистичні 

прийоми, способи, правила і методи статистичних досліджень). 
Тема 2. Статистика продукції підприємства (Поняття продукції промислового 

підприємства. Склад продукції за елементами стадій готовності: готові вироби, 
напівфабрикати, незавершене виробництво. Характеристика послуг промислово-
го характеру. Система показників обліку продукції. Облік продукції в натураль-
ному та умовному натуральному виразі. Переваги та недоліки цих методів обліку 
продукції. Вартісні показники обсягу продукції: валовий оборот, валова продук-
ція, товарна продукція та реалізована продукція, їхній склад та оцінка. Облік не-
завершеного виробництва. Межі використання вартісних показників обсягу про-
дукції. Статистичне вивчення ритмічності виробництва продукції, якості про-
дукції та роботи на промисловому підприємстві. Статистична звітність підп-
риємства по продукції). 

Тема 3. Статистика робочої сили та робочого часу. (Вивчення складу працівни-
ків підприємства. Категорії працівників персоналу основної діяльності підприєм-
ства, його структура. Статистичне вивчення робочої сили. Характеристика 
професійно-кваліфікаційного складу робочої сили. Групування робочої сили за різ-
ними ознаками. Вивчення кількості працівників. Види кількості працівників на пе-
вну дату. Поняття облікової, явочної кількості робітників та кількості робіт-
ників, що фактично працювали, на певну дату як видів кількості робітників. По-
казники кількості працівників за певний період. Методи розрахунку показників 
середньої облікової, середньої явочної кількості працівників та середньої кілько-
сті робітників, що фактично працювали, за певний період. Вивчення руху робочої 
сили. Показники руху кількості робітників, які характеризують абсолютний та 
відносний оборот робочої сили з прийняття та звільнення. Плинність робочої 
сили. Поняття робочого часу. Облік робочого часу у людино-днях та людино-
годинах. Фонди часу: календарний і табельний, а також максимально можливий 

фонд робочого часу. Показники використання робочого часу. Система взаємо-

пов’язаних показників, які характеризують ефективність використання робочого часу 

за середньою кількістю днів роботи на одного робітника за період, за середньою 

тривалістю робочого дня та за середньою кількістю годин роботи на одного робітни-

ка за період. Статистична звітність про трудові ресурси підприємства). 
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 – СТАТИСТИКА ПРОДУКТИВНОСТІ 

ПРАЦІ ТА ЇЇ ОПЛАТИ 

Тема 4. Статистика продуктивності праці (Поняття продуктивності праці. 
Прямий та обернений показники продуктивності праці. Методи вимірювання 
продуктивності праці в залежності від вибору одиниці вимірювання обсягу 
продукції, за допомогою якого визначають продуктивність праці: натуральний, 
трудовий, вартісний. Межі використання натурального, трудового та 
вартісного методів вимірювання продуктивності праці. Вибір одиниці часу та 
сукупності працівників для обчислення продуктивності праці. Взаємозв’язок між 
показниками продуктивності праці робітників, які обчислено за різні одиниці ча-
су. Статистичне вивчення динаміки продуктивності праці за допомогою індек-
сів. Сутність та види індексів продуктивності праці: натуральні, трудові, вар-
тісні, індивідуальні та загальні індекси продуктивності праці. Статистичне ви-
вчення динаміки продуктивності праці у цілому по підприємству, яке має декіль-
ка основних цехів за допомогою загальних натуральних індексів продуктивності 
праці змінного і фіксованого складів та структурних зрушень в кількості робі-
тників (працівників промислово-виробничого персоналу) з різними рівнями проду-
ктивності праці (високими і низькими) по окремих цехах підприємства. Загальні 
трудові індекси продуктивності праці, побудовані на зіставленні фактичних рів-
нів трудомісткості продукції та на зіставленні досягнутого фактично і норма-
тивного рівнів трудомісткості продукції. Загальний вартісний індекс продукти-
вності праці. Взаємозв’язок між показниками та індексами обсягу продукції, кі-
лькості робітників (персоналу основної діяльності) та продуктивності їхньої 
праці. Визначення частки приросту обсягу продукції за рахунок зростання 
продуктивності праці. Використання індексного аналізу для виявлення впливу ок-
ремих факторів на динаміку місячної (квартальної, річної) продуктивності праці 
з розрахунку на одного робітника за схемами взаємопов’язаного та відокремлено-
го вивчення). 

Тема 5. Статистика оплати праці ( Поняття заробітної плати. Склад ви-
трат на оплату праці. Основна та додаткова заробітна плата. Інші заохочува-
льні та компенсаційні виплати. Фонд оплати праці. Фонд заробітної плати. 
Склад фондів годинної, денної та місячної (квартальної, річної) заробітної плати 
робітників та необхідність їх визначення. Показники рівня заробітної плати ро-
бітників: середня годинна, середня денна та середня місячна (квартальна, річна) 
заробітна плата з розрахунку на одного робітника за певний період, та методи-
ка їх визначення. Неповна та повна середня заробітна плата. Взаємозв’язок між 
показниками середньої заробітної плати з розрахунку на одного робітника, що 
обчислено за різні одиниці часу певного періоду. Використання індексного аналізу 
для виявлення впливу окремих факторів на середню річну (неповну і повну) заро-
бітну плату з розрахунку на одного робітника за схемами взаємопов’язаного та 
відокремленого вивчення. Статистичне вивчення динаміки середньої заробітної 
плати з розрахунку на одного робітника (працівника основної діяльності) по під-
приємству, що має декілька основних цехів, у цілому за допомогою загальних інде-
ксів змінного і фіксованого складу, а також індексу, що враховує структурні 
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зрушення у кількості робітників (працівників персоналу основної діяльності) з рі-
зними рівнями середньої заробітної плати (високими і низькими) по окремих цехах 
підприємства. Зіставлення динаміки показників середньої заробітної плати та 
продуктивності праці з розрахунку на одного робітника (працівника персоналу 
основної діяльності). Характеристика та сутність співвідношення між відсот-
ками приросту середньої заробітної праці та продуктивності праці з розрахунку 
на одного робітника (працівника персоналу основної діяльності). Коефіцієнт ела-
стичності, який показує, на скільки відсотків зросла середня заробітна плата на 
кожний відсоток зростання продуктивності праці з розрахунку на одного робіт-
ника (працівника промислово-виробничого персоналу) в звітному періоді порівняно 
з базисним. Статистична звітність з праці на підприємстві). 

Тема 6. Статистика основних засобів (Економічна сутність основних засобів 

промислового підприємства, їх склад та класифікація. Види оцінки основних засо-

бів за часом та за станом. Первісна та залишкова вартість основних засобів. 

Знос основних засобів. Амортизація. Методи визначення амортизації основних 

засобів основного виду діяльності підприємства. Статистичне вивчення руху ос-

новних засобів на протязі певного періоду. Показники повної та фактичної (за-

лишкової) вартості основних засобів на початок та на кінець періоду. Статис-

тичне вивчення стану основних засобів за допомогою коефіцієнтів зносу, прида-

тності, введення, оновлення, вибуття. Показники ефективності використання 

основних засобів. Взаємозв’язок між показниками та індексами обсягу продукції, 

вартості основних засобів основного виду діяльності та фондовіддачі. Визначен-

ня частки приросту обсягу продукції на підприємстві за рахунок збільшення ос-

новних засобів основного виду його діяльності). 
 

Мета проведення лекційних занять полягає в тому, щоб сформувати у 

студентів систему теоретичних знань з розрахунку системи статистичних 

показників, оцінки їх  впливу на діяльність підприємства та пошуку резервів 

підвищення ефективності виробництва. 

 

4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Назви  

змістових 

модулів  

і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усь

ого 

у тому числі усьо

го  

у тому числі 
лек пр л інд СРС лек пр л інд СРС 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

МОДУЛЬ 1 – СТАТИСТИКА ПРОДУКЦІЇ ТА ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ ПІД-

ПРИЄМСТВА 

Змістовий модуль 1 

Статистика продукції та трудових ресурсів підприємства 

Тема 1. Об’єкт, 

предмет, методи та 

завдання 

статистики 

підприємства. 

10 2 2 – 2 6 9 1 – – 2 8 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Тема 2. 

Статистика 

продукції 

підприємства 

24 6 6 – 6 12 31 2 1 – 6 28 

Тема 3. 

Статистика 

робочої сили та 

робочого часу. 

20 4 4 – 6 12 30 1 1 – 6 28 

Всього за 

модулем 1 
54 12 12 –  14  30 70 4 2 –  14  64 

МОДУЛЬ 2 – СТАТИСТИКА ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ ТА ЇЇ 

ОПЛАТИ 

Змістовий модуль 2  

Статистика продуктивності праці та її оплати 

Тема 4. 
Статистика 

продуктивності 

праці 

26 6 6 – 6 14 34 2 2 – 6 30 

Тема 5. Статисти-

ка оплати праці 
26 6 6 – 6 14 33 2 1 – 6 30 

Тема 6. 

Статистика 

основних засобів 
16 4 4 – 4 8 25 – 1 – 4 24 

Всього за  

модулем 2 68 16 16 – 16 36 92 4 4 – 16 84 

УСЬОГО ГОДИН 120/

162 
28 28 - 30 66 162 8 6 – 30 148 

 

5. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

денна 

форма 

навчан

ня 

заочна 

форма 

навчан-

ня 

1 
Об’єкт, предмет, методи та завдання статистики 

підприємства. 
2 – 

2 Статистика продукції підприємства 6 1 

3 Статистика робочої сили та робочого часу 4 1 

4 Статистика продуктивності праці 6 2 
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5 Статистика оплати праці 6 1 

6 Статистика основних засобів 4 1 

ВСЬОГО 28 год 6 год 
 

         Мета проведення практичних занять полягає в тому, щоб закріпити та по-

глибити теоретичні знання, одержані студентами під час вивчення лекційного 

матеріалу та рекомендованої літератури, а також навчити студента основним 

принципам, методам і процедурам проведення статистичних досліджень і навчити 

використовувати одержані знання при розв’язанні практичних завдань. 
 

7. САМОСТІЙНА РОБОТА 

Самостійна робота студента – це основний засіб оволодіння навчальним 

матеріалом під керівництвом викладача у час, вільний від обов’язкових 

навчальних (аудиторних) занять. 

Розподіл годин самостійної роботи здійснюється відповідно до видів 

самостійної роботи студента з дисципліни та відповідних нормативів 

навантаження на студента з окремими видами самостійної роботи студента в 

годинах. 

№ 

з/п 
Види навчальної діяльності 

Кількість 

годин 

денна 

форма 

навчан

ня 

заочна 

форма 

навчан

ня 

1 Опрацювання лекційного матеріалу  30 38 

2 Підготовка до практичних занять 46 56 

3 Опрацювання окремих розділів програми, які не 

виносяться на лекції  
– 24 

4 Виконання індивідуальних навчально-дослідних 

завдань 
30 30 

5 Виконання курсового проекту (роботи) – – 

Разом з дисципліни 106 148 

 

Мета організації самостійної роботи студентів полягає в тому, щоб привити 

студентам практичні навички роботи з нормативними науково-методичними 

матеріалами, закріпити знання, одержані студентами під час лекційних та 

практичних занять. 

Самостійна робота з дисципліни «Статистика підприємства» полягає: 

 в підготовці до практичних занять; 

 в підготовці та виконанні індивідуального комплексного завдання; 

 в підготовці до контрольних робіт; 

 в підготовці до іспиту. 
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8. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ 

Підготовка та виконання індивідуального комплексного завдання 

 

Підготовка та виконання індивідуального комплексного завдання полягає у 

вивченні теоретичних питань за темами № 2-6 з метою оволодіння студентом 

навичок з проведення статистичних досліджень  на підставі форм статистичної 

звітності підприємства. 

 

Підготовка до виконання модульних контрольних робіт 
 

Підготовка до виконання модульної контрольної роботи №1 полягає у 

закріпленні теоретичного матеріалу за конспектом лекцій та практичних занять за 

темами №1-3 та з використанням додаткової учбової літератури. 

Підготовка до виконання модульної контрольної роботи №2 полягає у 

закріпленні теоретичного матеріалу за конспектом лекцій та практичних за 

темами № 4-6 та з використанням додаткової учбової літератури. 

 

9. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

 

Поточний та підсумковий контроль знань студентів денної форми навчання з 

дисципліни здійснюється шляхом усного та письмово опитування студентів на 

практичних заняттях та розв’язання ними завдань, а також підсумкового 

тестування з окремих тем дисципліни. 

Засобами для поточного контролю знань студентів є  

 робота над індивідуальним комплексним завданням;  

 усне опитування при рішенні задач та під час практичних занять; 

Засобами для підсумкового контролю знань студентів є  модульні 

контрольні завдання, що містять запитання за всіма темами дисципліни. 

Вхідний контроль знань студентів з дисциплін, що забезпечує дану 

дисципліну, здійснюється за допомогою усного (письмового) опитування 

студентів за такими запитаннями: 

З дисципліни «Бухгалтерський облік»: 
 

1. Що таке оперативний облік?  

2. Що таке статистичний облік? 

3. Що таке бухгалтерський облік? 

4. Які вимірники використовує  статистичний облік?  

5. Які вимірники використовує оперативний облік?  

6. Які вимірники використовує  бухгалтерський облік? Охарактеризуйте їх. 

7. Що є предметом бухгалтерського обліку? 

8. На які групи поділяються господарські засоби за їх складом та розміщен-

ням? 

9. На які групи поділяються господарські засоби за джерелами їх формування? 

10.Дайте визначення бухгалтерського рахунку.  
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11.Якою є структура бухгалтерського рахунку? 

12.Яки є типи бухгалтерських рахунків? Охарактеризуйте їх. 

13.Що таке бухгалтерська проводка? 

14.Що таке проста бухгалтерська проводка? 

15.Що таке складна бухгалтерська проводка? 

З дисципліни «Статистика»: 

1. Що є об’єктом статистичного аналізу? 

2. Перелічить методи дослідження, яки використовує статистика.  

3. Які види статистичних показників ви знаєте? 

4. Як класифікуються відносні величини?  

5. Що характеризують абсолютні величини, їх види? 

6. Яки види середніх величин ви знаєте? Охарактеризуйте їх. 

7. Що характеризують індивідуальні індекси? 

8. Що характеризують загальні індекси?  

9. В чому полягає суть індексу змінного складу? 

10.  В чому полягає суть індексу фіксованого складу? 

11. В чому полягає суть індексу структурних зрушень? 

 

10. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

 

При викладанні дисципліни використовується КМСОНП. На практичних 

заняттях використовуються завдання для розв’язання задач, перелік запитань з 

тем для усного опитування, варіанти контрольних робіт для підсумкового 

контролю знань студентів денної форми навчання з окремих тем дисципліни.  

 

11. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ 

 

Приклад зіставлення рейтингових балів для двох форм навчання змістового 

модуля, що закінчується іспитом, наведено в таблиці.  
 

Оцінні бали рейтингового контролю знань студентів 
 

Вид роботи, що підлягає 

контролю 

Оцінні 

бали 

Форма навчання 

денна заочна 

min 

д/з 

max 

д/з 

Кільк. 

робіт, 

одини

ць 

Сумарні 

бали 

Кільк. 

робіт, 

одини

ць  

Сумарні 

бали 

min max min max 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4-й семестр 5-й семестр 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 – Статистика продукції та трудових ресурсів  

підприємства 

Робота на практичних заняттях 

(вхідний контроль усне 

опитування) 

 

2/15 

 

 

4/20 

 

6 12 24 1 15 20 

Завдання за темами №1-3  3/- 4/- 3 9 12 – – – 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Виконання індивідуального 

комплексного завдання 
14/15 20/39 1 14 20 1 15 39 

Проміжна сума  – – – 35 56 – 30 59 

Модульний контроль у 

поточному семестрі 
15/22 29/29 1 15 29 1 22 29 

Контроль результатів 

дистанційного модулю 
10/8 15/12 1 10 15 – 8 12 

Рейтинг за творчі здобутки 

студентів 
0/- 10/- – 0 10 – – – 

Оцінка за модуль 1 – – – 60 100 – 60 100 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 – Статистика продуктивності праці та її 

оплати 

Робота на практичних заняттях 

(усне опитування, розв’язання 

задач) 

 

3/15 

 

 

5/20 

 

8 24 40 2 30 40 

Опрацювання тем, не винесених 

на лекції 
-/4 -/6 – – – 1 4 6 

Завдання за темами  №4-6  3/- 5/- 3 9 15 – – – 

Виконання індивідуального 

комплексного завдання 
12/10 15/13 1 12 15 – 10 13 

Проміжна сума  – – – 45 70 – 44 59 

Модульний контроль 

(колоквіум) 
15/16 30/41 1 15 30 – 16 41 

Оцінка за модуль 2 – – – 60 100 – 60 100 

Разом з дисципліни 60 … 100 60 … 100 

 

12. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

1. Методичні вказівки до вивчення дисципліни та самостійної роботи з 

курсу «Статистика підприємства» для студентів ступеню «Бакалавр» 

спеціальності 071 «Облік і оподаткування» (напряму підготовки 6.030509  «Облік 

і аудит») заочної форми навчання / Укл. Т.М. Ступницька. – Одеса: ОНАХТ, 2017. 

– 10 с. 

2. Методичні вказівки та практичне забезпечення до практичних занять з  курсу 

«Статистика підприємства» для студентів ступеню «Бакалавр» спеціальності 071 

«Облік і оподаткування» (напряму підготовки 6.030509  «Облік і аудит») денної 

форми навчання / Укл. Т.М. Ступницька. – Одеса: ОНАХТ, 2017. – 15 с. 

3. Конспект лекцій з курсу «Статистика підприємства» для студентів 

ступеню «Бакалавр» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» (напряму 

підготовки 6.030509  «Облік і аудит») денної та заочної форми навчання / Укл. 

Т.М. Ступницька. – Одеса: ОНАХТ, 2017. – 50 с. 

 

13. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

Базова  

1. Закон України «Про державну статистику», затверджено постановою 
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Верховної Ради України від 17 вересня 1992 року № 2615-XII : станом на  27 

березня 2014 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2614-12 

2. Закон України «Про зайнятість населення», затверджено постановою 

Верховної Ради України від 7 липня 2012 року № 5067-VI: станом на 7 липня 

2016 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5067-17 

3. Закон України «Про оплату праці», затверджено постановою Верховної Ради 

України від 20 квітня 1995 року № 144-95ВР: станом на 6 грудня 2016 р. 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/108/95-вр 

4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби»: 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://buhgalter911.com/normativnaya-

baza/instr-plan-rah/standart-buhgalterskogo/pologhennya-standart-buhgaltersykogo-

1021472.html 

5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15  «Дохід»: станом на 27 

червня 2013р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://buhgalter911.com/normativnaya-baza/instr-plan-rah/standart-

buhgalterskogo/pologhennya-standart-buhgaltersykogo-1021481.html 

6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати»: станом на 

27 червня 2013р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://buhgalter911.com/normativnaya-baza/instr-plan-rah/standart-

buhgalterskogo/pologhennya-standart-buhgaltersykogo-1021482.html 

7. Податковий кодекс України, затверджено постановою Верховної Ради 

України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI: станом на 21 грудня 2016 р. [Елек-

тронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 

8. Інструкція зі статистики заробітної плати, затверджено наказом Дер-

жавного комітету статистики України № 5 від 13.01.2004 р. [Електронний ре-

сурс]. – Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/REG8713.html 

9. Інструкція зі статистики кількості працівників Затверджено наказом 

Державного комітету статистики України № 286 від 28.09.2005 р. зі змінами та 

доповненнями [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1442-05  

10. Вашків П.Г.  Статистика підприємства: [підруч.] / П.Г.  Вашків, В.І. 

Пастер, В.П. Сторожук - К.: Либідь, 1999. - 220с. 

11. Конспект лекций по дисциплине „Статистика предприятия” для сту-

дентов специальности 6.050106 „Учет и аудит” заочной форми обучения /Сост. 

JI.T. Звягинцева - Одеса: ОНАПТ, 2004.–  
12. Матковський С.О. Статистика підприємств: [навч. посіб.] / С.О. Мат-

ковський, Л.І. Крамченко, О.З.Сорочак,  О.С. Гринькевич. – Львів: Світ, 2007. – 

440с.  

13. Матковський С.О. Статистика підприємств: [навч. посіб.] / С.О. Мат-

ковський, О.С. Гринькевич, О.З.Сорочак. – К: МОНУ, 2013. – 560с. 

14.  Статистика підприємства з основами економічної статистики [Элек-

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5067-17
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/REG8713.html
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тронный ресурс] : навчально-методичний посібник для самостійного вивчення 

дисципліни за кредитно-модульною системою організації навчального процесу / 

Л.I. Вишневецька. – Електрон. дані. – Полтава: ПУСКУ, 2010. 

15.  Статистика підприємства з основами економічної статистики [Элек-

тронный ресурс] : навчально-методичний посібник для самостійного вивчення 

дисципліни за кредитно-модульною системою організації навчального процесу / 

Ю.В. Моторний. – Електрон. дані. – Полтава: ПУСКУ, 2010. 

 

Допоміжна 

1. Вашків П.Г.  Теорія статистики: [навч. посіб.] / П.Г.  Вашків, В.І. Пас-

тер, В.П. Сторожук - К.: Либідь, 2001. - 320с. 

2. Статистика: [підруч] / За ред. С.С. Герасименка. - K.: КНЕУ, 2000. 

3. Мармоза А.Т. Теорія статистики: підручник /А.Т. Мармоза.- [2-е  

4. вид., перероб. та доп.].- К.:ЦУЛ, 2013. – 558 c. 

5. Матковський С. О. Статистика: [навч. посіб.], 2-ге вид. / С. О. 

Матковський, Л. І. Гальків, О. С. Гринькевич, О. З. Сорочак. – Львів: «Новий 

Світ-2000», 2011. – 429 с. 

6. Моторин, Р. М. Статистика для економістів: навч. посібник / Р. М. 

Моторин, Е. В. Чекотовський. — 3-тє вид., випр. і доп. — К. : Знання, 2013. – 

381c. 

7. Макущенко Л. І. Розвиток регіональної статистики в Україні / Л. І. Ма-

кущенко // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2007. – № 

4. – С. 152-156. 

8. Бублик С. Г. Удосконалення державної системи статистичного 

спостереження за розвитком дослідницького потенціалу в Україні / С. Г. Бублик // 

Статистика України. – 2011. – № 2. – С. 84-87. 

 

14. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ 

1. Навчально-методичний кабінет кафедри обліку та аудиту ОНАХТ, ауд. А-

301. 

2. Бібліотека ОНАХТ. 

3. Одеська наукова бібліотека ім. М. Горького. 

4. Сайти мережі Internet: 

 http://www.rada.gov.ua 

 http://www.dtkt.com.ua 

 http://www.liga.com.ua 

 http://www.balans.com.ua 

 http://www.vobu.com.ua 

 http://buhgalter911.com 

 

http://catalog.uccu.org.ua/opacunicode/index.php?url=/auteurs/view/10867/source:default
http://catalog.uccu.org.ua/opacunicode/index.php?url=/auteurs/view/48966/source:default
http://www.rada.gov.ua/
http://www.dtkt.com.ua/
http://www.liga.com.ua/
http://www.balans.com.ua/
http://www.vobu.com.ua/
http://buhgalter911.com/

