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ВСТУП 

 

Оцінка сучасного соціально-економічного стану будь-якої держави 

неможлива без проведення глибокого статистичного дослідження, що базується 

на надійній, вичерпній, своєчасній інформації. Інформація повинна мати 

кількісний та якісний характер.  

Саме статистика є галузою знань, де розглядаються загальні питання 

збору, вимірювання та аналізу масових кількісних даних в нерозривному 

зв’язку з їх якісними характеристиками, збагачуючи тим самим наші знання і 

даючи можливість пізнати суть розвитку явищ і процесів. 

Зараз в умовах інтеграції України у світовий економічний простір значно 

підвищується роль та місце статистики. Статистична методологія орієнтується 

на міжнародні стандарти. Тому курс «Статистика» займає важливе місце в 

начальному плані підготовки студентів за спеціальністю «Облік та 

оподаткування» 

Навчальна дисципліна «Статистика» є нормативною дисципліною для ОС 

«Бакалавр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за спеціальністю 

071 «Облік і оподаткування»  

Програму та робочу програму розроблено відповідно до навчального 

плану галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 

«Облік і оподаткування». 

Програма та робоча програма складається з наступних розділів: 

 Мета, завдання, результати вивчення дисципліни (компетентності), 

її місце в освітньому процесі. 

 Зміст дисципліни. 

 Структура дисципліни та розподіл годин за темами (тематичний 

план). 

 Тематика лекційних, практичних, самостійної роботи студентів. 

 Список рекомендованих джерел.  
 

 

1. МЕТА, ЗАВДАННЯ, РЕЗУЛЬТАТИ  ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

(КОМПЕТЕНТНОСТІ), ЇЇ МІСЦЕ  В  

ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ 

 

Метою вивчення дисципліни «Статистика» є надання студентам 

теоретичних знань та практичних навичок у процесі збирання, обробки та 

аналізу узагальненої інформації стосовно різних сфер суспільного життя, а 

також вміння студентами чітко інтерпретувати результати проведених 

статистичних досліджень. 

Предметом дисципліни «Статистика» є розміри та кількісні 

співвідношення масових соціально-економічних явищ і процесів у 

нерозривному зв’язку з їх якісної визначеністю в конкретних умовах місця та 

часу, також закономірності їх формування, розвитку, взаємозв`язку. 
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У результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати:  

– предмет та об’єкти статистики, основні категорії та поняття, що 

використовує дана наука, етапи проведення статистичних досліджень; 

 – теоретичні основи статистичного спостереження як спосіб формування 

інформаційної бази для проведення дослідження та прийняття управлінських 

рішень; 

        – порядок проведення наукової обробки, систематизації, підрахунку та 

узагальнення даних за допомогою основних статистичних прийомів та методів; 

        – порядок відображення статистичної інформації у таблицях та графіках. 

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні вміти:  

– проводити збір та первинну обробку отриманої інформації з метою її 

систематизації за різними ознаками;  

       –  за допомогою узагальнюючих показників (абсолютних, відносних, 

середніх величин), рядів динаміки, індексного та вибіркового методів        

проводити оцінку та комплексний аналіз соціально-економічних явищ та 

процесів, встановлювати тенденції їх розвитку;  

       – давати оцінку концентрації окремих показників, що характеризують 

соціально-економічний стан країни або окремих її регіонів; 

       –  проводити диференціацію доходів населення; 

– чітко інтерпретувати результати отриманих статистичних досліджень. 

Результати (компетенції) вивчення дисципліни. 

У процесі викладання навчальної дисципліни «Статистика» основну 

увагу приділено оволодінню студентами професійних компетентностей: 

 – у питаннях ролі та місця статистики в умовах інтеграції України у 

світовий економічний простір,  

          – у питаннях ролі Державної служби статистики України (Держстату) та її 

регіональних служб при проведенні державних статистичних спостережень,  

          – у питаннях використання основних статистичних прийомів та методів 

для оцінки   сучасного  соціально-економічному стану України та її регіонів; 

      – у питаннях проведення порівняльного аналізу основних 

макроекономічних показників України з аналогічними даними інших країн 

світу. 

Міждисциплінарні зв’язки: Теоретичною основою статистики як 

суспільної науки є економічна теорія (політична економія, макро- і 

мікроекономіка). На основі цих наук статистика виявляє кількісні зміни 

суспільних явищ та процесів, з урахуванням їх якісного змісту, при 

використанні своїх специфічних методів. Статистика тісно пов’язана з 

математикою, однак статистика користується не абстрактними теоремами, а 

розглядає реальні показники.  

Знання предмету «Статистика» дає можливість успішно перейти до 

вивчення предметів:  «Бухгалтерський облік», «Економічний аналіз» та інших 

економічних дисциплін, а також грамотного використання статистичної 

інформації та її аналізу при виконанні студентами  курсових робіт та інших 

видів наукової роботи. 
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2. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Тема 1. Методологічні засади статистики 

Предмет статистики як самостійної суспільної науки. Історія виникнення 

статистики як науки. Особливості статистики як самостійної суспільної науки. 

Основні категорії та поняття статистичної науки. Поняття статистичної 

методології. Методологічні засади статистики. Розділи науки статистики. Етапи 

статистичних досліджень.   

Державна служба статистики України як спеціально уповноважений 

центральний орган виконавчої влади у галузі статистики. Територіальні органи 

Держстату. Основні завдання та принципи діяльності органів державної 

статистики України. 

Рекомендована література: 

Законодавча база: 1, 3, 4, 6 

Основна: 1-7 

Додаткова: 1-5;  

Інтернет ресурси: 2-3 

 

                               Тема 2. Статистичне спостереження 
Статистичне спостереження  – перший етап статистичного дослідження. 

Поняття про статистичне спостереження. Головні програмно-методологічні 

питання статистичного спостереження. Поняття про об’єкт та одиницю 

спостереження, одиницю сукупності. Програма статистичного спостереження. 

Поняття про період спостереження та критичний момент часу.  

Форми статистичного спостереження: звітність, спеціально організовані 

статистичні спостереження, реєстри. Поняття звітності, її значення, види 

звітності. Переписи – одна із форм спеціально організованого спостереження, їх 

необхідність та значення. Основні типи переписів. Порядок і особливості 

проведення переписів населення.        

Види статистичного спостереження за часом проведення: поточне, 

одноразове, періодичне. Види статистичного спостереження за охопленням 

елементів сукупності: суцільне і несуцільне: основного масиву, вибіркове, 

моніторинг, монографічне та ін. 

Способи статистичного спостереження. Помилки спостереження. Типи 

(види) помилок та методи контролю за отриманими даними. 

Рекомендована література: 

Законодавча база:1-5 

Основна: 1-7 

Додаткова: 1-5;  

Інтернет ресурси: 2-3 

 

Тема 3. Зведення та групування статистичних даних 
Поняття про статистичне зведення, завдання зведення. Класифікація 

статистичного зведення за різними ознаками: просте, групове, централізоване, 

децентралізоване, автоматизоване, ручне. 
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Групування – основа наукової обробки даних статистики. Види 

групування. Поняття про групувальну ознаку. Групування за атрибутивними та 

кількісними ознаками. Поняття про інтервали, види інтервалів: рівні, нерівні, 

відкриті, закриті. Встановлення розміру рівних інтервалів. Особливості 

проведення аналітичного групування. Ряди розподілу. Елементи рядів 

розподілу. Види рядів розподілу. 

Рекомендована література: 

Основна: 1-7 

Додаткова: 1-5 

 

            Тема 4. Подання статистичних даних: таблиці, графіки, карти 

Загальне поняття про статистичні таблиці, їх значення. Складові елементи 

статистичних таблиць. Класифікація статистичних таблиць за різними 

ознаками. Основні вимоги щодо побудови статистичних таблиць. 

Поняття статистичного графіка. Значення графіків для відображення 

статистичних даних. Елементи графіків. Основні рекомендації та вимоги до 

побудови статистичних графіків різних видів. 

Рекомендована література: 

Основна: 1-7 

Додаткова: 1-5 

Інтернет ресурси: 2-3 

 

Тема 5. Узагальнюючі статистичні показники 
Суть та значення статистичних показників. Структура статистичного 

показника. Класифікація статистичних показників за різними ознаками. 

Поняття про абсолютні величини, їх значення в статистиці. Одиниці 

вимірювання абсолютних величин. 

Відносні величини, їх суть, форми вираження. Основні види відносних 

величин: структури, координації, динаміки, планового завдання, виконання 

плану, порівняння, інтенсивності. Порядок їх визначення. 

Поняття про середні величини, їх значення та види. Середня арифметична 

проста та зважена, порядок її обчислення. Математичні властивості середньої 

арифметичної. Середня гармонічна проста та зважена, умови і порядок її 

обчислення. Особливості визначення середніх величин за даними інтервальних 

варіаційних рядів розподілу. 

Рекомендована література: 

Законодавча база: 8 

Основна: 1-7 

Додаткова: 1-5 

Інтернет ресурси: 2-3 

 

Тема 6. Аналіз рядів розподілу 
Значення аналізу рядів розподілу. Характеристики центру розподілу: мода 

та медіана. Порядок та особливості їх обчислення у дискретних та інтервальних 

варіаційних рядах розподілу.  
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Показники варіації: розмах варіації, середнє лінійне  відхилення, середнє 

квадратичне відхилення, дисперсія, коефіцієнт варіації. Їх значення та порядок 

визначення. Види та математичні властивості дисперсії. 

Форми рядів розподілу: симетричний розподіл, правостороння та 

лівостороння асиметрія. Коефіцієнт асиметрії. Ексцес розподілу.  

Рекомендована література: 

Основна: 1-7 

Додаткова: 1-5 

Інтернет ресурси: 2 

 

      Тема 7. Аналіз концентрації, диференціації  та подібності  розподілів 

Сутність та значення показників концентрації та подібності  розподілів при 

аналізі соціально-економічних явищ та процесів. Оцінка нерівномірності 

розподілу між окремими складовими сукупності  за допомогою коефіцієнтів 

локалізації та концентрації. Коефіцієнти диференціації (децильний, 

квартальний), їх значення та порядок розрахунку. 

Рекомендована література: 

Основна: 1-7 

Додаткова: 1-5 

Інтернет ресурси: 2 

 

      Тема 8. Статистичні методи вимірювання взаємозв’язків 

Класифікація взаємозв’язків між явищами за різними ознаками. Загальні 

методи вимірювання взаємозв’язків. Перевірка істотності та оцінка щільності 

кореляційного зв’язку за допомогою лінійного коефіцієнта кореляції. Вивчення 

зв’язку між якісними (атрибутивними) ознаками. 

Рекомендована література: 

Основна: 1-7 

Додаткова: 1-5 

 

                         Тема 9. Аналіз інтенсивності динаміки      

Поняття про ряди динаміки та їх значення. Елементи ряду динаміки. 

Класифікація рядів динаміки за різними ознаками. Показники (характеристики) 

рядів динаміки: абсолютний приріст (зниження), темп зростання, темп 

приросту (зниження), абсолютне значення 1 % приросту. Їх значення та 

порядок розрахунку.  

Середні характеристики (показники) інтенсивності динаміки: середній 

абсолютний приріст, середній темп зростання, середній темп приросту. Їх 

значення та порядок розрахунку. Методи обчислення середнього рівня в 

інтервальних та моментних рядах динаміки. 

Рекомендована література: 

Основна: 1-7 

Додаткова: 1-5 

Інтернет ресурси: 2-3 
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                       Тема 10. Аналіз тенденцій розвитку та коливань  

Поняття про основну тенденцію розвитку. Способи статистичного 

виявлення тенденцій розвитку. Статистичне виявлення тенденцій розвитку 

способом збільшення інтервалів. Статистичне виявлення тенденцій розвитку 

способом згладжування за допомогою ковзної середньої. Аналітичне 

вимірювання ряду динаміки. Статистична оцінка сезонних коливань. 

Рекомендована література:  

Основна: 1-7 

Додаткова: 1-5 

Інтернет ресурси: 2-3 

 

                                          Тема 11. Індексний метод 

Поняття про індекси та їх значення при проведенні статистичного 

аналізу. Класифікація індексів за різними ознаками.  

Індивідуальні індекси, їх значення та порядок розрахунку. Агрегатний 

індекс – основна форма загального економічного індексу. Поняття про середні 

індекси. Порядок розрахунку середніх арифметичних та середніх гармонічних 

індексів. Взаємозв’язки індексів. Визначення ступені впливу окремих факторів 

на результативний показник за допомогою індексного методу.  

Значення та порядок розрахунку індексів змінного, фіксованого складу та 

структурних зрушень.  

Рекомендована література:  

Основна: 1-7 

Додаткова: 1-5 

Інтернет ресурси: 2-3 

 

                          Тема  12. Вибірковий метод  
Поняття про вибіркове спостереження та його переваги над іншими 

видами статистичного спостереження. Методи та способи відбору одиниць у 

вибіркову сукупність. Поняття генеральної та вибіркової сукупності. 

Поняття про помилки вибірки. Класифікація помилок вибірки за різними 

ознаками. Порядок розрахунку стандартних та граничних помилок вибірки. 

Поняття про довірчий інтервал та порядок його розрахунку.  

Порядок визначення необхідної чисельності вибірки. 

Рекомендована література: 

Законодавча база: 7 

Основна: 1-7 

Додаткова: 1-5 

 

 Тема 13. Статистична перевірка гіпотез  
       Основні поняття. План перевірки статистичних гіпотез. Критерії. Приклад 

перевірки статистичної гіпотези. 

Рекомендована література: 

Основна: 1-7 

Додаткова: 1-5 
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3. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛІНИ ТА РОЗПОДІЛ ГОДИН 
 ЗА ТЕМАМИ (ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН) 

Назва теми 

Кількість годин 
Форми 
контролю 

Усього 
годин/ 
кред. 

з них 

Лекції 
Практичні  

заняття/   МК 
самостійна 

робота  
1 2 3 4 5 6 

Тема 1. Методологічні засади 

статистики 
7 2  5 УО, КСР 

Тема 2. Статистичне 

спостереження 
11 4 2 5 

КСР, Т, 
ІПЗ 

Тема 3. Зведення та групування 

статистичних даних 
12 4 4 4 

КСР, Т, 
ІПЗ 

Тема 4. Подання статистичних 

даних: таблиці, графіки, карти 
12 2 4 6 

КСР, Т, 
ІПЗ 

Тема 5. Узагальнюючі статистичні 

показники 
21 6 10 5 

КСР, Т, 
ІПЗ 

Тема 6. Аналіз рядів розподілу 12 4 4 4 
КСР, Т, 

ІПЗ 

Тема 7. Аналіз концентрації, 

диференціації  та подібності  

розподілів 

12 4 4 4 КСР, ІПЗ 

Тема 8. Статистичні методи 

вимірювання взаємозв’язків 
14 4 6 4 КСР, Т 

Тема 9. Аналіз інтенсивності 

динаміки  
19 4 10 5 

КСР, Т, 
ІПЗ 

Тема 10. Аналіз тенденцій 

розвитку та коливань 
15 4 6 5 КСР, ІПЗ 

Тема 11. Індексний метод 21 6 10 5 
КСР, Т, 

ІПЗ 

Тема 12. Вибірковий метод 16 4 6 6 
КСР, Т, 

ІПЗ 

Тема 13. Статистична перевірка 

гіпотез 
6 2  4 КСР 

Контрольна робота 2  2  Т, ІПЗ 

РАЗОМ: 180/6 50 68 62  

Підсумковий контроль –  екзамен 
 
Умовні скорочення: 
УО – усне опитування; 
КСР – контроль самостійної роботи;  
СЗ – ситуаційні завдання; 
Т  – тестування. 
ІПЗ – індивідуальне практичне завдання 
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4. ТЕМАТИКА ЛЕКЦІЙНИХ,  

ПРАКТИЧНИХ (СЕМІНАРСЬКИХ) ЗАНЯТЬ,  

САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 
 

Результати навчання Навчальна дисципліна 

Робочий  

час  

студента, 

год. 

Оцінювання в 

балах 

 

 

 

 

Знати: 

суть предмету та методу 

статистичної науки, її 

основних категорій; 

основні завдання та 

принципи діяльності 

органів державної 

статистики України; 

значення статистики в 

умовах інтеграції 

України у світовий 

економічний простір 

Вміти: 

відрізняти кількісні 

ознаки від 

атрибутивних, факторні 

від результативних; 

етапи проведення 

статистичних 

досліджень 

Тема 1. Методологічні засади статистики 

Лекція 1. Предмет та метод статистики  

План: 

1. Предмет та об’єкт статистичних досліджень  

2. Статистична  методологія 

3. Державна служба статистики України та її 

територіальні органи 

Рекомендована література: 

Законодавча база:1, 3, 4, 6 

Основна: 1-7 

Додаткова: 1-5 

Інтернет ресурси: 2-3 

2  

Самостійна робота студента 

1. Ознайомлення з законодавчими  та 

нормативними документами у галузі 

статистики  

 2. Питання для самостійного вивчення: 

  - Історія виникнення та еволюції статистики 

як науки                                                     

3. Виконання тестових завдань для 

самоконтролю  

Рекомендована література: 

Законодавча база:1, 3, 4, 6 

Основна: 1-7 

Додаткова: 1-5  

Інтернет ресурси: 2-3 

5 2 

 

 

 

 

 

 

Знати: 

сутність та порядок 

проведення 

статистичного 

спостереження, його 

форми, види та способи; 

роль Державної служби 

статистики України та її 

регіональних служб при 

проведенні державних 

статистичних 

Тема 2. Статистичне спостереження 

Лекція № 2 Поняття про статистичне 

спостереження, його форми, види та 

способи 

План: 

1. Поняття про статистичне  спостереження  

та його значення 

 2. Форми, види  та способи статистичного  

спостереження  

Рекомендована література: 

Основна: 1-7 

Додаткова: 1-5  

2  

Лекція № 3 Перепис як спеціально 

організоване статистичне спостереження 

План 

1. Поняття про переписи, їх види 

2. Перепис населення як найбільше повне та 

2  
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спостережень. 
Вміти: 

організувати роботу зі 

збирання первинних 

даних та  проведення 

контролю за 

правильністю отриманої 

інформації 

. 
 

достовірне джерело інформації про населення 

3. Помилки спостереження, їх види та методи 

контролю за отриманими даними 

Рекомендована література: 

Законодавча база: 2, 5 

Основна: 1-7 

Додаткова: 1-5  

Інтернет ресурси: 2-3 

Практичне заняття № 1 

Статистичне спостереження 

Рішення задач з Практикуму для аудиторних 

практичних занять та СРС  

План: 

1. Вказати форми, види та способи 

статистичного спостереження 

2. Визначити період спостереження та 

критичний момент часу  

3. Провести арифметичний та логічний 

контроль даних статистичного спостереження 

2 4 

Самостійна робота студента 

1. Ознайомлення з законодавчими  та 

нормативними документами: п.2. п.5    

2. Питання для самостійного вивчення: 

   – Організація статистичного спостереження  

3. Виконання тестових завдань для 

самоконтролю 

4. Рішення додаткової задачі 

Рекомендована література: 

Законодавча база:1-5 

Основна: 1-7 

Додаткова: 1-5 

5 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знати: 

необхідність 

проведення зведення та 

групування первинних 

статистичних даних, 

види групування, 

поняття про інтервали 

та їх види, поняття про 

рядів розподілу, їх види 

Вміти: 

проводити групування 

первинних 

статистичних даних за  

Тема 3. Зведення та групування  

статистичних даних 

Лекція № 4 Зведення та групування  

статистичних даних 

План 

1. Поняття про статистичне зведення 

2. Групування-основа наукової обробки 

статистичних даних 

Рекомендована література: 

Основна: 1-7 

Додаткова: 1-5 

2  

Лекція № 5 Ряди розподілу 

План: 

1. Поняття про ряди розподілу та їх елементи 

2. Види рядів розподілу 

Рекомендована література 

Основна: 1-7 

Додаткова: 1-5 

2  

Практичні заняття № 2-3 

Тема: Зведення та групування 

статистичних даних 

4 5 
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атрибутивними та 

кількісними ознаками 

   

Рішення задач з Практикуму для аудиторних 

практичних занять та СРС  

План: 

1. Проведення групування за атрибутивними 

ознаками 

2. Проведення групування за кількісними 

ознаками 

3. Проведення аналітичного групування та 

встановлення залежність між показниками 

Самостійна робота студента 

1. Виконання тестових завдань для 

самоконтролю 

2. Рішення додаткових задач 

Рекомендована література 

Основна: 1-7 

Додаткова: 1-5 

4 1 

 

Знати: 

види статистичних 

таблиць та графіків, їх 

складові, правила 

побудови 

Вміти: 

відображати результати 

зведення та групування 

в статистичних 

таблицях та графіках 

 

Тема 4. Подання статистичних даних: 

таблиці, графіки, карти 

Лекція № 6 Подання статистичних даних: 

таблиці, графіки, карти 

План: 

1. Поняття про статистичні таблиці, їх 

значення. Види статистичних таблиць 

2. Правило побудові статистичних таблиць 

3. Поняття про статистичні графіки, їх види та 

правило побудови 

Рекомендована література: 

Основна: 1-7 

Додаткова: 1-4 

Інтернет ресурси: 2-3 

2  

Практичні заняття № 4-5 Побудова 

статистичних таблиць та графіків 

Рішення задач з Практикуму для аудиторних 

практичних занять та СРС  

План: 

1. Побудувати макети простих статистичних 

таблиць 

 2. Побудувати макети статистичних таблиць, у 

підметі яких є групування за однією, двома і 

більше ознаками 

 3. Відобразити статистичну інформацію у 

вигляді графіків 

4 3 

Самостійна робота студента 

1. Питання для самостійного вивчення: 

-    Елементи графіків.  

-  Основні рекомендації та вимоги щодо 

побудови статистичних графіків різних видів. 

2. Виконання тестових завдань для 

самоконтролю 

3. Рішення додаткових задач 

Рекомендована література: 

Основна: 1-7 

6 1 
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Додаткова: 1-5 

Інтернет ресурси: 2-3 

   

Знати: 

суть та значення 

показників  при 

проведенні аналізу 

результатів діяльності 

окремо взятих суб’єктів 

господарської 

діяльності  та оцінки 

економічного стану 

країни у цілому; 

значення абсолютних, 

відносних та середніх 

величин 

Вміти: 

проводити аналіз стану 

та змін явищ та 

процесів за допомогою 

різних видів відносних 

та середніх величин, 

чітко інтерпретувати 

отримані результати 

 

Тема 5. Узагальнюючі статистичні 

показники 

Лекція № 7 Суть та значення статистичних 

показників. Абсолютні величини 

План: 

1. Суть та значення статистичних показників 

Структура статистичного показника 

2. Поняття про абсолютні величини, їх 

значення в статистиці 

Рекомендована література: 

Законодавча база: 8 

Основна: 1-7 

Додаткова: 1-5 

Інтернет ресурси: 2-3 

2  

Лекція № 8 Відносні величини 

План: 

1. Поняття про відносні величини та їх 

значення 

2. Порядок розрахунку відносних величин 

різних видів 

Рекомендована література: 

Законодавча база: 8 

Основна: 1-7 

Додаткова: 1-5 

2  

Практичні заняття № 6-8 

Розрахунок відносних величин різних видів 

Рішення задач з Практикуму для аудиторних 

практичних занять та СРС  

План: 

1. Визначити та проаналізувати відносні 

величини виконання плану, планового 

завдання, динаміки  

 2. Визначити відносні величини структури, 

координації та порівняння 

         3. Визначити відносні величини інтенсивності 

4. Комплексний аналіз явищ та процесів за 

допомогою різних видів відносних величин 

6 6 

Лекція № 9 Середні величини 

План: 

1. Поняття про середні величини та їх 

значення. Види середніх величин 

2. Середня арифметична проста та зважена, 

порядок її розрахунку 

3. Середня гармонійна проста та зважена, 

умови та порядок її розрахунку 

4. Особливості  визначення  середніх величин  

за   даними  інтервальних  варіаційних  рядів  

Рекомендована література: 

Основна: 1-7 

Додаткова: 1-5 

2  
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Інтернет ресурси: 2-3 

Практичне заняття № 9 Розрахунок 

середніх величин за формулами середньої 

арифметичної та середньої гармонічної                                                                                  
Рішення задач з Практикуму для аудиторних 

практичних занять та СРС 

План: 

1.Обґрунтувати на конкретних прикладах 

використання середньої арифметичної простої 

та  зваженої  

 2.Обґрунтування на конкретних прикладах 

використання середньої гармонічної зваженої 

2  

Практичне заняття № 10  Особливості 

визначення середніх  величин за 

      даними інтервальних варіаційних рядів 

розподілу 

Рішення задач з Практикуму для аудиторних 

практичних занять та СРС  

План: 

          1. Визначити середні величини за даними 

закритих інтервальних варіаційних рядів 

розподілу. 

 2. Визначити середні величини за даними 

відкритих інтервальних варіаційних рядів 

розподілу 

2 5 

Самостійна робота студента 

Питання для самостійного вивчення: 

 –  Класифікація статистичних показників за 

різними ознаками. 

 – Математичні властивості середньої 

арифметичної величини 

 2. Виконання тестових завдань для 

самоконтролю 

Рекомендована література: 

Основна: 1-7 

Додаткова: 1-4 

5 2 

 

 

 

 

 

Знати: 

суть та значення моди, 

медіани та показників 

варіації при проведенні 

комплексного аналізу 

масових соціально-

економічних явищ та 

процесів, що 

відбуваються в Україні 

та її регіонах 

Вміти: 

Тема 6. Аналіз рядів розподілу 

Лекція № 10 Поняття про моду та медіану, 

порядок їх розрахунку 

План 

         1. Поняття про моду та її значення.  Порядок 

розрахунку моди у дискретних та 

інтервальних варіаційних рядах розподілу 

 2. Поняття про медіану та її значення.  

Порядок розрахунку медіани у дискретних та 

інтервальних варіаційних рядах розподілу 

Рекомендована література: 

Основна: 1-7 

Додаткова: 1-4 

Інтернет ресурси: 2 

2  

Лекція № 11  Показники варіації 

План: 
2  
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розраховувати моду та 

медіану як у дискретних 

так й  інтервальних 

рядах розподілу, 

показники варіації, на 

основі зроблених 

розрахунків робити 

обґрунтовані висновки 

 

1. Поняття про показники варіації, їх значення 

2. Розрахунок показників варіації 

Рекомендована література: 

Основна: 1-7 

Додаткова: 1-5 

Практичне заняття № 11 Розрахунок  

моди та медіани 

Рішення задач з Практикуму для аудиторних 

практичних занять та СРС  

План: 

1.Визначити моду та медіану у дискретних 

варіаційних рядах розподілу  

2. Визначити характеристики центра 

розподілу: середній рівень, моду та медіану 

інтервальних варіаційних рядах розподілу 

2  

Практичне заняття № 12 Розрахунок 

показників варіації 

Рішення задач з Практикуму для аудиторних 

практичних занять та СРС  

План: 

Т    1.  Провести порівняльний аналіз  варіації за  

первинними незгрупованими даними 

2. Оцінити особливості варіації згрупованих 

ознак 

2 5 

Самостійна робота студента 

1.Виконання тестових завдань для 

самоконтролю 

2. Виконання додаткових задач 

Рекомендована література: 

Основна: 1-7 

Додаткова: 1-5 

4 1 

 

 

 

 

 

 

 

Знати: 

суть та значення 

показників концентрації 

та диференціації  при 

проведенні 

комплексного аналізу 

масових соціально-

економічних явищ та 

процесів, що 

відбуваються в Україні 

та її регіонах 

Вміти: 

розраховувати 

показники концентрації 

Тема 7. Аналіз концентрації, диференціації  

та подібності  розподілів 

Лекція № 12 Оцінка нерівномірності 

розподілу між окремими складовими 

сукупності  за допомогою коефіцієнтів 

локалізації та концентрації 

План: 

1. Коефіцієнт локалізації, його значення при 

аналізі соціально-економічних процесів та 

порядок розрахунку 

2.  Коефіцієнт концентрації, його значення 

при аналізі соціально-економічних процесів 

та порядок розрахунку 

Рекомендована література: 

Основна: 1-7 

Додаткова: 1-5 

Інтернет ресурси: 2 

2  

Лекція № 13  Сутність та значення 

коефіцієнтів диференціації  та порядок їх 

розрахунку 

План: 
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та диференціації та на  

основі зроблених 

розрахунків робити 

обґрунтовані висновки, 

у тому числі давати 

оцінку концентрації 

окремих показників, що 

характеризують 

соціально-економічний 

стан в Україні, 

проводити 

диференціацію доходів 

населення у цілому по 

Україні та в окремих її 

регіонах 

1. Квартільний коефіцієнт диференціації, його 

значення та порядок розрахунку 

2. Децільний коефіцієнт диференціації, його 

значення та порядок розрахунку 

Рекомендована література: 

Основна: 1-7 

Додаткова: 1-5 

2 

 

Практичне заняття № 13 Розрахунок 

показників концентрації та локалізації 

Рішення задач з Практикуму для аудиторних 

практичних занять та СРС  

План: 

1. Розрахунок коефіцієнта концентрації 

2. Розрахунок коефіцієнта локалізації 

3. Розрахунок коефіцієнта подібності 

2  

Практичне заняття № 14 Розрахунок 

показників диференціації 

Рішення задач з Практикуму для аудиторних 

практичних занять та СРС  

План: 

1. Розрахунок квартільного коефіцієнту 

диференціації 

2. Розрахунок децільного коефіцієнту 

диференціації  

2 2 

Самостійна робота студента 

1.Виконання тестових завдань для 

самоконтролю 

2. Виконання додаткових задач 

Рекомендована література: 

Основна: 1-7 

Додаткова: 1-5 

4 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знати: 

види взаємозв’язків між 

явищами, 

загальні методи 

вимірювання 

взаємозв’язків 

Вміти: 

за допомогою різних 

коефіцієнтів 

Тема 8. Статистичні методи вимірювання 

взаємозв’язків 

Лекція № 14 Оцінка зв’язку між 

кількісними ознаками  

План: 

1. Класифікація взаємозв’язків  між явищами 

за різними ознаками 

2. Загальні методи вимірювання 

 взаємозв’язків 

3. Перевірка істотності та оцінка щільності 

кореляційного зв’язку за допомогою 

лінійного коефіцієнта кореляції 

Рекомендована література: 

Основна: 1-7 

Додаткова: 1-5 

2  

Лекція № 15 Вивчення зв’язків між 

атрибутивними ознаками 

План: 

1. Вивчення взаємозв’язків між 

атрибутивними ознаками за допомогою 

квадратних таблиць взаємної спряженості  

2  
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встановляти напрямок 

та щільність зв’язку між 

кількісними та 

атрибутивними 

ознаками 

 

2. Вивчення взаємозв’язків між 

атрибутивними ознаками за допомогою 

прямокутних таблиць взаємної спряженості 

Рекомендована література: 

Основна: 1-7 

Додаткова: 1-5 

Практичне заняття № 15 Оцінка 

зв’язку між кількісними показниками  

за допомогою  балансового методу  

Рішення задач з Практикуму для аудиторних 

практичних занять та СРС  

План: 

1. Назвати види взаємозв’язків між явищами  

 2. Вивчення невідомих показників за 

допомогою балансового способу 

2  

Практичне заняття № 16 Оцінка зв’язку 

між кількісними ознаками за допомогою 

лінійного коефіцієнта кореляції  

Рішення задач з Практикуму для аудиторних 

практичних занять та СРС  

План: 

1. Оцінка щільності кореляційного зв’язку за 

допомогою лінійного коефіцієнта кореляції та 

встановлення прямого зв’язку  

2. Оцінка щільності кореляційного зв’язку за 

допомогою лінійного коефіцієнта кореляції та 

встановлення оберненого зв’язку  

2  

Практичне заняття № 17 Вивчення 

взаємозв’язків між атрибутивними  

ознаками 

Рішення задач з Практикуму для аудиторних 

практичних занять та СРС  

План: 

1. Вивчення взаємозв’язків між 

атрибутивними ознаками за допомогою 

квадратних таблиць взаємної спряженості  

2. Вивчення взаємозв’язків між 

атрибутивними ознаками за допомогою 

прямокутних таблиць взаємної спряженості 

2 2 

Самостійна робота студента 

1.Виконання тестових завдань для 

самоконтролю 

2. Виконання додаткових задач 

Рекомендована література: 

Основна: 1-7 

Додаткова: 1-5 

4 1 

 

 

Знати: 

сутність, значення та 

необхідність 

використання способу 

Тема 9. Аналіз інтенсивності динаміки 

Лекція № 16  Поняття про ряди динаміки.  

Показники рядів динаміки 

План: 

1. Поняття про ряди динаміки та їх значення. 

Елементи ряду динаміки. 

2  
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порівняння у часі при 

проведенні 

комплексних 

досліджень соціально-

економічних явищ та 

процесів 

Вміти: 

відрізняти між собою 

інтервальні та моментні 

ряди динаміки, 

визначати показники 

рядів динаміки 

ланцюговим та 

базисним способом, 

середні рівні та середні 

показники рядів 

динаміки,  чітко 

інтерпретувати 

отримані результати; 

на основані 

статистичних даних 

проводити аналіз змін 

макроекономічних 

показників України та 

окремих її регіонів за 

останні роки 

 

2. Показники рядів динаміки 

Основна: 1-7 

Додаткова: 1-4 

Інтернет ресурси: 2, 3 

Лекція № 17  Середні показники 

інтенсивності динаміки 

План: 

1. Методи обчислення середнього рівня 

інтервальних та моментних рядів динаміки 

2. Визначення середніх показників рядів 

динаміки 

Основна: 1-7 

Додаткова: 1-5 

Інтернет ресурси: 2, 3 

2  

Практичні заняття № 18-20 Обчислення 

показників динаміки 

Рішення задач з Практикуму для аудиторних 

практичних занять та СРС  

План: 

 1. Встановлення видів рядів динаміки за 

ознакою часу 

  2. Розрахунок  показників ряду динаміки 

ланцюговим та  базисним способом 

6  

Практичні заняття № 21-22 

Обчислення середніх показників 

інтенсивності динаміки 

 Рішення задач з Практикуму для аудиторних 

практичних занять та СРС  

План: 

1. Визначення середнього рівня у 

інтервальних рядах динаміки 

2. Визначення середнього рівня у моментних 

рядах динаміки 

3. Визначення середніх показників 

(характеристик) ряду динаміки 

4 6 

Самостійна робота студента: 

1.Питання для самостійного вивчення:  

 –  Класифікація рядів динаміки за різними 

ознаками 

2. Виконання тестових завдань для 

самоконтролю 

3. Виконання додаткових задач  

Рекомендована література: 

Основна: 1-7 

Додаткова: 1-5 

5 2 

Знати: 

поняття тренду, види 

напрямів тенденцій, основні 

способи виявлення 

тенденцій розвитку  

Вміти: 

за допомогою різних 

Тема 10. Аналіз тенденцій розвитку та 

коливань 

Лекція № 18 Поняття про тенденцію 

розвитку  

1. Поняття про основну тенденцію розвитку. 

2. Способи статистичного виявлення 

тенденцій розвитку  

2  
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статистичних способів 

встановлювати напрями 

трендів при проведенні 

аналізу соціально-

економічних явищ та 

процесів, у тому числі в 

Україні та окремих її 

регіонах  

 

Рекомендована література: 

Основна: 1-7 

Додаткова: 1-4 

Інтернет ресурси: 2-3 

Лекція № 19 Виявлення тенденцій змін 

різних соціально-економічних явищ та 

процесів 

1. Статистичне виявлення тенденцій розвитку 

способом збільшення інтервалів 

2. Статистичне виявлення тенденцій розвитку 

способом згладжування за допомогою ковзної 

середньої 

3. Аналітичне вимірювання ряду динаміки 

2  

Практичні заняття № 23-24 Виявлення 

тенденцій розвитку способом укрупнення 

інтервалів та згладжування за допомогою 

ковзної середньої 

Рішення задач з Практикуму для аудиторних 

практичних занять та СРС  

План: 

1. Статистичне виявлення тенденцій розвитку 

способом збільшення інтервалів 

2. Статистичне виявлення тенденцій розвитку 

способом згладжування за допомогою ковзної 

середньої 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

Практичні заняття № 25 Аналітичне 

вимірювання ряду динаміки 

Рішення задач з Практикуму для аудиторних 

практичних занять та СРС  

План 

1. Аналітичне вимірювання ряду динаміки 

2. Встановлення прогнозу явищ та процесів 

2 2 

Самостійна робота студента: 

1. Питання для самостійного вивчення:  

 –  Статистична оцінка сезонних коливань 

2. Виконання тестових завдань для 

самоконтролю 

3. Виконання додаткових задач  

Рекомендована література: 

Основна: 1-7 

Додаткова: 1-5 

5 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 11. Індексний метод 

Лекція № 20 Поняття про індекси, їх 

значення 

План: 

1.Поняття про індекси, їх значення та види  

2.Індивідуальні індекси, їх значення та 

порядок розрахунку 

Рекомендована література: 

Основна: 1-7 

Додаткова: 1-5 

Інтернет ресурси: 2-3 

2  
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Знати: 

економічну сутність 

індексів та їх роль при 

оцінки багатьох 

соціально-економічних 

явищ та процесів, 

класифікацію індексів 

Вміти: 

 визначати 

індивідуальні та 

загальні індекси у 

агрегатної або формі 

середніх індексів; за 

допомогою індексів 

здійснювати різні 

порівняння у просторі, 

у часі; встановлювати 

оцінку впливу 

факторних ознак на 

динаміку 

результативного 

показника,  

використовувати 

індекси як важливий 

інструмент при 

проведенні аналізу 

стану та розвитку  

різних соціально-

економічних явищ та 

процесів. що 

відбуваються в Україні 

або в окремих її 

регіонах 

 

 

 

Лекція № 21 Агрегатний індекс  –  основна 

форма загального економічного індексу 

План: 

1. Поняття про загальні індекси. їх значення  

2. Порядок розрахунку загальних індексів у 

агрегатної формі 

3. Використання індексів для визначення 

ступені впливу окремих факторів на 

результативний показник 

Рекомендована література: 

Основна: 1-7 

Додаткова: 1-5 

2  

Лекція № 22 Середні індекси 

План: 

1. Поняття про середні індекси, Порядок 

розрахунку середніх арифметичних індексів 

2. Порядок розрахунку середніх гармонічних 

індексів 

Рекомендована література: 

Основна: 1-7 

Додаткова: 1-5 

2  

Практичне заняття № 26 Обчислення 

індивідуальних та загальних індексів у 

агрегатної формі 

Рішення задач з Практикуму для аудиторних 

практичних занять та СРС  

План: 

1. Визначення індивідуальних та загальних 

індексів цін. фізичного обсягу товарообігу та 

товарообігу  

2. Визначення індивідуальних та загальних 

індексі собівартості. фізичного обсягу 

продукції та витрат на виробництво  

 

 

 

 

2 

 

Практичні заняття № 27- 28 Середні індекси 

Рішення задач з Практикуму для аудиторних 

практичних занять та СРС  

План: 

1. Визначення загальних індексів цін а 

собівартості у формі середніх арифметичних 

індексів 

2.Визначення загальних індексів фізичного 

обсягу товарообігу та фізичного обсягу 

продукції у формі середніх гармонійних 

індексів 

4  

Практичні заняття № 29-30 Визначення 

ступені впливу окремих факторів на 

результативний показник за 

допомогою індексного методу 

Рішення задач з Практикуму для аудиторних 

практичних занять та СРС.  

План: 

          1. Визначення абсолютної зміни 

4 6 
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результативного показника за рахунок 

факторних ознак на основі використання 

індивідуальних індексів та загальних індексів 

у агрегатної формі 

          2. Визначення абсолютної зміни 

результативного показника за рахунок 

факторних ознак на основі використання 

середніх індексів  

Самостійна робота студента 

1 Питання для самостійного вивчення: 

  – Індекси змінного, фіксованого складу та 

структурних зрушень 

2. Виконання тестових завдань для 

самоконтролю 

3. Виконання додаткових задач  

Рекомендована література: 

Основна: 1-7 

Додаткова: 1-5 

5 2 

 

 

 

 

 

 

Знати: 

суть, значення та 

переваги вибіркового 

спостереження, 

способи та методи 

відбору одиниць з 

генеральної сукупності 

у вибіркову 

Вміти: 

розраховувати помилки 

вибірки та робити 

обґрунтувати висновки 

на основі отриманих 

результатів, 

використовувати 

вибіркове 

спостереження при 

проведенні державних 

статистичних 

спостережень 

 

Тема  12. Вибірковий метод  

Лекція № 23 Поняття про вибіркове 

спостереження та його значення 

План: 
1. Поняття про вибіркове спостереження та 

його переваги над іншими видами 

статистичного спостереження 

2.  Методи та способи відбору одиниць у 

вибіркову сукупність 

Рекомендована література: 

Законодавча база: 7 

Основна: 1-7 

Додаткова: 1-5 

2  

Лекція № 24 Порядок розрахунку 

помилок вибірки 

План:  
1. Поняття про помилки вибірки, їх види 

2. Порядок розрахунку помилок вибірки 

Рекомендована література: 

Основна: 1-7 

Додаткова: 1-5 

2  

Практичні заняття № 31-33 Розрахунок 

помилок вибірки 

Рішення задач з Практикуму для аудиторних 

практичних занять та СРС.  

План: 

1. Визначення помилок вибірки  для середньої 

2. Визначення помилок вибірки для частки 

6 4 

Самостійна робота студента 

1 Питання для самостійного вивчення: 

 - Вивчення Методики формування 

вибіркових сукупностей для проведення 

вибіркових обстежень населення 

(домогосподарств): 

6 2 
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  – Порядок визначення необхідної 

чисельності вибірки 

2. Виконання тестових завдань для 

самоконтролю 

3. Виконання додаткових задач  

Рекомендована література: 

Основна: 1-7 

Додаткова: 1-5 

Знати: 

основні поняття та 

план перевірки 

статистичних гіпотез 

Вміти: 

проводити перевірку 

статистичної гіпотези 

Тема 13. Статистична перевірка гіпотез  

Лекція№ 25 Статистична перевірка гіпотез 

План: 
1. Основні поняття статистичних гіпотез 

2. План перевірки статистичних гіпотез 

Рекомендована література: 

Основна: 1-7 

Додаткова: 1-4 

2  

Самостійна робота студента 

1. Питання для самостійного вивчення: 

 – Приклад перевірки статистичної гіпотези 

Рекомендована література: 

Основна: 1-7 

Додаткова: 1-4 

4 1 

 
Практичне заняття № 34 Контрольна 

робота 
2 30 

Всього 180 100 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 

 

5. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ З КУРСУ  

«Статистика»  
 

Кількість балів 

за аудиторні 

заняття та СРС 
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ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ 

 

Шкала оцінювання Шкала ECTS 

90 – 100 А 

82-89 В 

75-81 С 

69-74 D 

60-68 Е 

35-59 FX 

1-34 F 
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