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«Статистика» 

ВСТУП 

Система підготовки фахівців повинна забезпечити у випускників вузів 
розвинене економічне мислення, творчу активність, ініціативу та заповзят-
ливість. 

Вивчення дисципліни  «Статистика» для фахівців з економіки та управ-
ління виробництвом є важливою стадією навчання у вузі. 

Метою викладання дисципліни «Статистика» є: оволодіти методами 
збирання, обробки та аналізу інформації про масові економічні явища та 
процеси; сформувати теоретичні знання і практичні навички для аналізу та 
прогнозування макроекономічних показників, проведення розрахунків 
окремих соціально–економічних показників, побудови конкретних статис-
тичних моделей. 

Предмет навчальної дисципліни – це кількісний бік масових соціально-
економічних явищ і процесів у нерозривному зв'язку з їх якісним змістом, 
комплекс методів збирання, обробки, узагальнення та аналізу інформації про 
соціально-економічні явища і процеси, виявлення закономірностей розподі-
лу, розвитку і кількісних співвідношень масових суспільних явищ. 

В дисципліні «Статистика» вивчаються специфічні прийоми та методи 
статистичних досліджень, такі, як зведення та угруповання, метод середніх 
величини, вибірковий метод, індексний метод, методи виміру зв’язку між 
явищами. Крім того, розглядаються такі питання, як сучасні завдання стати-
стики в Україні; система національних розрахунків як методологічна основа 
організації статистики в умовах ринкової економіки; статистика результатів 
виробництва продукції та послуг; товарного та фінансового ринків, цін та 
ціноутворення на макрорівні, основні показники зовнішньоекономічної дія-
льності, показники ефективності суспільного виробництва та  рівня  життя 
населення. 

Завдання вивчення дисципліни «Статистика» полягає у наданні студен-
там навичок застосування статистичних методів збору та обробки соціально-
економічної інформації. 

Перелік знань, умінь та навичок студентів після вивчення дисципліни: 
 знати специфічні прийоми та методи статистичних досліджень; 
 вміти правильно організувати збирання статистичної інформації; 
 знати способи первинної обробки статистичної інформації; 
 вміти використовувати статистичні методи аналізу даних; 
 вміти розраховувати статистичні показники окремих напрямків та 

сфер економічної діяльності; 
 вміти розробляти методики обробки статистичних даних; 
 вміти будувати статистичні моделі аналізу та прогнозування ро-

звитку соціально-економічних явищ. 
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НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛИНИ 
«СТАТИСТИКА» 

 
№  
п\п Назва теми 

 I. Загальна теорія статистики 
1 Статистика як суспільна наука та її інформаційна база 
2 Статистичне спостереження 
3 Зведення та угрупування статистичних даних 
4 Середні величини у соціально-економічних дослідженнях 
5 Показники варіації 
6 Вибірковий метод 
7 Методи вивчення зв’язку між явищами та їх користування для 

управління соціально–економічними процесами 
8 Моделювання та аналіз динаміки соціально–економічних явищ 
9 Індексний метод аналізу 
 II. Соціально-економічна статистика 
10 Статистика результатів виробництва продукції та послуг 
11 Статистика товарного та фінансового ринків 
12 Статистика цін та ціноутворення на макрорівні 
13 Основні показники зовнішньоекономічної діяльності 
14 Статистичне вивчення ефективності суспільного  виробництва 
15 Статистика рівня та якості життя населення 
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«Статистика» 

 
ТЕМА 1 СТАТИСТИКА ЯК СУСПІЛЬНА НАУКА ТА ЇЇ ІНФОР-

МАЦІЙНА БАЗА 
Предмет статистики як суспільної науки. Теоретичні основи статистики. 

Зв’язок статистики з іншими науками. Специфічні прийоми та методи стати-
стичного вивчення явищ суспільного життя. Основні стадії статистичного 
дослідження. Розділи статистичної науки. Сучасна організація статистики в 
Україні, її завдання. 

[1, гл. 1; 7, гл. 1] 
 
ТЕМА 2 СТАТИСТИЧНЕ СПОСТЕРЕЖЕННЯ 
 Формування інформаційної бази статистичного дослідження. Про-

грамно- методологічні та організаційні питання статистичного спостережен-
ня. Форми, види та способи статистичного спостереження. Помилки спосте-
реження. Способи контролю матеріалів статистичного спостереження. 

[1, гл. 2; 4, гл. 2] 
 
ТЕМА 3 ЗВЕДЕННЯ ТА УГРУПОВАННЯ СТАТИСТИЧНИХ ДАНИХ 
 Поняття зведення та групування. Роль методу групування в аналізі ін-

формації. Завдання та види групувань. Групувальні ознаки та їхні види. 
Вибір інтервалів груп. Статистичні таблиці, їхні види. Правила побудови 
таблиць. Графічне зображення статистичних даних.  

[4, гл. 3; 1, гл. 4,6] 
 
ТЕМА 4 СЕРЕДНІ ВЕЛИЧИНИ У СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ДО-

СЛІДЖЕННЯХ 
 Середня, її суттєвість. Основні положення теорії середніх. Умови ти-

пажності середніх. Види середніх та способи їх обчислень. Середня арифме-
тична, її застосування (на ринку цінних паперів, при обчисленні показників 
ділової активності підприємств та інші). 

Середня квадратична, кубічна, біквадратична. Середня геометрична 
(проста та зважена), її застосування (для обчислення складних відсотків на 
ринку цінних паперів, для обчислення середнього коефіцієнту динаміки та 
інші). 

Середня хронологічна та її застосування у практиці аналізу економічних 
явищ. Середня прогресивна. Середня змінна. Структурні середні: мода та 
медіана. Поняття про сімейство статистичних середніх. Мажорантність се-
редніх величин.  

[1, гл. 5; 4, гл. 4; 7, гл. 5] 
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ТЕМА 5 ПОКАЗНИКИ ВАРІАЦІЇ 
 Поняття про варіацію. Показники варіації. 
 Розмах варіації. Дисперсія та середнє квадратичне відхилення. 
 Коефіцієнти варіації та диференціювання. Моменти розподілу та пока-

зники його форми. Види та взаємозв’язок дисперсій. 
[1, гл. 5; 4, гл. 5; 7, гл. 5] 

ТЕМА 6 ВИБІРКОВИЙ МЕТОД 
 Вибірковий метод у статистиці. Види вибірки. Способи відбирання. 

Помилки вибірки. Завдання, що вирішуються при застосуванні вибіркового 
методу. Мала вибірка. Статистична перевірка гіпотез. Оцінка істотності від-
мінності середніх. 

[1, гл. 7] 
 
ТЕМА 7 МЕТОДИ ВИВЧЕННЯ ЗВ’ЯЗКУ МІЖ ЯВИЩАМИ ТА ЇХ КО-

РИСТУВАННЯ ДЛЯ УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМИ 
ПРОЦЕСАМИ 

 Види та форми зв’язків, що розрізняються у статистиці. Статистичні 
методи вивчення зв’язків: метод паралельних порівнянь, метод аналітичних 
угрупувань, балансовий метод, графічний метод. 

 Поняття кореляційної залежності та її відмінність від функціональної. 
Основні моделі кореляційної залежності. Розрахунок параметрів рівнянь. 
Вимір тісноти зв’язку між явищами та способи обчислення основних 
показників: лінійний коефіцієнт парної кореляції, індекс кореляції. 
Коефіцієнти детермінації та їхній зміст. 

 Коефіцієнт кореляції знаків (коефіцієнт Фехнера). Коефіцієнт 
кореляції рангів Спірмена, Кенделла (коефіцієнт конкордації). Оцінка 
зв’язку між якісними ознаками: коефіцієнти асоціації та контингенції, 
критерій Пірсона. 

 Використання зв’язку між явищами для управління соціально-
економічними процесами у ринкових умовах. 

[1, гл. 8; 4, гл. 7; 7, гл. 7] 
 
ТЕМА 8 МОДЕЛЮВАННЯ ТА АНАЛІЗ ДИНАМІКИ СОЦІАЛЬНО- 

ЕКОНОМІЧНИХ ЯВИЩ 
 Моделі сучасних рядів динаміки. Основні показники рядів динаміки. 

Методи їхнього обчислення. Перетворення рядів: змикання та приведення 
до однієї підстави. 

 Поняття тенденції ряду. Методи виявлення тенденцій. Змінна середня, 
аналітичне вирівнювання, вибір аналітичної функції. Розрахунок параметрів 
рівняння тренду. 

 Інтерполяція та екстраполяція. 
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[1, гл.9; 4, гл. 8; 7, гл. 8] 
 
ТЕМА 9 ІНДЕКСНИЙ МЕТОД АНАЛІЗУ 
 Загальне поняття про індекси. Індекси індивідуальні та загальні (зведе-

ні). Агрегатний індекс як основна форма зведеного індексу. 
 Проблема зіставлення при побудові агрегатних індексів. Середній ари-

фметичний та гармонійний індекси, тотожні агрегатному. Ряди індексів з 
постійною та змінною базою порівняння (базисні та цепні індекси). Ряди ін-
дексів з постійними та змінними вагами. 

 Індексний метод аналізу динаміки середнього рівня: індекси змінного 
складу, індекси в постійній структурі (фіксованого складу), індекси структу-
рних зрушень. 

 Взаємозв’язок конкретних індексів. Індексний метод виявлення ролі 
окремих факторів динаміки. 

[1, гл. 10; 4, гл. 9; 7, гл. 9] 
 
ТЕМА 10 СТАТИСТИКА РЕЗУЛЬТАТІВ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУК-

ЦІЇ ТА ПОСЛУГ 
Виділення елементів промислової продукції за ступенем готовності: 

готові вироби; напівфабрикати, незавершене виробництво. Види вимірів 
обсягу виробництва реалізації продукції: натуральні, умовно–натуральні та 
вартісні показники. Вартісні показники продукції промисловості: валовий 
оборот, валова продукція, товарна продукція, реалізована продукція та їхній 
взаємозв'язок. Способи розрахунку валової продукції: заводський метод, 
трестовий, загальнопромисловий та народногосподарський.  

Система аналітичних показників статистики виробництва продукції та 
послуг: показники виконання плану за обсягом, асортиментом, 
комплектності, ритмічності. Факторний аналіз зростання обсягу 
виробництва продукції.  

Статистичне вивчення динаміки виробництва продукції. Індивідуальні 
та загальні індекси фізичного обсягу виробленої продукції. Схема 
розрахунку індексу фізичного обсягу промислового виробництва. 

[7, гл. 14; 7, гл. 14; 8, гл. 13] 
 
ТЕМА 11 СТАТИСТИКА ТОВАРНОГО ТА ФІНАНСОВОГО РИНКІВ 
Основні елементи товарного ринку. Еластичність попиту та пропозиції. 

Перехресна еластичність. Товарооборот та його види: валовий, чистий, 
оптовий, роздрібний. Коефіцієнт ланцюговості. Застосування індексного ме-
тоду для факторного аналізу динаміки товарообігу. Індексні моделі товаро-
обігу на мікро та макрорівні. Система показників товарних запасів: обсяг, 
структура, забезпеченість товарними запасами, запасомісткість. Показники 
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товарообороту: швидкість обігу, тривалість обороту, ефективність обороту. 
Суб'єкти і структура фінансового ринку. Показники виміру параметрів 
фінансового ринку: розмір кредитних вкладень, середня відсоткова ставка, 
динаміка валового доходу кредитних установ. Суб'єкти і структура кредит-
ного ринку. Показники виміру параметрів кредитного ринку. Ринок цінних 
паперів та його види. Система показників ринку цінних паперів: курс акції, 
ринкова ціна акцій, показник дивідендного віддання, коефіцієнт платоспро-
можності, коефіцієнт дивідендного покриття, коефіцієнт негайної 
ліквідності, коефіцієнт найбільшої ліквідності. Поняття ажіо і дисажіо. 

[2, гл. 18; 4, гл. 16,17] 
 
ТЕМА 12 СТАТИСТИКА ЦІН ТА ЦІНОУТВОРЕННЯ НА                 

МАКРОРІВНІ 
Соціально–економічна суттєвість цін і тарифів та завдання статистики. 
Теоретичні основи і загально-методологічні принципи статистики цін. 

Система індексів цін. Статистичне вивчення динаміки цін і тарифів підпри-
ємств. Статистика цін споживчого ринку. Розрахунок індексу споживчих 
цін. Статистичне вивчення інфляції. 

[2, гл. 23; 7, гл. 15; 8, гл. 14] 
 
ТЕМА 13 ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ    

ДІЯЛЬНОСТІ 
Зовнішньоторгівельна діяльність як об'єкт статистичного вивчення. 

Структура статистики зовнішньоекономічної діяльності.  
Основи методології митної статистики. Поняття митної і економічної 

території. Види митних режимів. Вартісна оцінка увезених і вивезених това-
рів. Структура і призначення класифікатора «Товарна номенклатура зовніш-
ньоторгівельної діяльності».  

Показники обсягу зовнішньої торгівлі. Показники обсягу експорту, ім-
порту. Оборот світової торгівлі. Сальдо зовнішньої торгівлі.  

Показники утягнутості національної економіки до світових господарсь-
ких  зв'язків. Статистичні індекси у аналізі зовнішньої торгівлі. 

Платіжний баланс як інструмент статистичного опису зовнішньоторгі-
вельної діяльності. 

Статистика іноземної інвестиційної діяльності і рух валютних коштів. 
[2, гл. 50 – 52; 5, гл. 11; 8, гл. 19 – 20] 
 
 
ТЕМА 14 СТАТИСТИЧНЕ ВИВЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ                

СУСПІЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА 
Методи виміру ефективності суспільного виробництва. Ефективність 

використання основних фондів, оборотних коштів і робочої сили. Відносна 
економія окремих видів ресурсів. Індексний метод факторного аналізу ефек-
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тивності суспільного виробництва. 
Статистика національного доходу і валового внутрішнього продукту. 

Методи визначення величини валового внутрішнього продукту і національ-
ного доходу: виробничий, метод розподілу та метод кінцевого використан-
ня. Методи перерахунку обсягу валового внутрішнього продукту та націо-
нального доходу у порівняні ціни: прямого рахунку, динаміки валового ви-
пуску, індексу цін. 

[3, гл 8; 4, гл. 15] 
 
ТЕМА 15 СТАТИСТИКА РІВНЯ ТА ЯКОСТІ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ 
Показники доходів домашніх господарств в статистичній практиці 

України. 
Основні напрямки статистичного вивчення витрат населення і спожи-

вання матеріальних благ та послуг. Поняття споживчого кошика. 
Методи вивчення диференціювання доходів населення, рівня і меж бід-

ності. Показники диференціювання доходів домашніх господарств: модаль-
ний дохід, медіанний дохід, децильний коефіцієнт диференціювання, коефі-
цієнт фондів, коефіцієнти концентрації доходів Лоренца та Джіні. 

[2, гл. 41 – 44; 3, гл. 7; 4, гл. 18; 7, гл. 17; 8, гл. 21] 
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КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ 

I. ЗАГАЛЬНА ТЕОРІЯ СТАТИСТИКИ 

1.  Проаналізувати теоретичні основи статистики.  
2.  Обґрунтувати зв'язок статистики з іншими науками.  
3.  Дати оцінку предмету статистики як суспільної науки. 
4.  Обґрунтувати основні стадії статистичного дослідження.  
5.  Дати оцінку розділам статистичної науки. 
6.  Обґрунтувати специфічні прийоми та методи статистичного вивчення  

явищ суспільного життя. 
7.  Проаналізувати сучасну організацію статистики в  Україні та її завдання. 
8.  Обґрунтувати поняття статистичного спостереження.  
9.  Дати оцінку формам та видам статистичного спостереження.  
10.  Обґрунтувати способи  статистичного спостереження. 
11.  Проаналізувати помилки статистичного спостереження. 
12.  Обґрунтувати поняття зведення та угрупування.  
13.  Дати оцінку видам статистичних угрупувань. 
14.  Дати оцінку групувальним ознакам. 
15.  Обґрунтувати поняття статистичних рядів. 
16.  Обґрунтувати поняття статистичних таблиць. 
17.  Обґрунтувати поняття методу середніх величин. 
18.  Дати оцінку середньої арифметичної. 
19.  Дати оцінку середньої гармонійної. 
20.  Дати оцінку середньої геометричної. 
21.  Дати оцінку середньої хронологічної. 
22.  Дати оцінку плинної середньої. 
23.  Дати оцінку медіані як структурній середній. 
24.  Обґрунтувати поняття дисперсії. 
25.  Обґрунтувати поняття середнього квадратичного відхилення. 
26.  Проаналізувати коефіцієнти варіації та диференціювання. 
27.  Дати оцінку значимості відмінності середніх. 
28.  Обґрунтувати вибірковий метод у статистиці.  
29.  Дати оцінку видам вибірки. 
30.  Дати оцінку способам відбору. 
31.  Обґрунтувати задачі, що вирішуються при застосуванні вибіркового ме-

тоду.  
32.  Дати оцінку малої  вибірки. 
33.  Проаналізувати загальні поняття статистичної перевірки гіпотез. 
34.  Проаналізувати види зв'язків між явищами. 
35.  Обґрунтувати коефіцієнт кореляції знаків Г. Фехнера. 
36.  Обґрунтувати коефіцієнт кореляції рангів Спірмена. 
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37.  Обґрунтувати коефіцієнт кореляції рангів М. Кендалла. 
38.  Обґрунтувати коефіцієнт згоди Кендалла. 
39.  Обґрунтувати лінійний коефіцієнт парної кореляції. 
40.  Обґрунтувати коефіцієнт детермінації. 
41.  Обґрунтувати метод аналізу категоризованих змінних та критерій Пірсо-

на. 
42.  Обґрунтувати порівняння регресії. 
43.  Дати оцінку загальної характеристики рядів динаміки.  
44.  Проаналізувати показники рядів динаміки. 
45.  Обґрунтувати основні принципи прогнозування на основі тренда та ко-

ливань. 
46.  Обґрунтувати методи виявлення тенденцій. 
47.  Обґрунтувати методику виміру параметрів лінійного тренду. 
48.  Обґрунтувати методику виміру параметрів параболічного тренду. 
49.  Дати оцінку видам коливань. 
50.  Обґрунтувати методику визначення типу коливань за методом «поворот-

них крапок»  М. Кендалла. 
51.  Обґрунтувати методику визначення типу коливань за методом коефіцієн-

тів автокореляції відхилень від тренда. 
52.  Обґрунтувати методику  обчислювання показника тривалості тенденції 

за допомогою коефіцієнта кореляції рангів Ч. Спірмена. 
53.  Дати оцінку методам виявлення сезонних коливань. 
54.  Обґрунтувати методику виміру параметрів коливань за допомогою рядів 

Фур’є. 
55.  Дати оцінку методам проведення змикання рядів.  
56.  Обґрунтувати поняття та види індексів. 
57.  Дати оцінку індексам Ласпейреса та Пааше. 
58.  Дати оцінку середньоарифметичної форми побудови індексів. 
59.  ати оцінку середньогармонійної форми побудови індексів. 
60.  Обґрунтувати індексний метод аналізу динаміки середнього рівня. 

II.  СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА СТАТИСТИКА 

1. Проаналізувати виділення елементів промислової продукції за ступенем 
готовності. 

2. Обґрунтувати види вимірів обсягу виробництва реалізації продукції. 
3. Дати оцінку вартісним показникам продукції промисловості. Проаналі-

зувати їхній взаємозв'язок. 
4. Обґрунтувати способи розрахунку валової продукції.  
5. Проаналізувати систему аналітичних показників статистики 

виробництва продукції та послуг. 
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6. Обґрунтувати факторний аналіз зростання обсягу виробництва 
продукції.  

7. Дати оцінку статистичного вивчення динаміки виробництва продукції.  
8. Проаналізувати схему розрахунку індексу фізичного обсягу 

промислового виробництва. 
9. Проаналізувати основні елементи товарного ринку.  
10. Обґрунтувати еластичність попиту та пропозиції,  перехресної еластич-

ності.  
11. Проаналізувати товарообіг та його види. 
12. Дати оцінку застосуванню індексного методу для факторного аналізу 

динаміки товарообігу.  
13. Обґрунтувати індексні моделі товарообігу на мікро та макрорівні.  
14. Проаналізувати систему показників товарних запасів. 
15. Дати оцінку показникам товарообігу. 
16. Проаналізувати суб'єкти і структуру фінансового ринку.  
17. Обґрунтувати показники виміру параметрів фінансового ринку 
18. Обґрунтувати показники виміру параметрів кредитного ринку.  
19. Проаналізувати систему показників ринку цінних паперів. 
20. Соціально-економічна суттєвість цін і тарифів та завдання статистики. 
21. Обґрунтувати теоретичні основи і загально-методологічні принципи ста-

тистики цін.  
22. Проаналізувати систему індексів цін.  
23. Проаналізувати статистичне вивчення динаміки цін і тарифів підпри-

ємств.  
24. Дати оцінку статистики цін споживчого ринку.  
25. Обґрунтувати розрахунок індексу споживчих цін.  
26. Проаналізувати статистичне вивчення інфляції. 
27. Дати оцінку зовнішньоторговельної діяльності як об'єкта статистичного 

вивчення. Структура статистики зовнішньоекономічної діяльності.  
28. Проаналізувати основи методології митної статистики. Поняття митної і 

економічної території. Види митних режимів.  
29. Проаналізувати вартісну оцінку увезених і вивезених товарів.  
30. Проаналізувати структуру і призначення класифікатора «Товарна номен-

клатура зовнішньоторгівельної діяльності».  
31. Обґрунтувати показники обсягу зовнішньої торгівлі.  
32. Проаналізувати показники утягнутості національної економіки до світо-

вих господарських  зв'язків.  
33. Дати оцінку статистичним індексам у аналізі зовнішньої торгівлі. 
34. Дати оцінку платіжному балансу як інструменту статистичного опису 

зовнішньоторгівельної діяльності. 
35. Проаналізувати статистику іноземної інвестиційної діяльності. 
36. Обґрунтувати методи виміру ефективності суспільного виробництва.  
37. Проаналізувати індексний метод факторного аналізу ефективності суспі-
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льного виробництва. 
38. Обґрунтувати статистику національного доходу і валового внутрішнього 

продукту.  
39. Проаналізувати методи визначення величини валового внутрішнього 

продукту і національного доходу 
40. Проаналізувати методи перелічення обсягу валового внутрішнього про-

дукту та національного доходу у порівняні ціни. 
41. Дати оцінку показникам доходів домашніх господарств в статистичній 

практиці України. 
42. Проаналізувати основні напрямки статистичного вивчення витрат насе-

лення і споживання матеріальних благ та послуг.  
43. Обґрунтувати поняття споживчого кошика. 
44. Проаналізувати методи вивчення диференціювання доходів населення, 

рівня і меж бідності.  
45. Дати оцінку показникам диференціювання доходів домашніх госпо-

дарств. 
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