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1 ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Найменування  
показників   

Галузь знань, напрям 
підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 
дисципліни  

денна форма навчання 
 

Кількість кредитів 3  

Галузь знань 
07 «Управління та 
адміністрування»  

 

Обов’язкова  
 

Загальна кількість  
годин – 90 годин  

Спеціальність: 
072 «Фінанси, 

банківська справа та 
страхування» 

Курс  Семестр  

Змістових модулів – 2  2-й  3-й  

Тижневе навантаження:  
– аудиторних  
занять 4 год. 
– самостійна робота  
студента  5 год.  

Ступінь вищої освіти: 

«Бакалавр» 

Вид занять  
Кількість 

годин  
Лекції  20 год.  

Лабораторні 
заняття  

- 

Практичні 
заняття  20 год. 

Семінарські 
заняття  

– 

Самостійна 
робота  

50 год.  

Форма контролю:  
екзамен 

 

 



 4

2 МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
 Мета курсу – формування знань щодо методів збирання, оброблення та 

аналізу інформації про соціально-економічні явища і процеси. 
 
Завдання курсу – вивчення принципів організації статистичних 

спостережень, методик розрахунків показників статистичного аналізу соціально-
економічних явищ і процесів. 

 
Предмет:  розміри і кількісні співвідношення масових явищ і процесів у 

економіці. 
 
 
У результаті вивчення дисципліни студент повинен 
  
знати: основні вимоги до вихідної інформації, питання техніки зведення й 

групування даних, способи зображення статистичних даних і можливості їхнього 
використання при первинній обробці інформації, методи збору й обробки 
статистичних даних, принципи й методи контролю їхньої вірогідності, методи 
статистичного моделювання та прогнозування; 

 
вміти: скласти план статистичного дослідження вихідних показників, 

організувати суцільне та несуцільне спостереження, провести цілеспрямований 
статистичний аналіз із застосуванням вивчених у курсі методів й інтерпретувати 
отримані похідні статистичні показники на базі своїх професійних уявлень і 
навичок, формулювати висновки, що випливають з проведеного аналізу; 

 
бути ознайомленим: з законодавчими актами України з питань ведення 

виробничо-господарської діяльності підприємств, а також з передовим досвідом 
щодо здійснення діяльності зарубіжних підприємств.  

  
мати уявлення: про можливості й границі застосування вивчених у курсі 

статистичних методів, основних джерелах статистичної інформації, прийоми 
статистичної оцінки значимості отриманих результатів; 

 
володіти навичками: самостійного вибору й застосування статистичних 

методів для обробки наявної інформації. 
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3 ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. Описова статистика  

Тема 1. Методологічні засади статистики [3, с.20…25], [4, с.18... 22] 
Історія статистики. Предмет статистики. Головні риси методу статистики. 

Статистична сукупність. Одиниця сукупності. Одиниця спостереження. Обсяг 
сукупності. Обсяг явища. Ознака явища. Кількісні та якісні ознаки. Статистичний 
показник. 

Тема 2. Статистичне спостереження [3, с.28…39], [5, с.24... 47] 
Статистичне спостереження та вимоги до нього. Види та форми 

статистичного спостереження. Класифікація звітності. Спеціально організоване 
спостереження. Поточне, періодичне та одноразове спостереження. Безпосередній 
та документальний облік, опитування респондентів. Суцільне й несуцільне  
спостереження. Встановлення часу спостереження. Об’єктивний та суб’єктивний 
час, критичний момент спостереження. Помилки статистичного спостереження. 
Помилки реєстрації. Помилки репрезентативності. Арифметичний та логічний 
контроль зібраного матеріалу. 

Тема 3. Подання статистичних даних: таблиці, графіки, карти [5, 
с.100…121], [9, с.430... 441] 

Статистична таблиця та її складові. Види статистичних таблиць. Правила 
побудови статистичних таблиць. Статистичний графік та його елементи. 
Класифікація статистичних графіків. Вимоги до методики побудови статистичних 
графіків. Діаграми порівняння. Структурні  діаграми. Діаграми динаміки. 
Діаграми взаємозв’язку. Діаграми розподілу сукупностей. Знаки Варзара. 
Статистичні карти та картодіаграми.  

Тема 4. Узагальнюючі статистичні показники [6, с.51…65], [8, с.77... 91] 
Поняття статистичного показника. Класифікація статистичних показників. 

первинні  та похідні показники. Інтервальні та моментні показники. Вимоги до 
найменування статистичного показника. Абсолютні величини. Індивідуальні та 
сумарні абсолютні показники. Натуральні, умовно-натуральні, трудові та вартісні 
одиниці виміру. Відносні  величини. Одиниці виміру відносних показників. Види 
відносних величин. Відносна величина планового завдання. Відносна величина 
виконання плану. Відносна величина порівняння. Відносна величина структури. 
Відносна величина динаміки. Відносна величина координації. Відносна величина 
інтенсивності. Відносна величина рівня економічного розвитку. Види середніх 
величин. Прості та зважені середні величини. Об’ємні та структурні середні. 
Середня арифметична. Середня гармонійна. Середня геометрична. Середня 
хронологічна. Середня квадратична. Середня кубічна. Мода та медіана. 

Тема 5. Зведення і групування статистичних даних [3, с.88…95], [6, с.78... 99] 
Статистичне зведення. Класифікація зведень. Групувальні ознаки та їх вибір. 

Види групувань. Типові, структурні та аналітичні групування. Прості та 
комбіновані групування. Атрибутивні та варіаційні ряди розподілу. Види 
варіаційних рядів. Визначення числа груп, величини інтервалів групування. Етапи 
проведення групування. Побудова варіаційного ряду розподілу. Побудова 
атрибутивного ряду розподілу. Техніка групування. Порівнянність статистичних 
групувань.   
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 ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. Аналітична статистика. 
Тема 6. Аналіз рядів розподілу. [1, с.112…115], [4, с.118... 129] 
Ряд розподілу та його елементи. Закономірність розподілу. Статистичні 

характеристики закономірності розподілів. Частотні характеристики рядів 
розподілу: частота та частка, кумулятивні частота та частка, щільність розподілу. 
Графічне зображення варіаційних рядів розподілу: полігон, гістограма, кумулята, 
огіва. Варіація ознаки. Абсолютні показники варіації: розмах варіації, середнє 
лінійне та квадратичне відхилення, дисперсія. Відносні показники варіації: 
коефіцієнт осциляції, лінійний коефіцієнт варіації, коефіцієнт варіації. Оцінка 
однорідності сукупності. 

Тема 7.  Аналіз інтенсивності динаміки [1, с.209…223], [8, с.218... 235] 
Поняття динаміки. Ряд динаміки та його елементи. Інтервальні та моментні 

динамічні ряди. Середні рівні рядів динаміки. Показники інтенсивності ряду 
динаміки: абсолютний приріст, темп та коефіцієнт зростання, темп приросту, 
абсолютне значення 1% приросту. Ланцюгові та базисні показники ряду 
динаміки. Середні показники інтенсивності ряду динаміки.  

 
Тема 8.  Аналіз тенденцій розвитку та коливань [1, с.224…243], [4, с.240... 

258] 
Поняття тенденції розвитку. Методи аналізу тренду в рядах динаміки. 

Укрупнення періодів. Згладжування за допомогою ковзної середньої. Аналітичне 
вирівнювання способом найменших квадратів. Рівняння прямої та його зміст. 
Рівняння параболи та його зміст. Прогнозування. Знаходження інтервалу 
екстраполяції. Сезонні коливання. Коефіцієнти сезонності. Графічне зображення 
„сезонної хвилі”. 

 
Тема 9. Статистичні методи вимірювання взаємозв’язків [1, с.258…273], 

[4, с.288... 301] 
Функціональний і кореляційний зв’язок. Поняття кореляції та регресії. 

Прямий та зворотній кореляційний зв’язок. Прямолінійний та криволінійний 
зв’язок. Парна та  множинна кореляція. Етапи кореляційно-регресійного аналізу. 
Парна прямолінійна кореляція. Рівняння та коефіцієнт регресії. Коефіцієнт парної 
кореляції на його значення. Оцінка значимості коефіцієнта кореляції. Коефіцієнт 
детермінації. Парна криволінійна кореляція. Індекс  кореляції. Характеристики 
множинної кореляції. Рівняння множинної регресії та його зміст. Парні 
коефіцієнти кореляції. Часткові коефіцієнти кореляції. Множинний коефіцієнт 
детермінації. Коефіцієнт множинної (сукупної) кореляції.  

 
Тема 10. Індексний метод [3, с.291…305], [9, с.380... 401] 
Індекси та їх класифікація. Індивідуальні індекси. Загальні Агрегатні індекси. 

Середні індекси. Сутність та символіка індексного аналізу. Аналіз співвідношень 
середніх рівнів. Індекс змінного складу. Індекс постійного складу. Індекс 
структури. Ланцюгові та базисні індекси. Взаємозв’язок індексів. Балансова 
перевірка. Територіальні індекси. 
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4 СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ КУРСУ 
 

Номер 
тижня 

Вид занять 
Тема заняття 

або завдання на 
самостійну роботу 

Кількість 

годин 

балів 
лк лаб 

сем. 
(пр.) 

СРС 

Змістовий модуль 1. Описова статистика та характеристика рядів розподілу 

1 

Лекція 1 

Методологічні засади 
статистики. 
Статистичне 

спостереження 

2 - - - - 

Практична 
робота 1 

Методологічні засади 
статистики. 
Статистичне 

спостереження 

- - 2 - 3 

Самостійна 
робота 1 

Робота на НІП - - - 3 2 

2 

Лекція 2 
Подання статистичних 

даних: таблиці, графіки, 
карти 

2 - - - - 

Практична 
робота 2 

Подання статистичних 
даних: таблиці, графіки, 

карти 
- - 2 - 3 

Самостійна 
робота 2 

Робота на НІП - - - 3 2 

3-4 

Лекція 3 
Узагальнюючі 

статистичні показники 
2     

Практична 
робота 3 

Абсолютні та відносні 
величини   2  3 

Самостійна 
робота 3 

Робота на НІП    3 2 

Практична 
робота 4 

Середні величини   2  3 

Самостійна 
робота 4 

Робота на НІП    3 2 

5 

Лекція 4 
Зведення і групування 

статистичних даних 
2     

Практична 
робота 5 

Зведення і групування 
статистичних даних 

  2  3 

Самостійна 
робота 5 

Робота на НІП    3 2 

6-7 

Самостійна 
робота 

Підготовка до 
написання ПМК І 

   10  

ПМК 1 
Підсумковий контроль 
за змістовий модуль І 

- - - - 10 

Всього за змістовий модуль 1 -  45 год. 10 - 10 25 35 
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Змістовий модуль 2. Аналітична статистика 

8 

Лекція 5 Аналіз рядів розподілу 2     

Практична 
робота 6 

Аналіз рядів розподілу   2  3 

Самостійна 
робота 6 

Робота на НІП    3 2 

9 

Лекція 8 
Аналіз інтенсивності 

динаміки 
2     

Практична 
робота 9 

Аналіз інтенсивності 
динаміки 

  2  3 

Самостійна 
робота 9 

Робота на НІП     2 

10 

Лекція 9 
Аналіз тенденцій 

розвитку та коливань 
2     

Практична 
робота 10 

Аналіз тенденцій 
розвитку та коливань 

  2  3 

Самостійна 
робота 10 

Робота на НІП    3 2 

11 

Лекція 10 
Статистичні методи 

вимірювання 
взаємозв’язків 

2     

Практична 
робота 11 

Статистичні методи 
вимірювання 

взаємозв’язків 
  2  3 

Самостійна 
робота 11 

Робота на НІП    3 2 

12 

Лекція 11 Індексний метод 2     
Практична 
робота 12 

Індексний метод   2  3 

Самостійна 
робота 12 

Робота на НІП    3 2 

13-14 

Самостійна 
робота 

Підготовка до 
написання ПМК 2 

   10  

ПМК 2 
Підсумковий контроль 
за змістовий модуль 2 

- - - - 10 

Всього за змістовий модуль 2 – 45 год. 10 - 10 15 35 

Екзамен 30 

Всього з навчальної дисципліни - 90 год. 100 
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5. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ 
НА ПІДСУМКОВИЙ МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ №1 

1. Предмет і метод статистики. 
2. Основні категорії статистики. 
3. Суть і організаційні форми статистичного спостереження. 
4. Види і способи статистичного спостереження. 
5. Поняття, призначення та основні елементи статистичного зведення. 
6. Ряди розподілу і їх види. 
7. Методи побудови статистичних групувань. Статистичні таблиці та їх види. 
8. Методи побудови та види статистичних графіків. Масштаб графіків. 
9. Статистичний показник. Система статистичних показників. 
10. Абсолютні та відносні статистичні величини. Одиниці виміру статистичних 

величин. 
11. Середні величини. Види степеневих середніх величин. 
12. Визначення і суть моди і медіани інтервального ряду. 
13. Суть варіації масових явищ. Статистичні характеристики варіації. 
15. Суть коефіцієнта варіації і його практичне застосування.  
16. Графічне представлення статистичної ознаки.  
17. Криві розподілу. Застосування нормальної кривої розподілу. 

 
 

6. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ 
НА ПІДСУМКОВИЙ МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ №2 

 
1. Структурні характеристики розподілів 
2. Сутність та показники концентрації розподілу 
3. Сутність та показники диференціації розподілу 
4. Динамічний ряд як основа аналізу і прогнозування соціально-економічного 

розвитку. 
5. Методи обчислення середніх рівнів динамічних рядів в інтервальному 

ряді. 
6. Правила побудови рядів динаміки. Структура рядів динаміки. 
7. Основні характеристики рядів динаміки. Система середніх показників 

рядів динаміки. 
8. Основні способи вирівнювання рядів динаміки. 
9. Індекси і їх застосування в економічному аналізі. Індивідуальні і загальні 

індекси. 
10. . Методологічні підходи побудови індексів. Агрегатний індекс. 
11. Зведені індекси. Середні і середньозважені індекси. 
12. Поняття про вибіркове спостереження та його основні завдання. Методи і 

способи відбору одиниць при вибірковому спостереженні. Визначення 
помилок вибірки. 

13. Знаходження середньої і граничної помилок для різних видів вибіркових 
спостережень. 
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14.  Способи поширення даних вибіркового спостереження на генеральну 
сукупність.  

15. Види зв’язків та сутність кореляційно-регресійного аналізую 
16. Проста прямолінійна кореляція та її показники.  
17.  Множинна кореляція. 
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