
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО 

 

 

 

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ 

ЩОДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«ПРИКЛАДНА СТАТИСТИКА»  

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ТА ЗАОЧНОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ 

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 281  «ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА 

АДМІНІСТРУВАННЯ» ЗА СПЕЦІАЛІЗАЦІЄЮ  

«БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ» 

ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ «МАГІСТР» 

 

 

 
 

 

 

 

КРЕМЕНЧУК 2017 



 2

Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни 

«Прикладна статистика» для студентів денної та заочної форм навчання зі 

спеціальності 281 – «Публічне управління та адміністрування» за 

спеціалізацією «Бізнес-адміністрування» освітнього ступеня «Магістр» 

 

 

Укладач старш. викл. К. П. Мажаренко  

Рецензент  к. т. н., доц. Л. В. Сухомлин 

 

Кафедра менеджменту 

 

 

 

 

 

 

 

 

Затверджено методичною радою Кременчуцького національного університету 

імені Михайла Остроградського 

Протокол №___ від ____  ____________  ______ р.  

Голова методичної ради   _________________   проф. В. В. Костін  

 

 

 

 

 

 

 

 



 3

ЗМІСТ 

 

Вступ………………………………………………………………………………….4 

1 Теми та погодинний розклад лекцій і самостійної роботи з навчальної 

    дисципліни……………………………………………….......................................7 

2 Перелік тем і питань для самостійного опрацювання …………………………..8 

     Тема 1 Сутність прикладної статистики. Предмет і завдання статистики 

підприємств………………………………………………………………….……….8 

     Тема 2 Статистика виробничого  потенціалу підприємства…………..………9 

     Тема 3 Статистичне вивчення оборотних засобів підприємства.……........…10 

     Тема 4 Статистика виробництва і реалізації продукції …………………..….10 

     Тема 5 Статистичне вивчення праці персоналу .……………………..……....11 

     Тема 6 Статистика витрат підприємства ………………………………...…....12 

     Тема 7 Статистика фінансових результатів діяльності…………………...…..13 

     Тема 8 Статистичне вивчення ринкової кон’юнктури ……………………....14 

3 Практичні завдання………………………………………………………………15 

4 Тести з навчальної дисципліни ………………………………..………..…........20 

5 Критерії оцінювання самостійної роботи студентів...…..…………………..…25 

6 Питання до заліку………………………………………………………………...27 

Список літератури……………………………………………………………..…...29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4

ВСТУП 

 

Важливою умовою правильного сприйняття і практичного використання 

статистичної інформації, кваліфікованих висновків і обґрунтованих прогнозів є 

знання статистичної методології кількісної сторони соціально-економічних 

явищ, природи масових статистичних сукупностей, пізнавальних властивостей 

статистичних показників, умов їх застосування в економічному дослідженні. 

Прикладна статистика – це наука про методи обробки статистичних 

даних, отриманих у результаті досліджень. 

Формування ринкового господарства закономірно обумовлює 

необхідність статистичного дослідження господарської діяльності 

підприємства. На сучасному етапі однією з актуальних проблем розвитку 

підприємств є обгрунтування прийняття управлінських рішень стосовно 

основних напрямів роботи. Серед найважливіших необхідно відзначити 

статистичне вивчення основних і оборотних засобів, обсягів виробництва і 

реалізації продукції, витрат праці персоналу, собівартості продукції, 

фінансових результатів діяльності. 

Метою вивчення дисципліни «Прикладна статистика» є формування у 

майбутніх фахівців теоретичних знань і практичних навичок з методології 

прикладної статистики для подальшого навчання та практичної діяльності; 

поєднання теоретичного матеріалу з практикою вирішення конкретних задач 

господарсько-фінансової діяльності підприємства, розуміння сутності 

розрахункових формул, уміння оцінювати результати діяльності підприємства. 

Ураховуючи це, методичні вказівки щодо самостійної роботи з 

навчальної дисципліни «Прикладана статистика» необхідні для якісного 

засвоєння матеріалу студентами. 

Самостійне вивчення літератури з навчального курсу передбачає 

опрацювання різноманітних джерел інформації за темою, що вивчається. 

Джерелами інформації є монографії, підручники, статті. Для зручності 

опрацювання необхідної інформації слід користуватися фондами бібліотеки 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4
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КрНУ імені Михайла Остроградського (абонемент, читальна зала), іншими 

бібліотеками та мережею Інтернет. 

Ці методичні вказівки містять рекомендації щодо самостійної роботи 

студентів над засвоєнням навчального матеріалу. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні 

знати: 

− базовий понятійно-термінологічний апарат дисципліни; 

− зведення та групування матеріалів статистичного спостереження, 

виявлення зв’язків між окремими явищами та процесами, встановлення його 

структури; 

− основи збирання, перевірки й оцінювання статистичної інформації, 

розробки статистичних формулярів; 

− техніку обчислення узагальнюючих статистичних показників 

(абсолютних, відносних, середніх) та їх економічну інтерпретацію; 

− статистичне оцінювання однорідності зібраного статистичного 

матеріалу;  

− вивчення динаміки показників діяльності підприємства, тенденцій і 

закономірностей їх розвитку;  

− аналіз взаємозв’язаних показників, методів оцінювання впливу різних 

факторів на зміну результативного показника;  

− методологію економічної статистики, зокрема статистики підприємств, 

розрахункові формули для аналізу та оцінювання кінцевих результатів 

діяльності підприємства; 

уміти: 

− аналізувати і порівнювати соціально-економічні ситуації, визначати 

взаємозв’язки між ними;  

− організовувати і проводити статистичне спостереження;  

− застосовувати основні прийоми і методи збору і обробки статистичної 

інформації та здійснювати зведення і групування даних; 

− грамотно аналізувати статистичні дані та формулювати висновки; 
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− використовувати методику статистичного аналізу соціально-

економічних процесів і явищ та будувати і читати статистичні таблиці, графіки 

і діаграми; 

− виконувати статистичні розрахунки та уміти інтерпретувати отримані 

показники (відносні, середні величини, показники варіації, динаміки, індекси); 

− проводити статистичний аналіз з використанням комп’ютерних 

програм; 

− використовувати методи статистичного оцінювання і прогнозування; 

− виявляти закономірності та тенденції розвитку досліджуваних явищ; 

− здійснювати оцінювання господарсько-фінансової діяльності 

підприємства на основі розрахованих статистичних показників. 
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1 ТЕМИ ТА ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД ЛЕКЦІЙ І 

 САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
 

№ 
пор. 

Тема 

Денна форма навчання 

К-сть год. 
(лек.) 

К-сть. год. 
(СРС) 

1 2 3 4 

 Модуль 1   

1 Тема 1 Сутність прикладної статистики. 
Предмет і завдання статистики підприємств 

1 7 

2 Тема 2 Статистика виробничого потенціалу 
підприємства 

2 9 

3 Тема 3 Статистичне вивчення оборотних 
засобів підприємства 

2 9 

4 Тема 4 Статистика виробництва і реалізації 
продукції 

2 9 

 Модуль 2   

6 Тема 5 Статистичне вивчення праці персоналу 2 9 

7 Тема 6 Статистика витрат підприємства 2 9 

8 Тема 7 Статистика фінансових результатів 
діяльності 

2 9 

9 Тема 8 Статистичне вивчення ринкової 
кон’юнктури 

1 8 

 Усього годин за семестр 14 69 

 



 8

2 ПЕРЕЛІК ТЕМ І ПИТАНЬ  

ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ 

 

Тема 1 Сутність прикладної статистики. Предмет і завдання 

статистики підприємств  

Становлення статистики як науки. Предмет прикладної статистики. 

Основні поняття і категорії статистичної науки.  

Статистична сукупність. Одиниця сукупності та її ознаки. Закон великих 

чисел і статистичні закономірності. Метод статистики та статистична 

методологія. Узагальнюючі статистичні характеристики. 

Статистичне вивчення основних напрямів діяльності підприємства. 

Найважливіші групування та класифікації, що використовуються при 

проведенні статистичного аналізу економічної діяльності підприємств. 

Організація аналітичної роботи на підприємстві.  

Завдання прикладної статистики для роботи підприємств у сучасних 

умовах та її організація в Україні. Єдиний державний реєстр підприємств та 

організацій України (ЄДРПОУ). Порядок і умови доступу до статистичної 

інформації.  

Сутність та види статистичної звітності. Структурні обстеження 

підприємств. Права й обов'язки органів державної статистики. Міжнародні 

статистичні організації. 

Питання для самоперевірки 

1. Які функції виконує прикладна статистика для менеджерів у сучасних 

умовах господарювання?  

2. Яким чином результати статистичного аналізу використовуються в 

роботі менеджера? 

3. Охарактеризуйте існуючі типи статистичних графіків за видом 

вирішуваних соціально-економічних завдань.  

4. Яким чином здійснюється організація аналітичної роботи на 

підприємстві? 
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5. Визначте джерела формування статистичної інформації.  

6. Що передбачають структурні обстеження підприємств? 

7. Охарактеризуйте види статистичної звітності підприємств. 

Література: [6, с. 15-32; 9, с. 18-34; 12, с. 9-16; 23, с. 7-18]. 

 

Тема 2 Статистика виробничого потенціалу підприємства 

Основні засоби підприємства, їх класифікація як за економічним 

призначенням, так і за натурально-речовим складом. Статистичне вивчення 

основних засобів підприємства.  

Економічна сутність, склад і структура основних фондів. Групи 

класифікації основних виробничих фондів. Джерела інформації про основні 

фонди. Оцінювання вартості основних фондів. Статистичне вивчення процесу 

руху основних фондів. Методи розрахунку середньої вартості фондів. 

Показники ефективності використання основних фондів. 

Система показників використання виробничого устаткування: за 

чисельністю, змінністю, часом, потужністю, обсягом робіт. Взаємозв’язок 

показників, факторного індексного застосування аналізу при вивченні 

використання виробничого устаткування. Статистичне вивчення виробничих 

запасів підприємства.  

Питання для самоперевірки 

1. За якими напрямами класифікуються основні засоби з метою 

статистичного дослідження? 

2. На які групи поділяються об’єкти основних засобів?  

3. Які основні засоби відносяться до активної частини? 

4. Які основні засоби відносяться до пасивної частини? 

5. Якими показниками оцінюється рух основних засобів на підприємстві? 

6. Якими способами розраховується середньорічна вартість основних 

засобів? 

Література: [2, с. 3-34; 9, с. 86-227; 13, с. 119-156; 24, с. 17-48]. 
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Тема 3 Статистичне вивчення оборотних засобів підприємства 

Поняття оборотних активів підприємства. Класифікація оборотних 

засобів. Вивчення складу, структури оборотних засобів. Система показників, 

що характеризують оборотні засоби підприємства. 

Оцінювання ефективності використання оборотних коштів: динаміка їх 

оборотності, коефіцієнт закріплення і тривалість одного обороту в днях. 

Використання індексного методу аналізу динаміки середніх показників 

швидкості обороту, система індексів структурних зрушень. Аналіз 

використання матеріальних ресурсів. 

Статистичне вивчення наявності та складу нефінансових оборотних 

активів. Аналіз нефінансових оборотних запасів. Показники ефективності 

використання запасів. 

Питання для самоперевірки 

1. Які оборотні активи називаються нефінансовими? 

2. Яким чином класифікуються оборотні активи? 

3. Якими методами визначається потреба у грошових коштах? 

4. Яким чином визначається оборотність грошей? 

5. Якими показниками оцінюється забезпеченість підприємства запасами? 

6. Якими показниками оцінюється ефективність використання запасів? 

7. Які фактори впливають на зміну матеріаломісткості? 

Література: [9, с. 21-42; 11, с.76-194; 20, с. 83-209; 23, с. 68-172]. 

 

Тема 4 Статистика виробництва і реалізації продукції 

Основні принципи визначення показників виробництва і реалізації 

продукції. Визначення продукції промисловості та інших галузей народного 

господарства, їх характеристика за формою та за ступенем готовності.  

Методика визначення динаміки фізичного обсягу продукції підприємств. 

Індексний аналіз фізичного обсягу валової доданої вартості. Побудова 

багатофакторної мультиплікативної моделі. 
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Натуральні та вартісні показники продукції. Визначення показників 

випуску і валової доданої вартості у поточних і незмінних цінах. 

Показники обсягу реалізації продукції (послуг). Показники статистики 

постачань і реалізації. Індексний метод аналізу факторів динаміки обсягу 

реалізації продукції та послуг. Індексний аналіз зміни вартості реалізованої 

продукції. 

Статистика якості роботи та продукції. Статистичний аналіз рекламацій і 

браку. Показники ритмічності та рівномірності виробництва. Статистична 

характеристика продукції у сфері обігу. 

Питання для самоперевірки 

1. Охарактеризуйте методику визначення динаміки фізичного обсягу 

продукції підприємств. 

2. Яким чином здійснюється індексний аналіз фізичного обсягу валової 

доданої вартості?  

3. Назвіть показники статистики постачань і обсягів реалізованої 

продукції. 

4. Яким чином проводиться індексний аналіз зміни вартості реалізованої 

продукції? 

5. Охарактеризуйте показники, які застосовують для оцінювання 

виконання прану виробництва і реалізації продукції. 

Література: [13, с. 57-142; 15, с. 163-247; 18, с. 148-229; 19, с. 208-237]. 

 

Тема 5 Статистичне вивчення праці персоналу. 

Статистика робочої сили. Показники чисельності та складу персоналу, 

руху робочої сили. Абсолютні та відносні показники аналізу обігу персоналу. 

Статистичне вивчення використання робочих місць. 

Показники використання робочого часу. Статистичне дослідження 

ефективності використання робочого часу. Статистика продуктивності праці. 

Показники рівня продуктивності праці. Аналіз динаміки показників 

продуктивності праці. Індивідуальні та загальні індекси продуктивності праці. 
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Статистика оплати праці. Структурі витрат на оплату праці. Показники 

рівня заробітної плати. Вивчення динаміки заробітної плати. Аналіз 

співвідношення оплати праці та її продуктивності. Індекси заробітної плати.  

Питання для самоперевірки 

1. Які показники чисельності працівників використовуються в 

статистиці? 

2. Якими коефіцієнтами оцінюється використання робочої сили за її 

чисельністю? 

3. Назвіть показники, що характеризують інтенсивність руху робочої 

сили. 

4. Які одиниці використовуються для обліку робочого часу? 

5. Які показники описують ефективність використання робочого часу? 

6. Які показники використовуються для характеристики продуктивності 

праці? 

Література: [13, с. 127-248; 14, с. 65-114; 22, с. 156-229; 24, с.208-247]. 

 

Тема 6 Статистика витрат підприємства 

Завдання статистичного вивчення собівартості виробництва продукції. 

Джерела інформації про витрати на продукцію (послуги). Групування витрат за 

економічними елементами витрат і за статями калькуляції.. 

Статистичне вивчення взаємозв’язку виконання плану і динаміки 

собівартості продукції (послуг). Аналіз показників динаміки собівартості. 

Використання індексного методу для визначення впливу окремих факторів на 

зміну собівартості продукції. 

Вивчення собівартості одиниці продукції (послуг): індивідуальні індекси 

планового завдання, виконання плану, динаміки, їх взаємозв’язок. Система 

загальних середніх індексів собівартості продукції (послуг): змінного складу, 

фіксованого (постійного) складу і структурних змін (зрушень), їх взаємозв’язок. 

Питання для самоперевірки 

1. Визначте завдання статистики собівартості продукції (послуг). 
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2. Які існують групування собівартості продукції (послуг) за різними 

ознаками? 

3. Охарактеризуйте індивідуальні індекси собівартості продукції (послуг), 

їх взаємозв’язок. 

4. Які існують загальні індекси собівартості продукції (послуг)? 

5. Побудуйте індекс середньої собівартості одиниці продукції змінного, 

постійного складу та структурних зрушень. 

6. Наведіть алгоритм розрахунку загального індексу собівартості 

продукції та суми економії або додаткових витрат, яку матиме підприємство у 

зв’язку зі змінами собівартості одиниці продукції. 

Література: [14, с. 17-35; 15, с. 256-324; 22, с.116-149]. 

 

Тема 7 Статистика фінансових результатів діяльності  

Предмет і завдання статистики фінансових результатів. Джерела 

інформації про фінансові результати господарської діяльності підприємства. 

Види та характеристика показників фінансового стану підприємства. 

Дослідження формування фінансових результатів. Статистичне вивчення 

показників прибутку і рентабельності. Використання показників динамічного 

ряду для виявлення тенденцій розвитку: темпів зростання, приросту, 

абсолютного приросту. 

Застосовування системи взаємозалежних факторних індексів для 

визначення впливу факторів на зміну загальної рентабельності. 

Багатофакторний індексний аналіз рентабельності виробництва. Використання 

системи індексів середніх величин: індекс середньої прибутковості змінного, 

фіксованого складу, індекс середньої прибутковості структурних зрушень. 

Питання для самоперевірки 

1. Розкрийте основні задачі статистики фінансових результатів діяльності 

підприємств. 
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2. Перелічіть статистичні показники, що характеризують результати 

діяльності підприємства. Дайте їх характеристику та наведіть методику їх 

розрахунку. 

3. Дайте визначення показнику рентабельності та наведіть методику 

розрахунку рентабельності продаж, діяльності та капіталу. 

4. Назвіть фактори, що впливають на формування величини прибутку та 

рентабельності підприємства. 

Література: [7, с. 110-142; 13, с. 87-124; 19, с. 129-236; 21, с. 207-285]. 

 

Тема 8 Статистичне вивчення ринкової кон’юнктури 

Цілі та задачі статистичного вивчення ринкової кон’юнктури. Джерела 

статистичної інформації про ринок продуктів. Система показників ринку 

продуктів: методологія їх розрахунку та аналізу. 

Статистичне дослідження ринкової кон'юнктури. Виявлення кількісних і 

якісних процесів, під впливом яких формується і розвивається ринок; зв’язків 

між ними, закономірностей і тенденцій їх розвитку, а також факторів, під 

впливом яких складаються ті чи інші співвідношення. 

Оцінювання місткості ринку, пропорційності його розвитку. Система 

показників та методи аналізу рівня, структури, співвідношення та варіації цін 

і тарифів. Статистичне вивчення динаміки цін і тарифів. Методи розрахунку 

та аналізу індексів цін.  

Основи прогнозування ринку споживчих товарів з урахуванням його 

сегментації, виявлення тенденцій його розвитку під впливом основних 

факторів. 

Питання для самоперевірки 

1. Розкрийте соціально-економічну сутність і роль товарних ринків та 

ринків продуктів у сучасних умовах економіки. 

2. Назвіть основні задачі статистичного дослідження товарних ринків та 

ринків продуктів. 
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3. Перелічіть основні види ринків продуктів. 

4. Охарактеризуйте систему показників ринку продуктів: методологію їх 

розрахунку та аналізу. 

5. Назвіть джерела статистичної інформації ринку продуктів. 

6. Наведіть статистичні показники дослідження ринкової кон’юнктури. 

Література: [12, с. 57-82; 16, с. 136-184; 20, с. 206-279; 23, с. 158-174]. 

 
 

3 ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ 

Задача 1.  

За даними про основні фонди підприємства за звітний рік, тис. грн (табл. 

3.1), визначити:  

1. Повну і балансову вартість основних фондів на кінець року.  

2. Коефіцієнти зносу і придатності на початок і кінець року.  

3. Коефіцієнти оновлення і вибуття за рік.  

Зробити відповідні висновки за результатами розрахунків. 

Таблиця 3.1  

Показник Звітний період 

Повна вартість основних фондів на 
початок року   

5 200 

Сума зносу основних фондів на 
початок року   

1 500 

Уведено в дію основних фондів за рік   700 

Вибуло основних фондів: 
а) за повною вартістю   
б) за ліквідаційною вартістю   

 
200 
50 

Сума нарахованого за рік зносу 
основних фондів   

520 

Задача 2.  

 За даними по підприємству в тис. грн (табл. 3.2) визначте показники 

оборотності оборотних коштів за кожен місяць і в цілому за квартал, а також 

суму коштів, що вивільняються із обороту, унаслідок прискорення їх 

оборотності в червні порівняно з травнем.  
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 Таблиця 3.2  

Показник Вартість 
Собівартість реалізованої товарної продукції у цінах 
виробника, тис. грн.: 

- за квітень   
- травень 
- червень   

 
 

1 810  
1 820  
1 840 

Залишок оборотних засобів, тис. грн.: 
- - на 1 квітня   
- на 1 травня   
- на 1 червня   
- на 1 липня   

 
136 

130,8 
131,1 
128 

 

Задача 3. 

Визначити показники обороту і плинності кадрів. 

Середньооблікова чисельність робітників за рік становила 96 осіб. Рух 

робочої сили за рік на підприємстві: 

– прийнято всього 28 осіб; 

– вибуло: переведено на інше підприємство – 1 особа, у зв’язку із 

закінченням робіт – 5 осіб, у зв’язку з переходом на навчання, призовом 

до армії – 4 осіб, звільнено за власним бажанням – 6 осіб, за прогули та 

інші порушення – 2 особи. 

Задача 4. Визначити за вихідними даними по виробничому підприємству 

наступні показники: 

– продуктивність праці робітників; 

– середню заробітну плату; 

– рівень фонду оплати праці; 

– розмір абсолютної та відносної економії (перевитрат) фонду оплати 

праці. 

Показник План Фактично 

Випуск продукції, тис. грн   22000 24200 

Фонд оплати праці, тис. грн   1600 1722 

Середньооблікова чисельність   100 105 
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Задача 5. Визначити коефіцієнти оновлення, вибуття, зносу та 

придатності основних засобів. 

Вартість основних засобів підприємства на початок року – 3000 тис. грн, 

на кінець року – 4000 тис. грн. Знос основних засобів на початок року – 350 тис. 

грн, на кінець року – 450 тис. грн. Уведено нових основних засобів на 1500 тис. 

грн, вибуло на суму 1000 тис. грн. 

Задача 6. Визначити наступні показники: 

1) валову продукцію; 

2) внутрішній виробничий оборот; 

3) товарну продукцію. 

Вихідні дані: за звітний період по підприємству: 

– виготовлено готової продукції – 1300 тис. грн; 

– виготовлено напівфабрикатів – 1170 тис. грн; 

– перероблено напівфабрикатів на своєму підприємстві – 1040 тис. грн; 

– реалізовано напівфабрикатів – 780 тис. грн; 

– проведено капітальний ремонт обладнання – 520 тис. грн; 

– залишки незавершеного виробництва: на початок року – 260 тис. грн; 

на кінець року – 390 тис. грн; 

– надано послуг на сторону – 910 тис. грн. 

Задача 7. З метою визначення зміни рівня цін на деякі товари було 

проведено статистичне дослідження. Потрібно розрахувати:  

1) індивідуальні індекси цін на окремі товари;  

2) індивідуальні індекси фізичного об’єму окремих товарів;  

3) агрегатний індекс цін на товари;  

4) агрегатний індекс фізичного об’єму товарообігу;  

5) загальний індекс товарообігу.  

Дані для розрахунку статистичних індексів наведені в табл. 3.3. 

Розрахунок індексів виробити згідно з індивідуальним варіантом завдання по 

заліковій книжці (i – остання цифра залікової книжки;  j – передостання цифра). 

Результати розрахунків оформити в табличному вигляді (табл. 3.4).   
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За результатами роботи зробити загальний висновок.  

Таблиця 3.3 – Результати статистичного дослідження  

 

Таблиця 3.4 – Форма для проведення розрахунків  

 

Вказівки до виконання завдання 

 1. Для визначення зміни рівня цін на окремі товари використовуються 

індивідуальні індекси цін і відповідно для характеристики зміни фізичного 

об’єму – індивідуальні індекси фізичного об’єму.  

 Індивідуальні індекси цін на окремі товари розраховується за наступною 
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формулою:  

Ip = p1/p0 

 Індивідуальні індекси фізичного об'єму окремих товарів визначаються:  

Iq = q1/q0  

 2. Для характеристики зміни рівня цін і фізичного об’єму товарообігу 

використовуються загальні індекси, розрахунок яких виконується за 

агрегатними формулами. Агрегатний індекс цін розраховується за формулою:  

 

 Агрегатний індекс фізичного об’єму товарообігу знаходиться за 

формулою: 

 

 3. Загальний індекс товарообігу розраховується за формулою:  

 

4. Зробити висновок про виконану роботу.  
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4 ТЕСТИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«ПРИКЛАДНА СТАТИСТИКА» 
 

Для перевірки засвоєного матеріалу студентам пропонується 20 тестових 

завдань. Питання з одиничною відповіддю. 

Для оцінювання рівня відповідей студентів на тестові завдання 

використовуються такі критерії: 

– відмінний рівень − від 18 до 20 правильних відповідей; 

– добрий рівень − від 14 до 17 правильних відповідей; 

– задовільний рівень − від 9 до 13 правильних відповідей; 

– незадовільний рівень − від 0 до 8 правильних відповідей. 

1. Дайте визначення основних засобів: 

А) Засоби праці, що мають вартість і функціонують у виробництві 

тривалий час. 

Б) Засоби праці, що мають вартість і функціонують у виробництві 

тривалий час у своїй незмінній формі, а їх вартість переноситься на вартість 

продукції. 

В) Засоби праці, що мають вартість і функціонують у виробництві 

тривалий час у своїй незмінній формі, а їх вартість переноситься конкретною 

працею на вартість продукції, яка виробляється, частинами в міру 

спрацювання. 

2. Дайте визначення оборотних засобів: 

А) Частина виробничих запасів у виробництві певної сукупності 

предметів праці. 

Б) Сукупність предметів праці, елементи яких цілком споживають у 

кожному виробничому циклі, змінюють або повністю втрачають натуральну 

форму та переносять свою вартість продукції, що виробляється. 

В) Сукупність предметів праці, елементи яких цілком споживаються в 

кожному виробничому циклі та частково переносять свою вартість на 

виготовлену продукцію. 
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3. Визначте відповідність наведених понять: 

1. первісної вартості основних засобів; 

2. відновленої вартості основних засобів; 

3. повної вартості основних засобів; 

4. залишкової вартості основних засобів; 

5. ліквідаційної вартості основних засобів. 

– Залишкова вартість основних засобів на час вибуття, спричиненого 

спрацюванням. 

– Вартість відтворення основних засобів за сучасних умов 

виробництва. 

– Різниця між повною вартістю та накопиченою на момент обчислення 

сумою спрацювання основних засобів. 

– Вартість основних засобів (первинна та відновлена) у новому, 

незношеному стані. 

– Вартість основних засобів на момент уведення в дію чи придбання. 

4. Коефіцієнт оборотності розраховується діленням: 

 А) Середнього залишку оборотних засобів на вартість реалізованої 

продукції. 

 Б) Вартості реалізованої продукції за певний період на середній залишок 

оборотних засобів за той самий період. 

 В) Вартості випущеної продукції за певний період на залишок оборотних 

засобів на кінець періоду. 

5. Як визначається тривалість одного обороту в днях? 

 А) Кількість днів у розрахунковому періоді : коефіцієнт завантаження. 

 Б) Кількість днів у розрахунковому періоді : коефіцієнт оборотності. 

 В) Вартість реалізованої продукції : Кількість днів у розрахунковому 

періоді. 

6. Сума вивільнених (додатково залучених) оборотних засобів 

визначається так: 
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 А) Відхилення оборотності в днях множиться на фактичний обсяг 

продукції. 

 Б) Відхилення оборотності в днях множиться на плановий випуск 

продукції. 

 В) Відхилення оборотності в разах множиться на фактичний випуск 

продукції за один день. 

7.  Визначте відповідність наведених понять: 

 1) валова продукція; 

2) товарна продукція; 

3) реалізована продукція; 

4) чиста продукція. 

– Загальна вартість усіх видів готової продукції, напівфабрикатів робіт і 

послуг виробничого характеру, призначених на продаж за мінусом 

матеріальних витрат і суми амортизаційних відрахувань. 

– Загальна вартість усіх видів готової продукції, напівфабрикатів, робіт і 

послуг виробничого характеру, призначених на продаж, і зміна залишків 

незавершеного виробництва. 

– Загальна вартість усіх видів готової продукції, напівфабрикатів, робіт і 

послуг виробничого характеру, що призначені для продажу споживачам. 

– Частина виробленої продукції, що реалізована, і гроші надійшли на 

розрахунковий рахунок підприємства. 

8. Обсяг продукції у вартісному вираженні характеризується 

показниками: 

1) Валової продукції.   

2) Чистої продукції.  

3) Обсягу наданих послуг.  

4) Реалізованої продукції.  

5) Товарної продукції.  

6) Усі відповіді правильні.  

7) Правильно вказано в пп. 1,2,4, 5. 
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9. Коефіцієнт переводу в умовні банки визначається: 

1) Ємність умовної банки : Фактичну ємність банки.  

2) Фактичну ємність банки : Ємність умовної банки.  

3) Фактичну вартість банки : Ємність умовної банки. 

10. Чи входить до складу показника продукції промисловості незавершене 

виробництво? 

– Так 

– Ні  

11. Чи відрізняється облік продукції в умовних одиницях від обліку в 

умовно-натуральних одиницях? 

– Так 

– Ні  

12. Спискова чисельність працівників включає: 

1) Працівників, які прийняті на постійну роботу. 

2) Працівників, які залучені до виконання робіт за договорами та 

перебувають поза штатом. 

3) Працівників, які прийняті на сезонну роботу. 

4) Працівників, які прийняті на тимчасову роботу із зарахуванням їх 

на роботу. 

13. Що показники входять до складу фонду заробітної плати? 

1) Основна заробітна плата. 

2) Додаткова заробітна плата. 

3) Заохочувальні та компенсаційні виплати. 

4) Виплати на споживання. 

 14.До статистичної звітності із праці включаються: 

1) Грошові суми, нараховані до виплати, з прибутковим податком та 

обов'язковими внесками до фондів соціального страхування і Пенсійного фонду. 

2) Грошові суми, нараховані до виплати без прибуткового податку та 

обов'язкових внесків до фондів соціального страхування і Пенсійного фонду. 
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15. Витрати на виробництво продукції, робіт та послуг – це:  

1) зменшення активів підприємства, або його власного капіталу; 

2) гроші, що витрачені підприємством на підготовку виробництва 

продукції, її виготовлення та збут. 

16. Собівартість продукції – це:  

1) грошові витрати підприємства на підготовку виробництва 

продукції, її виготовлення та збут; 

2) грошові витрати підприємства, пов’язані з основною його 

діяльністю за певний період незалежно від того, відносяться вони до 

собівартості продукції в цьому періоді чи ні. 

17. Рентабельність продукції – це:  

1) нерозподілений прибуток; 

2) прибуток підприємства; 

3) відносний показник ефективності роботи підприємства. 

18. За якою формулою визначається рентабельність продукції? 

1) Прибуток від реалізації x 100 % / Собівартість реалізованої 

продукції. 

2) Прибуток x 100 %  / Власний капітал. 

3) Прибуток від реалізації продукції x 100 % / Середня величина 

основних та оборотних засобів. 

19. За якою формулою визначається рентабельність виробництва? 

1. Прибуток від реалізації x 100 % / Собівартість реалізованої продукції. 

2. Прибуток x 100 %  / Власний капітал. 

3.Прибуток від реалізації продукції x 100 % / Середня величина 

основних та оборотних засобів. 

20. За якою формулою визначається рентабельність капіталу? 

1) Прибуток від реалізації x 100 % / Собівартість реалізованої 

продукції. 

2) Прибуток x 100 %  / Власний капітал. 
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3) Прибуток від реалізації продукції x 100 % / Середня величина 

основних та оборотних засобів. 

 

4 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 

 

Система контролю знань студентів з навчальної дисципліни включає в 

себе поточний і підсумковий контроль. Зазначені форми контролю тісно 

взаємопов’язані й організуються таким чином, щоб стимулювати ефективну 

аудиторну та самостійну роботу студентів протягом семестру та забезпечити 

об’єктивне оцінювання їх знань. 

Контроль рівня виконання завдань із самостійної роботи передбачає:  

1. Оцінювання якості виконання завдань для самостійного опрацювання – 

максимальна оцінка – 10 балів. 

2. Оцінювання якості виконання наукової роботи студента (у разі 

наявності участі у проведенні наукових конференцій, публікації тез тощо), 

максимальна оцінка – 10 балів. 

Контроль рівня виконання завдань для самостійного опрацювання 

проводиться за таблицею 1.  

Таблиця 1 – Критерії оцінювання завдань для самостійного опрацювання 
 

10 балів 
Студент підготував звіт з виконаного завдання за всіма вимогами до 
змісту та оформлення, виступив з доповіддю та зробив презентацію 

свого виступу в аудиторії 

5 балів 
Студент підготував звіт з виконаного завдання за всіма вимогами до 

змісту та оформлення, але не підготував доповідь і не виступав в 
аудиторії 

1 бал 
Студент підготував звіт з виконаного завдання, але не витримав 

вимог до змісту та оформлення, не підготував доповідь і не виступав 
в аудиторії 

0 балів 
Студент не виконав індивідуального завдання або подана робота 

була виконана не самостійно 

Студент також має змогу отримати додатково бали (табл. 2) за активну 

участь у студентській науковій роботі (участь у конференціях, наукових 
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семінарах, виступи з доповідями на засіданнях студентського гуртка, співпраця 

з бізнес-організаціями з метою підготовки доповідей і кейсів, орієнтованих на 

обговорення під час проведення практичних занять з дисципліни). 

Таблиця 2 – Критерії оцінювання участі студентів у наукових 

конференціях і тематичних семінарах 
 

10 балів 
Студент брав участь у науковій конференції (семінарі), виступив з 

доповіддю та зробив презентацію свого виступу 

5 балів 
Студент був присутній на науковій конференції та підготував 

тематичну доповідь, але не виступив 

0 балів 
Студент не був присутній на конференції та не підготував  

тематичну доповідь 

Максимальна кількість балів, яку студент може отримати за самостійну 

роботу за семестр, дорівнює 20. 
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5 ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ 

 

1. Предмет, метод і задачі навчальної дисципліни на сучасному етапі 

розвитку суспільства. 

2. Система показників економічної статистики як відображення 

об'єктивних взаємозв’язків у процесі суспільного виробництва. 

3. Основні класифікації і групування економічної статистики мікрорівня.  

4. Поняття про основні виробничі засоби, їх класифікація і види оцінок. 

5. Баланс основних виробничих засобів. Показники їх руху і стану. 

6. Вивчення динаміки середньої віддачі основних засобів. 

7. Статистичне вивчення оборотних коштів, їх суть і класифікація. 

8. Статистичне вивчення використання оборотних коштів і показники їх 

обігу. 

9. Використання індексного методу аналізу динаміки середніх 

показників швидкості обороту. 

10. Статистичний аналіз динаміки матеріалоємності продукції. 

11. Методика визначення динаміки фізичного обсягу продукції 

підприємств. 

12.  Статистичне вивчення продукції промисловості. 

13. Індексний аналіз зміни вартості реалізованої продукції. 

14. Статистика трудових ресурсів. Показники чисельності та руху робочої 

сили на підприємстві. 

15. Статистичне вивчення фондів робочого часу і показники їх 

використання. 

16. Статистика продуктивності праці. Методи визначення рівня і динаміки 

продуктивності праці. 

17. Статистичне вивчення заробітної плати. Визначення середньої 

зарплати і аналіз її динаміки. 

18. Статистичний аналіз динаміки собівартості продукції на одному 

підприємстві та по галузі. 
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19. Факторний аналіз витрат на одиницю вартості продукції. 

20. Статистичне вивчення взаємозв’язку виконання плану і динаміки 

собівартості продукції (послуг). 

21. Використання індексного методу для визначення впливу окремих 

факторів на зміну собівартості продукції. 

22. Статистичне вивчення фінансового стану підприємства. 

23. Статистичне вивчення конкурентоспроможності продукції 

підприємства. 

24. Статистика виробничого устаткування. 

25. Статистичне вивчення методів амортизаційних відрахувань. 

26. Статистика економічної ефективності підприємства. 

27. Статистичне вивчення руху грошових коштів на підприємстві. 

28. Статистика фінансових результатів діяльності підприємства: поняття, 

види та економіко-статистичний аналіз. 

29. Статистичний аналіз доходів та витрат на підприємстві. 

30. Використання системи індексів середніх величин: індекс середньої 

прибутковості змінного, фіксованого складу, індекс середньої прибутковості 

структурних зрушень. 

31. Статистичне вивчення капіталу підприємства. 

32. Застосовування системи взаємозалежних факторних індексів для 

визначення впливу факторів на зміну загальної рентабельності. 

33. Використання показників динамічного ряду для виявлення тенденцій 

розвитку: темпів зростання, приросту, абсолютного приросту прибутку. 

34.  Статистичне дослідження ринкової кон'юнктури. 

35. Система показників та методи аналізу рівня, структури, 

співвідношення та варіації цін і тарифів. 

36. Методи розрахунку та аналізу індексів цін. 

37. Завдання прикладної статистики для роботи підприємств у сучасних 

умовах та її організація в Україні. 
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