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ВСТУП 

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 щодо основних 

напрямів роботи. Серед найважливіших необхідно відзначити статистичне 

вивчення основних та оборотних засобів, обсягів виробництва і реалізації 

продукції, витрат праці персоналу, собівартості продукції, фінансових 

результатів діяльності. 

Метою вивчення навчальної дисципліни «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. 

Ці методичні вказівки мають на меті допомогти студентам оволодіти 

знаннями основ статистики і вмінням використовувати їх на практиці. 

Виконання контрольної роботи передбачає опрацювання теоретичних питань і 

практичних завдань, метою проведення яких є: 

- оволодіння теоретичними основами використання методу і прийомів 

статистичного аналізу соціально-економічних явищ;  

- навчання практичним навичкам збирання, аналізу та інтерпретації 

статистичних даних;  

- забезпечення здатності студентів після вивчення курсу статистики 

успішно застосовувати отримані знання і вміння у практичній діяльності. 

У результаті виконання контрольної роботи студенти заочної форми 

навчання набувають навичок самостійного пошуку і опрацювання теоретичної 

інформації з окремих розділів навчальної дисципліни; а також навичок 

вирішення практичних завдань у менеджменті під час прийняття управлінських 

рішень на підставі статистичного аналізу даних.  
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1 РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО НАПИСАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ 

КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 

 

Під час вивчення навчальної дисципліни студенти, які навчаються без 

відриву від виробництва, виконують контрольну роботу, згідно з темами 

навчального плану. Мета контрольної роботи – активізувати самостійну роботу, 

показати вміння працювати самостійно з підручником і науковою літературою 

(теоретична частина) і розв’язувати практичні задачі, що виникають у 

менеджменті в процесі прийняття управлінських рішень.  

Під час виконання контрольної роботи студент повинен не тільки 

вивчити рекомендовану літературу та джерела, необхідні для розкриття теми, а 

й провести якісну обробку матеріалу: порівняти факти, явища, установити 

причинно-наслідкові зв’язки, виявити закономірності. Перелік джерел і 

літератури можна доповнити новими публікаціями. 

Контрольна робота складається з опрацювання теоретичної та практичної 

частини навчальної дисципліни. Варіант теоретичної частини і практичного 

завдання визначається за останньою цифрою номера залікової книжки 

студента. Якщо остання цифра нуль, то виконується 10-й варіант завдань. 

Контрольна робота, що виконана не за своїм варіантом, не рецензується і не 

зараховується. 

Робота має бути акуратно виконана, для зауважень рецензента слід 

залишити поля розміром 3 см. Приблизний обсяг роботи 15-20 сторінок. У кінці 

контрольної роботи слід навести список використаної літератури. Контрольна 

робота має бути виконана та надіслана на кафедру для рецензування у строк, 

що вказаний у навчальному графіку (але не пізніше 15 днів до заліково-

екзаменаційної сесії). 

Контрольна робота вважається зарахованою, якщо вона правильно 

розкриває тему та запропонований план, містить достовірний матеріал і 

відповідає правилам оформлення. Під час захисту контрольної роботи студент 

повинен показати знання положень, викладених у роботі. Підготовка та захист 
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контрольної роботи оцінюється до 20 балів. 

Формою семестрового контролю з навчальної дисципліни «Статистика» є 

іспит. Оцінювання знань студента проводиться за 100-бальною рейтинговою 

системою, яка доповнюється оцінками за національною системою та за 

європейською кредитно-трансферною системою – ЕСТS. 

Критерії оцінювання знань з навчальної дисципліни наступні: 

Сума балів  Оцінка  

ЕСТS 

Оцінка за національною шкалою 

екзамен залік 

90-100 A відмінно зараховано 

82-89 B 
добре 

 

74-81 C 

64-73 D 
задовільно 

60-63 E 

35-59 FX 
незадовільно не зараховано 

1-34 F 

 

Незадовільно (1-59 бали/F-FX) оцінюється робота, у якій студент не 

виконав завдання стосовно теми контрольної роботи, не зміг викласти основні 

теоретичні положення і не має навичок їх практичного застосування. 

Оцінку задовільно (60-63 бали/E) одержує студент, який у трактуванні 

теоретичних положень допускає значні неточності, а у викладенні практичної 

частини допускає значні помилки. 

Оцінку задовільно (64-73 бали/D) одержує студент, який у трактуванні 

теоретичних положень припускається значних неточностей, у викладенні 

практичної частини допускає незначні помилки, не вміє самостійно 

аналізувати, узагальнювати, робити висновки. 

Оцінка добре (74-81 бали/С) виставляється студентові, якщо він може 

самостійно аналізувати, узагальнювати, робити висновки та пропозиції, але у 

роботі мають місце неточності. 

Оцінка добре (82-89 балів/В) виставляється студентові, якщо він може 

самостійно аналізувати, узагальнювати, робити висновки та пропозиції, але у 

роботі відсутні елементи наукової новизни й оригінальності.  

Оцінка відмінно (90-100 балів/А) виставляється студентові, якщо він 
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може самостійно аналізувати, узагальнювати та робити висновки, займається 

науковою роботою в даному напрямку, бере участь у наукових конференціях, 

має наукові публікації у фахових журналах, а пропозиції дослідження мають 

елементи наукової новизни. 

 

2 ТЕМАТИКА ТЕОРЕТИЧНОЇ ЧАСТИНИ КОНТРОЛЬНОЇ 

РОБОТИ  

 

Тема 1 Предмет і методи статистики. Організація статистики в Україні 

1. Предмет статистики. Основні поняття і категорії статистичної науки. 

2. Статистична сукупність. Одиниця сукупності та її ознаки. 

3. Статистична методологія. 

4. Організація статистики в Україні. 

Література: [1, 4, 7-11, 13, 14, 18, 22-24]. 

 

Тема 2 Статистичне спостереження 

1. Сутність та організаційні форми. 

2. План статистичного спостереження. 

3. Види статистичного спостереження. 

4. Способи отримання даних. Помилки спостереження. 

Література: [3, 4, 7-11, 14-16, 18, 20, 23-24]. 

 

Тема 3 Зведення і групування статистичних даних 

1. Сутність і завдання статистичного зведення та групування. 

2. Групувальні ознаки та їх вибір. Види статистичного групування. 

3. Особливості класифікації. Основні класифікатори України. 

4. Статистичні таблиці, їх види. Правила побудови та аналізу таблиць. 

Література: [1, 4, 5, 7, 9, 12, 14, 16, 17, 18, 24]. 

 

Тема 4 Узагальнюючі статистичні показники. Принципи їх застосування 

1. Види узагальнюючих статистичних показників. 
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2. Абсолютні статистичні величини, їх види та одиниці вимірювання. 

3. Поняття відносних статистичних величин, їх види та одиниці виміру. 

4. Сутність і види середніх статистичних величин, способи їх обчислення 

5. Особливості розрахунку середніх структурних величин: мода і медіана. 

Література: [4, 6, 11, 13, 14, 16, 17, 19, 22-24]. 

 

Тема 5 Ряди розподілу та їх аналіз 

1. Поняття ряду розподілу та його елементи. 

2. Види, форми та основні характеристики рядів розподілу. 

3. Сутність варіації, її показники та особливості їх обчислення. 

4. Методи обчислення дисперсії. Аналіз концентрації, диференціації та 

подібності розподілів. 

Література: [8-11, 13, 14, 16, 18, 20, 21-23]. 

 

Тема 6 Статистичні методи вимірювання взаємозв’язків 

1. Взаємозв’язок показників і виявлення залежностей між ними. 

2. Непараметричні методи зв’язку. Кореляційно-регресивні методи. 

3. Обчислення параметрів рівняння регресії. Лінійний коефіцієнт 

кореляції, коефіцієнт детермінації. 

4. Множинна і часткова кореляція, критерії істотності зв’язку між 

факторами. 

Література: [4, 6, 8-10, 13, 14, 16, 18, 19, 21, 24]. 

 

Тема 7 Аналіз тенденцій розвитку 

1. Поняття рядів динаміки, їх види. 

2. Статистичні характеристики динамічного ряду, обчислення 

аналітичних показників. 

3. Економічна сутність та обчислення значень середніх показників 

динамічного ряду. 

4. Виявлення тенденції розвитку, методи обчислення тренду. 
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5. Прогнозування на основі рядів динаміки. Інтерполяція та екстраполяція 

в статистиці. 

Література: [1, 4, 7, 10, 12-14, 17, 20, 22]. 

 

Тема 8 Індексний метод аналізу 

1. Сутність і класифікація індексів у статистиці. Базисні й ланцюгові 

індекси. 

2. Індекси агрегатної форми. Економічний зміст індексів. Визначення 

впливів окремих факторів. 

3. Індекси зі змінними і постійними вагами. Середньозважені індекси. 

4. Індекси структурних зрушень. 

Література: [1, 2, 6-8, 10, 12, 14, 17, 18, 22-23]. 

 

Тема 9 Вибіркове спостереження 

1. Сутність і переваги вибіркового спостереження. 

2. Визначення необхідного обсягу вибірки. Види вибірки та їх 

характеристика. 

3. Помилки вибіркового спостереження. 

4. Способи поширення результатів вибіркового спостереження на 

генеральну сукупність. 

Література: [1, 2, 6-8, 10, 12, 14, 17, 18, 21-22]. 

 

Тема 10 Обробка та узагальнення даних статистичних спостережень 

1. Засоби графічного зображення статистичного спостереження. Поняття 

статистичного графіка, основні його елементи. 

2. Види статистичних графіків. Особливості побудови графіків 

порівняння і структурних зрушень. 

3. Основні форми статистичної звітності підприємств в Україні. 

4. Інфляція та методи її вимірювання. Індекси-дефлятори. 

Література: [4, 6, 8, 10, 13, 14, 16, 18, 22-24]. 
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3 ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ ДО КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 

 

Для вибору варіанта в задачі № 1 контрольної роботи необхідно додати 

останню цифру залікової книжки до кожного значення вихідних даних.  

Задача 1  

Наведені дані 6 %-вого механічного відбору магазинів торгової фірми за 

вартістю основних фондів (тис. грн):  

4,2 3,1 1,7 1,8 7,1 4,7 2,5 3,1 2,0 4,8 3,3 1,6 3,5 5,3 6,5 

2,9 3,9 2,8 2,9 2,5 4,9 2,6 2,0 4,5 3,1 7,2 2,4 3,5 3,2 1,2 

 

Необхідно: 

1. На основі наведених даних провести групування магазинів за вартістю 

основних фондів, виділивши 6 груп з рівними інтервалами.  

2. На основі проведеного групування отриманий ряд розподілу зобразити 

графічно. 

Методичні рекомендації щодо виконання завдання 

Під час групування за кількісною ознакою кількість груп визначається 

залежно від характеру зміни ознаки і завдань дослідження. Інтервалом 

називають різницю між максимальним і мінімальним значеннями ознаки в 

кожній групі. Величина рівного інтервалу обчислюється за формулою: 

m

x
 h minmax x−
= , 

де xmax та xmin – відповідно найбільше і найменше значення ознаки в 

досліджуваній сукупності; m – прийняте число груп. 

Для графічного зображення ряду розподілу по осі Х відкладають 

інтервали груп, а по осі У – кількість об’єктів, що увійшли до даного інтервалу. 

Задача 2  

Для вибору варіанта в задачі № 2 контрольної роботи необхідно додати 

останню цифру залікової книжки до кожного значення вихідних даних у 

колонці «Чисельність робітників».  
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У таблиці 1 наведений розподіл робітників підприємства з виконання 

норм виробітку. 

Таблиця 1 

Виконання норм, % Чисельність робітників 

90 - 95 6 

95 - 100 12 

100 -105 104 

105 - 110 98 

110 -115 40 

115 і більше 20 

Визначити:  

- середній показник виконання норми виробітку по підприємству;  

- модальну величину виконання норми; 

- медіанне значення виконання норми. 

Методичні рекомендації щодо виконання завдання 

Середньою величиною називається узагальнюючий показник, що 

характеризує типовий рівень кількісної ознаки, яка змінюється на одиницю 

сукупності в певних умовах місця і часу. 

Найбільш простим видом середніх величин є середньоарифметична 

проста: 

n

x
x .ар


=

, 

де n – кількість одиниць сукупності, x – варіативна ознака. 

Вона застосовується в тому випадку, коли варіативна арифметична ознака 

має різні значення і є незгруповані дані. 

Якщо ж ми маємо згруповані дані, або варіативна ознака зустрічається 

декілька раз, то застосовують середню арифметичну зважену: 


 

=
f

fx
xçâ , 
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де x – варіативна ознака, f – абсолютна кількість повторення варіативної 

ознаки. 

Структурні середні – мода і медіана – на відміну від степеневих середніх, 

які значною мірою є абстрактною характеристикою сукупності, є конкретними 

величинами, що збігаються з певними варіантами сукупності. Це робить їх 

незамінними під час вирішенні низки практичних завдань.  

Модою називають значення ознаки, яке найчастіше зустрічається у 

сукупності (у статистичному ряду).  

Для інтервального ряду мода визначається за формулою: 

)ff()ff(

)ff(
ixMo

3212

12
0

−+−

−
+= ,  

де x0 – це нижня межа модального інтервалу, i – величина інтервалу, f2 – 

частота модального інтервалу, f1 – частота передмодального інтервалу (того, що 

передує модальному), f3 – частота позамодального інтервалу (того, що йде після 

модального інтервалу). 

Модальний інтервал – це інтервал, який має найбільшу частоту. 

Медіаною називають таку величину, що займає серединне положення у 

варіаційному ряду, у якому варіанти розташовані у зростаючому або 

спадаючому порядку. Для інтервального ряду медіана визначається за 

формулою: 

m

1m

0
f

S
2

f

ixMe
−−

+=



, 

де x0 – це нижня межа медіального інтервалу, i – величина інтервалу,      Sm-1 – 

сума накопичених частот до медіанного інтервалу, fm – частота медіанного 

інтервалу. 

Медіанний інтервал – це інтервал, на який припадає перша накопичена 

частота, що перевищує половину всього обсягу сукупності. 

Задача 3  

Для вибору варіанта в задачі № 3 контрольної роботи необхідно додати 
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останню цифру залікової книжки до кожного значення вихідних даних у 

колонці «Кількість робітників» для цеху 1 і цеху 2.  

Визначити відхилення у стажі робітників першого та другого цехів 

підприємства за допомогою показників варіації, таких як: розмах варіації, 

середнє лінійне відхилення, дисперсія, середнє квадратичне відхилення, 

коефіцієнт варіації. 

Вихідні дані наведені в таблиці: 

Цех 1 Цех 2 

Стаж 

робітника 
Кількість робітників 

Стаж 

робітника 
Кількість робітників 

2 1 2 30 

3 5 3 20 

4 30 4 10 

5 60 5 50 

6 30 6 10 

7 5 7 20 

8 1 8 30 

Усього 132 - 170 

 За результатами розрахунків провести аналіз, порівнявши показники обох 

цехів; зробити висновки про міру варіації стажу працівників, надійність 

величини середнього стажу і однорідність сукупностей. 

Методичні рекомендації щодо виконання завдання 

Варіацією ознаки називають наявність відмінностей в чисельних 

значеннях ознак у одиниць сукупності. Варіація є властивістю статистичної 

сукупності. Вона зумовлена множиною взаємопов'язаних між собою 

необхідних та випадкових, внутрішніх і зовнішніх факторів, серед яких є 

основні та другорядні. Основні фактори формують центр розподілу, другорядні 

- варіацію ознак, спільна їх дія - форму розподілу. 

Для характеристики варіації використовують наступні показники: розмах 

варіації, середнє лінійне відхилення, середній квадрат відхилення (дисперсія), 

середнє квадратичне відхилення, коефіцієнти варіації. 

Найпростішим показником варіації є розмах варіації, який представляє 

собою різницю між максимальним і мінімальним значеннями ознаки: 
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minmax xxR −= . 

Середнє лінійне відхилення являє собою середню арифметичну з 

абсолютних значень відхилень окремих варіант від середньої арифметичної: 

n

xx
d

i −
=        або       


 −

=
i

çâi

çâ
f

xx
d

if
, 

де ix  – і-тий варіант ознаки; x  – середня арифметична проста або зважена; n – 

кількість варіант у сукупності; if  – частота і-тої варіанти. 

Показник середнього лінійного відхилення відображає, на скільки в 

середньому відхиляються індивідуальні значення варіант від їх середнього 

значення. Чим більший цей показник, тим менш однорідною є сукупність. 

Дисперсією називають середній квадрат відхилень індивідуальних 

значень ознаки від середньої арифметичної: 

( )
n

xxi −
=

2

2           або       
( )


 −

=
i

çâi

çâ
f

xx
d

i

2
f

. 

Середнє квадратичне відхилення одержують шляхом добування кореня 

квадратного з дисперсії: 

( )
n

xxi −
=

2

2           або       
( )


 −

=
i

2

f

fxx
d

içâi

çâ . 

Середнє квадратичне відхилення є критерієм надійності середньої 

величини. Воно показує, на скільки в середньому відхиляються індивідуальні 

значення варіант від їх середнього значення. Чим менший цей показник, тим 

краще середня характеризує досліджувану сукупність. 

 З метою одержання порівняних даних необхідно від абсолютних 

показників варіації перейти до відносних. Найчастіше застосовується 

коефіцієнт варіації: 

100=
x

VR


%. 

Питання про ступінь інтенсивності варіації повинне вирішуватись для 

кожної досліджуваної ознаки індивідуально виходячи з порівняння варіації, що 
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спостерігається, з деякою її звичайною інтенсивністю, прийнятою за норму. 

Але в загальному випадку, якщо коефіцієнт варіації менше 33 %, то сукупність 

вважається однорідною. 

Задача 4  

Для вибору варіанта в задачі № 4 контрольної роботи необхідно додати 

останню цифру залікової книжки до кожного значення вихідних даних 

стосовно ціни та кількості проданої продукції.  

Вихідні дані фермерського господарства з реалізації продукції за два 

місяці наведені в таблиці 2: 

Таблиця 2 – Реалізація продукції 

Вид продукції Липень Серпень 

ціна за 

одиницю 

продукції, грн. 

Кількість 

проданої 

продукції 

ціна за одиницю 

продукції, грн. 

Кількість 

проданої 

продукції 

Картопля, кг 0,80 400000 0,60 520000 

Молоко, л 0,90 35600 0,85 32500 

Яйця, 10 шт 1,20 400 1,35 450 
 

Визначити, яким чином змінився товарообіг господарства в цілому та за 

окремими видами продукції у серпні порівняно з липнем у абсолютному та 

відносному вимірі. Для цього необхідно розрахувати індивідуальні індекси ціни 

та обсягу за видами продукції, а також агрегований індекс загального 

товарообігу. Окрім того, з’ясувати вплив кожного окремого фактору (ціна та 

обсяг реалізації) на зміну товарообігу. 

Методичні рекомендації щодо виконання завдання 

Індекс – це відносна величина, яка характеризує зміну соціально-

економічного показника в часі, просторі та порівняно з будь-яким еталоном. 

Розрізняють чотири групи індексів: 

1) індивідуальні індекси;  

2) агрегатні індекси; 

3) середні індекси або індекси середні з індивідуальних індексів (середні 

арифметичні та середні гармонічні індекси); 
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4) індекси середніх величин (індекс змінного складу, індекс фіксованого 

складу, індекс структурних зрушень). 

Індивідуальні індекси: позначаються маленькою літерою «i». 

Індивідуальні індекси характеризують зміну одного елемента сукупності. 

Прикладом індивідуального індексу може бути індекс ціни:  

0

1

p

p
iP = , 

де p1, p0 – ціна одиниці продукції певного виду відповідно за поточний та 

базовий період. 

Індивідуальний індекс обсягу визначається за формулою:  

0

1

q

q
iq = , 

де q1, q0 – обсяг (кількість продукції даного виду) в натуральному вираженні 

відповідно за поточний та базовий період. 

Агрегатний індекс є основною формою зведеного або загального індексу. 

Позначається великою літерою «I». 

Загальним або зведеним індексом називають відносні числа, які 

визначають зміну у часі порівняно з нормою, еталоном або стандартом, або у 

просторі, складного соціально-економічного явища, яке включає окремі 

несумірні елементи, тобто елементи, які не можна безпосередньо підсумувати. 

Перш ніж підсумовувати агрегатні індекси необхідно визначити набір 

агрегованих елементів і вибір коефіцієнта порівняння (або співмірника) різних 

натуральних форм або індексну вагу. 

Величина, яка індексується, пишеться в індексі на першому місці, потім 

пишеться її вага. Тобто агрегатна форма індексу має два елементи:  

1) індексовану величину, зміна якої визначається індексом; 

2) вага – ознака, яка застосовується як постійна величина (базисні 

індекси) чи змінна (ланцюгові індекси –  змінна база порівняння). 

Індекс загального товарообігу розраховується за формулою: 
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=
00

11
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qp

qp
I qpQ . 

Щоб знайти абсолютну зміну загального товарообігу, необхідно від 

чисельника відняти знаменник: 

 −= 0011 qpqpQ . 

Знайдемо індекс впливу ціни на обсяг товарообігу. Тут використовується 

правило абстрагування від впливу інших факторів (які в даному випадку 

виступають в ролі ваги для факторів, за якими проводиться індексація): під час 

індексації якісна величина (інтенсивний фактор) фіксується на базовому рівні, а 

кількісна величина (екстенсивний фактор) фіксується на значенні у звітному 

періоді. У цьому разі ми фіксуємо q, яка є кількісним фактором: 




=
10

11

)(
qp

qp
I pQ . 

В абсолютному значенні вплив змінення ціни на обсяг товарообігу 

дорівнює: 

 −= 1011)( qpqpQ p . 

Розрахуємо індекс впливу кількості продукції на загальний товарообіг. У 

даному випадку фіксуємо p, тобто ціну, яка є якісним фактором: 




=
00

10

)(
qp

qp
I qQ . 

В абсолютному значенні вплив змінення кількості продукції на загальний 

товарообіг складає: 

 −= 0010)( qpqpQ q . 

Взаємозв'язок індексів. 

Існує наступний взаємозв'язок індексів, зокрема, що загальний індекс 

дорівнює: 

)()(),,( qQpQqpQ III =
. 

Аналогічний зв'язок існує і між абсолютними показниками приросту:  

)()( qp QQQ +=
. 
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Ці співвідношення надають можливість перевірити правильність 

проведених розрахунків. 

Задача 5  

Для вибору варіанта в задачі № 5 контрольної роботи необхідно додати 

останню цифру залікової книжки до кожного значення вихідних даних 

стосовно площі введених у дію житлових будинків.  

Маємо наступні дані про введення у дію житлових будинків у регіоні за 

останні 5 років: 

Рік 2013 2014 2015 2016 2017 

Площа, 

тис. кв. м 
17,4 14,5 14,1 12,3 10,1 

 

Проаналізувати ряд динаміки за допомогою наступних показників: 

– абсолютний приріст: базисним і ланцюговим способом; 

– коефіцієнт або темп зростання: базисним і ланцюговим способом; 

– коефіцієнт або темп приросту: базисним і ланцюговим способом; 

– абсолютне значення 1 % приросту; 

– середньорічний абсолютний приріст: базисним і ланцюговим способом; 

– середньорічний темп росту: базисним і ланцюговим способом; 

– середньорічний темп приросту. 

Зробити висновки за проведеними розрахунками. 

Методичні рекомендації щодо виконання завдання 

 Динамічним рядом (рядом динаміки) називають ряд статистичних 

показників, що розташовані у хронологічній послідовності та характеризують 

зміну явища в часі. 

Динамічний ряд складається з двох елементів: 

1) статистичний показник (інша назва – рівень ряду) – характеризує 

величину явища, його розмір і найчастіше позначається літерою «y»; 

2) момент часу, ряд періодів – показник, який характеризує певний час, у 

якому дійсний відповідний статистичний показник. 
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Залежно від того, яка база взята для порівняння, розрізняють 

характеристики базисні і ланцюгові. Якщо база порівняння постійна, то 

характеристики динаміки називають базовими. Якщо база порівняння 

змінюється, то характеристики динаміки будуть називатися ланцюговими. 

Для характеристики ряду динаміки використовують наступні показники: 

1. Абсолютний приріст (зменшення). Це різниця між двома рівнями ряду 

динаміки. Він показує, наскільки даний рівень ряду перевищує рівень ряду, 

прийнятий за базу порівняння. Абсолютний приріст може мати додатний або 

від’ємний знак. Порівнянням абсолютних приростів між собою можна 

встановити характер зростання (або) зниження в абсолютному вимірі. 

Для ланцюгових показників: 1−−= ii yyy  

Для базисних показників:  0yyy i −= , 

де y  – абсолютний приріст ряду, yi – рівень періоду, що порівнюється, yi-1 – 

рівень попереднього періоду, y0 – рівень базисного періоду. 

2. Коефіцієнт або темп зростання – показує, у скільки разів збільшився 

або зменшився рівень ряду відносно базового. Він може бути виражений у 

вигляді коефіцієнта або у відсотках. 

Для базового ряду:   
0

,
y

y
КТ i

зр = . 

Для ланцюгового ряду:  
1

,
−

=
i

i
зр

y

y
КТ . 

Добуток ланцюгових темпів зростання дорівнює базисному темпу 

зростання за даний період. 

3. Темп приросту – показує, наскільки рівень ряду більший (менший) від 

того, з яким порівнюємо. Темп приросту обчислюється відношенням 

абсолютного приросту до базисного рівня. Цей показник може бути як 

додатним, так і від’ємним відповідно до зростання або зниження рівня ряду. 

%)100(1
1

абоТ
y

y
Т зрпр −=


= . 
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4. Абсолютне значення одного відсотка приросту дорівнює відношенню 

абсолютного приросту до темпу приросту за той же самий період. Цей 

показник розраховується для ланцюгового ряду. Абсолютне значення одного 

відсотка приросту надає змогу визначити вагомість кожного відсотка приросту. 

Інакше цей показник можна розрахувати як 0,01 (або 1 %) від базисного 

рівня:                             
Tпп

y
=%1      або      01,0%1 1 = −iy . 

Для дослідження інтенсивності явища використовують цілий ряд 

середніх показників динамічного ряду:  

1. Середній абсолютний приріст (середня швидкість росту) –

розраховується як середня арифметична з показників швидкості росту за 

певний період або за окремі проміжки часу. Цей показник визначає середній 

розмір зміни за одиницю часу. 

Для ланцюгового ряду:  
n


= ,  

       де  - абсолютний приріст, n – кількість ланцюгових темпів зростання. 

Для базисного ряду:   
1

1

−

−
=

n

yyn ,  

       де n – кількість періодів. 

2. Середній темп росту – показує, у скільки разів в середньому даний 

рівень ряду більший (або менший) від попереднього рівня. Розраховується за 

формулою середньої геометричної:  

Для ланцюгового ряду:  n
nзр TTTTTT ...4321 = ,  

де n – кількість ланцюгових темпів зростання. 

Для базисного ряду:   1

1

−= n
n

зр
y

y
T , 

де n – кількість періодів. 

3. Середньорічний темп приросту – показує середню відносну 

швидкість зміни досліджуваного показника у часі:  

%)100(1 абоТТ зрпр −= .
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 4 ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ 

 1. Статистика як суспільна наука, її поняття і завдання в умовах ринкової 

економіки.  

 2. Предмет статистики, його специфіка та основні елементи.  

 3. Метод статистики, його особливості.  

 4. Історія розвитку статистики.  

 5. Статистичне спостереження, його форми, види і способи здійснення.  

 6. Статистичне зведення, його суть, завдання, значення і складові.  

 7. Групування, його суть і види.  

 8. Види рядів розподілу, їх елементи.  

 9. Статистичні таблиці, їх зміст та види.  

 10. Абсолютні та відносні величини, їх суть, одиниці вимірювання та 

значення.  

 10. Абсолютні та відносні величини, їх суть, одиниці вимірювання і 

значення.  

 11.Види відносних величин, методика їх визначення. Умови застосування 

відносних величин.  

 12. Середні величини, їх поняття, види та значення.  

 13. Методика визначення різних видів середніх величин.  

 14. Мода і медіана, їх поняття і методика розрахунку.  

 15. Варіація, її суть і значення.  

 16. Абсолютні та відносні показники варіації, методика їх розрахунку.  

 17. Ряди динаміки, їх поняття і види.  

 18. Статистичні показники ряду динаміки і методика їх розрахунку.  

 19. Індекси, їх суть, значення і форми використання в економічній роботі.  

 20. Форми індексів: індивідуальні та зведені.  

 21. Форми і види зведених індексів.  

 22. Методика розрахунку різних форм і видів індексів.  

 23. Базисні та ланцюгові індекси, їх взаємозв’язок.  

 24. Статистичне вимірювання інфляції.  
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 25. Статистичне вивчення фінансового стану підприємства. 

26. Статистичне вивчення взаємозв’язку виконання плану і динаміки 

собівартості продукції (послуг). 

27.Статистичне вивчення конкурентоспроможності продукції 

підприємства. 

28. Статистика виробничого устаткування. 

29.  Статистика економічної ефективності підприємства. 

30.  Статистичне вивчення руху грошових коштів на підприємстві. 

31.  Статистика фінансових результатів діяльності підприємства: поняття, 

види та економіко-статистичний аналіз. 

32.  Статистичний аналіз доходів і витрат на підприємстві. 

33.  Використання системи індексів середніх величин: індекс середньої 

прибутковості змінного, фіксованого складу, індекс середньої прибутковості 

структурних зрушень. 

34.  Статистичне вивчення капіталу підприємства. 

35. Застосовування системи взаємозалежних факторних індексів для 

визначення впливу факторів на зміну загальної рентабельності. 

36.  Використання показників динамічного ряду для виявлення тенденцій 

розвитку: темпів зростання, приросту, абсолютного приросту прибутку. 

37.  Статистичне дослідження ринкової кон'юнктури. 

38.  Система показників і методи аналізу рівня, структури, 

співвідношення та варіації цін і тарифів. 

39.  Методи розрахунку й аналізу індексів цін. 

40.  Завдання статистики для роботи підприємств у сучасних умовах та її 

організація в Україні. 
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5 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 

Контрольне завдання складається з трьох складових і оцінюється за         

такими критеріями: 

– теоретико-реферативне завдання – максимально 5 балів; 

– практичне завдання – максимально 10 балів; 

– захист контрольної роботи – максимально 5 балів. 

Максимальна кількість балів, яку може отримати студент під час 

виконання та захисту контрольної роботи з навчальної дисципліни 

«Статистика», дорівнює 20 балів. 

Підсумковий контроль знань студентів з навчальної дисципліни 

«Статистика» – екзамен. Максимальна кількість балів, яку студент може 

набрати, дорівнює 100 балів. Остаточна рейтингова оцінка з навчальної 

дисципліни розраховується як середня з балів поточного і підсумкового 

контролю. Оскільки рейтингова оцінка не є єдиною системою оцінювання 

знань, то здійснюється переведення рейтингових балів у дійсні оцінки 

чотирибальної системи за такою схемою (табл. 3). 

Таблиця 3 – Шкала оцінок 

Оцінка за національною 
шкалою 

Проміжок за 
накопичувальною 
бальною шкалою 

Оцінка ECTS 
Іспит Залік 

Відмінно 

Зараховано 

90–100 А – відмінно 

Добре 
82–89 В – дуже добре 

74–81 С – добре 

Задовільно 
64–73 D – задовільно 

60–63 Е – достатньо 

Незадовільно Не зараховано 

35–59 
FX – незадовільно 

(дозволяється перескладання) 

1–34 
F – неприйнятно  

(повторне вивчення 
навчальної дисципліни) 
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