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ВСТУП 

 

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Статистика» є кількісна 

характеристика суспільного життя, яка відображається у конкретних розмірах і 

кількісних співвідношеннях суспільних явищ, процесів, закономірностях їх 

формування розвитку та зв'язку. 

Важливою умовою правильного сприйняття і практичного використання 

статистичної інформації, кваліфікованих висновків та 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. 

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.  

Метою вивчення навчальної дисципліни «Статистика» є формування у 

майбутніх фахівців теоретичних знань і практичних навичок з методології 

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 містять короткі теоретичні відомості з тем і 

практичні завдання для опрацювання та засвоєння навчального матеріалу 

студентами. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні: 

знати: 

− базовий понятійно-термінологічний апарат дисципліни; 

− основи збирання, перевірки та оцінювання статистичної інформації, 

розробки статистичних формулярів; 



 5 

− зведення і групування матеріалів статистичного спостереження, 

виявлення зв'язків між окремими явищами та процесами, установлення його 

структури; 

− техніку обчислення узагальнюючих статистичних показників 

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

− вивчення динаміки показників діяльності підприємства, тенденцій та 

закономірностей їх розвитку;  

− аналіз взаємопозв'язаних показників, методів оцінювання впливу різних 

чинників 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 збирання та обробки 

статистичної інформації, здійснювати зведення і групування даних; 

− грамотно аналізувати статистичні дані та формулювати висновки; 

− використовувати методику статистичного аналізу соціально-

економічних процесів і явищ й будувати та читати статистичні таблиці, 

графіки, 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 підставі розрахованих статистичних показників. 
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1 ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 

Практичне заняття № 1 

Тема. Методологічні засади статистики. Організація статистики в 

Україні 

Мета: знати поняття, основні завдання, функції та методи статистики; 

уміти розрізняти і застосовувати методологію статистики для аналізу діяльності 

підприємств, суспільних явищ. 

Короткі теоретичні відомості 

Статистика – це суспільна наука, яка вивчає кількісну сторону суспільних 

явищ у нерозривному зв’язку з їх якісною стороною в конкретних умовах місця 

і часу. Статистика – це також метод пізнання, інструментарій, який 

використовується і в природничих, і в суспільних науках для встановлення 

закономірностей масових процесів. 

На сучасному етапі перед статистикою поставлені важливі завдання щодо 

перебудови аналітичної роботи з вивчення усіх видів ресурсів та їх 

пропорційного використання. Використовуючи статистичні показники і методи 

аналізу, статистика забезпечує процес обґрунтування управлінських рішень. 

Статистичний аналіз діяльності підприємства – це комплексне вивчення 

роботи підприємств і його об'єднань з метою об’єктивного оцінювання його 

результатів і виявлення можливостей подальшого підвищення ефективності 

господарювання. Досягнуті результати оцінюються з погляду їх відповідності 

вимогам об'єктивних економічних законів розвитку суспільства.  

Статистичний аналіз підприємств здійснюється за допомогою ряду 

статистичних методів:  

1. Метод групування – він дозволяє одержати науково обґрунтовані 

середні величини, які характеризують досліджувані сукупності, тобто 

використовуються для узагальнення й типізації явищ, і слугують для розкриття 

змісту середніх, для з’ясування впливу окремих одиниць на ці середні.  
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Використовуються групування наявні у звітності й спеціально проведені 

додатково. Групування надає змогу визначити сутність аналізованих явищ і 

процесів, систематизувати матеріали аналізу, знайти й використовувати резерви 

підвищення ефективності господарювання. 

2. Метод порівняння. За його допомогою оцінюється робота підприємств, 

вивчається вплив окремих чинників на виконання плану й виявляються 

резерви. У разі застосування методу порівняння необхідно забезпечити 

порівнянність вихідних даних, що досягається дотриманням ряду умов, до 

числа яких належать: єдність оцінювання (окремо виявляється вплив зміни 

оцінки); усунення впливу зміни обсягу й асортиментної структури; 

порівнянність календарних періодів. 

3. Метод аналізу динаміки та взаємозв’язків. Однією з особливостей 

масових явищ є їх безперервний розвиток у динаміці. Так, протягом певного 

часу мають місце відповідні зміни фінансово-господарських процесів. Тому 

одним із важливих завдань статистики є вивчення масових явищ у їх розвитку 

за часом. Ці задачі вирішують побудовою та аналізом рядів динаміки.  

Усі масові явища і процеси взаємопозв’язані та взаємозумовлені й зв’язок 

між ними має причинно-наслідковий характер. Суть причинного зв’язку 

полягає в тому, що за необхідних умов одне явище зумовлює інше і в результаті 

такої взаємодії виникає наслідок.  

Особливу актуальність має вивчення взаємозв’язку в умовах ринкової 

економіки і являє собою важливу функцію діяльності менеджерів. Вивчення 

механізму ринкових зв’язків, взаємодії попиту і пропозиції, вплив обсягу та 

складу пропозиції товарів на обсяг і структуру товарообороту, формування 

товарних запасів, прибутку та інших якісних показників має першочергове 

значення для прогнозування кон’юнктури ринку та рішення багатьох питань 

успішного ведення бізнесу. 

4. Метод розробки аналітичних показників. Він надає можливість 

охарактеризувати вплив окремих факторів на виконання плану й визначення 

резервів. У процесі аналізу не тільки використовують показники, наявні в 
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плані, обліку й звітності, але на їх основі обчислюють похідні показники, що 

дозволяє повніше охарактеризувати різні сторони роботи підприємства та їхній 

вплив на виконання плану. 

5. Метод визначення і вимірювання впливу окремих факторів на їх 

взаємозв’язок.  

Виявлення, вимірювання й елімінування впливу окремих факторів на 

результат їхньої взаємодії засновано на деталізації показників, що дозволяє 

роздільно розглянути кожний з досліджуваних факторів (вірніше, комплекси 

факторів) окремо від інших, хоча в процесі фінансово-господарської діяльності 

вплив їх переплітається. Штучне розчленовування факторів досягається у 

результаті застосування методу абстракції. 

6. Метод прогнозування.  

Прогноз – це науково обґрунтоване судження про можливий стан об'єкта 

в майбутньому, а також про альтернативні способи і строки досягнення такого 

стану. Процес розроблення прогнозів називається прогнозуванням. Одним з 

найважливіших напрямів прогнозування суспільного розвитку є соціально-

економічне прогнозування. 

Прогнозування є сполучною ланкою між теорією та практикою. За 

допомогою прогнозування здійснюється аналіз реальних фактів і причинно-

наслідкових зв’язків, оцінювання й опис можливих і бажаних перспектив 

розвитку об’єкта. 

Статистичний звіт – документ, у якому наведено статистичні дані про 

роботу підприємства; він подається до спеціальної установи (регіональний 

орган державної статистики) в затверджені терміни за підписами 

уповноважених осіб. 

Завдання до теми 

 Методологічна основа статистики включає такі методи як: діалектична 

логіка, загальнонаукові прийоми синтезу і аналізу. Надайте визначення і 

поясніть, у чому саме полягають названі методи; наведіть приклади їх 

застосування в процесі прийняття рішень. 
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Контрольні питання 

1.  Які функції виконує статистика у сучасних умовах господарювання?  

2.  Яким чином результати статистичного аналізу використовують у 

роботі менеджера? 

3. Яким чином здійснюють організацію аналітичної роботи на 

підприємстві? 

4. Визначте джерела формування статистичної інформації.  

5. Охарактеризуйте основні категорії статистики. 

6. Які існують види статистичної звітності підприємств? 

Література: [4, 7, 8, 10, 18, 21]. 

 

Практичне заняття № 2 

Тема. Статистичне спостереження 

Мета: знати методику статистичного вивчення виробничого потенціалу 

підприємства; уміти розраховувати і аналізувати показники ефективності 

використання основних фондів. 

Короткі теоретичні відомості 

Статистичне спостереження є першим етапом статистичного 

дослідження. Він є дуже важливим, оскільки від отриманих результатів буде 

залежати подальший хід дослідження. Інформація, отримана способом 

статистичного спостереження, має бути: 

1) достовірною; 

2) носити масовий характер (значення повинні мати узагальнюючий 

характер на якомусь великому масиві, адже статистика – це спостереження 

саме за масовими явищами і процесами); 

3) порівняльною (вираженою в таких одиницях виміру, які роблять 

можливим її порівняння з аналогічною інформацією). 

Статистичне спостереження – це науково організований збір масових 

даних про явища та процеси, які відбуваються в суспільстві. 

Існує дві форми статистичного спостереження: 
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1) Статистична звітність – це головна форма статистичного 

спостереження, за її допомогою статистичні органи отримують необхідні дані у 

вигляді звітних документів, які встановлені законодавством. Ці дані можуть 

бути періодичними (річні, піврічні, квартальні, щомісячні, щотижневі, 

щоденні).  

2) Спеціально організоване статистичне спостереження проводиться з 

метою отримання додаткових даних чи відомостей, які відсутні в звітності, або 

з метою їх перевірки. Популярності сьогодні набуває моніторинг – спеціально 

організоване статистичне спостереження за станом явищ, об'єктів і процесів 

сукупності, які характеризуються суспільно-політичними, суспільно-

економічними індикаторами (переважно це ціни, індекси, рейтинги). 

Будь-яке статистичне спостереження планується і проводиться за певним 

планом, який містить дві частини: 

1) Програмно-методологічна частина. 

Першим завданням у програмно-методологічній частині є мета 

дослідження. Далі необхідно визначити об'єкт дослідження (узагальнено можна 

сказати, що об'єктом статистичного спостереження є суспільні явища і процеси, 

які мають досліджуватися). По-третє, визначається одиниця спостереження. 

Одиниця спостереження – це той первинний елемент об'єкту 

дослідження, який є носієм інформації, за допомогою якої збирають необхідні 

статистичні дані. 

Одиниці спостереження слід відрізняти від одиниці сукупності. Якщо 

одиниця спостереження – це носій інформації, то одиниця сукупності – це носій 

ознаки. Інколи вони співпадають (наприклад, перепис населення). 

Після визначення одиниці спостереження визначають програму – перелік 

питань або ознак, на які мають бути отримані відповіді в процесі дослідження. 

Оформлюється цей перелік питань у вигляді бланка, формуляра чи анкети. 

2) Організаційна частина. Ця частина вказує: 

- місце, де безпосередньо реєструють ознаки окремої одиниці 

сукупності в статистичних формах; 
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- час – це той час, до якого належать дані зібраної інформації 

(наприклад, сезон під час дослідження в сільському господарстві). Важливість 

цього показника в тому, що ми маємо досліджувати об'єкт в його звичайному 

стані. Час може бути об'єктивним і суб'єктивним. 

Об'єктивний час – це момент чи період часу, до якого належать зібрані 

дані. 

Суб'єктивний час – це дата або період, протягом якого збирають дані. 

- хто буде проводити спостереження: органи державної статистики, 

окремі установи, інститути, лабораторії чи окремі люди; визначаються їх права 

та обов'язки); 

- строк проведення – початок і кінець збору інформації; 

- графік проведення; 

- матеріально-технічну базу; 

- форми, способи і види статистичного спостереження. 

Завдання до теми 

Розробіть план статистичного спостереження для вибраного на власний 

розсуд об’єкта дослідження з дотриманням вимог до програмно-методологічної 

та організаційної частин плану. 

Контрольні питання 

1. У чому полягає сутність і особливості статистичного спостереження?  

2. Назвіть форми, види і способи статистичних спостережень. 

3. Назвіть складові частини плану статистичного спостереження.  

4. Роз'ясніть суть таких понять, як об'єкт спостереження, одиниця 

спостереження, одиниця сукупності.  

5. Які помилки можливі під час проведення статистичного 

спостереження?  

6. Якими способами здійснюється контроль матеріалів спостереження? 

Література: [4, 7, 9, 13, 21]. 
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Практичне заняття № 3 

Тема. Зведення і групування статистичних даних 

Мета: знати методику розподілу сукупності на якісно однорідні групи, 

характеризувати структуру явищ і структурні зрушення; уміти проводити 

групування статистичних даних, будувати статистичні таблиці та графіки. 

Короткі теоретичні відомості 

Одним з основних найбільш поширених методів обробки і аналізу 

первинної статистичної інформації є  групування. Під групуванням розуміють 

розділення одиниць статистичної сукупності на групи, однорідні в якому-

небудь суттєвому відношенні, надання характеристики таким групам за 

системою показників в цілях виділення типів явищ, вивчення структури та їхніх 

взаємозв'язків.   

Ознака, на основі якої проводиться розподіл  одиниць спостереження на 

групи, називається групувальною ознакою, або основою угруповання.  

Групування може виконуватися за одною ознакою (просте групування) і за 

кількома ознаками (комбіноване групування).  

Вибір групувальних ознак завжди  має грунтуватися на аналізі якісної 

природи досліджуваного явища. Групувальні ознаки можуть бути 

атрибутивними і кількісними. Атрибутивні ознаки реєструють у вигляді 

текстового запису (наприклад, професія робітників, соціальна група населення). 

Кількісні  ознаки мають цифровий вираз (стаж роботи, розмір доходу).  

Під час групування за атрибутивною ознакою число груп визначається 

кількістю відповідних найменувань, якщо кількість цих найменувань не дуже 

велика. Для обґрунтованого об'єднання їх у групи розробляють класифікації.  

Під час групування за кількісною ознакою кількість груп визначається 

залежно від характеру зміни ознаки і завдань дослідження. Якщо кількісна 

ознака змінюється безперервно (дискретно), тобто може набувати тільки деяких  

–  частіше цілих значень (наприклад, тарифний розряд робітників), то кількість 

груп має відповідати кількості значень ознаки.  
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У разі безперервної зміни ознака набуває будь-яких значень (наприклад, 

стаж роботи або вік робітників), тому групи обмежуються значеннями ознаки в 

інтервалі «від–до». Інтервалом називається різниця 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 

досліджуваної сукупності; m – прийняте число груп. 

Інтервали групування можуть бути закритими і відкритими. Закриті 

інтервали – це звичайні інтервали, що мають як нижні (тобто «від»), так і 

верхні (тобто «до») межі. Відкриті інтервали – це інтервали, що мають яку-

небудь одну межу – верхню або нижню. Їх застосовують, якщо ознака 

змінюється нерівномірно в широких межах, причому великі (або малі) значення 

ознаки зустрічаються нечасто.  

Завдання до теми 

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. 

Задача 2. Вихідні дані щодо заробітної плати водіїв за вересень наведені 

в таблиці 1. Потрібно для виявлення залежності заробітної плати водіїв від 

рівня кваліфікації та відсотка виконання змінних завдань провести аналітичне 

групування. Інтервали групування водіїв за відсотком виконання норм 
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виробітку розробити самостійно. На основі виконаного групування побудувати 

комбінаційну таблицю. Сформулювати висновок.  

Таблиця 1 – Вихідні дані 

Номер водія Клас водія Відсоток виконання 

змінних завдань 

Заробітна плата за 

місяць, грн 

1 I 110,2 5100,3 

2 II 102,0 4600,8 

3 II 111,0 4970,7 

4 I 107,9 5050,2 

5 II 106,4 4740,5 

6 I 109,0 4985,4 

7 I 115,0 5300,8 

8 II 112,2 5015,7 

9 I 105,0 4790,2 

10 II 107,4 4700,7 

11 I 112,5 5280,2 

12 I 108,6 5170,1 
 

Для вирішення задачі необхідно здійснити групування водіїв за двома 

ознаками-факторами: спочатку - на групи за кваліфікацією, потім усередині 

кожної групи - на підгрупи за відсотком виконання змінного завдання. За 

відсотком виконання змінного завдання приймаються дві підгрупи: водії, що 

виконують норму від 100 до 110%; водії, які виконують норму на 110% і вище.  

Комбінаційну таблицю рекомендується представити у наступному вигляді: 

Групи водіїв 

за рівнем 

кваліфікації 

Підгрупи водіїв за 

відсотком 

виконаного 

змінного завдання 

Кількість 

водіїв 

Загальна сума 

заробітної 

плати, грн 

Середня 

заробітна 

плата одного 

водія, грн 

I клас     

    

Усього за 

групою 

    

II клас     

    

Усього за 

групою 

    

Усього     
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Контрольні питання 

1. Надайте визначення статистичного зведення. 

2. Які існують види групувальних ознак? 

3. Що передбачає статистичне групування? 

4. Яким чином визначається інтервал групування? 

5. Які існують види статистичних таблиць? 

6. Назвіть основні форми графічного відображення статистичних даних. 

Література: [8, 12, 14, 17, 20]. 

 

Практичне заняття № 4 

Тема. Узагальнюючі статистичні показники та загальні принципи їх 

застосування 

Мета: знати види і порядок визначення абсолютних, відносних, середніх 

величин; уміти розраховувати узагальнюючі статистичні показники та 

застосовувати їх під час проведення аналізу характеристик сукупності.  

Короткі теоретичні відомості 

Абсолютні величини характеризують чисельність сукупності та обсяг 

(розмір) досліджуваного соціально-економічного явища в певних межах часу 

та місця. Вони завжди є іменованими числами, тобто мають якусь одиницю 

вимірювання. Вибір одиниці виміру залежить від сутності досліджуваного 

явища і конкретних завдань дослідження. Одиниці вимірювання можуть бути:  

-  натуральні; - умовно-натуральні; - вартісні (грошові); - трудові.   

Абсолютні величини поділяються на дві групи:  

1) абсолютні величини, що характеризують обсяг явища на певну дату 

(наприклад, вартість основного капіталу підприємства на 1 січня);  

2) абсолютні величини, що характеризують обсяг явища за певний період 

часу – результат процесу (наприклад, випуск продукції підприємством за 

місяць або за рік).  

Відносні величини являють собою результат зіставлення двох 

статистичних показників, що дає цифрову міру їхнього співвідношення. Вона 
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знаходиться способом ділення порівнюваного показника на інший показник, 

прийнятий за базу порівняння.  

Якщо абсолютна величина показує, на скільки певне явище більше, то 

відносна величина показує, у скільки разів це явище більше. 

Відносна величина може бути виражена коефіцієнтом, або може бути 

виражена у відсотках, промілях і децепромілях. 

До відносних величин належать: відносна величина планового завдання, 

відносна величина виконання плану, відносна величина динаміки, відносна 

величина структури, відносна величина координації, інтенсивності розвитку і 

порівняння. 

Відносна величина планового завдання – відношення величини 

показника за планом (упл.) до його фактичної величини в попередньому періоді 

(у0 ), тобто розраховується за формулою: 

)сандарт,еталон,норма(0

.пл
.з.пл

y

y
y = . 

Відносна величина виконання плану – це така відносна величина, яка 

характеризує виконання плану за певний період і визначається відношенням 

фактично отриманої величини (у1) до планової (упл.) за один період часу: 

.пл

1
.пл.в

y

y
y = . 

Відносні величини динаміки характеризують зміну явища в часі. Вони 

показують, у скільки разів збільшився (або зменшився) обсяг явища за певний 

період часу, їх називають коефіцієнтами зростання:  

0

1
д

y

y
y = . 

Коефіцієнти зростання можна обчислювати у відсотках, для цього 

результати множать на 100. Їх називають темпами зростання. Коефіцієнти 

росту та темпи зростання можна визначати за змінною або постійною базою.  

Відносні величини планового завдання, виконання плану і динаміки 

пов'язані між собою наступною залежністю:  
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0

1

.пл

1

0

пл

д.пл.в.з.пл

y

y

y

y

y

y

yyy

=

=

 

Відносні величини структури характеризують частку окремих частин у 

загальному обсязі сукупності, виражаються у частках одиниці або у відсотках:  


=

i

i
.стр

f

f
y . 

Кожну відносну величину структури називають питомою вагою. 

Середньою величиною називають узагальнюючий показник, що 

характеризує типовий рівень кількісної ознаки, яка змінюється на одиницю 

сукупності в певних умовах місця і часу. 

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 вирішення низки практичних завдань.  

Модою називають значення ознаки, яке найчастіше зустрічається в 

сукупності (у статистичному ряду). Медіаною називають значення ознаки, яке 

лежить у середині ранжируваного ряду і ділить цей ряд на дві рівні за 

чисельністю частини. Ранжируваний ряд – ряд, розташований в порядку 

зростання або зменшення значень ознаки. 

Завдання до теми 

Задача 1. У таблиці 2 наведено дані про введення в експлуатацію 

житлової площі у регіоні за минулий та поточний роки.   

Таблиця 2 – Уведення в експлуатацію житлових будинків 

Уведено в експлуатацію Усього житлових будинків 

Минулий рік Поточний рік 

Цегляні багатоквартирні, тис. м2 4200 4400 

Панельні багатоквартирні, тис. м2 2100 2800 

Котеджі, тис. м2 2100 800 
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Визначити:  

1) динаміку введення в експлуатацію житлової площі по кожному виду 

житлових будинків і загалом по регіону;  

2) структуру введеної в експлуатацію житлової площі в минулому і 

звітному роках (розрахунок з точністю до 0,1 %).  

Сформулювати висновок. 

Задача 2. Планом передбачено збільшення річної продуктивності праці 

працівників проти минулого року на 4,0 %. Фактично проти минулого року 

продуктивність праці збільшилася на 6,2 %. Визначити відсоток виконання 

плану за рівнем продуктивності праці.  

Задача 3. У таблиці 3 наведений розподіл робітників підприємства з 

виконання норм виробітку: 

Таблиця 3 – Розподіл робітників 

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. 

Контрольні питання 

1. Які величини в статистиці називають абсолютними? Назвіть одиниці 

вимірювання абсолютних величин. 

2. У яких випадках використовують умовно-натуральні одиниці 

вимірювання абсолютних величин? 
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3. Надайте визначення понять «мода» і «медіана». 

4. Що таке відносні статистичні величини? Назвіть основні види 

відносних величин. 

5. Надайте визначення середньої величини. Які існують види середніх 

величин? 

6. За якими правилами вибирається модальний і медіанний інтервали? 

Література: [5, 6, 13, 15, 18, 19]. 

 

Практичне заняття № 5 

Тема. Ряди розподілу та їх аналіз 

Мета: знати основні характеристики рядів розподілу, особливості їх 

побудови та аналізу; уміти розрахувати показники варіації ознак елементів ряду 

розподілу, робити висновки за отриманими показниками. 

Короткі теоретичні відомості 

Ряди розподілу – це групова таблиця, що має дві графи: групи за 

виділеною ознакою (графа варіант) і чисельність груп (графа частот).  

Ряди розподілу поділяються на варіаційні й атрибутивні. Варіаційний ряд 

– групова таблиця, побудована за кількісною ознакою, у присудку якої 

показують кількість одиниць у кожній групі. В атрибутивних рядах 

представлені угруповання з атрибутивними (якісними) ознаками (наприклад, 

розподіл робітників підприємства за статтю, професіями і т. д.) і чисельність 

кожної групи.  

Головне призначення рядів розподілу – вивчення варіації ознак. 

Відмінності індивідуальних значень ознаки у одиниць сукупності називаються 

варіацією ознаки. Вона виникає в результаті того, що індивідуальні значення 

складаються під спільним впливом різноманітних умов (факторів), які по-

різному поєднуються в кожному окремому випадку.  

Варіація спостерігається і в межах однорідної, виділеної за тією чи іншою 

групувальною ознакою, групи. Варіація, яка не залежить від факторів, 

покладених в основу виділення груп, називають випадковою варіацією.   
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Вивчення варіації в межах однорідної групи передбачає використання 

наступних прийомів: побудова ряду розподілу, його графічне зображення, 

обчислення основних характеристик розподілу.  

Форма побудови варіаційного ряду залежить від характеру зміни 

досліджуваної ознаки, він може бути побудований у формі дискретного ряду 

або у формі інтервального ряду.  

За характером варіації значень ознаки розрізняють: ознаки з перервною 

зміною (дискретні); ознаки з безперервною зміною (безперервні). Для 

дискретної ознаки у першій графі ряду зазначаються конкретні значення 

кожного індивідуального значення ознаки, у другій графі — чисельність 

одиниць з певним значенням ознаки.  

Для ознаки, що має безперервну зміну, будується інтервальний 

варіаційний ряд, що складається так само, як і дискретний ряд, з двох граф 

(варіанти та частоти). При його побудові в першій графі окремі значення ознаки 

вказуються в інтервалах «від—до», у другій графі — кількість одиниць, що 

входять в інтервал. Інтервали утворюються, зазвичай, рівні та закриті.  

Величини ознак змінюються під впливом різних факторів. Очевидно, що 

чим різноманітніші умови, що впливають на величину даної ознаки, тим більша 

її варіація (коливання). 

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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Середнє лінійне відхилення являє собою середню арифметичну з 

абсолютних значень відхилень окремих варіант від середньої арифметичної. 

Дисперсією називають середній квадрат відхилень індивідуальних 

значень ознаки від середньої арифметичної. 

Середнє квадратичне відхилення одержують шляхом добування кореня 

квадратного з дисперсії. 

Завдання до теми 

Задача 1. 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 4: 

Таблиця 4 – Стаж робітників 

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. 

Контрольні питання 

1. Визначте поняття ряду розподілу. 

2. Які існують види рядів розподілу залежно від їх елементів? 

3. Надайте основні характеристики ряду розподілу. 

4. Які існують показники варіації?  

5. Розкрийте методи обчислення дисперсії.  
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6. Поясніть техніку обчислення і економічний зміст основних показників 

варіації. 

7. У чому перевага коефіцієнта варіації в порівнянні з середнім лінійним і 

середнім квадратичним відхиленням?  

Література: [1, 3, 11, 15, 21, 23]. 

 

Практичне заняття № 6 

Тема. Статистичні методи вимірювання взаємозв'язків 

Мета: знати методику статистичного вивчення взаємозв’язку між 

факторами; уміти проводити розрахунки статистичних показників кореляційно-

регресійного аналізу для визначення рівня істотності зв’язку між факторами. 

Короткі теоретичні відомості 

Вивчення взаємозв'язків – важливе пізнавальне завдання статистики. 

Основними методами вивчення взаємозв'язків є: балансовий, групування, 

індекси, аналіз кореляції та регресії. Що стосується методу кореляції та 

регресії, то потрібно знати, що кореляційні зв'язки відображають взаємозв'язок 

між результативним показником (у) і факторними показниками (хi).  

Кореляційний зв'язок – зв'язок, що виявляється не в кожному окремому 

випадку, а в масі випадків у середніх величинах у формі тенденції. Статистичне 

дослідження ставить своєю кінцевою метою одержання моделі залежності для її 

практичного використання.  

Кореляційний аналіз надає змогу виміряти ступінь впливу факторних 

ознак на результативні, встановити єдину міру тісноти зв'язку і роль 

досліджуваного фактора (факторів) у загальній зміні результативної ознаки. 

Кореляційний метод дозволяє одержати кількісні характеристики ступеня 

зв'язку між двома і більшим числом ознак, а тому на відміну від розглянутих 

вище методів, надає більш широке уявлення про зв'язок між ними.  

Основна задача кореляційного і регресивного аналізу полягає в тому, щоб 

знайти алгебраїчну залежність між результативним показником і факторами, 

які визначають його рівень, тобто визначити математичну формулу залежності.  
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Залежно від кількості факторів, що визначають рівень результативної 

ознаки, рівняння регресії можуть бути парними (однофакторними), якщо 

рівняння містить тільки один фактор, або багатофакторними (множинними), 

якщо кількість факторів два і більше.  

Залежно від виду зв'язку рівняння бувають лінійні або нелінійні 

(квадратичні, гіперболічні, логарифмічні, степеневі). 

Із багатофакторних рівнянь в економічних дослідженнях найчастіше 

застосовують лінійні та логарифмічні рівняння. 

Після теоретичних досліджень поставленої проблеми, вибору виду 

рівняння, необхідно визначити параметри рівняння (а0, аі) і статистичні 

характеристики, за допомогою яких оцінюється якість рівняння.  

Параметри будь-якого рівняння регресії визначаються методом 

найменших квадратів. На основі методу найменших квадратів формується 

система нормальних рівнянь, склад яких залежить від виду рівняння регресії. 

Найбільш важливою характеристикою рівняння, що відображає і його 

якість, і цінність, є тіснота зв'язку між фактором (факторами) і результативною 

ознакою. Для оцінювання тісноти зв'язку використовують: 

 - у парних рівняннях – парний лінійний коефіцієнт кореляції (r); 

- у парних нелінійних рівняннях – парне кореляційне відношення (  ); 

- у багатофакторних множинних лінійних рівняннях – множинний 

лінійний коефіцієнт кореляції (R); 

- у множинних нелінійних рівняннях – множинне кореляційне 

відношення (  ). 

Завдання до теми 

Задача 1. Провести аналіз кореляційного зв’язку між двома факторами: 

продуктивність робітників і рівень їх заробітної плати для підприємств певної 

галузі. Вихідні дані для розрахунків наведені в таблиці 5.  

Для здійснення цього кореляційного аналізу необхідно: 

- побудувати кореляційне поле; 

- визначити характер зв’язку між факторами; 
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- скласти рівняння регресії; 

- побудувати теоретичну лінію регресії; 

- визначити щільність зв’язку між факторами за допомогою коефіцієнтів 

кореляції, детермінації; 

- за результатами розрахунків зробити висновки щодо істотності 

взаємозв’язку та впливу між факторами. 

Таблиця 5 – Вихідні дані щодо рівня продуктивності та витрат на 

заробітну плату робітників 

Підприємства галузі 

Продуктивність 

робітника за рік,  

одиниць продукції 

Витрати із заробітної 

плати на 1 робітника за 

рік, тис.грн 

1 35,0 42,4 

2 39,8 41,0 

3 30,2 35,0 

4 42,4 47,4 

5 32,5 35,6 

6 34,1 38,8 

7 43,6 50,0 

8 40,1 46,2 

9 33,4 36,7 

10 36,9 39,9 

 

Контрольні питання 

1. У чому різниця між функціональною та стохастичною залежністю?  

2. Які існують методи вивчення взаємозв’язків?  

3. Якими методами визначаються параметри рівняння?  

4. За допомогою яких показників визначається щільність зв’язку?  

5. Які існують види рівнянь?  

6. Для чого використовують рівняння тренду?  

7. Яким чином обчислюють параметри рівняння регресії?  

Література: [4, 7, 10, 15, 23]. 
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Практичне заняття № 7 

Тема. Аналіз тенденцій розвитку 

Мета: знати методику проведення статистичного аналізу рядів динаміки 

та виявлення основної тенденції розвитку; уміти розраховувати аналітичні 

показники динаміки для оцінювання ефективності діяльності підприємства. 

Короткі теоретичні відомості 

Для дослідження тенденцій та закономірностей суспільних явищ їх 

потрібно вивчати впродовж певного часу. Для цього будують і використовують 

хронологічні ряди або ряди динаміки. Динамічний ряд – це послідовність 

упорядкованих у часі кількісних показників, які характеризують рівень 

розвитку досліджуваних явищ. Цифри (показники), з яких складається 

динамічний ряд, називають рівнями.  

Ряд динаміки складається з двох елементів: рівнів ряду і моментів 

(періодів) часу, до яких належать ці рівні. За часом, що відображається у 

динамічних рядах, їх поділяють на моментні та інтервальні.  

У моментних рядах рівні висвітлюють величину явища на певну дату 

(залишки запасів на складах: 1.01, 1.02, 1.03.) У моментних рядах недоцільно 

складати окремі рівні динаміки.  

У інтервальних рядах динаміки рівні показують величину явища за 

певний проміжок часу (випуск продукції за березень, квітень). На відміну від 

моментних рядів рівні інтервальних рядів можна складати, одержавши новий 

ряд, який характеризує явища за більш великий інтервал часу. 

За характером явищ, що відображаються у динамічних рядах, за способом 

їх вираження вони бувають абсолютні, середні та відносні. 

У процесі аналізу динаміки розраховують і використовують наступні 

аналітичні показники динаміки: абсолютний приріст, темп росту, темп 

приросту і абсолютне значення одного відсотка приросту. 

Розрахунок показників ґрунтується на абсолютному або відносному 

порівнянні між собою рівнів ряду динаміки. При цьому порівнюваний рівень 

називають поточним, а рівень, з яким роблять порівняння – базисним. За базу 
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порівняння часто приймають або попередній рівень, або початковий (перший) 

рівень ряду динаміки. 

Якщо кожний рівень порівнюється з попереднім, то отримують ланцюгові 

показники динаміки, а якщо кожний рівень порівнюють з одним і тим же 

рівнем, взятим за базу порівняння, то такі показники називаються базисними.  

Абсолютний приріст обчислюється як різниця між поточним і базисним 

рівнями та показує, наскільки одиниць підвищився або знизився рівень 

порівняно з базисним за певний період часу. 

Темп росту вираховується як відношення порівнюваного рівня до 

базисного і показує, у скільки разів (відсотків) порівнюваний рівень більший 

або менший за базисний. Темп приросту визначається як відношення 

абсолютного приросту до абсолютного попереднього або початкового рівня і 

показує, наскільки відсотків порівнюваний рівень більший або менший рівня, 

прийнятого за базу порівняння. 

Абсолютне значення одного відсотка приросту визначається шляхом 

ділення абсолютного приросту на темп приросту за один і той самий період. 

Абсолютне значення одного відсотка приросту можна вирахувати технічно 

більш легким способом, діленням початкового рівня на 100. 

У статистичній практиці виявлення основної тенденції розвитку явищ у 

часі проводиться методами укрупнення інтервалів, рухомої середньої, 

аналітичним вирівнюванням. Виявлення основної тенденції (тренду) ряду є 

одним з головних методів аналізу та узагальнення динамічних рядів. 

Одним з найпростіших способів обробки ряду з метою виявлення 

закономірності зміни його рівнів є укрупнення інтервалів (періодів) часу. Суть 

цього методу полягає в тому, що дані динамічного ряду об'єднують у групи за 

періодами і розраховується середній показник на період – рік, триріччя, тощо.  

Важливим способом виявлення загальної тенденції ряду динаміки є 

згладжування за допомогою рухомої середньої. Тут також вдаються до 

укрупнення періодів, але воно проводиться способом послідовних зміщень на 

одну дату зі збереженням постійного інтервалу періоду. 
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Найбільш ефективним способом виявлення основної тенденції є 

аналітичне вирівнювання. На практиці найбільш поширеними формулами, які 

виражають тенденцію розвитку (тренд) явищ, є: пряма, гіпербола, парабола 

другого порядку, показникова функція, ряди Фур'є, логістична функція, 

експонента та інші. 

Завдання до теми 

Задача 1. Визначити темпи росту та приросту (зниження) обсягу 

заготівель ланцюговим способом і середній темп росту і приросту за звітний 

період, якщо державні закупівлі овочів у районі склали (тис. т), (табл. 6): 

Таблиця 6  

Роки 

2013 2014 2015 2016 2017 

14,1 14,7 13,9 16,0 16,3 
 

Задача 2. Визначити абсолютний приріст (зниження) обсягу 

виробництва продукції (т), середній абсолютний приріст базисним способом і 

абсолютне значення 1 % приросту за вихідними даними, наведеними в  

таблиці 7: 

Таблиця 7 

Роки 

2013 2014 2015 2016 2017 

28,3 28,1 29,0 29,4 30,2 

Задача 3. Припустимо, є дані за 2011-2017 рр. щодо посівної площі в 

господарствах району, у територіальних межах якого у 2014 р. відбулися зміни. 

Вихідні дані стосовно динаміки посівної площі наведені в таблиці 8 (га). 

Таблиця 8 

Межі 

району 

Роки 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

До змін  

Після змін 

2100 2208 2315 2430 

2686 

 

2717 

 

2804 

 

2861 
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1. Провести змикання рядів динаміки і зведення їх до порівняного 

вигляду двома способами: 

а) вираженням ряду динаміки у відносних показниках, прийнявши за базу 

порівняння один і той самий період; 

б) перерахунком абсолютних показників. 

2. Зробити висновки щодо динаміки посівної площі в господарствах 

району за 2011-2017 рр. 

Задача 4. Наведені дані щодо врожайності соняшнику господарства 

району за останні 15 років (таблиця 9). 

Таблиця 9 

Рік Врожайність, ц/га Рік Врожайність, ц/га 

2003 10,3 2011 16,4 

2004 12,1 2012 15,9 

2005 11,6 2013 16,9 

2006 13,1 2014 13,8 

2007 13,9 2015 16,6 

2008 12,9 2016 17,8 

2009 14,1 2017 20,0 

2010 15,0   

Виявити тенденцію зміни врожайності в часі способом найменших 

квадратів. Скласти рівняння тренду. Оцінити ступінь наближення лінійного 

тренду до фактичних даних динамічного ряду за допомогою показників 

середнього квадратичного відхилення і коефіцієнта варіації. 

Контрольні питання 

1. У чому суть і значення рядів динаміки в економічних дослідженнях?  

2. Які принципи і правила побудови рядів динаміки?  

3. Чим відрізняється моментний ряд від інтервального? Наведіть 

приклади.  

4. Яким чином здійснюється прогнозування на основі рядів динаміки?  
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5. Як обчислюють середні величини в інтервальних і моментних рядах 

динаміки?  

6. Назвіть основні аналітичні показники рядів динаміки. За якими 

формулами вони обчислюються?  

7. Якими методами визначається основна тенденція у рядах динаміки?  

Література: [4, 7, 8, 13, 19, 21]. 

 

Практичне заняття № 8 

Тема. Індексний метод аналізу 

Мета: знати сутність, види, методику розрахунку індексів у статистиці; 

уміти розраховувати індивідуальні, агрегатні, середні індекси та роз’яснювати 

отримані показники під час проведення статистичного аналізу. 

Короткі теоретичні відомості 

Індексом у статистиці називають відносний показник, що характеризує 

зміну рівня соціально-економічного явища в часі, порівняно з планом, базисним 

періодом або у просторі. Індексні показники грунтуються на результатах 

зведення і обробки даних статистичного спостереження. Складний показник 

складається з безпосередньо несумірних (не підсумовувальних) елементів.  

Індекс є результатом порівняння двох однойменних показників, тому під 

час обчислення розрізняють порівнюваний рівень (чисельник індексного 

відношення), який називають поточним або звітним, і рівень, з яким 

проводиться порівняння (знаменник індексного відношення), що називають 

базисним. Вибір бази визначається метою дослідження.  

Для територіальних порівнянь за базу приймають дані іншої території.  

При вивченні динаміки за базисну величину приймають розмір показника 

в якомусь періоді, що передує звітному. При цьому можливі два способи 

розрахунку індексів — ланцюговий та базисний. Ланцюгові індекси одержують 

шляхом зіставлення поточних рівнів з попереднім. Отже, база порівняння 

безперервно змінюється. Базисні індекси одержують способом зіставлення з 

рівнем якого-небудь одного періоду, прийнятого за базу порівняння.  
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Залежно від змісту і характеру досліджуваних соціально- економічних 

показників розрізняють індекси кількісних (об'ємних) показників та індекси 

якісних показників.  

До індексів кількісних (об'ємних) показників відносяться індекси 

фізичного обсягу виробництва продукції, фізичного обсягу споживання 

продукції (виробничого й особистого) та індекси інших показників, розміри 

яких характеризуються абсолютними величинами.  

До індексів якісних показників відносяться індекси цін, собівартості, 

індекси середньої заробітної плати, продуктивності праці. Якісний показник 

характеризує рівень досліджуваного результативного показника у розрахунку 

на кількісну одиницю і визначається шляхом ділення результативного 

показника на кількісний показник, на одиницю якого він визначається.  

За ступенем охоплення елементів сукупності розрізняють індивідуальні 

та зведені (загальні) індекси. Індивідуальні індекси характеризують зміну 

одного елемента сукупності. Зведені індекси характеризують зміну складного 

явища в цілому. Якщо індекси охоплюють не всі елементи складного явища, а 

лише певну частину, то їх прийнято називати груповими. Залежно від способу 

обчислення загальних (зведених) індексів розрізняють агрегатні індекси, 

середні зважені індекси.  

Індивідуальні індекси характеризують зміну окремих елементів 

складного явища. У теорії індексів показник, зміну якого характеризує індекс, 

називають індексованою величиною.  

Загальні індекси характеризують зміну сукупності в цілому і являють 

собою відносні числа, що визначають зміни в часі порівняно з плановим, 

базисним періодами або у просторі складного явища, яке складається з 

несумірних елементів.  

Завдання до теми 

Задача 1. За звітний період роздрібний товарооборот збільшився з       

1650 тис. грн до 1890 тис. грн. Індекс цін – 1,1. Визначити абсолютні суми 

зміни товарообороту за рахунок зміни цін і кількості проданих товарів. 
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Задача 2. Вихідні дані підприємства щодо витрат на виробництво 

продукції наведені в таблиці 10. 

Таблиця 10 

Вид продукції 

Загальні витрати на 

виробництво, млн гр. од. 

Зниження собівартості 

одиниці продукції у ІІ кв. 

порівняно з І кв., % І квартал ІІ квартал 

А 750 780 5,0 

Б 500 520 3,0 

 

Визначити:  

– індивідуальні індекси собівартості, фізичного обсягу і витрат за 

окремими видами продукції;  

– загальні індекси собівартості, фізичного обсягу і витрат;  

– загальну економію від зниження собівартості на окремі види продукції.  

 

Задача 3. Вихідні дані щодо випуску продукції фірми за два місяці 

наведені в таблиці 11: 

Вид продукції Випуск продукції в 

травні, 

тис. гр. од. 

Зміна фізичного обсягу 

продукції в червні 

порівняно з травнем, % 

А 30 +15,0 

Б 10 -20,0 

В 25 +10,0 

Визначити індивідуальні і загальний індекс фізичного обсягу продукції. 

Контрольні питання 

1. Які відносні величини називають індексами?  

2. Назвіть правила побудови індивідуальних і агрегатних індексів.  

3. Покажіть взаємозв’язок індексів фізичного обсягу, цін і товарообігу.  

4. У яких випадках використовуються середні індекси?  

5. У чому полягає економічна суть індексу змінного складу і від чого 

залежить його рівень?  

6. Назвіть методи проведення факторного аналізу за допомогою індексів.  

7. У яких випадках використовують індекс структурних зрушень?  
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Література: [9, 12, 16, 20, 23]. 

 

Практичне заняття № 9 

Тема. Вибіркове спостереження 

Мета: знати основні положення вибіркового методу статистичного 

дослідження; уміти розрахувати статистичні показники для проведення 

вибіркового спостереження, аналізувати його результати. 

Короткі теоретичні відомості 

Вибіркові спостереження дозволяють відібрати в генеральній сукупності 

певну кількість одиниць, провести дослідження і розповсюдити висновки, що 

одержані на основі обробки даних вибіркових спостережень, на генеральну 

сукупність з досить високою точністю.  

Під час вибіркового спостереження використовують дві категорії 

узагальнювальних показників: середня величина (вибіркова та генеральна) і 

частка (вибіркова й генеральна). Частка визначається як співвідношення числа 

одиниць сукупності, яким притаманні ознаки, що нас цікавлять, до загальної 

кількості одиниць сукупності.   

У теорії вибіркового методу розглядаються дві схеми відбору:  

- повторний відбір, за якого кожна відібрана одиниця повертається в 

сукупність і може знову нарівні з іншими одиницями сукупності потрапити в 

нову вибірку;  

- безповторний відбір, коли відібрана одиниця сукупності після 

обстеження не повертається в сукупність.  

Під час вивчення вибіркового методу слід звернути увагу на способи 

формування вибіркових сукупностей і, перш за все, на механічний відбір, 

багатоступеневу, багатофазну, серійну і малу вибірки.  

Слід зауважити, що вибіркова частка - це питома вага одиниць у 

вибірковій сукупності, що мають певну ознаку: 

Р = m / n, 

де m – кількість одиниць вибіркової сукупності, що мають цю ознаку;  
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n – загальна кількість одиниць вибіркової сукупності.  

Під час організації вибіркового спостереження виникає питання про те, 

якою має бути чисельність вибіркової сукупності, за якою межею можливої 

помилки не перевищать деякої заздалегідь заданої дослідником величини. 

Необхідно встановити таку чисельність вибірки, яка з довірчим рівнем 

імовірності Р забезпечувала б одержання даних, що достатньо повно 

відображають узагальнюючі характеристики генеральної сукупності. 

Надто велика вибірка призведе до нераціональних витрат трудових і 

матеріальних коштів, а недостатня – до великих помилок. Отже, необхідно 

встановити оптимальну чисельність вибірки, яка б гарантувала потрібну 

точність результатів і надійність висновків спостереження. 

Необхідна чисельність вибірки залежить від таких факторів: 

1. Розміру граничної помилки вибірки, тобто величини можливих 

відхилень показників генеральної сукупності від показників 

вибіркової сукупності. Чим менший розмір заданої граничної помилки, тим 

більшою має бути чисельність вибірки. 

Під час визначення необхідної чисельності вибірки гранична помилка 

вибірки заздалегідь задається самим дослідником залежно від характеру 

вирішуваних завдань і потрібної точності висновків. На практиці звичайно 

виходять з того, що гранична помилка вибірки по відношенню до середньої 

помилки не перевищує 1-5 %. Іншими словами, цей відсоток не має 

перевищувати прийнятий довірчий рівень значущості. 

2. Ступеня варіації досліджуваної ознаки. Чим більше варіація (дисперсія, 

коефіцієнт варіації та ін.), тим більшою має бути чисельність вибірки. 

3. Рівня довірчої імовірності Р, з яким потрібно гарантувати допустимі 

розміри граничної помилки вибірки. Імовірність у свою чергу пов'язана з 

нормованим відхиленням і. Чим більшим є заданий рівень довірчої імовірності 

Р, тим більше нормоване відхилення і, тим більшою має бути чисельність 

вибіркової сукупності. 
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4. Способу відбору одиниць у вибіркову сукупність (повторний або 

безповторний відбір). 

Завдання до теми 

Задача 1. 

Під час дослідження 500 зразків виробів, які відібрані із партії готової 

продукції підприємства у випадковому порядку, 40 виявились нестандартними. 

З імовірністю 0,997 (t = 3) визначити межі, у яких знаходиться частка 

нестандартної продукції, яка виробляється заводом. 

Задача 2. 

На заводі з кількістю робітників 1000 чол. було проведене 5 % 

дослідження віку робітників методом випадкового безповторного відбору. За 

результатами дослідження одержані такі дані: 

Вік робітників, роки До 30 30-40 40-50 50-60 60 і 

більше 

Кількість 

робітників, чол. 

8 22 10 6 4 

З імовірністю 0,997 (t = 3) визначити межі, в яких знаходиться середній 

вік робітників заводу. 

 

Контрольні питання 

1. У чому суть і для чого використовуються вибіркові спостереження?  

2. Що таке генеральна і вибіркова сукупність?  

3. Визначте поняття «помилка вибірки» і «гранична помилка вибірки», 

«вибіркова середня» і «вибіркова частка».  

4. Які існують схеми відбору?  

5. Які способи відбору ви знаєте?  

6. Яким чином визначається помилка вибірки при різних схемах відбору?  

7. Яким чином визначається необхідна чисельність вибірки?  

8. Назвіть основні способи розповсюдження даних вибіркової сукупності 

на генеральну сукупність.  

Література: [9, 12, 16, 20, 23]. 
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2 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 

Максимальна кількість балів, яку може отримати студент під час 

практичних занять за семестр з навчальної дисципліни «Статистика»,     

дорівнює 80.  

Практичні завдання складаються з наступних складових і оцінюються за 

такими критеріями: 

– опитування теоретичного матеріалу або виконання поточних 

контрольних робіт – максимально 2 бали за заняття; 

– виконання і захист практичного завдання – максимально 3 бали за 

заняття; 

– самостійна робота – максимально 20 балів за семестр; 

– відвідування практичних занять і ведення конспекту − максимально      

5 балів за семестр; 

– тестування − максимально 10 балів за семестр. 

Підсумковий контроль знань студентів з навчальної дисципліни 

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

дорівнює 100 балам. 

Остаточна рейтингова оцінка з дисципліни розраховується як сума з балів 

поточного контролю з модулів і підсумкового контролю. Оскільки рейтингова 

оцінка не є єдиною системою оцінювання знань, то здійснюється перерахунок 

рейтингових балів у дійсні оцінки чотирибальної системи за такою схемою:  

Оцінка за національною 

шкалою Сума балів Оцінка ECTS 

екзамен 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 дисципліни) 
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3 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 та складові.  

 7. Групування, його суть і види.  

 8. Види рядів розподілу, їх елементи.  

 9. Статистичні таблиці, їх зміст і види.  

 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.  

 25. Статистичне вивчення фінансового стану підприємства. 
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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. 

 

 

 

 

 

 



 38 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 

Основна  

    1. Головач А. В., Захожай В. Б., Головач Н. А. Банківська статистика: 

підручник. Київ: Укр. фін. ін-т менеджменту та бізнесу, 2008. 134 с.  

    2. Герасименко С. С. Статистика: підручник. Київ: КНЕУ, 2010. 320 с.  

    3. Єріна А.М. Економічна статистика. Київ: ТОВ «УВПК» ЕксОб, 2012. 232с.  

    4. Кравченко Л. І. Економічна статистика: навч. посіб. Львів: Новий 

Світ−2000, 2014. 364 с.  

    5. Моторин Р. М. Система національних рахунків: навч. посіб. Київ: КНЕУ, 

2012. 336 с.  

    6. Національний класифікатор України. Класифікація видів економічної 

діяльності (NACE, rev. 1.1-2002) дк 009:2005 від 01.04.2006 р. 

    7. Уманець Т. В. Статистика: навч. посіб. Київ: Вікар, 2013. 624 с.  

    8. Вашків П. Г., Пастер П. І., Сторожук В. П., Ткач Є. І. Статистика 

підприємництва: підручник / за ред. П. Г. Вашкова, В. П. Сторожука. Київ: 

«Слобожанщина», 2009. 600 с. 

    9. Статистика: навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / А. М. Єріна,        

Р. М. Моторин, А. В. Головач та ін. / за заг. ред. А. М. Єріної,                         Р. 

М. Моторина. Київ: КНЕІ, 2001. 448 с.  

    10. Статистика підприємства: навч. посіб. / за ред. П. Г. Валікова,                  

В. П. Сторожка. Київ: Слобожанщина, 1999. 156 с. 

    11. Статистика: теоретичні засади і прикладні аспекти: навчальний посібник /  

Р. В. Фещур, А. Ф. Барвінський, В. П. Кічор та ін.; за наук. ред. Р. В. Фещура.  

2-ге вид., оновлене і доповнене. Львів: «Інтелект-Захід», 2013. 576 с. 

Додаткова 

    12. Адамов В. Е., Ильенкова С. Д., Сирота Т. П., Смирнов С. А. Экономика и 

статистика фирм: учебник / под ред. д. э. н., проф. С. Д. Ильенковой. 3-е изд. 

перераб. и доп. Москва: Финансы и статистика, 2000. 288 с. 

    13. Голуб Л. А. Социально-экономическая статистика: учебное пособие для 

вузов. Москва: ГИЦ ВЛАДОС, 2003. 272 с. 



 39 

    14. Гусаров В. М. Статистика: учеб. пособ. для вузов. Москва: ЮНИТИ-

ДАНА, 2011. 464 с. 

    15. Экономическая статистика / под ред Ю. Н. Иванова. 2-е изд., доп.; 

Москва: ИНФРА-М, 2001. 480 с. 

    16. Кулинич О. І., Кулинич Р. О. Теорія статистики: підруч. 5-те вид., 

перероб. і доп. Київ: Знання, 2010. 239 с. 

    17. Курс социально-экономической статистики: учебник для вузов под. ред. 

проф. М. Г. Назарова. Москва: Финстатинформ, ЮНИТИ-ДАНА, 2000. 772 с. 

    18. Лугін О. Є. Статистика: підручник. − 2-ге видання, перероб. та допов. 

Київ: Центр учбової літератури, 2007. 608 с. 

    19. Лугінін О. Є., Білоусова С. В. Статистика: підручник. Київ: Центр 

навчальної літератури, 2013. 580 с. 

    20. Симчера В. М. Практикум по статистике: учеб. пособ. Москва: ЗАО 

Финстатинформ, 1999. 420 с. 

    21. Герасименко С. С., Головач А. В., Єріна А. М. Статистика: підручник. 

Київ: КНЕУ, 2000. 650 с. 

    22. Ткач Є. І. Загальна теорія статистики: підручник. Тернопіль: Лідер, 2014. 

388 с. 

    23. Уманець Т. В., Пігарєв Ю. Б. Статистика: навч. посіб. 2-ге вид., випр. 

Київ: Вікар, 2003. 624 с. 

    24. Штангрет А. М., Копилюк О. І. Статистика: навч. посібник. Київ: Центр 

навчальної літератури, 2013. 232 с. 



 40 

Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни 

«Статистика» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 

073 – «Менеджмент» освітнього ступеня «Бакалавр» 

 

 

 

 

 

Укладач старш. викл. К. П. Мажаренко 

 

Відповідальний за випуск зав. кафедри менеджменту М. М. Хоменко 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Підп. до др. _______________. Формат 60х84 1/16. Папір тип. Друк ризографія. 

Ум. друк. арк. _____. Наклад ________ прим. Зам. № __________. Безкоштовно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Редакційно-видавничий відділ  

Кременчуцького національного університету 

імені Михайла Остроградського 

вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600 

 


