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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  – 

5 

Галузь знань: 

 

24 «Сфера 

обслуговування» 
Нормативна 

 

Спеціальність: 

242 – «Туризм» 

Модулів – 1 
                   

Спеціалізація: 

«Туризм» 

Рік підготовки: 
(курс) 

Змістових модулів – 2 2-й  

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання –КР 
                              

Семестр 

Загальна кількість 

годин – 150 

3-й  

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 50 

самостійної роботи 

студента – 100 

Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 

бакалавр 

30 год.   

Практичні, семінарські 

20 год.  

Самостійна робота 

100 год.  

Вид контролю:  

іспит 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 0,5 
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Мета та завдання навчальної дисципліни 

Викладання дисципліни “Статистика” ставить за мету формування у 

майбутніх фахівців теоретичних знань та практичних навичок статистичної 

оцінки економічних явищ і процесів суспільного життя, оволодіння методами 

статистичного аналізу. 

 Завдання курсу: 

 У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

 знати : 

- збирання, перевірку та оцінювання статистичної інформації, розробку 

статистичних формулярів; 

- зведення та групування матеріалів статистичного спостереження, 

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

структури; 

- техніку обчислення узагальнюючих статистичних показників 

(абсолютних, відносних, середніх) та їх економічна інтерпретація; 

- статистичну оцінку однорідності зібраного статистичного матеріалу;  

- вивчення динаміки суспільних явищ, тенденцій і закономірностей їх 

розвитку; 

- аналіз складних суспільних явищ та виявлення дії окремих факторів їх 

розвитку; 

- проведення вибіркового спостереження і техніка перенесення його 

результатів на генеральну сукупність. 

вміти : 

- організувати і провести статистичне спостереження; 

- застосовувати основні прийоми і методи збору і обробки статистичної 

інформації; 

- здійснювати зведення і групування даних; 

-  грамотно аналізувати статистичні дані та формулювати висновки; 

- використовувати методику статистичного аналізу соціально-економічних 

процесів і явищ; 
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- будувати і читати таблиці, графіки і діаграми; 

- виконувати  статистичні розрахунки та уміти інтерпретувати отримані 

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

- проводити статистичний аналіз з використанням комп'ютерних програм; 

- самостійно і творчо використовувати теоретичні знання в області 

статистики в процесі подальшого навчання; 

- кваліфіковано інтерпретувати статистичні публікації; 

- проводити зіставлення статистичних показників різних об`єктів, країн; 

-  використовувати методи статистичного оцінювання і прогнозування; 

- будувати економіко-статистичні моделі і їх досліджувати; 

- застосовувати комп'ютерні технології в соціально-економічних 

дослідженнях. 
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2. Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Предмет статистики. Методологічні основи 

узагальнення статистичних даних. 

 

Тема 1. Методологічні засади статистики. Організація статистики в Україні 

Становлення статистики як науки. Предмет статистики. Основні поняття і 

категорії статистичної науки. 

Статистична сукупність. Одиниця сукупності та її ознаки. Закон великих 

чисел і статистичні закономірності. Метод статистики та статистична 

методологія. Узагальнюючи статистичні характеристики. 

Галузі статистичної науки. Завдання статистики в сучасних умовах та її 

організація в Україні. Права і обов'язки органів державної статистики. Порядок і 

умови доступу до статистичної інформації. Міжнародні статистичні організації. 

 

Тема 2. Статистичне спостереження 

Суть, джерела та організаційні форми статистичного спостереження. Види 

статистичного спостереження відносно часу реєстрації фактів та повноти 

охоплення одиниць сукупності. Способи отримання даних. План статистичного 

спостереження. Мета спостереження. Об'єкт та одиниця спостереження. Програма 

спостереження. Статистичні формуляри та принципи їх розробки. Організаційні 

питання плану статистичного спостереження. Органи спостереження. Підготовчі 

роботи. Засоби забезпечення точності спостереження. 

Первинний облік та звітність. Види звітності. Основні форми статистичної 

звітності підприємств торгівлі та ресторанного господарства. Реквізити «Звіту про 

товарооборот», Форма № 1 - торг. Спеціальні статистичні спостереження. 

Помилки спостереження. Контроль даних спостереження. 
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Тема 3. Зведення та групування статистичних даних 

Суть і завдання статистичного зведення. Особливості зведення матеріалів 

звітності спеціально організованого спостереження. Групування як основа 

наукової обробки даних. Завдання групування та їх значення у статистичному 

дослідженні. Групувальні ознаки та їх вибір. Типологічні, структурні, аналітичні 

групування. Прості та комбінаційні групування. Визначення кількості груп та 

розміру інтервалів групування. Основні правила вибору групувальної ознаки. 

Спеціалізація ознак та інтервалів групування. Метод вторинного 

групування. Найважливіші групування і класифікації, що застосовуються в 

статистиці. 

Основні класифікатори України. Класифікатор видів економічної діяльності 

(КВЕД). Товарна номенклатура зовнішньоекономічної діяльності (УКТ ЗЕД), 

Класифікатор форм власності (КФВ), Класифікатор основних фондів (КОФ), 

Реєстр підприємств і організації України (РПОУ) та інші. 

Засоби графічного зображення статистичної інформації. Поняття про 

статистичний графік та його елементи. Класифікація статистичних графіків. 

Статистичні таблиці, їх види. Правила побудови. Аналіз таблиць. Розробка 

макетів таблиць. Статистичні таблиці у вивченні оптової та роздрібної торгівлі. 

 

Тема 4. Узагальнюючі статистичні показники та загальні принципи їх 

застосування 

Суть і види узагальнюючих статистичних показників. Принципи 

побудови узагальнюючих статистичних показників. Огляд основних джерел 

статистичної інформації та їх загальна характеристика. 

4.1. Абсолютні та відносні величини 

 

Абсолютні статистичні величини, їх види та одиниці виміру. Відносні 

величини. Види відносних величин, техніка їх обчислення та форми виразу. 

Відносні величини динаміки, планового завдання та виконання плану. Базисні та 

ланцюгові відносні величини. Взаємозв'язок між окремими видами відносних 

величин. 
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4.2. Середні величини 

 

Суть і умови використання середніх величин. Види середніх величин. 

Середня арифметична та умови її застосування. Властивості середньої 

арифметичної та спрощені способи її обчислення. Середня гармонічна і техніка її 

обчислення. Середня квадратична та умови її застосування. Середня геометрична 

та середня хронологічна. Умови використання і техніка обчислення. 

Особливості обчислення середніх і відносних величин. Мода і медіана у 

статистиці. Обчислення моди і медіани в інтервальному ряді розподілу. 

 

Тема 5. Ряди розподілу та їх аналіз 

Поняття ряду розподілу та його елементи. Види рядів розподілу. Форми 

рядів розподілу: симетричні та асиметричні ряди. Основні характеристики ряду 

розподілу: середня, мода, медіана, квартилі, децилі. 

Суть варіації, необхідність її статистичного вивчення. Показники варіації, 

техніка їх обчислення та економічний зміст. Розмах варіації, середнє лінійне 

відхилення, середній квадрат відхилення (дисперсія) та середнє квадратичне 

відхилення, коефіцієнт варіації. 

Методи обчислення дисперсії. Аналіз концентрації, диференціації та 

подібності розподілів. 

 

Змістовий модуль 2. Методологічні основи статистичного оцінювання 

закономірностей розвитку. Методологія вибіркового спостереження. 

 

Тема 6.  Статистичні методи вимірювання взаємозв'язків 

Взаємозв'язок показників і виявлення залежностей між ними. 

Непараметричні методи зв’язку. Кореляційно-регресійні методи. Прямі й 

обернені, прямолінійні і криволінійні зв’язки. Рівняння регресії як форма 

аналітичного виразу статистичного зв'язку соціально-економічних явищ. Лінійна, 

степенева й показникова функції, гіпербола, парабола. 
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Обчислення параметрів рівняння регресій. Визначення щільності зв'язку 

між показниками. Лінійний коефіцієнт кореляції. Коефіцієнт детермінації, індекс 

кореляції. 

Множинна і часткова кореляції, критерії істотності зв'язку між факторами. 

 

Тема 7.  Аналіз тенденцій розвитку  

Динамічний ряд як база аналізу й прогнозування соціально-економічного 

розвитку. Види рядів динаміки. Статистичні характеристики динамічних рядів і їх 

взаємозв'язок: абсолютний приріст, темпи зростання, темпи приросту, абсолютне 

значення одного процента приросту. 

Методи обчислення середнього рівня динамічного ряду. Економічна суть та 

техніка розрахунку середніх значень основних характеристик рядів динаміки. 

Середня геометрична, техніка її обчислення та випадки застосування. Середня 

хронологічна, техніка обчислення та випадки застосування. 

Способи обробки рядів динаміки з метою виявлення основної тенденції 

розвитку: укрупнення інтервалів, спосіб рухомих середніх, приведення рядів до 

однієї основи, змикання рядів динаміки, вимірювання сезонних коливань. 

Прогнозування на основі рядів динаміки. Інтерполяція та екстраполяція в 

статистиці, аналітичне вирівнювання. 

 

Тема 8.  Індексний метод аналізу 

Суть індексів та їх роль у статистико-економічному аналізі. Класифікація 

індексів. Методологічні принципи побудови індексів. Базисні і ланцюгові індекси. 

Індекси агрегатної форми. Індекс товарообороту, цін та фізичного обсягу 

товаробороту. Економічний зміст індексів. Система взаємопоєднаних індексів і 

визначення впливів  окремих факторів. 

Індекси із змінними і постійними вагами. Середньозважені індекси. 

Розкладання загального абсолютного приросту за факторами. 

Аналіз динаміки середнього рівня інтенсивного показника. Індекси 

структурних зрушень. 
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Індекси Фішера, Ласпейреса і Пааше. Індекс споживчих цін. 

Інфляція та методи її виміру. Індекси - дефлятори. 

 

  Тема 9. Вибіркове спостереження 

Суть і переваги вибіркового спостереження. Генеральна і вибіркова 

сукупності. Помилки вибіркового спостереження. Обчислення помилок вибірки 

та визначення меж інтервалу до середньої величини і частки. Середня та гранична 

помилки вибірки та їх економічний зміст. 

Визначення необхідного обсягу вибірки. Види вибірки і способи відбору, 

що забезпечують репрезентативність. Власне-випадкова вибірка, механічна, 

типова, серійна, комбінована вибірки. 

Способи поширення вибіркових даних на генеральну сукупність. Практика 

застосування вибіркового спостереження в соціально-економічному аналізі. 
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4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

денна форма 

усього  у тому числі 

л п лаб с.р. 

Змістовий модуль 1. Предмет статистики. Методологічні основи узагальнення 

статистичних даних 

Тема 1 Методологічні засади 

статистики. Організація 

статистики в Україні 

 

13 2 2 - 9 

Тема 2 Статистичне 

спостереження 
13 2 2 - 9 

Тема 3 Зведення та групування 

статистичних даних 
15 4 2 - 9 

Тема 4 Узагальнюючі 

статистичні показники та 

загальні принципи їх 

застосування. Абсолютні та 

відносні величини. Середні 

величини 

15 4 2 - 9 

Тема 5 Ряди розподілу та їх 

аналіз 
15 4 2 - 9 

Разом за змістовим модулем 1 71 16 10 - 45 

Змістовий модуль 2. Методологічні основи статистичного оцінювання 

закономірностей розвитку. Методологія вибіркового спостереження 

Тема 6  Статистичні методи 

вимірювання взаємозв'язків 18 4 4 - 10 

Тема 7  Аналіз тенденцій 

розвитку 14 2 2 - 10 

Тема 8 Індексний метод аналізу 16 4 2 - 10 

Тема 9  Вибіркове спостереження 16 4 2 - 10 

Разом за змістовим модулем 2 64 14 10 - 40 

ІНДЗ - КР 13 - - - 13 

Семестровий контроль  -іспит 2 - - - 2 

Усього годин 150 30 20  100 
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5. Теми практичних занять 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

дфн 

1 Зведення і групування статистичних даних  2 

2 Абсолютні, відносні величини та середні величини 2 

3 Комплексні статистичні коефіцієнти 2 

4 Показники варіації і дисперсійний аналіз 2 

5 Статистична оцінка залежностей  2 

6 Ряди динаміки  2 

7 Вибіркове спостереження 2 

8 Статистична оцінка залежностей в рядах динаміки. Рівняння тренду 
та способи знаходження його параметрів. Форма тренду. 
Інтерпретація параметрів рівнянь тренду. Графічне зображення 
тренду 

2 

9 Індекси середніх величин і структурних зрушень 2 
10 Основні питання методології статистичних групувань. Побудова 

рядів розподілу. Вибір інтервалу ряду розподілу. Принципи 

побудови інтервального ряду розподілу 

2 

 Усього  20 

                                                                                                          

7. Самостійна робота 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

дфн 

1 Методологічні засади статистики. Організація статистики в Україні 9 

2 Статистичне спостереження 9 

3 Зведення та групування статистичних даних 9 

4 Узагальнюючі статистичні показники та загальні принципи їх 

застосування. Абсолютні та відносні величини. Середні величини 
9 

5 Ряди розподілу та їх аналіз 9 

6 Статистичні методи вимірювання взаємозв'язків 10 

7 Аналіз тенденцій розвитку 10 

8 Індексний метод аналізу 10 

9 Вибіркове спостереження 10 

 Усього забезпечення аудиторних занять
*
 85 

 Забезпечення індивідуальних завдань  - КР 13 

 Забезпечення семестрового контролю 2 

 Усього  100 

 

9. Методи навчання 

Словесні методи у формі лекцій, бесіди, ситуаційні вправи та індивідуальні 

завдання.  
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10. Методи контролю                                                                        

Контроль за роботою студентів включає поточний контроль за виконанням 

завдань та оцінювання виконання семестрового підсумкового завдання. Курс 

завершується екзаменом, що передбачає усне опитування. 

 

11. Розподіл балів, що отримують студенти 

Приклад для екзамену 

 

Вид занять Змістовий модуль №1 Змістовий модуль № 2 Підсумко

вий тест 

(екзамен) 

Сума 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 

Лекції 1 1 1 1 1 1 1 1 2 - 10 

Практ.зан., 

лаб.роб., 

семін.зан. 

2 2 2 2 3 2 2 2 3 - 20 

Поточн. 

контр.: 

реферат 

   5    5  - 50 

опитування 3 3 3 4 3 4 3 3 4 

ін.види 

поточн. 

контр. 

    5    5 

Усього 6 6 6 12 12 7 6 11 14 20 100 
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Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), 

практики 

для екзамену 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
82-89 В 

добре  
74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного 

складання 

0-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 
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12. Методичне забезпечення 

1. Методичні вказівки щодо вивчення курсу, виконання практичних занять з 

навчальної дисципліни «Статистика» для студентів денної форми навчання зі 

спеціальності 242 «Туризм» освітньої програми «Туризм» освітнього ступеня 

«Бакалавр». 

2. Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни 

«Статистика» для студентів денної форми навчання зі спеціальності 242 «Туризм» 

освітньої програми «Туризм» освітнього ступеня «Бакалавр». 

13. Рекомендована література 

Базова 

1. Головач А.В. Банківська статистика: підручник / А.В. Головач,                          

В.Б. Захожай, Н.А. Головач. – К.: Укр. фін. ін.-т менеджменту та бізнесу, 2008. – 

134 с.  

2. Герасименко С.С. Статистика: підручник / С.С. Герасименко. − К.: КНЕУ, 

2010. − 320 с.  

3. Єріна А.М. Економічна статистика / А.М. Єріна. − К.:                                   

ТОВ "УВПК"ЕксОб", 2012. − 232 с.  

4. Кравченко Л. І. Економічна статистика: навч. посібн. / Л.І. Кравченко. – 

Львів : Новий Світ − 2000, 2014. – 364 с.  

5. Мармоза А.Т. Теорія статистики: навч. посібник. / А.Т. Мармоза. – К.: 

Ельга, Ніка-Центр, 2013. – 392с. 

6. Моторин Р.М. Система національних рахунків: навч. посібн. /                  

Р.М. Моторин. – К.: КНЕУ, 2012. − 336 с.  

7. Уманець Т.В. Статистика: навч. посібн. / Т.В. Уманець. − К.: Вікар, 2013. 

– 624 с.  

8. Салин В.Н. Макроэкономическая статистика: учебн. пособ. /                     

В.Н. Салин. – 2-е изд., испр. – М.: Дело, 2011. − 336 с. 

9. Статистика підприємництва: Підручник / П.Г. Вашків, П.І. Пастер,                       

В.П. Сторожук, Є.І. Ткач: за ред. П.Г. Вашкова, В.П. Сторожука. – К.: 

“Слобожанщина”, 2009. – 600 с. 
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10. 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. – К.: 

КНЕІ, 2001. – 448 с.  

Допоміжна 

11. Теорія статистики: Навчальний посібник / Вашків П.Г., Пастер П.І., 

Сторожук В.П., Ткач Є.І. – К.: Либідь, 2011. – 320 с. 

12. Гусаров В. М. Статистика: учебн. пособ. для вузов / В. М. Гусаров. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2011. – 464 с. 

13. Кулинич О. І. Теорія статистики : [підруч.] / О. І. Кулинич, Р. О. Кулинич. 

– [5-тє вид. , перероб. і доп.]. – К.: Знання, 2010. – 239 с. 

14. Лугінін О.Є., Білоусова С.В. Статистика: підручник / О.Є. Лугінін,         

С.В.  Білоусова. – К.: Центр навчальної літератури, 2013. – 580с. 

15. 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-е 

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

16. Ткач Є.І. Загальна теорія статистики: підручник / Є.І. Ткач. – Тернопіль: 

Лідер, 2014. – 388 с. 

17. Штангрет А.М., Копилюк О.І. Статистика: навч. посібник. /                   

А.М. Штангрет, О.І. Копилюк. – К.: Центр навчальної літератури, 2013. – 232 с. 

 
14. Інформаційні ресурси 

18. Головне управління статистики України у Полтавській області  

[Електронний ресурс]. – Режим доступа: 

http://ifin.pl.ua/ua/otchetyi/statistika_poltavska_oblast.html 

19. Нормативні акти України [Електронний ресурс]. – Режим доступа: 

www.nau.kiev.ua.  

20. Сервер Державної служби статистики України  [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/.  

 

 

http://ifin.pl.ua/ua/otchetyi/statistika_poltavska_oblast.html
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjn_MjKv43LAhUEGZoKHarIBHUQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ukrstat.gov.ua%2F&usg=AFQjCNE8eAbX99mkHe9dcPWhUH2MsTsBWg&sig2=Qxx3IY1mcpXg9vjfkvCkfg



