




СТРУКТУРА РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСИЦПЛІНИ 

«СТАТИСТИКА» 

 

1. Опис дисципліни «Статистика» 

Дисципліна – 

«Статистика» 

Галузь знань, спеціальність, 

освітньо-професійна 

програма, ступінь вищої 

освіти 

Характеристика 

навчальної 

дисципліни 

Кількість кредитів – 4 Галузь знань – 23 Соціальна 

робота 

Статус дисципліни – 

обов’язкова 

Мова навчання – 

українська 

Кількість залікових 

модулів – 4 

Спеціальність – 232 Соціальне 

забезпечення 

Рік підготовки – 2 

 

Семестр – 3 

Кількість змістових 

модулів – 2 

Освітньо-професійна 

програма – «Соціальне 

забезпечення» 

Лекції – 28 год. 

 

Практичні заняття – 

28 год. 

Загальна кількість 

годин – 120 

 

Ступінь вищої освіти – бакалавр ІРС – 3 год. 

 

Тренінг, КПІЗ – 8 год. 

 

Самостійна робота – 

53 год. 

Тижневих годин – 8, 

з них аудиторних – 

4 год. 

Вид підсумкового 

контролю – екзамен 

 

 

 

2. Мета й завдання вивчення дисципліни «Статистика» 

 

2.1. Мета вивчення дисципліни 

Програма та тематичний план дисципліни орієнтовані на глибоке та 

ґрунтовне засвоєння студентами основ статистичного вимірювання, методів 

збирання, оброблення, узагальнення та аналізу інформації стосовно соціально-

економічних явищ та процесів,  які доцільно використовувати в сучасних умовах 

при проведенні статистичного дослідження. Ця дисципліна відноситься до 

фундаментальних загальноекономічних наук, які формують фаховий світогляд 

майбутніх економістів. Курс «Статистика» охоплює методологічні основи 

статистичного аналізу, методи та прийоми вивчення об’єктивно існуючих 

соціально-економічних закономірностей, розподілу одиниць, взаємозв’язків, 

тенденцій розвитку тощо. Названий курс повинен сприяти формуванню 

висококваліфікованих фахівців у галузі управління та менеджменту. 



 

 

Головним завданням курсу «Статистика» є вивчення студентами 

методологічних та методичних питань статистичного дослідження соціально-

економічних процесів, принципів організації статистичних спостережень, методик 

розрахунку показників, прийомів статистичного аналізу та подання інформації. 

Оволодіння цим курсом повинне виробити у студентів навички практичного 

використання статистичних методів та прийомів в процесі прийняття 

управлінських рішень. 

Вивчення курсу «Статистика» передбачає наявність систематичних та 

ґрунтовних знань із суміжних курсів (економічна теорія, теорія ймовірностей та 

математична статистика, філософія, комп’ютерна техніка та програмування, 

розміщення продуктивних сил), цілеспрямованої роботи над вивченням 

спеціальної літератури, активної роботи на лекціях та практичних заняттях, 

самостійної роботи та виконання індивідуальних завдань. 

 

2.2.  Завдання вивчення дисципліни 

В результаті вивчення курсу «Статистика» студенти повинні: 

 засвоїти методологію статистичного дослідження, методику розрахунку 

відносних, середніх величин, показників варіації, аналізу закономірностей 

розподілу, взаємозв’язків, закономірностей динаміки; 

 вміти виконувати необхідні розрахунки у відповідності із наявною 

вихідною статистичною інформацією; 

 здійснювати аналіз та економічну інтерпретацію одержаних результатів та 

робити обґрунтовані висновки; 

 набути навичок практичного використання теоретичних знань у практичній 

діяльності. 

 

2.3. Найменування та опис компетентностей, формування котрих 

забезпечує вивчення дисципліни: 

- здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

 

2.4. Передумови для вивчення дисципліни 

Зазначена дисципліна має статус обов’язкової. В структурно-логічній схемі 

навчання дисципліна «Статистика» розміщена на ІІ-му курсі. Вивчення 

дисципліни передбачає наявність систематичних і ґрунтовних знань з 

інформаційно-комунікаційних технологій, цілеспрямованої роботи над вивченням 

спеціальної літератури, активної роботи на лекціях та практичних заняттях, 

самостійної роботи. 

 

2.5. Результати навчання: 

- вміння застосовувати статистичну, методичну та нормативну базу 

системи соціального захисту населення. 



3. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Методологія збору, обробки та статистичного 

аналізу даних. 

Тема 1. Методологічні засади статистичного аналізу. Організація 

статистичної діяльності в Україні. 

Джерела статистики. Об’єкт та предмет статистики. Взаємозв’язок 

статистики з іншими науками. Основні категорії статистики. Етапи розвитку 

статистичної науки. Метод статистики. Організація статистики в Україні. 

Міжнародні статистичні організації. Стадії статистичного дослідження. 

 

Тема 2. Методи та прийоми формування вихідних даних для 

статистичного аналізу. Поняття статистичного спостереження. 

Статистичні дані як кількісна характеристика суспільних явищ і процесів. 

Класифікація даних. Первинні дані, їх види. Статистичні дані в абсолютному 

вираженні (якісні, категоріальні або номінальні, кількісні, порядкові й 

альтернативні). Зміна виду вихідних даних шляхом кодування або ранжування. 

Кодування та визначення рангів за допомогою EXCEL та STATISTICA 6.0.  

Методологічні та організаційні питання формування первинних даних для 

статистичного аналізу. Види, методи та способи збирання первинних даних. 

 

Тема 3. Методи обробки первинних даних: статистичне зведення в 

групування. 

Поняття про вторинні дані, їх види та способи одержання Відносні 

величини, їх зміст та умови застосування. Форми вираження відносних величин. 

Види відносних величин та методика їхнього розрахунку. 

Зведені (агреговані) дані. Сутність, завдання, етапи та види статистичного 

зведення. Групові (субагреговані) дані. Сутність та завдання статистичного 

групування. Види групових (субагрегованих) даних за видом групувальної ознаки 

та сферою застосування. Основні методологічні питання одержання 

субагрегованих даних. Інтервали групувань, їх види та методи розрахунку. 

Типологічні, структурні та аналітичні групування. Вторинні групові дані та 

методика їхнього розрахунку. Одержання групових (субагрегованих) даних за 

допомогою розширеного фільтру в EXCEL та підпрограми ANOVA для 

STATISTICA 6.0. Багатомірні групування. Кластерний аналіз з використанням 

модуля «Cluster Analysis» STATISTICA 6.0. 

Порівняння групових середніх на основі t-критерія Стьюдента із 

застосуванням пакету «Аналіз даних» інструменту аналізу «парний 

двовибірковий t-тест для середніх» EXCEL та модуля «Basic Statistics and Tables/t-

test for independent samples» STATISTICA 6.0. 

 

Тема 4. Узагальнюючі статистичні дані та сфера застосування. 

Сутність та умови використання середньої величини. Види середніх 

величин. Середня арифметична величина, умови її використання та властивості. 

Розрахунок середньої арифметичної методом «моментів». Середня гармонійна і 



 

 

середня геометрична величина та умови її застосування. Визначення середнього 

значення відносної величини. Структурні середні – мода і медіана, методика 

їхнього розрахунку та економічний зміст. Методика розрахунку середніх величин 

з використанням пакету «Аналіз даних» інструменту аналізу «Описова 

статистика» EXCEL та модуля «Basic Statistics and Tables/Descriptive Statistics» 

STATISTICA 6.0. 

Сутність варіації даних та завдання її статистичного оцінювання. Абсолютні 

показники варіації: розмах варіації, середнє лінійне відхилення, дисперсія, 

середнє квадратичне відхилення. Відносні показники варіації та сфера їхнього 

застосування. Методика розрахунку показників варіації з використанням пакету 

«Аналіз даних» інструменту аналізу «Описова статистика» EXCEL та модуля 

«Basic Statistics and Tables/Descriptive Statistics» STATISTICA 6.0. 

Міжгрупова та внутрішньогрупова варіація. Правило додавання дисперсій. 

Розрахунок показників внутрішньогрупової варіації за допомогою однофакторної 

ANOVA (Breakdown&one-way ANOVA) STATISTICA 6.0. 

 

Тема 5. Методика аналізу рядів розподілу. 

Поняття про ряди розподілу та їх значення у статистичному аналізі. Види 

рядів розподілу. Абсолютні, відносні та нагромаджені частоти. Елементи та 

правила побудови рядів розподілу. Щільність розподілу. Інтерполяція в рядах 

розподілу. Графічне зображення рядів розподілу за допомогою EXCEL та 

STATISTICA 6.0. 

Структурні характеристики ряду розподілу. Квартилі, квінтелі, децилі, 

персентилі: методика розрахунку та сфера застосування в статистичному аналізі. 

Методика розрахунку структурних характеристик ряду розподілу з 

використанням EXCEL та модуля «Basic Statistics/Descriptive Statistics» 

STATISTICA 6.0. 

Показники концентрації та диференціації розподілів. Характеристики 

форми розподілу. Теоретичний розподіл в аналізі ряду розподілу. Розрахунок 

теоретичних частот за допомогою пакета STATISTICA 6.0. 

 

Змістовий модуль 2. Методологія статистичного аналізу 

закономірностей взаємозв’язку та динаміки даних. 

Тема 6. Статистичні методи вимірювання взаємозв’язків. 

Форми та види взаємозв’язків між даними. Графічний метод вивчення 

кореляційних взаємозв’язків. Побудова кореляційного поля за допомогою пакета 

STATISTICA 6.0. 

Метод паралельних рядів даних. Рангова кореляція. Обчислення 

коефіцієнтів кореляції рангів за допомогою модуля «Nonparametric 

Statistics/correlation (Spearman, Kendall tau, Gamma) STATISTICA 6.0. 

Поняття про кореляційний зв’язок, види зв’язків. Парний кореляційно-

регресійний аналіз. Лінійне рівняння регресії та лінійний коефіцієнт кореляції. 

Множинна регресія та багатофакторна кореляція. Здійснення кореляційного та 

регресійного аналізу даних за допомогою пакету «Аналіз даних» інструментів 



 

 

аналізу «кореляція» та «регресія» EXCEL та модулів «Basic Statistics and 

Tables/Correlation matrices», «Multiple Regression» STATISTICA 6.0. 

Метод аналітичного групування та емпіричне кореляційне відношення, його 

економічний зміст. Обчислення показників взаємозв’язку за допомогою «Basic 

Statistics and Tables/Descriptive Statistics and Correlations by groups» STATISTICA 

6.0. 

Поняття про таблиці взаємної спряженості та правила їх побудови. Види 

таблиць взаємної спряженості. Завдання статистичного аналізу взаємозв’язків на 

основі таблиць взаємної спряженості. Методика розрахунку коефіцієнтів асоціації 

та контингенції, їхній зміст та сфера застосування. Непараметричні методи 

вивчення взаємозв’язків між ознаками. Коефіцієнти взаємного сполучення 

Пірсона, Чупрова та інші. Розрахунок коефіцієнтів взаємного сполучення за 

допомогою «Correlation matrices/Pearson product-moment correlation» STATISTICA 

6.0. Коінтеграція та хибна (уявна) кореляція. Перевірка даних на коінтеграцію: 

тести Енгеля-Гренджера, Йохансена. Перевірка на причинність – тест Гренджера. 

 

Тема 7. Аналіз закономірностей динаміки та прогнозування. 

Ряд динаміки – основа аналізу та прогнозування соціально-економічних 

процесів. Поняття про ряди динаміки. Види та правила побудови рядів динаміки. 

Методика розрахунку середнього рівня ряду динаміки. Аналітичні показники 

ряду динаміки (ланцюгові, базисні та середні): абсолютний приріст, темп росту і 

приросту. Метод рухомої середньої з виконанням розрахунків за допомогою 

пакету «Аналіз даних» інструменту аналізу «Рухоме середнє» EXCEL. Метод 

експоненційного вирівнювання з виконанням розрахунків за допомогою пакету 

«Аналіз даних» інструменту аналізу «Експоненційне згладжування» EXCEL. 

Приведення ряду динаміки до єдиної основи. Сезонні коливання та їх 

вимірювання. 

Поняття про закономірності динаміки (розвитку у часі). Компоненти ряду 

динаміки. Тренд ряду динаміки та перевірка гіпотези про існування тренду. 

Визначення тренду ряду динаміки методом збільшення інтервалів часу, рухомої 

середньої. Прийоми аналітичного вирівнювання ряду динаміки. Лінійне рівняння 

тренду, гіпербола, поліноми. Підбір оптимального рівняння тренду за допомогою 

EXCEL модуля «Time-Series/Forecasting» STATISTICA 6.0. 

Згладжування динамічного ряду. Лінійні фільтри: ковзна середня, адаптивна 

середня. Екстраполяція та інтерполяція в рядах динаміки. Кореляція рядів 

динаміки. Методи прогнозування на основі рядів динаміки. Прогнозування на 

основі рівняння тренду за допомогою EXCEL та модуля «Time-Series/Forecasting» 

STATISTICA 6.0. 

 

Тема 8. Індексний метод аналізу. 

Суть статистичного індексу та його роль у статистичному аналізі. 

Методологічні основи побудови індексів. Індексовані величини та їх види. Види 

індексів. Індивідуальні індекси: методика розрахунку та економічний зміст. 

Агрегатний індекс як основна форма статистичного загального індексу. Агрегатні 



 

 

індекси якісного кількісного та об’ємного показника. Ланцюгові та базисні 

агрегатні індекси. Середньозважені індекси, методи їх розрахунку та умови 

використання. Індекси змінного складу, постійного складу та структурних 

зрушень. Просторово-територіальні індекси. Факторний індексний аналіз. 

 

Тема 9. Вибіркове спостереження. 

Поняття вибіркового спостереження. Теоретичні основи вибірки. Показники 

генеральної та вибіркової сукупності. Види та способи формування вибіркової 

сукупності. Помилки вибіркового спостереження та методи їх розрахунку. 

Визначення меж генеральної середньої та генеральної частки. Обчислення 

необхідної чисельності вибірки. Багатоступенева та багатофазна вибірки. 

 

 

4. Структура залікового кредиту дисципліни «Статистика» 

 

Теми  
Кількість годин 

Лекції 
Практ. 

заняття 

Індивід. 

робота 

Тренінг, 

КПІЗ 

Самостійна 

робота 

Контрольні 

заходи 

Змістовий модуль 1. Методологія збору, обробки та статистичного аналізу даних 

Тема 1. Методологічні засади 

статистичного аналізу. 

Організація статистичної 

діяльності в Україні. 

2 2 – 

4 

5 
Презентації, 

питання 

Тема 2. Методи та прийоми 

формування вихідних даних 

для статистичного аналізу. 

Поняття статистичного 

спостереження. 

2 2 – 6 
Презентації, 

питання 

Тема 3. Методи обробки 

первинних даних: статистичне 

зведення і групування. 

2 2 – 6 
Презентації, 

питання, 

задачі 

Тема 4. Узагальнюючі 

статистичні дані та сфера їх 

застосування. 

4 4 1 6 Задачі 

Тема 5. Методика аналізу 

рядів розподілу. 
4 4 – 6 Задачі 

Змістовий модуль 2. Методологія статистичного аналізу закономірностей  

взаємозв’язку та динаміки даних 

Тема 6. Статистичні методи 

вимірювання взаємозв’язків. 
4 4 1 

4 

6 Задачі 

Тема 7. Аналіз 

закономірностей динаміки та 

прогнозування. 

2 2 – 6 Задачі 

Тема 8. Індексний метод 

аналізу. 
4 4 1 6 Задачі 

Тема 9. Вибіркове 

спостереження. 
4 4 – 6 Задачі 

Всього 28 28 3 8 53  

 



 

 

5. Тематика практичних занять 

Практичне заняття 1. Методологічні засади статистичного аналізу. 

Організація статистичної діяльності в Україні. 

Мета: Вивчити основні категорії статистики. Етапи розвитку статистичної 

науки. Метод статистики. Організацію статистики в Україні. 

Питання для обговорення: 

1. Предмет і метод статистики. Роль та завдання статистичного аналізу 

даних. 

2. Основні категорії статистичної науки. 

3. Етапи розвитку статистики. 

4. Сучасна організація статистичної діяльності. Міжнародні статистичні 

організації. 

 

Практичне заняття 2. Методи та прийоми формування вихідних даних 

для статистичного аналізу. Поняття статистичного спостереження. 

Мета: Володіти прийомами формування вихідних даних для статистичного 

аналізу. 

Питання для обговорення: 

1. Статистичні дані як кількісна характеристика суспільних явищ і процесів. 

Класифікація даних. 

2. Первинні дані, їх види. Статистичні дані в абсолютному вираженні. 

3. Зміна виду вихідних даних шляхом кодування або ранжування. 

Кодування та визначення рангів за допомогою EXCEL та STATISTICA 6.0. 

4. Представлення первинних даних у вигляді таблиць в EXCEL та 

STATISTICA 6.0. 

5. Методологічні та організаційні питання формування первинних даних для 

статистичного аналізу. Види, методи та способи збирання первинних даних. 

 

Практичне заняття 3. Методи обробки первинних даних: статистичне 

зведення і групування. 

Мета: Вивчити сутність та завдання статистичного групування. Види 

групових (субагрегованих) даних за видом групувальної ознаки та сферою 

застосування. Основні методологічні питання одержання субагрегованих даних. 

Питання для обговорення: 
1.Відносні величини: форми вираження, види та методика розрахунку. 

2. Агрегування (зведення) даних. 

3. Групові (субагреговані) дані. Основні методологічні питання одержання 

субагрегованих даних. Інтервали групувань, їх види та методи розрахунку. 

4. Типологічні, структурні та аналітичні групування: методика виконання та 

сфера застосування. 

5. Вторинні групові дані та методика їхнього розрахунку. 

6. Одержання групових (субагрегованих) даних за допомогою розширеного 

фільтру в EXCEL та підпрограми АNOVA для STATISTICA 6.0. 



 

 

7. Багатомірні групування. Кластерний аналіз з використанням модуля 

«Cluster Analysis» STATISTICA 6.0. 

8. Порівняння групових середніх на основі t-критерія Стьюдента із 

застосуванням пакету «Аналіз даних» інструменту аналізу «парний 

двовибірковий t-тест для середніх» EXCEL та модуля «Basic Statistics and Tables/t-

test for independent samples» STATISTICA 6.0. 

 

Практичне заняття 4. Узагальнюючі статистичні дані та сфера їх 

застосування. 

Мета: Вивчити сутність та умови використання середньої величини. Види 

середніх величин. 

Питання для обговорення: 

1. Суть та умови використання середніх величин. Види середніх. 

2. Середня арифметична величина: методика розрахунку та властивості. 

3. Середня гармонійна величина. 

4. Інші види середніх величин – середня квадратична і середня 

геометрична. 

5. Методика визначення середнього значення відносної величини. 

6. Структурні середні – мода і медіана.  

  

 Практичне заняття 5. Узагальнюючі статистичні дані та сфера їх 

застосування. 

 Мета: Вивчити сутність варіації даних та завдання її статистичного 

оцінювання. Абсолютні показники варіації: розмах варіації, середнє лінійне 

відхилення, дисперсія, середнє квадратичне відхилення. Відносні показники 

варіації та сфера їхнього застосування. 

 Питання для обговорення: 
1. Розрахунок середніх величин з використанням пакету «Аналіз даних» 

інструменту аналізу «Описова статистика» EXCEL та модуля «Basic Statistics and 

Tables/Descriptive Statistics» STATISTICA 6.0. 

2. Сутність варіації даних та завдання її статистичного оцінювання. 

Абсолютні показники варіації: розмах варіації, середнє лінійне відхилення, 

дисперсія, середнє квадратичне відхилення. 

3. Відносні показники варіації та сфера їхнього застосування. 

4. Розрахунок показників варіації з використанням пакету «Аналіз даних» 

інструменту аналізу «Описова статистика» EXCEL та модуля «Basic Statistics and 

Tables/Descriptive Statistics» STATISTICA 6.0. 

5. Міжгрупова та внутрішньогрупова варіація. Правило додавання 

дисперсій. 

6. Розрахунок показників внутрішньогрупової варіації за допомогою 

однофакторної ANOVA (Breakdown&one-way ANOVA) STATISTICA 6.0. 

 

Практичне заняття 6-7. Методика аналізу рядів розподілу. 

Мета: Вивчити суть та значення рядів розподілу у статистичному аналізі. 



 

 

Види рядів розподілу. Абсолютні, відносні та нагромаджені частоти. Знати про 

елементи та правила побудови рядів розподілу. 

Питання для обговорення: 

1. Поняття про ряди розподілу та їх значення у статистичному аналізі. Види 

рядів розподілу. 

2. Абсолютні, відносні та нагромаджені частоти. Елементи та правила 

побудови рядів розподілу. Щільність розподілу. Інтерполяція в рядах розподілу. 

3. Графічне зображення рядів розподілу (полігон, гістограма, кумулята) за 

допомогою EXCEL та STATISTICA 6.0. 

4. Структурні характеристики ряду розподілу. Квартилі, квінтелі, децилі, 

персентилі: методика розрахунку та сфера застосування в статистичному аналізі. 

5. Розрахунок структурних характеристик ряду розподілу з використанням 

EXCEL та модуля «Basic Statistics/Descriptive Statistics» STATISTICA 6.0. 

6. Характеристики форми розподілу. Теоретичний розподіл в аналізі ряду 

розподілу. Перевірка гіпотези про нормальний розподіл. 

 

Практичне заняття 8. Статистичні методи вимірювання взаємозв’язків. 

Мета: Вивчити форми та види взаємозв’язків між даними. Графічний метод 

вивчення кореляційних взаємозв’язків. Вміти побудувати кореляційне поле за 

допомогою пакета STATISTICA 6.0. 

Питання для обговорення: 

1. Графічний метод вивчення кореляційних взаємозв’язків. Побудова 

кореляційного поля за допомогою пакета STATISTICA 6.0. 

2. Метод паралельних рядів даних. Рангова кореляція. Обчислення 

коефіцієнтів кореляції рангів за допомогою модуля «Nonparametric 

Statistics/correlation (Spearman, Kendall tau, Gamma) STATISTICA 6.0. 

3. Парний кореляційно-регресійний аналіз. Лінійне рівняння регресії та 

лінійний коефіцієнт кореляції. 

4.  Множинна регресія та багатофакторна кореляція. 

5. Здійснення кореляційного та регресійного аналізу даних за допомогою 

пакету «Аналіз даних» інструментів аналізу «кореляція» та «регресія» EXCEL та 

модулів «Basic Statistics and Tables/Correlation matrices», «Multiple Regression» 

STATISTICA 6.0. 

 

Практичне заняття 9. Статистичні методи вимірювання взаємозв’язків. 

Мета: Вивчити непараметричні методи вивчення взаємозв’язків між 

ознаками. Вміти провести розрахунок коефіцієнтів взаємного сполучення за 

допомогою «Correlation matrices/Pearson product-moment correlation» STATISTICA 

6.0. 

Питання для обговорення: 
 1. Метод аналітичного групування та емпіричне кореляційне відношення, 

його економічний зміст. Обчислення показників взаємозв’язку за допомогою 

модуля «Basic Statistics and Tables/Descriptive Statistics and Correlations by groups» 

STATISTICA 6.0. 



 

 

 2. Оцінка тісноти взаємозв’язку між атрибутивними ознаками. 

 3. Непараметричні методи вивчення взаємозв’язків між ознаками. 

 4. Розрахунок коефіцієнтів взаємного сполучення за допомогою «Correlation 

matrices/Pearson product-moment correlation» STATISTICA 6.0. 

 

Практичне заняття 10. Аналіз закономірностей динаміки та 

прогнозування. 

Мета: Вивчити види та правила побудови рядів динаміки, методика 

розрахунку середнього рівня ряду динаміки. Володіти прийомами аналітичного 

вирівнювання ряду динаміки. 

Питання для обговорення: 

1. Види та правила побудови рядів динаміки. Методика розрахунку 

середнього рівня ряду динаміки. 

2. Аналітичні показники ряду динаміки (ланцюгові, базисні та середні): 

абсолютний приріст, темп росту і приросту. 

3. Методи обробки рядів динаміки. Метод рухомої середньої з виконанням 

розрахунків за допомогою пакету «Аналіз даних» інструменту аналізу «Рухоме 

середнє» EXCEL. 

4. Метод експоненційного вирівнювання з виконанням розрахунків за 

допомогою пакету «Аналіз даних» інструменту аналізу «Експоненційне 

згладжування» EXCEL. 

5. Приведення ряду динаміки до єдиної основи. 

6. Сезонні коливання та їх вимірювання. 

7. Тренд ряду динаміки та перевірка гіпотези про існування тренду. 

Визначення тренду ряду динаміки методом збільшення інтервалів часу, рухомої 

середньої. 

8. Аналітичне вирівнювання ряду динаміки. 

9. Підбір оптимального рівняння тренду за допомогою EXCEL модуля 

«Time-Series/Forecasting» STATISTICA 6.0. 

10. Згладжування динамічного ряду. Лінійні фільтри: ковзна середня, 

адаптивна середня. 

11. Екстраполяція та інтерполяція в рядах динаміки. 

12. Кореляція рядів динаміки. 

13. Методи прогнозування на основі рядів динаміки. Прогнозування на 

основі рівняння тренду за допомогою EXCEL та модуля «Time-Series/Forecasting» 

STATISTICA 6.0. 

 

Практичне заняття 11. Індексний метод аналізу. 

Мета: Вивчити суть статистичного індексу та його роль у статистичному 

аналізі. Знати методологічні основи побудови індексів. Індексовані величини та їх 

види. 

Питання для обговорення: 

1. Загальне поняття про статистичні індекси. 

2. Види індексів. 



 

 

3. Види індексованих показників. 

4. Індивідуальні індекси: методика визначення і економічний зміст. 

5. Агрегатний індекс як основна форма загального індексу. Методика 

розрахунку агрегатних індексів. 

 

Практичне заняття 12. Індексний метод аналізу. 

Мета: Знати про середньозважені індекси, методи їх розрахунку та умови 

використання. Індекси змінного складу, постійного складу та структурних 

зрушень. Просторово-територіальні індекси. Вміти провести факторний індексний 

аналіз. 

Питання для обговорення: 
1. Аналіз абсолютної зміни об'ємного показника на основі агрегатних 

індексів. 

2. Середньозважені індекси – середньоарифметичний і 

середньогармонійний. 

3. Індекси середніх величин (змінного складу, постійного складу, 

структурних зрушень). 

4. Аналіз абсолютної зміни середнього значення показника на основі 

індексів. 

5. Факторний індексний аналіз. 

 

Практичне заняття 13-14. Вибіркове спостереження. 

Мета: Знати теоретичні основи вибірки. Показники генеральної та 

вибіркової сукупності. Види та способи формування вибіркової сукупності. Вміти 

розраховувати помилки вибіркового спостереження. Вміти визначити меж 

генеральної середньої та генеральної частки. 

Питання для обговорення: 

1. Суть вибіркового спостереження. Теоретичні основи вибірки. 

2. Показники генеральної та вибіркової сукупності. 

3. Види та способи формування вибіркової сукупності. 

4. Помилки вибіркового спостереження, їх зміст та методи розрахунку. 

5. Визначення меж генеральної середньої та генеральної частки. 

6. Розрахунок необхідної чисельності вибірки. 

7. Способи поширення результатів вибіркового спостереження. 

 

 

6. Комплексне практичне індивідуальне завдання 
Комплексне практичне індивідуальне завдання з дисципліни «Статистика» 

виконується самостійно кожним студентом на основі сформованого випадковим 

чином вибіркового масиву вихідних (первинних) даних, оформлених у вигляді 

статистичної таблиці. КПІЗ охоплює усі основні теми дисципліни «Статистика». 

Метою виконання КПІЗ є оволодіння навичками застосування статистичних 

методів (методу групування, методу відносних та середніх величин, індексного 

методу тощо) в процесі статистичного дослідження діяльності суб’єктів 



 

 

господарювання. КПІЗ оформлюється у відповідності з встановленими вимогами. 

При виконанні та оформленні КПІЗ студент може використовувати комп’ютерну 

техніку, зокрема Microsoft Excel. Виконання КПІЗ є одним із обов’язкових 

складових модулів залікового кредиту з статистики. 

 

 

7. Самостійна робота 

№ 

з/п 
Тематика 

Кількість 

годин 

1. Тема 1. Методологічні засади статистичного аналізу. 

Організація статистичної діяльності в Україні. 
5 

2. Тема 2. Методи та прийоми формування вихідних даних для 

статистичного аналізу. Поняття статистичного спостереження. 
6 

3. Тема 3. Методи обробки первинних даних: статистичне 

зведення і групування. 
6 

4. Тема 4. Узагальнюючі статистичні дані та сфера їх 

застосування 
6 

5. Тема 5. Методика аналізу рядів розподілу. 6 

6. Тема 6. Статистичні методи вимірювання взаємозв’язків. 6 

7. Тема 7. Аналіз закономірностей динаміки та прогнозування  6 

8. Тема 8. Індексний метод аналізу. 6 

9. Тема 9. Вибіркове спостереження. 6 

Всього 53 

 

 

8. Організація і проведення тренінгу 

Тематика: «Методологія дослідження закономірностей динаміки та 

взаємозв’язку статистичних показників». 

Порядок проведення: 

1. Провести обчислення показників варіації класичним та спрощеним 

способом, зробити висновок про ступінь однорідності сукупності, яка 

досліджувалась. 

2. Дослідити існування, напрямок та силу взаємозв'язку між соціально-

економічними явищами. 

3. Здійснити аналіз інтенсивності та тенденцій динаміки показників. 

4. Провести аналіз параметрів соціально-економічного явища індексним 

методом. 

 

 

9. Засоби оцінювання та методи демонстрування результатів навчання 

В процесі вивчення дисципліни «Статистика» використовуються наступні 

засоби оцінювання та методи демонстрування результатів навчання: 

– стандартизовані тести; 

– поточне опитування; 



 

 

– залікове модульне тестування та опитування; 

– наскрізні проекти; 

– командні проекти; 

– презентації результатів виконаних завдань та досліджень; 

– оцінювання результатів КПІЗ; 

– розрахункові роботи; 

– ректорська контрольна робота 

– підсумковий екзамен. 

 

 

10. Критерії, форми поточного та підсумкового контролю 
Підсумковий бал (за 100-бальною шкалою) з дисципліни «Статистика» 

визначається як середньозважена величина, в залежності від питомої ваги кожної 

складової залікового кредиту: 

для екзамену: 
Заліковий  

модуль 1 

Заліковий  

модуль 2  

Заліковий 

модуль 3  

Заліковий  

модуль 4  

Разом 

20 % 20% 20% 40% 100% 

Опитування під 

час занять (4 

теми) – 10 балів 

за тему – макс. 

40 балів.  

Модульна 

контрольна 

робота, 

тестування – 

макс. 60 балів 

Опитування під 

час занять (5 

тем) – 5 балів за 

тему – макс. 25 

балів.  

Ректорська 

контрольна 

робота – макс. 

75 балів 

Підготовка КПІЗ – 

макс. 40 балів.  

Захист КПІЗ – 

макс. 40 балів. 

Участь у 

тренінгах – 

макс. 20 балів 

Тестові завдання (10 

тестів по 2 бали за 

тест) – макс. 20 

балів.  

Теоретичне питання – 

макс. 20 балів. 

Задача 1 – макс. 30 

балів.  

Задача 2 – макс. 30 

балів 

 

Шкала оцінювання: 
За шкалою 

Університету 
За національною 

шкалою 
За шкалою ECTS 

90–100 відмінно А (відмінно) 
85–89 добре В (дуже добре) 
75–84 С (добре) 
65–74 

задовільно 
D (задовільно) 

60–64 Е (достатньо) 
35–59 

незадовільно 
FX (незадовільно з можливістю повторного складання) 

1–34 F (незадовільно з обов’язковим повторним курсом) 

 

 

11. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення, використання яких 

передбачає навчальна дисципліна 

№ 

з/п 

Найменування Номер теми 

1. Microsoft Excel 1–9 

2. Програма STATISTICA 6.0. 1–9 
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