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1. ПОЯСНЮ ВАЛЬНА ЗАПИСКА

Навчальна програма навчальноТ дисциплши «Статистика» розроблена на 
основ! «Методичних вказ1вок до розроблення та оформления навчально1 та робочо!' 
навчально'1 програм дисциплш», введених в дпо розиорядженням вщ 16.06.2015р. 
№3 7/роз .

Дана навчальна дисциплша е теоретичною та практичною основою сукупност1 
знань та вмшь, що формують економ1чний профшь фах1вця в област1 економши 1 
шдприемництва.

Метою викладання дисциплши е формування знань щодо метод 1в збору, . 
обробки та анал1зу шформацп про сощально-економ1ЧШ явища 1 процеси, засвоенш  ̂
теоретичних знань та практичних навичок статистично'1 оцшки якост1 економ1чних 1 ; 
сощальних явищ 1 процеав в конкретних умовах мюця та часу.

Завданнями вивчення навчально'1 дисциплши е:
- оволодшня класичними 1 сучасними методичними прийомами загально'1 " 

теорп статистики;
- дослщження д1яльност1 господарчих суб'екпв р!зних галузей народного 

господарства використовуючи методичш положения статистичних дослщжень.
У результат! вивчення дано’Г навчально'1 дисципл1ни студент повинен:
Знати:
- основн1 поняття та визначення статистичноТ науки;
- методику проведения статистичного спостереження;
- методи зведення, групування та анал1зу статистичних даних;
- основн1 види узагальнюючих статистичних показник!в;
- правила розрахунку середн1х величин та шших характеристик ряд1в • 

розподшу;
- методику проведения виб1ркового спостереження;
- статистичн1 методи вим1рювання взаемозв’язк1в;
- методи анал1зу ряд1в динам1ки та и 1нтенсивност1;
- методи анал1зу основних тенденц1й розвитку та коливань;
- способи розрахунку шдекав.
Вм 1ти:
- проводити зб1р, групування та анал1з статистичних даних;
- подавати отримаш розрахунков1 даш у вигляд1 спец1ально сформованих 

таблиць, графш1в та карт;
- розраховувати необхщш характеристики, показники та коеф1щенти;
- робити анал13 за допомогою виб1ркового досл1дження;
- визначати стушнь взаемозв’язку м1ж явищами, що дослщжуються;
- розраховувати показники для визначення штенсивност1 динам1ки певного 

явища, визначати основш тенденци розвитку;
- проводите розрахунок заздалегщь визначених гндексних показниюв.
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Навчальний матер1ал дисциплши структурований за модульним принципом 1 ' 
складаеться з одного навчального модуля, а саме:

- навчального модуля № 1 мМетодолопчш засади анал1зу ряд1в розподшу. 
Анал1з 1нтенсивност1 динамжи. 1ндексний метод", який е лопчно завершеною, 
в1дносно самостшною, Ц1Л1сною частиною навчального плану, засвоення якого 
передбачае проведения модульноТ контрольноУ роботи та анал1з результат!в УУ 
виконання.

Навчальна дисциплша «Статистика» базуеться на знаниях таких дисциплш, як: 
«Вища математика», «Теор1я ймов1рностей 1 математична статистика», 
«Пол1теконом1я» та е базою для вивчення таких дисциплш, як: «Бухгалтерский 
обл1к», «Економетрика», «Оитим1зацшш методи та моделЬ> та шших.

«Г

2. ЗМ1СТ НАВЧАЛЬНОК ДИСЦИПЛШИ

2.1. Модуль №1 "Методолопчш засади анал1зу ряд1в розподшу. Анал1з 
штенсивност1 динамжи. 1ндексний метод" 

Тема 2.1.1. Методолопчш засади статистики
1сторичш аспекта появи предмета «Статистика». Розвиток статистики як 

науки. Статистика як сукупшсть даних, як функщя управлшня, як наука, як учбова • 
дисципл1на. Предмет статистики, його особливост1 на сучасному еташ. Статистичн1 . 
законом1рност1 1 форми IX прояву. Мета 1 завдання статистики. Структура • 
статистики. Особливост1 використання статистики для фшансист1в та економ1ст1в. ; 
Основн1 поняття та категори статистики. Ознаки та вар1ащя к1льк1сного 1 ; 
атрибутивного вим1ру властивостей.

Тема 2.1.2. Статистичш спостереження
Суть, мета та задач1 статистичного спостереження. Орган1зац1я та проведения 

статистичного спостереження. Форми, види та способи спостережень. Формуляр, 
його види. Помилки спостереження, методи IX контролю. Надшшсть статистичноУ 
шформаци. Джерела статистичноУ 1нформац11. Ун1ф1кац1я обл1ку та зв1тност1.

Тема 2.1.3. Зведення 1 групування статистичних даних
Сутшсть статистичних зведень, Ух завдання. Просте та складне зведення. 

Особливост1 зв1тност1 та спец1ально орган1зованого спостереження. Групування як 
розподш сукупност1. Методичн1 вимоги та завдання групувань. Ознаки групувань 
Типолопчш, структурн1 та анал1тичн1 групування. Простг, складн1 та комб1нован1 
групування. Багатом1рн1 групування. Ряди розпод1лу. Форми зображення ряд1в 1 
розподшу та групувань.

Тема 2.1.4. Подання статистичних даних: таблищ, графжи, карти
Статистичн1 таблищ, Ух призначення. Макети таблиць та Ух елементи. Види 

таблиць, правила Ух побудови. Контроль та анал1з таблиць. Форми граф1чного
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представления статистичних даних 1 результате дослщження. Графк, його 
елементи. Класифшащя статистичних графгав. Графши ряд1в розподшу, динамши, 
пор1вняння. Д1аграми, картограми, статистичш крив1, Тх застосування та анал1з. 
Стаидартизащя статистичних графпав.

Тема 2.1.5. Узагальнююч1 статистичш показники
Суть 1 види статистичних показниюв, Ух визначення та методи вим1ру ,4 

сощально-економ1чних явищ. Абсолютш статистичш величини. Вщносш величини. 
Система статистичних показниюв. Принципи Ух побудови. Сутшсть 1 види середшх. 
Однорщшсть сукупиост1 - умова середньоТ. Метод середшх як прийом узагальнення. 
Загальш та групов1 середш. Вар1ацшш та порядков! середш, Ух значения в I 
економ1чних дослщжеинях. Р1зновиди степеиево'Т середньо'Т: арифметична, + 
гармоншна, геометрична, квадратична. Мажорантшсть середшх. Виб1р виду  ̂
середшх 1 умови Ух застосування. Особливють обчислення середшх. Властивост1 ;; 
середшх. Мода, мед1ана.

Тема 2.1.6. Анал13 ряд!в розподшу
Характеристики розм1ру та ступеня вар1ацн: розмах, середне лшшне 

вщхилення, коефйденти вар1ащ'Т, Тх обчислення 1 застосування в економ1чному 
анал131. Види дисиерсш: загальна, м1жгрупова, середня з групових. Правило ; 
додавання дисперсш. Дисперая альтернативноТ ознаки. Властивост1 диспераУ. 
Дисперсшний анал1з.

Характеристики форми розподшу. Встановлення загального характеру ;
розподшу. Асиметр1я. Ексцес. Види розподшу: нормальний розподш, бшом1альний ;
розподш, розподш Пуассона. Вим1рювання емшричного розподшу за теоретичною ^

•  •  .  ' * кривою розподшу. Критерп узгодженосп Пфсоиа, Романовського, Колмагорова. ^

Тема 2.1.7. Виб1рковий метод
Завдання виб1ркового методу, умови його застосування. Параметри 1 

характеристики виб1ркового методу. Характеристики генеральноУ та виб1рковоУ 
сукупност1. Етапи 1 техшка проведения виб1ркового дослцщення. Обчислення 
иомилок виб1рки 1 визначення меж Ух юнування. Р13новиди виб1рок 1 оцшка т 
помилок. Визначення обсягу виб1рки. Оцшка ютотност1 виб1ркових характеристик..

Тема 2.1.8. Статистичш методи вим1рювання взаемозв’язк1в
Види представления взаемозв'язюв М1Ж явищами. Функцюнальш та 

стохастичш форми зв’язюв. Значения кореляцшних зв’язюв. Методи вивчення 
зв’язюв: метод паралельних ряд1в, метод анал1тичних групувань, граф1чний метод, 1 
балансовий метод, дисперсшний анал1з та ший. Роль середшх 1 дисперсш у - 
визначенш взаемозв'язюв. Кореляцшно-регресшний анал1з зв’язюв. Етапи його |  
проведения. Правила пщбору 1 визначення фактор1в. Оцшка тюноти зв'язку. 
Визначення параметргв регресй' та характеристик (коеф1щент1в корелящУ, ■ 
детермшащТ, еластичност!). Оцшка статистичноУ адекватност! та помилок.
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Тема 2.1.9. Анал1з штенсивност1 динамжи
Види ряд1в динамки. 1х характеристики. Правила побудови ряд1в. Приведения ' 

ряд1в динамжи до зютавленого виду. Середш в рядах динам1ки. Вим1рювання 
взаемозв'язюв у багатом1рних рядах динамши.

Тема 2.1.10. Анал13 тенденцш розвитку та коливань
Методи вивчення тенденцш росту. Економ1чна штерпретащя тренду. Методи 

вир1внювання ряд1в динамжй. Аналггичне вир1внювання. 1нтерполящя та 
екстраполящя. Прогнозування явищ на основ1 ряд1в динамши. Анал1з коливань 1 
сталост1 ряд1в динамжи. Сезонш коливання.

Тема 2.1.11. Гндексний метод
Суть 1 значения шдекс1в. 1х види 1 застосування. Технжа побудови. Загальш  ̂

шдекси. Побудова загальних шдекс1в, IX анал1з. 1ндекси вартост1 1 соб1вартост1, !! 
продуктивное^ пращ та шип. Середньозважеш шдекси. Властивост1 шдекшв. V 
1ндекси 13 змшними та постшними вагами. 1ндекси середнього ргвня штенсивного 
показника. Властивост1 сшвзалежност1 шдекс1в. Оцшка впливу окремих фактор1в. 
Просторов! шдекси, особливост1 Тх застосування.
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