
Тематичний зміст дисципліни 
Тема 1. Предмет і методологічна база статистики. 

Поняття та 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. 

Методологічна база статистики.  

 

Тема 2. Статистичне спостереження. 

Суть та організаційні форми статистичного спостереження. Статистична 

звітність. Методологічні та організаційні питання статистичного спостереження. 

План та програма спостереження. Види та способи проведення статистичного 

спостереження. Помилки спостереження та контроль його результатів.  

 

Тема 3. Зведення та групування статистичних даних. 

Суть та завдання статистичного зведення. Етапи зведення. Види зведення та 

його програма. Суть та завдання статистичного групування. Види групувань за 

видом групувальної ознаки та завданням. Основні методологічні питання 

групування. Інтервали групувань, їх види та методи розрахунку. Типологічні 

структурні та аналітичні групування. Вторинні групування та методи їх виконання.  
 

Тема 4. Абсолютні і відносні величини. 

Статистичний показник як кількісна характеристика суспільних явищ. 

Класифікація показників. Абсолютні статистичні величини, їх види та одиниці 

виміру. Умовно-натуральний вираз абсолютних величин. Відносні 

 



величини, їх зміст та умови застосування. Форми виразу відносних 

величин. Види відносних величин та методика їх розрахунку.  

 

Тема 5 . Середні величини та показники варіації. 

Суть та умови використання середньої величини. Види середніх величин. 

Середня арифметична величина, умови її використання та властивості. 

Розрахунок середньої арифметичної методом "моментів". Середня гармонійна 

величина та умови її застосування. Визначення середнього значення відносної 

величини. Структурні середні - мода і медіана, методика їх розрахунку та 

економічний зміст.  

Суть варіації та завдання її статистичного вивчення. Абсолютні показники 

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

квадратичне відхилення. Відносні показники варіації та сфера їх застосування. 

Міжгрупова та внутрішньогрупова варіація. Правило додавання дисперсій.  

 

Тема 6. Ряди динаміки. 

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. Методи обробки рядів динаміки. Приведення ряду 

динаміки до єдиної основи. Сезонні коливання та їх вимірювання. 

 

 



 

Тема 7. Індекси. 

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 8. Статистика продукції. 

Поняття та основні завдання статистики продукції. Натуральні та вартісні 

показники продукції. Валовий оборот, валова товарна і чиста продукція. 

Характеристика статистики продукції, товарів і послуг різних галузей 

економіки. 

 
 

Тема 9. Статистика чисельності та продуктивності персоналу. 

Показники чисельності та складу робочої сили. Поняття облікової 

чисельності, методи визначення середньооблікової чисельності працівників. 

Робочий час та чого використання. Поняття продуктивності праці персоналу. 

 
 

Тема 10. Статистика ефективності виробництва. 

Поняття про «ефект» та «ефективність» виробництва, основні завдання їх 

статистичного вивчення.  

Узагальнюючі та часткові показники ефективності. 

 


