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ВСТУП 
 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Статистика» 
складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра 

галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво», спеціальності 6.030506 - 
«Прикладна статистика». 

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є кількісна сторона масових 
явищ і процесів суспільного життя у нерозривному зв’язку з їх якісним змістом . 

Міждисциплінарні зв’язки. Успішне вивчення курсу “Статистика” 

передбачає міждисциплінарні зв’язки з навчальними дисциплінами 
«Інформатика», «Вступ до фаху», «Макроекономіка», «Вища математика», 

«Теорія ймовірностей». Оволодіння методами і показниками статистики є 
основою для успішного засвоєння професійно-орієнтованих дисциплін з 

економіки та менеджменту, насамперед, у частині інформаційної підтримки 
аналітичної роботи та прийняття управлінських рішень.  

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 
1. Основні поняття статистики. 

2. Методи представлення статистичної інформації. 
3. Описова статистика. 

4. Закони розподілу випадкових величин. 
 
  1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою вивчення дисципліни є формування системи теоретичних знань 
і практичних навичок з оцінки, представлення та аналізу статистичної інформації. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Статистика» є:  

- ознайомити студентів із основними поняттями та визначеннями 

дисципліни; 

- розвинути вміння застосовувати комп’ютерні технології у процесі збору, 
обробки, представлення та аналізу даних; 

- сформувати навики пошуку та систематизації різноманітних джерел 

статистичної інформації, самостійного проведення статистичних 
спостережень, зокрема вибіркових; 

- дати поняття про методи збору інформації у статистиці та її 
представлення; 

- навчити студентів використовувати статистичні методи у дослідженнях 

закономірностей масових явищ і процесів; 

- набуття вмінь і навичок комплексного статистичного аналізу соціально -

економічних явищ і процесів. 
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати: 

- види та типи даних, які характеризують масові соціально-економічні явища; 

- джерела статистичної інформації для характеристики масових соціально -

економічних явищ; 

- основні принципи візуального представлення статистичної інформації для 

характеристики масових соціально-економічних явищ; 

- зміст і принципи розрахунку статистичних показників для оцінки та аналізу 
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масових соціально-економічних явищ; 

- сутність показників описової статистики; 

- основні закони розподілу випадкових величин; 

- принципи використання електронні таблиці Excel для представлення та аналізу 

статистичних даних; 
вміти: 

- ідентифікувати тип досліджуваних даних та обрати доречний для його аналізу 
статистичний метод;  

- знаходити необхідні для обраної мети дослідження статистичні дані; 

- використовувати систему абсолютних та відносних показників для 
характеристики статистичних закономірностей; 

- грамотно використовувати табличний та графічний методи представлення 

даних; 

- застосовувати показники центру розподілу, варіації та асиметрії для 

характеристики статистичних сукупностей; 

- обчислювати ймовірності виникнення подій на основі розподілів випадкових 

величин; 

- використовувати електронні таблиці Excel для представлення та аналізу 
статистичних даних. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 180  години (6 кредитів 
ECTS). 

 
2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ СТАТИСТИКИ 
 

Тема 1.Основні поняття статистики 
Предмет та метод статистики. Етапи статистичного дослідження. Основні 

поняття і категорії статистичної науки.  
Статистична сукупність (генеральна та вибіркова). Закон великих чисел і 

статистичні закономірності.  
Види даних (якісні та кількісні). Шкали (номінальна, порядкова, адитивна, 

відносна). 
Суть та види статистичного показника. Обов’язкові складові статистичного 

показника. 

Література [1, 2, 3, 4, 7] 
 

Тема 2. Джерела статистичних даних. Статистичні спостереження  
Поняття статистичного спостереження. Форми, види та способи 

статистичного спостереження. Офіційна статистична звітність. Помилки та 
контроль якості даних статистичних спостережень. Перевірки органами 

статистики достовірності статистичних даних. 
Адміністративні дані. 

Література [1, 2, 3, 4, 7] 
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. МЕТОДИ ПРЕДСТАВЛЕННЯ СТАТИСТИЧНОЇ 
ІНФОРМАЦІЇ 

 
Тема 3. Абсолютні і відносні статистичні показники 

Абсолютні величини, їх значення в статистичному дослідженні. Види 
абсолютних величин і способи їх отримання. Одиниці виміру абсолютних 

величин.  
Відносні величини, їх суть і форми вираження. Види відносних величин.  
Абсолютні та відносні величини у вивченні структури (відносні величини 

структури та координації). Відсотки та відсоткові пункти. 
Абсолютні та відносні величини у вивченні динаміки (абсолютні та відносні 

прирости, коефіцієнти та темпи зростання). 
Система абсолютних та відносних показників плану, виконання плану та 

динаміки. Взаємозв’язок між абсолютними та відносними величинами.  
Абсолютні та відносні величини у статистичних порівняннях та вивчення 

інтенсивності (ступеню поширення явища). 
Середні відносних величин. 

Література [1, 2, 3, 4, 7] 
 

Тема 4. Візуалізація статистичних даних 
Статистичні таблиці, їх структура, види. Правила оформлення та побудови 

статистичних таблиць. 

Статистичні діаграми. Основні правила побудови статистичних діаграм: 
секторна діаграма, стовпчикова діаграма, лінійна діаграма, точкова діаграма 

(діаграма розсіяння). 
Види і способи формування рядів розподілу. Графічне представлення ряду 

розподілу. Вимоги до побудови статистичних таблиць. Поняття статистичної 
діаграми. Особливості побудови статистичних діаграм засобами Microsoft Excel.  

Література [1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11] 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. ОПИСОВА СТАТИСТИКА 
 

Тема 5. Ряди розподілу та їх графічне представлення 
Поняття статистичного зведення та групування. Основні завдання і види 

групувань. 
Поняття та структура ряду розподілу (атрибутивні, дискретні, інтервальні). 

Процедура побудови ряду розподілу. 

Інтервальні ряди розподілу: варіант, частота, обсяг сукупності, ширина 
інтервалу, середина інтервалу, відносна частота (частка), кумулятивна частота 

(частка). 
Графічне представлення рядів розподілу: гістограма, полігон частот, 

кумулята, боксплот. 
Література [1, 2, 3, 4, 7, 8, 9] 
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Тема 6. Середні величини 
Поняття степеневої середньої. Розрахунок середньої для варіаційних рядів 

розподілу. Властивості середньої арифметичної. Вибір виду середньої у 
розрахунках. 

Поняття та розрахунок моди у різних рядах розподілу. Поняття та розрахунок 
медіани у різних рядах розподілу. Оцінка форми розподілу на основі порівняння 

середніх. Децилі, квінтилі та квартилі. Боксплоти. 
Література [1, 2, 3, 4, 7, 8, 9] 
 

Тема 7. Показники варіації  
Оцінка варіації атрибутивних ознак. Показники варіації кількісних ознак. 

Властивості дисперсії. Способи розрахунку дисперсії. Правило додавання 
дисперсій. Оцінка варіації альтернативної ознаки. 

Література [1, 2, 3, 4, 7, 8, 9] 
 

Тема 8. Моменти розподілу. Асиметрія та ексцес 
Поняття моментів розподілу. Властивості моментів. 

Загальна характеристика асиметрії та ексцесу та показники їх оцінки.  
Література [1, 2, 3, 4, 7, 8, 9] 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4. ЗАКОНИ РОЗПОДІЛУ ВИПАДКОВИХ 

ВЕЛИЧИН 

 
Тема 9. Нормальний розподіл 

Поняття нормального розподілу. Функція щільності нормального розподілу 
та її властивості. Інтегральна функція Лапласа. 

Побудова теоретичних частот нормального розподілу. Перевірка гіпотези про 
відповідність розподілу нормальному. Оцінка ймовірності випадкової події на 

основі нормального розподілу. 
Література [1, 2, 3, 4, 7, 8, 9] 

 
Тема 10. Інші розподіли 

Розподіли дискретних величин. Розподіл Бернуллі. Геометричний розподіл. 
Біноміальний розподіл. Від’ємний біноміальний розподіл. Розподіл Пуассона.  

Література [1, 2, 3, 4, 7, 8, 9] 
 
3. Рекомендована література 

Базова 
1. Матковський С.О. Теорія статистики: навч. посібник / С.О. Матковський, 

О.Р. Марець. – К.: Знання, 2010. – 534 с. 
2. Статистика: засоби діагностики знань: навч. посіб. / [Матковський С.О., 

Вдовин М.Л., Гринькевич. О.С. та ін.]; за ред.. С. О. Матковського. - : 
Навчальний посібник. – Львів: Новий Світ – 2000, 2012.260 с. 

3. Бізнес-статистика: навч. посібник / [Матковський С. О., Гринькевич О.С., 
Вдовин М.Л., Вільчинська О.М., Марець О.Р., Сорочак О.З.] – К.: Алерта. – 

280 с. 
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4. Статистика. Методичні вказівки до проведення семінарських занять та 
самостійної роботи / Вільчинська О.М. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2012. 

5. Методичні вказівки і завдання до виконання контрольної роботи з курсу 
«статистика» (1 семестр) для студентів економічного факультету заочної 

форми навчання / Марець О.Р. – Львів, 2013. 
Допоміжна 

6. Марець О.Р. Представлення статистичної інформації за допомогою 

графічного методу / О.Р.Марець, О.М.Вільчинська // International Scientific 

Journal. - 2015. - № 9. - С.118-126 [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://www.inter-nauka.com/ua/issues/2015/9/563. 

7. Against all odds. Inside statistics. Video series [Electronic resource] – Mode of 

access: https://www.learner.org/courses/againstallodds/unitpages/index.html. 

8. Making Data Meaningful [Electronic resource] – Mode of access: 
http://www.unece.org/stats/documents/writing/– Last access: 2015. – Title from 

the screen. 
9. OpenIntro Statistics: Third Edition – July 2, 2015 by David M Diez, Christopher 

D Barr, Mine Çetinkaya-Rundel [Electronic resource] – Mode of access: 

https://www.openintro.org/stat/textbook.php. 

10. Schwabish J. A. An Economist’s Guide to Visualizing Data // Journal of 

Economic Perspectives/ – Vol. 28. – № 1. – p. 209- 234 [Electronic resource] – 
Mode of access: http://pubs.aeaweb.org/doi/pdfplus/10.1257/jep.28.1.209. – Last 
access: 2015. – Title from the screen 

11. The Joy of Stats [Electronic resource] – Mode of access: 

https://www.gapminder.org/videos/the-joy-of-stats/ 

 

12. Державний комітет статистики України [Електронний ресурс] – Режим 

доступу з: http://www.ukrstat.gov.ua 

13. Головне управління статистики у Львівській області [Електронний ресурс] – 

Режим доступу з: http://www.stat.lviv.ua 

14. Open Learn: Statistics [Electronic resource] – Mode of access: 

http://www.open.edu/openlearn/science-maths-technology/mathematics-and-

statistics/statistics 

 
4. Форма підсумкового контролю успішності навчання іспит 

 
 

5.  ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ УСПІШНОСТІ НАВЧАННЯ 
 

Виходячи з основних навчальних цілей вивчення дисципліни визначені такі 
основні засоби діагностики успішності навчання та дидактичні матеріали.  

 

http://www.inter-nauka.com/ua/issues/2015/9/563
https://www.learner.org/courses/againstallodds/unitpages/index.html
https://www.openintro.org/stat/textbook.php
https://www.gapminder.org/videos/the-joy-of-stats/
http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.stat.lviv.ua/
http://www.open.edu/openlearn/science-maths-technology/mathematics-and-statistics/statistics
http://www.open.edu/openlearn/science-maths-technology/mathematics-and-statistics/statistics
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Характеристика цілей, дидактичних засобів і матеріалів у вивченні навчальної 

дисципліни “СТАТИСТИКА” 

 

Ціль Дидактичні засоби досягнення Дидактичні матеріали 

Засвоєння основних понять і 
термінів  

◘ Усне бліцопитування 
◘ Письмові статистичні 

диктанти 
◘ Тестування 

 

 Контрольні запитання 
 Тестові завдання 1-го 

рівня складності 
 

Засвоєння основних 
властивостей статистичних 

показників, методики 
розрахунку найпростіших з 
них 

◘ Усне бліцопитування 
◘ Тестування 

 Контрольні запитання 
 Тестові завдання 2-го 

рівня складності 

Розвиток навиків 

застосування статистичних 
методів збору інформації  

◘ Складання плану 

спеціального статистичного 
спостереження на задану тема-

тику 
◘ Розробка анкети та її 
апробація 

 Тематика спеціальних 

статистичних спостережень 

Розвиток навиків 

використання статистичних 
методів обробки та аналізу 

даних на конкретних 
прикладах 

◘ Розв’язування практичних 

завдань у межах певної теми 

 Практичні завдання 

Розвиток навиків 
самостійного та ком-

плексного застосування 
різних груп статистичних 

методів і показників обробки 
та аналізу даних 

◘ Виконання індивідуальних 
розрахункових робіт 

 Завдання для 
індивідуальних роз-

рахункових робіт наскрізного 
характеру  

Формування умінь 

самостійного вивчення 
окремих питань статистичної 
науки і практики 

проблемного характеру 

◘ Написання рефератів  Тематика рефератів 

Формування навиків 
застосування статистичних 

методів і показників в аналізі 
конкретного суспільного 
явища 

◘ Написання аналітичної 
роботи з використанням 

офіційних статистичних видань 
та електронних ресурсів 

 Тематика аналітичних 
робіт 

 


