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1. Опис навчальної дисципліни  
 

 

Характеристика дисципліни за формами навчання 

денна заочна 

Вид дисципліни (обов’язкова чи 

вибіркова) 

Нормативна Нормативна 

Мова викладання навчання та оцінювання українська українська 

Загальний обсяг у кредитах ЄКТС/годинах  3,5/105 3,5/105 

Курс ІІ ІІ 

Семестр I I 

Кількість змістовних модулів їз 

розподілом: 

2 2 

Аудиторні: 60 16 

Лекційні 30 8 

Семінарські/Практичні 30 8 

Лабораторні   

Самостійна робота 35 79 

Індивідуальні завдання 10 10 

Форма семестрового контролю екзамен екзамен 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни «Статистика» є глибоке та 

ґрунтовне засвоєння студентами статистичних методів збирання, оброблення та 

аналізу інформації стосовно соціально-економічних явищ та процесів, які 

доцільно використовувати в сучасних умовах при проведенні статистичного 

дослідження.  

Завдання дисципліни «Статистика» полягають в оволодінні студентами 

наступними компетентостями: 

Загальними: 

ЗК5. Здатність самостійно приймати рішення та нести відповідальність за їх 

реалізацію. 

ЗК8. Здатність здійснювати статистичну обробку масивів даних, складати 

відповідні задачі та обирати доцільні імовірнісно-математичні методи їх 

розв’язання. 

Спеціальними (фаховими): 

СК1. Здатність використовувати професійно-профільні знання, практичні 

навички в галузі економіки підприємства, фінансів, грошового обігу та кредиту, 

статистики та економічного аналізу для здійснення маркетингової діяльності. 

СК9. Здатність використовувати знання, уміння і навички в галузі 

бухгалтерського, статистичного та оперативного обліку для здійснення 

маркетингової діяльності. 

3. Результати навчання: 

Очікувані результати навчання: 

ПРН3. Уміння використовувати в роботі необхідні комп’ютерні програмні 

продукти. 

ПРН5. Вміти розраховувати плановий бюджет комунікаційної діяльності.  

ПРН8. Вміти вести переговори з питань маркетингу, укладати комерційні 

угоди.  
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4. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Основні засади теорії статистики 

Тема 1. Методологічні засади статистики 

Джерела статистики. Особливості статистики як самостійної суспільної 

науки. Взаємозв'язок статистики з іншими науками. Об'єкт та предмет статистики. 

Основні поняття статистики. Статистичні закономірності. Статистична 

сукупність. Статистичні ознаки та їх класифікація. Метод статистики. Стадії 

статистичного дослідження.  

Тема 2. Статистичне спостереження 

Суть, джерела та організаційні форми статистичного спостереження. 

Статистична звітність. Види звітності. Спеціально організовані статистичні 

спостереження та їх види. Статистичні реєстри. Методологічні та організаційні 

питання статистичного спостереження. План та програма статистичного 

спостереження. Види і способи спостереження. Помилки спостереження і 

контроль за вірогідністю даних.  

Тема 3. Зведення і групування статистичних даних 

Суть та завдання статистичного зведення та групування. Етапи зведення. 

Види зведення та його програма. Основні питання методологій статистичних 

групувань. Основні завдання і види групувань. Види групувань за видом 

групувальної ознаки. Основні методологічні питання групування. Інтервали 

групувань, їх види та методи розрахунку. Типологічні структурні та аналітичні 

групування. Вторинні групування та методи їх виконання. Ряди розподілу, їх види 

і графічне зображення (полігон, гістограма, кумулята). 

Тема 4. Узагальнюючі статистичні показники 

Статистичний показник як кількісна характеристика суспільних явищ. Види 

та класифікація статистичних показників. Абсолютні статистичні величини та 

одиниці їх виміру. Види вимірників абсолютних величин. Види відносних 

величин, їх зміст та умови застосування. Одиниці виміру відносних величин 

Принципи побудови відносних величин. Система статистичних показників. Види 

середніх величин. Умови використання середньої величини. Особливості 

обчислення 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, методика їх 

розрахунку та економічний зміст. 

Тема 5. Ряди розподілу та їх аналіз 

Суть і характеристики варіації. Методи обчислення та математичні 

властивості дисперсії. Види дисперсій. Характеристики форми розподілу. 

Моменти розподілу. Аналіз концентрації, диференціації та подібності розподілів. 

Тема 6. Статистичні методи вимірювання взаємозв’язку 

Види взаємозв’язків між явищами. Кореляційний зв’язок. Непараметричні 

методи оцінки кореляційного зв’язку. Рангова кореляція. Метод аналітичного 

групування. Правило розкладання варіацій та економічна суть кореляційного 

відношення. Суть і етапи кореляційно-регресійного аналізу. Лінійне рівняння 
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регресії та лінійний коефіцієнт кореляції. Множинна регресія та багатофакторна 

кореляція. Перевірка істотності зв’язку.  

 

Змістовий модуль 2. Аналіз основних статистичних величин 

Тема 7. Аналіз тенденцій розвитку 

Ряд динаміки – основа аналізу та прогнозування соціально-економічних 

процесів. Поняття про статистичні ряди динаміки. Види рядів динаміки та їх 

особливості. 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. Поняття про 

закономірності динаміки (розвитку у часі). Компоненти ряду динаміки. Тренд 

ряду динаміки. Визначення тренду ряду динаміки методом збільшення інтервалів 

часу, рухомої середньої. Аналітичне вирівнювання ряду динаміки. Лінійне 

рівняння тренду. Екстраполяція та інтерполяція в рядах динаміки. Кореляція рядів 

динаміки. Методи прогнозування на основі рядів динаміки. Аналіз сезонних 

коливань. 

Тема 8. Індексний метод 

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 Агрегатні індекси 

якісного, кількісного та об'ємного показника. Ланцюгові та базисні агрегатні 

індекси. Системи взаємозалежних індексів. Розкладання загального абсолютного 

приросту за факторами. Аналіз динаміки середнього рівня інтенсивного 

показника. Індекси змінного складу, постійного складу та структурних зрушень. 

Середньозважені індекси, методи їх розрахунку та умови використання. 

Факторний індексний аналіз. 

Тема 9. Вибірковий метод 

Суть вибіркового спостереження. Перевага вибіркового методу порівняно з 

іншими методами статистичного спостереження. Теоретичні основи вибірки. 

Показники генеральної та вибіркової сукупності. Репрезентативність вибірки. 

Помилки вибірки. Різновиди вибірки. Способи добору. Визначення меж довірчих 

інтервалів генеральної середньої та генеральної частки та необхідної чисельності 

вибірки. Види та способи формування вибіркової сукупності. Помилки 

вибіркового спостереження та методи їх розрахунку. 

Тема 10. Подання статистичних даних: таблиці, графіки, карти 

Статистичні таблиці. Основні правила побудови статистичних таблиць. 

Підмет і присудок таблиці. Класифікація статистичних таблиць за різними 

ознаками. Поняття про статистичний графік. Класифікація графіків за різними 

ознаками. Основні елементи статистичного графіка. Правила побудови графіків. 

Графіки динаміки, структури, порівняння, взаємозв'язку тощо. Картосхеми та 

картодіаграми. Побудова статистичних графіків з використанням комп'ютерної 

техніки.  
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5. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усьо-

го  

у тому числі Усьо-

го  

у тому числі 
л п лаб. інд. с. р. л п лаб. інд. с. р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Основні засади теорії статистики 

Тема 1. Методологіч-

ні засади статистики 

8 2 2   4 10 1    8 

Тема 2. Статистичне 

спостереження 

8 2 2   4 7     8 

Тема 3. Зведення і 

групування 

статистичних даних.  

8 2 2   4 10 1 2   8 

Тема 4. Узагальнюю-

чі статистичні 

показники 

12 4 4   4 14 2 2   9 

Тема 5. Ряди роз-

поділу та їх аналіз 

8 2 2   4 8     8 

Тема 6. Статистичні 

методи вимірювання 

взаємозв’язку 

10 4 2   4 8     8 

Разом за змістовим 

модулем 1 

54 16 14   24 57 4 4   49 

Змістовий модуль 2. Аналіз основних статистичних величин 

Тема 7. Аналіз 

тенденцій розвитку 

8 2 4   2 7     5 

Тема 8. Індексний 

метод 

10 4 4   2 14 2 2   5 

Тема 9. Вибірковий 

метод 

10 4 4   2 8     10 

Тема 10. Подання 

статистичних даних: 

таблиці, графіки, карти 

13 4 4   5 14 2 2   10 

Разом за змістовим 

модулем 2 

41 14 16   11 43 4 4   30 

Модуль 2 

ІНДЗ     10      10  

Усього годин  105 30 30  10 35 105 8 8  10 79 

 

 

 

 



7 

 

  

6. Теми практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

1 Методологічні засади статистики 2 - 

2 Статистичне спостереження. 2 - 

3 Зведення і групування статистичних даних 2 2 

4 Узагальнюючі статистичні показники 4 2 

5 Ряди розподілу та їх аналіз 2 - 

6 Статистичні методи вимірювання взаємозв’язку 4 - 

7 Аналіз тенденцій розвитку 2 - 

8 Індексний метод 4 2 

9 Вибірковий метод 4 - 

10 Подання статистичних даних: таблиці, графіки, карти 4 2 

Разом 30 8 

 

7. Самостійна робота 

Для опанування матеріалу дисципліни окрім лекційних та практичних занять, 

тобто аудиторної роботи, значну увагу слід приділяти самостійній роботі 

студентів (СРС). 

Основні види СРС при вивченні дисципліни «Маркетинг»: 

• Розв’язання домашніх завдань, вправ, питань, тестових завдань. 

• Самостійна проробка питань. 

• Конспектування та підготовка реферату за певною темою. 

• Виконання індивідуального завдання. 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

1 Методологічні засади статистики 4 8 

2 Статистичне спостереження. 4 8 

3 Зведення і групування статистичних даних 4 8 

4 Узагальнюючі статистичні показники 4 9 

5 Ряди розподілу та їх аналіз 4 8 

6 Статистичні методи вимірювання взаємозв’язку 4 8 

7 Аналіз тенденцій розвитку 2 5 

8 Індексний метод 2 5 

9 Вибірковий метод 2     10 

10 Подання статистичних даних: таблиці, графіки, карти 5 10 

11 ІНДЗ 10 10 

Разом 45 89 
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8. Індивідуальні завдання 

Індивідуальне навчально-дослідне завдання (ІНДЗ) – це вид науково-

дослідної роботи студента, яка містить результати дослідницького пошуку, 

відображає певний рівень його навчальної компетентності.  

Мета ІНДЗ: самостійне вивчення частини програмового матеріалу, 

систематизація, узагальнення, закріплення та практичне застосування знань із 

навчального курсу, удосконалення навичок самостійної навчально-пізнавальної 

діяльності. Результати досліджень подаються у реферативній формі. Зміст ІНДЗ: 

завершена теоретично-практична робота у межах навчальної програми курсу, яка 

виконується на основі знань, умінь та навичок, отриманих під час лекційних, 

практичних занять і охоплює декілька тем або весь зміст навчального курсу. 

Тематика індивідуальних навчально-дослідних завдань 

1. Є такі дані про товарні запаси у роздрібній сіті торгівельних організацій міста 

та їх рух: на 01.01.2014 р. надійшло товарів на 64,1 тис. грн.; на 01.04.2014 р. 

відвантажено товарів на 6,3 тис. грн.; на 01.07.2014 р. надійшло товарів на 2,2 тис. грн, 

на 01.10.2003 р. – на 3,2 тис. грн, а на 01.01.2004 р. – на 9,1 тис. грн. Необхідно: 

а) побудувати ряд динаміки; б) визначити його вид; в) встановити, чи рівні інтервали 

між наданими моментами часу; г) встановити середні залишки товарів. Зробити 

висновки. 

2. Є такі дані про роботу 25 підприємств однієї з галузей промисловості:  

Таблиця 1 

Номер  

підприємств 

Середньорічна  

вартість основних 

виробничих  

фондів,  

млн. у. о. 

Середнє  

списочное число  

працюючих,  

чол. 

Фактичний випуск 

товарної продукції, 

млн. у. о. 

1 4,2 350 5,6 

2 1,8 220 2,2 

3 2,6 200 1,9 

4 4,8 340 6,1 

5 3,5 400 4,5 

6 2,9 280 3,8 

7 2,9 250 3,8 

8 5,6 450 8,1 

9 3,1 250 3,6 

10 3,5 380 4,5 

11 3,1 310 3,0 

12 7,1 260 9,1 

13 3,1 310 3,5 

14 3,3 250 2,4 

15 5,3 400 6,4 

16 3,9 350 4,2 
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17 2,5 280 3,0 

18 2,0 220 1,8 

19 7,2 270 8,9 

20 3,2 390 3,2 

21 1,7 330 2,4 

22 4,7 390 4,6 

23 2,0 270 2,8 

24 1,8 210 1,8 

25 6,5 200 6,6 

Для вивчення залежності випуску продукції заводами від розміру основних 

фондів розподілити всі заводи за вартістю всіх виробничих фондів на 5 груп з рівними 

інтервалами. Кожну групу заводів охарактеризувати:  

1. Числом заводів; 2. Розміром основних фондів (всього і в середньому на один 

завод); 3. Чисельністю працюючих (всього та в середньому на один завод); 4. 

Фактичним випуском товарної продукції (всього та в середньому на одного 

працюючого); 5. Випуском продукції.  

3. Обчислити середній відсоток виконання плану випуску продукції і середній 

відсоток стандартної продукції у фактичному її випуску за даними, наведеними в 

таблиці:  

Таблиця 2 

Підприємство  

Фактичний  

випуск продукції,  

млн. у. о. 

Виконання  

плану, % 

Частка стандартної  

продукції, % 

1  665 95 80 

2  880 110 90 

4. Є наступні звітні дані 25 заводів однієї з галузей промисловості. 

Таблиця 3 

№ заводу Середньорічна вартість 

основних засобів, млн. 

грн. 

1 4,0 

2 8,0 

3 5,1 

4 4,9 

5 6,3 

6 7,5 

7 6,6 

8 3,3 

9 6,7 

10 3,4 

11 3,3 

12 3,9 

13 4,1 

http://ua-referat.com/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82
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14 5,9 

15 6,4 

16 3,9 

17 5,6 

18 3,5 

19 3,0 

20 5,4 

21 2,0 

22 4,5 

23 4,8 

24 5,9 

25 7,2 

З метою вивчення залежності між середньорічною вартістю основних 

виробничих фондів і випуском валової продукції зробити груповання заводів з 

середньорічною вартістю основних виробничих фондів, утворивши шість груп 

заводів з рівними інтервалами. 

5. Маємо наступні дані про роботу 20 заводів однієї з галузей промисловості 

у звітному періоді (табл. 4, дані умовні): 

Таблиця 4 

№ 

з/п 

Середньорічна 

вартість 

основних 

виробничих 

фондів, млн. 

грн. 

Вироблено 

продукції у 

звітному періоді, 

млн. грн. 

Собівартість 

одиниці 

продукції, грн. 

Середньооблікова 

кількість штатних 

праців- 

ників, осіб 

Рентабель- 

ність 

операційної 

діяльності, % 

1 38 49 92 245 15,9 

2 13 31 142 217 7,3 

3 16 28 130 326 6,5 

4 24 45 119 410 10,1 

5 18 30 124 416 12,3 

6 42 50 103 460 14,2 

7 17 24 140 273 7,0 

8 35 64 95 485 12,4 

9 46 71 97 516 15,5 

10 29 40 91 394 7,5 

11 32 46 112 447 9,8 

12 10 23 128 210 7,3 

13 19 34 114 305 10,6 

14 22 41 123 349 12,1 

15 25 37 115 307 23,4 

16 31 55 102 426 14,1 

17 36 62 93 494 22,0 
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18 40 61 98 540 26,8 

19 25 43 134 307 10,1 

20 28 49 117 342 7,4 

За даними табл. 4: 

а) для узагальненої характеристики діяльності сукупності підприємств 

розрахувати зведені показники, пояснити одержані результати; 

б) виконати структурне групування заводів за обсягом виробленої 

продукції, утворивши три групи з рівними інтервалами. Зробити висновки. 

в) здійснити типологічне групування заводів за собівартістю одиниці 

продукції, утворивши три групи – з низькою, середньою та високою собівартістю. 

По кожній групі визначити кількість заводів, обсяг виробленої продукції. Зробити 

висновки. 

г) для вивчення взаємозв’язку між обсягом виробленої продукції та 

вартістю основних виробничих фондів виконати аналітичне групування заводів за 

факторною ознакою, утворивши три групи з рівними інтервалами. По кожній 

групі та по сукупності підрахувати: 

а) кількість заводів; 

б) вартість основних виробничих фондів – всього і в середньому на один 

завод; 

в) обсяг виробленої продукції – всього і в середньому на один завод. 

Результати подати у вигляді групової таблиці. Проаналізувати одержані 

показники та зробити короткі висновки. 

6. За даними про якість ґрунтів та урожайність озимої пшениці по тридцяти 

сільськогосподарських підприємствах регіону (табл. 5) виконати: 

а) типологічне групування підприємств за якістю ґрунтів, утворивши три 

групи – з низькою, середньою та високою якістю. По кожній групі обчислити 

кількість підприємств та середню урожайність озимої пшениці. Результати 

розрахунків подати у вигляді таблиці, зробити висновки; 

б) структурне групування сільськогосподарських підприємств за 

урожайністю озимої пшениці, утворивши п'ять груп з рівними інтервалами; 

в) аналітичне групування для вивчення залежності урожайності озимої 

пшениці від якості ґрунтів, утворивши чотири групи з рівними інтервалами за 

факторною ознакою. По кожній групі визначити кількість сільськогосподарських 

підприємств, середню якість ґрунтів (у балах) та середню урожайність озимої 

пшениці (ц/га). Результати розрахунків подати у вигляді таблиці, зробити 

висновки.  

Таблиця 5 

№ з/п Середня якість 

ґрунту (балів) 

Урожайність 

озимої пшениці, ц/га 

№ з/п Середня якість 

ґрунту (балів) 

Урожайність 

озимої пшениці, ц/га 

1 41 29 16 41 27 

2 46 36 17 46 32 

3 50 39 18 54 41 

4 53 40 19 43 30 
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5 42 25 20 47 33 

6 48 37 21 49 34 

7 45 32 22 52 41 

8 53 41 23 55 43 

9 40 24 24 47 39 

10 46 28 25 51 35 

11 48 29 26 43 28 

12 49 35 27 48 33 

13 44 30 28 45 37 

14 48 37 29 47 34 

15 49 34 30 42 31 

 

7. З метою порівняння виконання норм виробітку робітниками-

відрядниками у звітному і базисному періодах виконати вторинне групування за 

такими даними (табл.3.5, дані умовні). Проаналізувати результати, 

сформулювати висновки. 

Таблиця 6 

Базисний період Звітний період 

Групи робітників за 

виконанням норм 

виробітку, % 

Питома вага, 

% 

Групи робітників за 

виконанням норм 

виробітку, % 

Питома вага, 

% 

До 80 0,8 До 90 2,0 

80 – 85 1,2 90 – 100 8,0 

85 – 90 2,3 100 – 110 73,0 

90 – 100 2,5 110 – 120 11,0 

100 – 110 69,2 120 і більше 6,0 

110 – 115 16,0 Разом 100,0 

115 – 120 2,8   

120 – 125 3,2   

125 і більше 2,0   

Разом 100,0   

 

8. Маємо такі дані про розподіл домогосподарств регіону за рівнем середньодушових 

грошових витрат (табл. 7): 

Таблиця 7 
(відсотків) 

 Всі 

домогосподарства 

у тому числі, які проживають у 

міських поселеннях сільській місцевості 

Всі домогосподарства 100,0 100,0 100,0 

із середньодушовими 

витратами у місяць, грн. 

   

до 180,0 17,4 15,0 19,2 

180,0-240,0 10,6 9,7 11,4 
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240,0-300,0 13,4 13,9 12,9 

300,0-360,0 15,7 11,1 19,4 

360,0-420,0 10,3 11,5 9,4 

420,0-480,0 7,5 5,0 9,4 

480,0-540,0 5,8 7,1 4,9 

540,0-600,0 4,3 6,5 2,5 

600,0-660,0 2,0 3,6 0,7 

660,0-720,0 2,1 2,2 2,1 

понад 720,0 10,9 14,4 8,1 

За наведеними у табл. 7 даними визначити середні місячні грошові витрати по 

регіону загалом, а також у міських поселеннях і сільській місцевості: а) 

традиційним способом; б) способом «моментів». Порівняти одержані середні 

значення та зробити висновки. 

9. За результатами спостереження відомо, що за зміну кожним з 10 

робітників бригади вироблено таку кількість деталей: 120, 95, 110, 115, 125, 100, 

130, 108, 92, 140. За наведеними даними визначити: а) розмах варіації; б) середнє 

лінійне відхилення; в) дисперсію і середнє квадратичне відхилення; г) коефіцієнт 

осциляції, лінійний та квадратичний коефіцієнти варіації. Зробити висновки. 

10. Маємо такі дані щодо продуктивності праці робітників у двох бригадах: 

Таблиця 8 

Номер робітника 
Вироблено деталей за зміну, шт. 

1 бригада 2 бригада 

1 50 70 

2 80 55 

3 55 65 

4 75 80 

5 40 30 

Визначити по кожній бригаді: а) розмах варіації; б) середнє лінійне 

відхилення; в) дисперсію і середнє квадратичне відхилення; г) коефіцієнт 

осциляції, лінійний та квадратичний коефіцієнти варіації. Порівняти одержані 

результати і зробити висновки. 

11. Маємо дані про заробітну плату робітників підприємства (табл. 9) 

Таблиця 9 

Заробітна плата робітників, грн.. Кількість робітників, чол. 

До 1000 

1000 – 1200 

1200 – 1400 

1400 – 1600 

1600 – 1800 

1800 – 2000 

Понад 2000 

14 

29 

54 

32 

15 

14 

6 

Визначити: а) відносні частоти (частку та питому вагу); б) нагромаджені 

частоти; в) щільність розподілу; г) кількість та питому вагу робітників із 

заробітною платою до 1500 грн.; д) рівень заробітної плати, менше якого мають 
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оплату праці 50% робітників. Перетворити інтервальний ряд розподілу в 

дискретний. 

За даними табл. 9 визначити: 

а) перший, другий і третій квартилі; б) квартильний коефіцієнт 

диференціації. 

12. Маємо дані про розподіл магазинів за обсягом річного товарообороту 

(табл. 10). 

Таблиця 10 

Обсяг товарообороту, млн. грн. Кількість магазинів 

До 10 8 

10 – 15 25 

15 – 20 32 

20 – 25 81 

25 – 30 40 

30 – 35 20 

35 – 40 18 

40 – 45 14 

45 – 50 9 

50 і більше 6 

Визначити коефіцієнт асиметрії (двома способами). Побудувати гістограму 

розподілу магазинів за обсягом товарообороту. Зробити висновки. 

13. Маємо дані про розподіл магазинів за торговою площею на 1 січня 

звітного року (табл. 11). Використовуючи центральні моменти першого, другого, 

третього і четвертого порядку, визначити коефіцієнти асиметрії та ексцесу.  

Перевірити гіпотезу про наявність нормального розподілу магазинів за 

допомогою критеріїв: а) К. Пірсона (2); б) А. Колмогорова (); в) В. 

Романовського (R). Зробити висновки. 

Таблиця 11 

Торговельна площа магазину, м2 Кількість магазинів  

До 200 10 

200-300 14 

300-400 21 

400-500 39 

500-600 18 

600-700 11 

700-800 7 

понад 800 5 
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14. Маємо дані про роботу десяти підприємств регіону (табл. 12). 

Таблиця 12 

Номер підприємства 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Вартість основних 

виробничих засобів, млн. 

грн 

53 92 79 64 157 83 101 146 130 125 

Випуск продукції, млн. 

грн 
58 118 70 87 188 90 120 159 140 133 

Оцінити тісноту і визначити напрямок зв’язку між вартістю основних 

виробничих засобів і випуском продукції: а) з використанням графічного методу; 

б) за допомогою коефіцієнтів Фехнера, кореляції рангів К.Спірмена, кореляції 

рангів Кендела. Порівняти ці показники та зробити висновки. 

15. Маємо результати проведеного аналітичного групування 25 заводів за 

вартістю основних виробничих засобів з метою оцінювання їх впливу на випуск 

продукції (табл. 13). 

Визначити за допомогою методу аналітичного групування: 

1. Чи існує залежність між середньорічною вартістю основних 

виробничих засобів і випуском продукції в середньому на один завод? 

2. Дисперсії: а) групові; б) середню з групових; в) міжгрупову; г) 

загальну. 

3. Коефіцієнт детермінації. 

4. Емпіричне кореляційне відношення. 

5. Критерії Фішера (F – критерій) і Стьюдента (t – критерій) для оцінки 

надійності кореляційних характеристик. 

Зробити висновки. 

Таблиця 13 
Групи заводів за 

вартістю основних 

виробничих засобів, 

млн. грн. 

Кіль- 

кість 

заводів 

Вартість основних 

виробничих засобів, млн. грн. 

Вироблено продукції, 

млн. грн.. 

всього в середньому 

на один завод 

всього в середньому на 

один завод 

10 – 30 

31 – 50 

51 - 70 

6 

13 

6 

139,2 

488,8 

400,8 

23,2 

37,6 

66,8 

147,0 

653,9 

593,4 

24,5 

50,3 

98,9 

Разом: 25 1028,8 41,2 1394,3 55,8 

16. Відомі наступні дані про випуск та собівартість одиниці продукції (табл. 14). 

Таблиця 14 
Номер заводу 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Випуск продукції, тис. 

шт. 
2,5 2,7 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 

Собівартість продукції, 

грн. 
23 21 19 17 18 19 16 15 13 11 

Визначити: 

1. Рівняння регресії (зв’язок гіперболічний). 

2. Тісноту зв’язку між досліджуваними ознаками. 

3. Критерій Стьюдента (t – критерій). 

Побудувати графік взаємозв’язку між показниками та зробити висновки. 
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17. Маємо дані по 10 робітниках підприємства про їхній стаж роботи, 

тарифний розряд і даний виробіток (табл. 15): 

Таблиця 15 

Номер робітника   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Стаж роботи, років 1 3 6 5 8 10 9 15 12 18 

Тарифний розряд 2 3 3 2 5 4 6 5 5 6 

Денний виробіток, тис. грн. 3 6 5 7 10 9 13 18 15 20 

Визначити: 

1. Параметри рівняння лінійної двофакторної множинної регресії. 

2. Часткові коефіцієнти еластичності (і). 

3. Часткові бета-коефіцієнти ( - коефіцієнти). 

4. Парні коефіцієнти кореляції. 

5. Часткові коефіцієнти першого порядку. 

6. Коефіцієнт множинної детермінації (R2). 

7. Множинний коефіцієнт кореляції. 

Зробити висновки. 

18. Динаміка середньомісячної заробітної плати в Україні у 2004-2009 роках 

характеризується такими даними: 

Таблиця 16 

Рік 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Середньомісячна заробітна 

плата штатних працівників, грн. 
590 806 1041 1351 1806 1906 

Визначити ланцюгові, базисні та середні показники інтенсивності динаміки 

середньомісячної заробітної плати штатних працівників. Результати розрахунків 

оформити у вигляді таблиці, зробити висновки. 

19. Використовуючи взаємозв'язок абсолютних і відносних показників, 

визначити невідомі показники динаміки, результати розрахунків занести у відповідні 

клітинки таблиці: 

Таблиця 17 

Роки  
Виробництво 

продукції, тис. грн. 

Базисні показники 

Абсолютний 

приріст, тис. грн. 

Коефіцієнт 

росту 

Темп 

приросту, % 

2014 35,4 х х х 

2015 ? ? ? 9,1 

2016 ? ? 1,221 ? 

2017 ? 14,7 ? ? 

 
9. Методи навчання 

 

Метод навчання — взаємопов'язана діяльність викладача та студентів, 

спрямована на засвоєння студентами системи знань, набуття умінь і навичок, їх 

виховання і загальний розвиток. 

При вивченні даної дисципліни використовують такі методи навчання як: 

Лекція — інформативно-доказовий виклад великого за обсягом, складного за 
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логічною побудовою навчального матеріалу. Читання лекцій передбачає ретельну 

підготовку викладача: визначення мети, складання чіткого плану, добір 

теоретичного й наочного матеріалу, логічний і послідовний виклад інформації. 

Диспут — публічна суперечка на наукову чи суспільно важливу тему та 

навчальна дискусія — розгляд, дослідження) — суперечка, обговорення певного 

питання. Базується на обміні думками між студентами, й викладачами, що вчить 

їх мислити самостійно, сприяє розвитку аналітичних навичок. Навчає мислити 

самостійно, розвиває здатність до виваженої аргументації та поважання думки 

інших. 

Робота з підручником. Ця робота полягає в самостійному опрацюванні 

студентами друкованого тексту, що дає їм змогу глибоко осмислити навчальний 

матеріал, закріпити його, виявити самостійність у навчанні. Самостійна робота 

студентів з підручником — один з найважливіших методів набуття 

систематичних, міцних і ґрунтовних знань. 

Практичні методи навчання. Використовують для безпосереднього 

пізнання дійсності, поглиблення знань, формування вмінь і навичок. До них 

належать: вправи, практичні роботи. 

Вправи — цілеспрямоване, багаторазове повторення учнями певних дій та 

операцій (розумових, практичних) для формування навичок і вмінь. 

Практичні (семінарські роботи) передбачають безпосереднє використання 

знань студентів у суспільно корисній праці (заміряння, зіставляння, визначення 

ознаки та властивостей явищ, формулювання висновків) 

Метод пізнавальних ігор. Сприяє створенню емоційно-піднесеної 

атмосфери, засвоєнню матеріалу за допомогою емоційно насиченої форми його 

відтворення. Пізнавальні ігри (ділові, рольові, ситуативні) моделюють життєві 

ситуації, стосунки людей, взаємодію речей, явищ. Вони можуть бути основною 

або допоміжною формою навчального процесу. 

 
10. Методи контролю 

 

У зв'язку з різноманіттям різних форм контролю їхнє цільове призначення може 

мати той чи інший ступінь відмінності: 

▪ Визначення рівня засвоєння матеріалу по конкретній темі навчальної 

дисципліни на основі індивідуальної бесіди викладача з кожним студентом 

окремо; 

▪ Визначення ступеня засвоєння матеріалу  групою або потоком студентів 

по одному чи декільком розділам курсу, розглянутим протягом фіксованого 

періоду часу, рівного, наприклад, третини семестру (модульний контроль); 

▪ Визначення якості  засвоєння матеріалу дисципліни в цілому 

(підсумковий контроль); 

▪ Виявлення готовності студентів до вивчення нових дисциплін (контроль 

залишкових знань). 

Задачами контролю є: 

▪ Організація зворотного зв'язку між викладачем і студентом у 

процесі навчання і підведення підсумків цих зустрічей; 
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▪ Виявлення дієвості використовуваних у навчальному процесі 

прийомів і методів навчання; 

▪ Забезпечення ритмічної й ефективної самостійної роботи 

студентів. 

Результати контролю використовуються для: 

▪ Удосконалювання (корекції) методів і прийомів навчання; 

▪ Внесення змін у робочі плани і програми навчального процесу, тобто в 

зміст і організацію навчального процесу в цілому; 

▪ Надання допомоги відстаючим студентам шляхом проведення 

додаткових індивідуальних, групових і потокових консультацій. 

Поточний контроль навчальної роботи в міжсесійний період здійснюється в 

ході аудиторних і практичних занять. Так на кожнім занятті викладач контролює: 

▪ розуміння студентом розрахункових співвідношень і 

методів, 

▪ уміння вирішувати типові задачі по темі ; 

▪ готовність студента до виконання нової певної роботи 

заданих в схемах, таблицях, попередніх розрахунків і т.п., розуміння 

цілей і задач нової роботи і використовуваної в ній методики вимірів; 

▪ хід і виконання роботи, а також правильність отриманих при 

вимірі результатів. 

При проведенні практичних занять контроль зводиться до оцінки уміння 

вирішувати типові задачі, а також до виявлення розуміння базових положень теорії. 

Метод усного опитування. Є найпоширенішим і найбільш ефективним. Його 

використовують при вивченні майже всіх предметів. Полягає у з'ясуванні рівня 

знань учня завдяки прямому контакту з ним під час перевірочної бесіди. Усне 

опитування передбачає постановку вчителем питань (завдань), підготовку учнів до 

відповіді та демонстрування своїх знань, корекцію і самоконтроль викладених знань 

у процесі відповіді, аналіз та оцінювання її. 

Тестові методи перевірки знань (модульний контроль) проводиться через 

шість тижнів семестру. До цього часу вже начитаний визначений лекційний 

матеріал, виконані по ряду тем відповідні практичні роботи, розглянуті типові задачі 

і т.д. Отже, можна говорити про те, що студентам  видана визначена інформація для  

формування системи поглядів і пізнання. Звідси ціль (модульного) контролю дати 

відповідь на питання про існування у свідомості студентів такої системи в дійсності. 

Тестові завдання використовують для оцінювання рівня розвитку логічного 

мислення студентів, оволодіння ними розумовими операціями, науковими 

принципами, основними законами та дають змогу оцінити рівень засвоєння окремих 

тем, понять, явищ, процесів, способів дій у межах конкретного навчального 

предмета 

Контроль залишкових знань (ккр) проводиться за вказівкою адміністрації 

ВУЗу чи за вимогою комісії Міністерства освіти і науки України. Його ціль – 

виявити, як високий збережений рівень знань студентів, що вивчили дану 

дисципліну і приступили до вивчення суміжних з нею областей.  

Підсумковий контроль проводиться наприкінці семестру у формі іспиту. 

Іспити, як і інші види перевірки успішності, підвищують відповідальність викладача 
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і кожного студента за свою роботу, сприяють систематизації вивченого, вихованню в 

студентів вимогливості до себе тощо. Влаштовують їх в урочистій, діловій і 

спокійній атмосфері, перевіряючи знання учнів вимогливо, але тактовно і 

доброзичливо, виставляючи оцінки відповідно до єдиних критеріїв і норм. Іспити з 

даної дисципліни проводяться в усній формі. 

 

11. Критерії оцінювання результатів навчання 

 
Оцінка 

за 

шкалою 

ECTS 

Визначення 

Оцінка за 

національною 

системою 

Оцінка за 

системою 

в УДПУ 

A 

ВІДМІННО 

Студент має системні, дієві знання, виявляє неординарні творчі 

здібності у навчальній діяльності, користується широким 

арсеналом засобів доказів своєї думки, вирішує складні 

проблемні завдання, схильний до системно-наукового аналізу 

та прогнозу явищ; вміє ставити і розв’язувати проблеми, 

самостійно здобувати і використовувати інформацію (наукова 

література, газетно-журнальні публікації, Інтернет, 

мультимедійні програми тощо), виявляє власне ставлення до 

неї, користується широким арсеналом засобів доказів своєї 

думки, вирішує складні проблемні завдання, схильний до 

системно-наукового аналізу та прогнозу явищ, самостійно 

виконує науково-дослідницьку роботу; логічно та творчо 

викладає матеріал в усній та письмовій формі; розвиває свої 

обдаровання і нахили. 

5 (відмінно) 90-100 

B 

ДУЖЕ ДОБРЕ 

Студент вільно володіє вивченим матеріалом, застосовує 

знання в дещо змінених ситуаціях, вміє аналізувати і 

систематизувати інформацію, використовує загальновідомі 

докази у власній аргументації; висловлює стандартну 

аргументацію при оцінці дій, процесів, явищ; чітко тлумачить 

поняття; здатен самостійно опрацювати навчальний матеріал, 

але потребує консультацій з викладачем; виконує творчі 

завдання. 
4 (добре) 

82-89 

C 

ДОБРЕ 

Студент знає істотні ознаки понять, явищ, закономірностей, 

зв’язків між ними, а також самостійно застосовує знання в 

стандартних ситуаціях, володіє розумовими операціями 

(аналізом, абстрагуванням, узагальненням тощо), вміє робити 

висновки, виправляти допущені помилки. Відповідь повна, 

правильна, логічна, обґрунтована, хоча їй і бракує власних 

суджень. Студент здатний самостійно здійснювати основні 

види навчальної діяльності. 

75-81 
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D 

ЗАДОВІЛЬНО 

Студент правильно і логічно відтворює навчальний матеріал; 

розуміє основоположні теорії і факти, встановлює причинно-

наслідкові зв'язки між ними; вміє наводити окремі власні 

приклади на підтвердження певних думок, застосовувати 

вивчений матеріал у стандартних ситуаціях, самостійно 

користується додатковими джерелами; частково контролює 

власні навчальні дії; правильно використовує термінологію. 

3 (задовільно) 

69-74 

E 

ДОСТАТНЬО 

Студент має початковий рівень знань; знає близько половини 

навчального матеріалу, здатний повторити за зразком певну 

операцію, дію; описує явища, процеси без пояснень причин, з 

допомогою викладача здатен відтворити їх послідовність, 

слабко орієнтується в поняттях; має фрагментарні навички в 

роботі з підручником; самостійне опрацювання навчального 

матеріалу викликає значні труднощі; здатен давати відповіді на 

прості, стандартні запитання, виявляє інтерес до навчального 

матеріалу. 

60-68 

 

12. Розподіл балів, які отримують здобувачі вищої освіти 

Розподіл балів для студентів денної форми навчання 

Поточне тестування і самостійна робота 
ІНДЗ Підсумко

вий тест 

 

Сума  

Змістовний модуль 1 Змістовний модуль 2 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т4 Т5 Т6 Т7 Т7 Т8 Т8 Т9 Т9 Т10 Т10  

20 

 

20 

   

100 
6 6 6 3 3 6 6 3 3 3 3 3 3 3 3 

 

 

Розподіл балів для студентів заочної форми навчання 

Поточне тестування та самостійна робота  

ІНДЗ 

Підсумковий 

тест 

(екзамен) 

Сума 

Змістовний модуль І Змістовний модуль ІІ 

20 20 100 Т1, Т2 Т3, Т4 Т5,Т6 Т7,Т8 

15 15 15 15 

 

Приклад за виконання курсової роботи  

Пояснювальна 

записка 

Ілюстративна 

частина 

Захист роботи Сума 

до 30 до 30 до 40 100 

Т1, Т2, …, Т18 – теми змістових модулів 
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Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

 
Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики 

90 – 100 А відмінно 

82 – 89 B 
добре  

75 – 81 C 

69 – 74 D 
задовільно  

60 – 68 E 

35 – 59 FX незадовільно з можливістю повторного складання 

1 – 34 F 
незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

дисципліни 

 

13. Рекомендована література 

Основна 

1. Комбінаторне, імовірнісне мислення та математична статистика 

[Текст]: збірник завдань із повними розв'язаннями / [авт.-упоряд. Ю. О. 

Захарійченко, Л. І. Захарійченко, В. К. Репета, Л. А. Репета]. – К.: Ред. газ. 

природничо-математичного циклу, 2014. – 126 с. 

2. Акімова О. В., Дубинська О. С. Статистика [Текст]: в малюнках та 

схемах: [навч. посіб.]: рек. МОН України як навч. посіб. для студ. ВНЗ. – К.: 

Центр учбової літератури,2007. – 167 с. 

3. Барковський В. В., Барковська Н. В., Лопатін О. К. Теорія 

ймовірностей та математична статистика [Текст]:навч. посібник для студ. ВНЗ .-4-

те вид., випр. та допов. – К.:Центр навч. літ., 2006. – 424 с 

4. Барковський В. В., Барковська Н. В., Лопатін О. К. Теорія 

ймовірностей та математична статистика [Текст]:навчальний посібник .-5-те вид. 

– К.: Центр учбової літератури, 2010. – 424 с. 

5. Бродський Я. С., Павлов О. Л. Статистика, ймовірность, 

комбінаторика у старшій школі [Текст]: [посібник]. – Х.: Основа, 2008. – 207 с.-Б-

ка журн. "Математика в школах України"; вип.7 (67). – 978-966-333-800-2; 

Бібліогр.: с. 201-205. 

6. Вашків П. Г., Пастер П. І., Сторожук В. П., Ткач І. Є. Фінансово-

банківська статистика [Текст]: навч. посіб. для студ. ВНЗ/МОН України. – К.: 

Либідь, 2007. – 512 с. 

7. Герасименко С. С., Головач А. В., Єріна А. М., Козирєв О. В., 

Пальян З. О. Статистика [Текст]:підручник : затв. МОН України/за ред. С. С. 

Герасименка; МОН України, Київський національний економічний ун-т. – 2-ге 

вид., переробл. і допов. – К.: КНЕУ, 2000. – 467 с. 

8. Донченко В. С., Сидоров М. В. С., Шарапов М. М. Теорія 

ймовірностей та математична статистика [Текст]:навч. посіб.: [рек. МОН України 

як навч. посіб. для студ. ВНЗ]. – К.: Академія, 2009. – 286 с. 
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