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більше 20 років. Автор понад 115 наукових та навчально-
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Старший викладач кафедри економічного 
аналізу та обліку НТУ «ХПІ». Досвід роботи 
більше 17 років. Автор понад 67 наукових та 
навчально-методичних праць. Провідний лектор 
з дисципліни: «Економічна статистика» 

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДИСЦИПЛІНУ  

Анотація 
Дисципліна спрямована на оволодіння теоретичних основ і отримання досвіду практичного застосування сучасних економіко-статистичних методів досліджень 
(табличних, графоаналітичних, групування, формалізації, порівняння, прогнозування та економіко-математичного моделювання), визначення їх взаємозв’язку, з 
урахуванням особливостей сфери застосування, можливостей та обмежень в процесі оцінювання та прогнозування стану і напрямків розвитку соціально-
економічних явищ і процесів держави, окремих галузей економіки, та підприємств і організацій різних форм власності 

Мета та цілі Формування і засвоєння системи теоретичних знань та практичних навичок щодо методів збирання, оброблення та аналізу інформації про динаміку розвитку 
соціально-економічних явищ і процесів. 

Формат Лекції, практичні та лабораторні заняття. Підсумковий контроль - іспит 

Результати навчання 

Вміти збирати, обробляти та аналізувати інформацію про соціально-економічні події, розуміти сутність статистичних показників, виявляти та оцінювати 
закономірності формування, розвитку та взаємодії складних за своєю природою соціально-економічних явищ і процесів, володіти основними прийомами 
розрахунку показників оцінки соціально-економічних явищ і процесів, самостійно здійснювати аналітичну роботу. Проводити власні наукові дослідження 
економічних систем та процесів на високому рівні. Володіти навичками застосування економіко-статистичних методів статистичного аналізу для вирішення 
практичних завдань 

Обсяг Загальний обсяг дисципліни 150 год.: лекції – 32 год., практичні заняття – 32 год., лабораторні заняття – 16 год., самостійна робота – 70 год. 

Пререквізити «Економіка підприємства», «Економічна теорія», «Економічний аналіз» 

Вимоги викладача 
Студент зобов'язаний відвідувати всі лекційні, практичні та лабораторні заняття згідно розкладу, не спізнюватись, дотримуватися етики поведінки. Працювати з 
навчальною та додатковою літературою, з інформацією на електронних носіях і в Інтернет-ресурсах. При пропуску лекційних занять проводиться усна співбесіда за 
темою. Відпрацьовувати практичні та лабораторні заняття за наявності допуску викладача. З метою оволодіння високим рівнем якості освіти з дисципліни 
необхідно регулярно відвідувати та готуватись до занять. Підсумковий контроль проводиться лише за особистої присутності студента. 
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СТРУКТУРА ДИСЦИПЛІНИ  

Лекція 1 Предмет, метод і основні завдання 
економічної статистики. Базові поняття, 
терміни, форми, способи і види 
статистичного спостереження. Статистичне 
зведення, групування. Статистичні таблиці і 
графіки 

Практичне 
заняття 1 

Основні види та завдання статистичних групувань. 
Принципи вибору групувальної ознаки та утворення 
груп. Табличне та графічне відображення статистичних 
даних 
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Особливості, можливості та 
обмеження сфери застосування 
методів статистичного групування 

Лекція 2 
Лекція 3 

Узагальнюючі, середні та порівняльні 
показники економічної статистики 

Практичне 
заняття 2 
Практичне 
заняття 3 

Абсолютні та відносні статистичні показники. Види 
середніх величин та способи їх обчислення. 
Особливості застосування середніх в економічних 
дослідженнях 

Особливості, можливості та 
обмеження сфери застосування 
методів порівняльної статистики 

Лекція 4 
Лекція 5 

Ряди розподілу. Аналіз варіацій та форми 
розподілу. Аналіз концентрації, 
диференціації та подібності розподілів 

Практичне 
заняття 4 
Практичне 
заняття 5 
Лабораторне 
заняття 1 

Варіації та її основні показники. Характеристики форми 
розподілу. Види та взаємозв’язок дисперсій. Форми 
розподілів. Оцінка і аналіз нерівномірності та 
подібності розподілів. Визначення середніх величин в 
рядах розподілу. 

Особливості, можливості та 
обмеження сфери застосування 
методів аналізу варіацій 

Лекція 6 Вибіркове спостереження Практичне 
заняття 6 
Лабораторне 
заняття 2 

Визначення помилки вибіркової середньої. Мала 
вибірка. Способи розрахунків характеристик вибірки. Особливості, можливості та 

обмеження сфери застосування 
методів вибіркового спостереження 

Лекція 7 
Лекція 8 

Індексний метод у статистичних 
дослідженнях 

Практичне 
заняття 7 
Практичне 
заняття 8 
Лабораторне 
заняття 3 

Індивідуальні та загальні (складні, агрегатні) індекси. 
Середні індекси та індекси середніх величин. Базисні і 
ланцюгові індекси. Системи індексів. Аналіз факторів 
розвитку соціально-економічних явищ індексним 
методом. 

Особливості, можливості та 
обмеження сфери застосування 
індексного методу  

Лекція 9 Статистичне вивчення рядів динаміки 
соціально-економічних явищ і процесів 

Практичне 
заняття 9 
Лабораторне 
заняття 4 

Аналітичні та середні показники ряду динаміки. 
Методи обробки динамічних рядів. Дослідження 
сезонних коливань в рядах динаміки. 

Особливості, можливості та 
обмеження сфери застосування 
методів аналізу рядів динаміки 

Лекція 10 Статистичні методи вивчення взаємозв’язків Практичне 
заняття 10 
Лабораторне 
заняття 5 

Кореляційний і регресійний методи аналізу зв’язку. 
Багатофакторний кореляційно-регресійний аналіз. 

Особливості, можливості та 
обмеження сфери застосування 
методів кореляційно-регресійного 
аналізу 

Лекція 11 Демографічна статистика населення Практичне 
заняття 11 
Лабораторне 
заняття 6 

Показники чисельності, складу та розміщення 
населення. Показники природного, механічного та 
загального руху населення. Методи розрахунку 
перспективної чисельності населення. Основні 
показники соціальної характеристики населення.  

Особливості застосування, 
можливості та обмеження статистико-
економічних методів в процесі 
дослідження чисельності, складу та 
розміщення населення. 



Лекція 12 Статистика рівня життя населення Практичне 
заняття 12 
Лабораторне 
заняття 7 

Система показників рівня життя населення. Показники 
доходів і витрат домашніх господарств, споживання 
матеріальних благ і послуг. Диференціація доходів 
населення. Агреговані показники бідності населення. 
Індекси розвитку людського потенціалу. Індекси 
злиднів (зубожіння) населення для країн, що 
розвиваються та для розвинених країн. 

Особливості застосування, 
можливості та обмеження статистико-
економічних методів в процесі 
дослідження рівня життя населення 

Лекція 13 Статистичне вивчення способу життя і 
зайнятості населення. Статистика зайнятості 
та безробіття населення 

Практичне 
заняття 13 
Лабораторне 
заняття 8 

Бюджет часу населення та показники його 
використання. Аналіз рівня економічної активності та 
працездатності населення. Розрахунок показників 
навантаження та інтенсивності економічної активності 
населення, руху та відтворення трудових ресурсів. 

Особливості застосування, 
можливості та обмеження статистико-
економічних методів в процесі 
дослідження способу життя і 
зайнятості населення 

Лекція 14 Статистичне вивчення руху трудових 
ресурсів. Статистичне вивчення 
використання робочого часу. 

Практичне 
заняття 14 

Аналіз фонду робочого часу (ФРЧ). Показники 
середньої тривалості робочого дня та робочого періоду 
(місяця, кварталу, року). Показники ефективності праці. 
Статистика конфліктів трудових колективів. 

Особливості застосування, 
можливості та обмеження статистико-
економічних методів в процесі 
дослідження руху трудових ресурсів 
та ефективності праці 

Лекція 15 Показники складу, руху, відтворення і 
ефективності використання основних фондів 
та їх аналіз. Статистика окремих галузей 
економіки  

Практичне 
заняття 15 

Показники складу, руху, відтворення і ефективності 
використання основних фондів та їх аналіз. Поняття 
продукції промисловості та ступені її готовності. 
Дослідження статистичних показників сільського 
господарства. Статистика будівництва. Статистика 
транспорту. 

Особливості застосування, 
можливості та обмеження статистико-
економічних методів в процесі 
дослідження окремих галузей 
економіки 

Лекція 16 Статистика цін і фінансів. Статистичні 
показники ефективності. Статистичне 
оцінювання зовнішньоекономічної 
діяльності.  

Практичне 
заняття 16 

Статистика витрат на виробництво та цін. Статистика 
фінансів. Статистичні показники ефективності. 
Статистика зовнішньоекономічної діяльності. 

Особливості застосування, 
можливості та обмеження статистико-
економічних методів в процесі 
дослідження фінансів, цін та 
ефективності діяльності 
підприємств/організацій.  

ЛІТЕРАТУРА ТА НАВЧАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ  
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ПЕРЕЛІК ЗАПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ  

Предмет, метод і основні завдання економічної статистики. Базові поняття, терміни, форми, способи і види статистичного спостереження. Статистичне зведення, групування. 
Статистичні таблиці і графіки. Узагальнюючі, середні та порівняльні показники економічної статистики. Ряди розподілу. Аналіз варіацій та форми розподілу. Аналіз концентрації, 
диференціації та подібності розподілів. Визначення середніх величин в рядах розподілу. Визначення помилки вибіркової середньої. Мала вибірка. Способи розрахунків 
характеристик вибірки. Індивідуальні та загальні (складні, агрегатні) індекси. Середні індекси та індекси середніх величин. Базисні і ланцюгові індекси. Системи індексів. Аналіз 
факторів розвитку соціально-економічних явищ індексним методом. Аналітичні та середні показники ряду динаміки. Методи обробки динамічних рядів. Дослідження сезонних 
коливань в рядах динаміки. Показники чисельності, складу та розміщення населення. Показники природного, механічного та загального руху населення. Методи розрахунку 
перспективної чисельності населення. Система показників рівня життя населення. Показники рівня економічної активності та працездатності населення, навантаження та 
інтенсивності економічної активності населення, руху та відтворення трудових ресурсів. Показники середньої тривалості робочого дня та робочого періоду (місяця, кварталу, року). 
Показники ефективності праці. Показники складу, руху, відтворення і ефективності використання основних фондів та її аналіз. Поняття продукції промисловості та 
ступені її готовності. Статистичні показники сільського господарства. Статистика будівництва. Статистика транспорту. Статистика витрат на виробництво та цін. 
Статистика фінансів. Статистичні показники ефективності. Статистика зовнішньоекономічної діяльності. 

ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ  

Лекційні, практичні і лабораторні заняття укомплектовано наступним обладнанням: мультимедійне обладнання для презентації лекцій, ПК. 

СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ  
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Сума балів за всі види 
навчальної діяльності Оцінка ЕСТS Оцінка за національною 

шкалою 
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Бали нараховуються за наступним співвідношенням: 
• написання модульних контрольних робіт та підсумкової 
модульної роботи: 50 % семестрової оцінки; 
• практичні заняття: 25% семестрової оцінки; 
• самостійна робота: 25% семестрової оцінки 

90-100 А відмінно 
82-89 В 

добре 
74-81 С 
64-73 D 

задовільно 
60-63 Е 

35-59 FХ незадовільно з можливістю 
повторного складання 

0-34 F незадовільно з обов'язковим 
повторним вивченням дисципліни 

НОРМИ АКАДЕМІЧНОЇ ЕТИКИ  

Студент повинен дотримуватися «Кодексу етики академічних взаємовідносин та доброчесності НТУ «ХПІ»»: виявляти дисциплінованість, вихованість, 
доброзичливість, чесність, відповідальність. Конфліктні ситуації повинні відкрито обговорюватися в навчальних групах з викладачем, а при 
нерозв'язності конфлікту звертатись до завідувача кафедри економічного аналізу та обліку. 

Силабус за змістом повністю відповідає робочій програмі навчальної дисципліни 

 

 


