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 1. ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ 

 

1.1. Загальні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни 

 

Дані  методичні вказівки розраховані для студентів денної та 

заочної форми навчання за напрямом підготовки  6.030508 «Фінанси і 

кредит» та надання допомоги студентам у підготовці до практичних 

занять, здачі поточних і підсумкових модулів з дисципліни 

«Статистика». 

Метою викладання дисципліни «Статистика» є формування у 

студентів поняття про статистику як суспільну науку, яка повинна 

всебічно відображати кількісну сторону масових суспільних явищ у 

нерозривному зв’язку з їх якісною характеристикою, а також набуття 

студентами вмінь розрахунків статистичних показників, вивчення 

прийомів статистичного дослідження і на цій основі проведення 

економіко-статистичного аналізу соціально-економічних і науково-

технічних процесів, що відбуваються у суспільстві. 

      Основними завданнями вивчення дисципліни «Статистика» є: 

1. Вивчення основних категорій, понять, систем, інструментарію 

та алгоритмів статистики; 

2. Набуття практичних навичок розв’язання конкретних 

статистичних задач; 

3. Ознайомлення з науковими засадами основних статистичних 
законів методик та методологій; 

4. Формування вмінь творчого пошуку шляхів покращення 
виробничо-господарської діяльності підприємств, соціально-

економічного розвитку суспільства з використанням основних 

показників, прийомів та методів статистики. 

Після вивчення даного курсу студенти повинні знати:  

- основні поняття, категорії, терміни статистики та вміти їх 
правильно тлумачити; 

- закономірності, принципи та загальні методи здійснення      
статистичних досліджень; 

- етапи статистичної обробки первинної інформації та 
узагальнення отриманих результатів; 

- механізми аналізу та синтезу статистичних даних та 
статистичних показників; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 4

- методи вивчення взаємозв’язків між явищами, що відбуваються 

в суспільстві та вміти охарактеризувати отримані результати 

досліджень; 

- способи переходу від статистичних методів дослідження до 
елементів факторного аналізу з метою виявлення резервів 

покращення результуючих показників; 

- методи оцінки сучасних проблем соціально-економічного 

розвитку суспільства та виробничо-господарської діяльності 

підприємств; 

- статистичну методологію визначення наслідків впливу 

управлінських рішень на діяльність суб’єктів господарювання;  

- особливості практичного застосування статистичних методів 
дослідження масових соціально-економічних явищ і процесів, 

що відбуваються в суспільстві.  

Студенти повинні вміти: 

- використовувати на практиці основні методи розрахунку 
статистичних показників, які характеризують різні сторони 

економічних процесів; 

- здійснювати економіко-статистичний аналіз показників, які 
відображають виробничу діяльність основних галузей 

народного господарства; 

- проводити статистичний аналіз основних показників галузей 
невиробничої сфери за допомогою економіко-математичних 

методів та засобів обчислювальної техніки. 

 

1.2. Навчально-методичне забезпечення навчальної дисципліни 

 

Навчально-методичне забезпечення навчальної дисципліни 

«Статистика» включає: навчальний посібник на паперовому та 

електронному носіях, питання, тести і завдання за окремими темами 

лекцій, роздаткові матеріали та  глосарій. 

 

 Для підготовки до практичних занять студенти можуть 

використувавати такі літературні джерела: 

1. Дианов Д.В., Кулагина Г. Д. Финансово-банковская статистика: 

Учеб.    пособие.- М.: Изд.-во МН-МНЗПУ, 1999. -140 с. 

2. Ефимова М.Р., Киперман Г.Я. Сборник задач по теории 

статистики. М.:  Финансы и статистика,1982. - 208 с. 

3. Єріна А.М., Пальян З.О. Теорія статистики: Практикум. - К.: 
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Тов-во “Знання”, 1997. - 325с. 

4. Закон України про державну статистику. Голос України. 1992. 

№ 201 від 17.09.92. 

5. Курс социально-економической статистики: Учебник для вузов / 
Под ред. Проф. М.Г. Назарова. - М:. - 2000 - 771с. 

6. Моторін Р. М. Міжнародна статистика. - К.: Вища шк., 1993. 

7. О.І. Кулініч. Теорія статистики. К.: Вища школа,1992. 

8. Общая теория статистики /И. И. Елисеева, М. М. Юзбашев. - М.: 

Финансы и статистика,1999.- 480с. 

9. Общая теория статистики: Практикум /Громико Г.О. - М.: 1999.  

10. Общая теория статистики: Учеб./А.Я. Боярский, Л. Л. 

Викторова, А. М. Гольцберг и др. -М.: Финансы и 

статистика,1985. 

11. Общая теория статистики: Учеб. для вузов /Ефимова М.Р. - М.: 

1998.- 416с. 

12. Салин В.Н., Медведев В.Г., Кудряшова С.И., Шпаковская Е.П. 

Макроэкономическая статистика. - М.: Дело, 2000. -336 с. 

13. Социальная статистика: Учебник /Под. ред. И. И. Елисеевой. - 

М.: ФиС, 1997.- 416с. 

14. Статистика банківської діяльності: Навч. посіб для вузів 
/Головач А.В. - К.: 1999. 

15. Статистика підприємництва. Навч. посіб. для вузі /Вашків П.Г. - 

К.: 1999. - 600с.  

16. Статистика рынка товаров и услуг: Учебник / И.К. Беляевский, 

Г. Д. Кулагина, А.В.Коротков и др.; под ред. И. К. Беляевского. -

М.: Финансы и статистика, 1995. -432 с. 

17. Статистика. Збірник задач: Навч посібник /За редакцією А.В. 

Головача та ін.- К.: Вища школа, 1994. 

18. Статистика: Підручник / А.В.Головач, А.М. Єріна, О.В.Козирєв 

та ін. - К.: Вища шк., 1993.-623с.  

19. Статистика: Підручник/ С.С.Герасименко, А.Н.Головач, А.М. 

Єріна та ін.; За наук. ред. д-ра екон. наук. С.С. Герасименка. - 2-

ге вид., перероб. і доп. -К.: КНЕУ, 2000. - 467 с. 

20. Статистика:Учебник для вузов/Сиденко А.В. – М.: 2000. – 464 с. 

21. Статистический словарь /Гл. ред. М.А. Королев. - М.: Финансы 

и статистика, 1989. -623 с.  

22. Удотова Л.Ф. Соціальна статистика. - К.: КНЕУ, 2002. - 376 с.  

23. Уманець Т.В., Пігарєв Ю.Б. Статистика: навч.посіб. – К.: Вікар, 

2003. – 623с 
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24.  Фещур Р.В., Барвінський А.Ф., Кічор В.П. Статистика: 

теоретичні засади і прикладні аспекти. - Львів: "Інтелект-Захід", 

2001. - 276 с. 

25. Шило Ж.С. Навчальний посібник з дисципліни «Статистика». 

Для студентів напряму підготовки «Фінанси і кредит»./ Рівне, 

НУВГП – 2011.–192с. 

26. Экономическая статистика: Учебник / Под. ред. Ю.Н.Иванова. 

М.: ИНФРА - 1998. 

27. Методичні вказівки для написання курсової роботи з 
дисципліни „Статистика” для студ. спец. 6.050100 „Фінанси” 

денної форми навчання/ Ж.С. Шило, Рівне: НУВГП. - 2010. – 

18с. 

 

2. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 

 

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СТАТИСТИКИ ЯК НАУКИ 

ТА ХАРАКТЕРИСТИКА ЇЇ СУТНОСТІ І СИСТЕМИ 

 
Тема 1.1. ПРЕДМЕТ І МЕТОД СТАТИСТИКИ 

 

ПЛАН 

 

1. Предмет, метод і завдання статистики. 

2. Джерела статистики. Історія розвитку статистики. 

3. Основні поняття в статистиці. 

Література [ 3,5,15,17]  

 

Запитання для самоконтролю 

 

1. Сутність предмету та методу статистики. 
2. Завдання статистики. 
3. Історія розвитку статистики. 
4. Сутність статистичної закономірності та їх класифікація. 
5. Статистична сукупність її структура. 
6. Основні типи шкал, що використовує статистика. 
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Тема 1.2. СТАТИСТИЧНЕ СПОСТЕРЕЖЕННЯ 

 

ПЛАН 

 

1. Статистичне спостереження – перший етап статистичного 

дослідження. 

2. Форми, види та способи статистичного спостереження. 

3.Програмно-методичні та організаційні питання статистичного 

спостереження. 

4. Помилки спостереження і контроль вірогідності даних. 

Література [8,9,10,14]  

 

Запитання для самоконтролю 

 

1.Сутність та види статистичного спостереження. 

2. Етапи проведення статистичного спостереження. 

3. Форми статистичного спостереження та їх класифікація. 

4. План статичного спостереження та методика його складання. 

5. Види статистичних помилок та контроль їх виявлення. 

 

Тема 1.3. ЗВЕДЕННЯ І ГРУПУВАННЯ СТАТИСТИЧНИХ 

МАТЕРІАЛІВ 

 

ПЛАН 

 

1. Сутність статистичного зведення та групування. 

2. Основні завдання і види групувань. 

3.  Групувальні ознаки та їх відбір. 

4. Поняття про ряди розподілу.   

5. Статистичні таблиці. 

Література [5,11,14,21]   

 

Запитання для самоконтролю: 

1. Сутність та види статичного зведення. 
2. Сутність та види статистичного групування. 
3. Види групувальних ознак та їх відбір. 
4. Сутність та види статистичних таблиць. 
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Тема 1.4. ГРАФІЧНЕ ЗОБРАЖЕННЯ СТАТИСТИЧНИХ 

ПОКАЗНИКІВ 

 

ПЛАН 

1. Сутність і правила побудови графіків. 

2. Види графіків. 

Література [3, 11, 17,23 ]  

 

Запитання для самоконтролю 

1. Сутність та види графіків у статистиці. 
2. Правила побудови графіків та основні їх елементи. 
3. Сутність діаграм, гістограм, полігону та огіви. 

 

Тема 1.5.  АБСОЛЮТНІ І ВІДНОСНІ ВЕЛИЧИНИ 

 

ПЛАН 

1. Сутність і види статистичних показників. 

2.Сутність, види і одиниці виміру абсолютних величин. 

3. Сутність і одиниці виміру відносних величин. 

4. Види відносних величин. 

Література  [11,14,15,21]  

     

Запитання для самоконтролю 

 

1. Сутність та види статистичних показників. 
2. Які основні види відносних величин використовує статистика? 

3. Абсолютні показники та їх класифікація. 
4. Основні одиниці виміру абсолютних показників. 
5. Що є умовними одиницями у статистиці? 

 

Тема 1.6. СЕРЕДНІ ВЕЛИЧИНИ 

 

ПЛАН 

1. Сутність і види середніх величин. 

2. Середня арифметична та її властивості. 

3. Інші види середніх величин. 

4. Мода і медіана – як порядкові середні. 

Література [3,10,17,23]  
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Запитання для самоконтролю 

 

1. Сутність середніх величин та їх види. 
2. Прості середні та зважені та їх основні відмінності. 
3. Властивості середньої арифметичної та методика їх 
визначення. 

4. Визначення моди і медіани інтервального ряду у статистиці. 
 

Тема 1.7. ПОКАЗНИКИ ВАРІАЦІЇ 
 

ПЛАН 

1. Поняття про варіацію. Основні її показники. 

2. Основні властивості дисперсій. 

3. Правила складання дисперсій. 

4. Закономірності розподілу. 

Література [5,11,15,17]  

 

Запитання для самоконтролю 

 

1. Сутність варіації та показники її вимірювання. 
2. Сутність відносних та абсолютних показників варіації. 
3. Дисперсія та правила її складання, що використовує статистика. 
4. Основні властивості дисперсії. 
5. Сутність закономірностей розподілу. 
 

Тема 1.8. ВИБІРКОВЕ СПОСТЕРЕЖЕННЯ 

 

ПЛАН 

 

1. Поняття про вибіркове спостереження, види і схеми відбору. 

2. Визначення помилок вибірки. 

3. Визначення необхідної чисельності вибірки. 

Література [ 3,8, 9, 15]  

                                   

Запитання для самоконтролю 

1. Сутність вибіркового спостереження та основні його переваги. 
2. Основні схеми і види відбору. 
3. Характеристика середніх та граничних похибок вибірки. 
4. Визначення мінімально достатнього обсягу вибірки. 
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Тема 1.9. РЯДИ ДИНАМІКИ 

 

ПЛАН 

 

1. Поняття про ряди динаміки та їх види. 

2. Показники, що використовуються для аналізу рядів динаміки. 

3. Прийоми обробки і аналізу динамічних рядів. 

4. Статистичне вивчення сезонності. 

 Література [6,10,14,23]  

  

Запитання для самоконтролю 

 

1. Сутність та види рядів динаміки. 
2. Сутність показників вимірювання динамічних рядів. 
3. Визначення абсолютних приростів ряду у статистиці. 
4. Основні прийоми аналізу рядів динаміки. 
5. Сутність статистичної сезонності. 

 

Тема 1.10. ІНДЕКСИ 

 

ПЛАН 

 

1. Поняття про індекси їх функції. 

2.Агрегатна форма побудови індексів. 

3.Система взаємопов’язаних індексів. Індекси змінного і 

постійного складу. 

Література [5,9,17,21]  

 

Запитання для самоконтролю 

 

1. Сутність та види індексів у статистиці. 

2. Основні умовні позначення при побудові індексів. 

3. Що є вага, а що індексована величина при побудові агрегатної 

форми індексів. 

4. Які взаємопов’язані індекси існують у статистиці? 

5. Сутність індексів постійного,  змінного складу та структурних 

зрушень. 
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Тема 1.11. СТАТИСТИЧНІ МЕТОДИ ВИМІРЮВАННЯ ЗВ’ЯЗКУ 

 

ПЛАН 

1. Види і форми зв’язку між явищами. 

2. Методи вимірювання зв’язку між економічними явищами. 

3. Основи кореляційно регресійного аналізу. 

4. Методи виміру тісноти зв’язку. 

Література [ 3,9,11,21]  

 

Запитання для самоконтролю 

 

1. Сутність, види та форми зв’язку між ознаками. 

2. Методи вимірювання зв’язку між ознаками. 

3. Сутність кореляційно-регресійного аналізу в статистиці. 
4. Визначення тісноти зв’язку. 
 

РОЗДІЛ 2. МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОЇ І 
СОЦІАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ 

 
Тема 2.1. КЛАСИФІКАЦІЇ І ГРУПУВАННЯ В СОЦІАЛЬНО-

ЕКОНОМІЧНІЙ СТАТИСТИЦІ 
 

ПЛАН 

 

1. Система показників соціально-економічної статистики. 

2. Класифікації та групування у соціально-економічній статистиці. 

3. Система національних рахунків. 

Література [2,6,7,12, 24] 

 

Запитання для самоконтролю 

 

1. Сутність статичного показника у соціально-економічній 

статистиці. 

2. Основні групи показників, що використовує статистика та їх 

класифікація. 

3. Сутність та види національних статистичних класифікацій та 

класифікаторів України. 

4. Система національних рахунків та їх класифікація. 
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Тема 2.2. ТРУДОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ І ТРУДОВІ РЕСУРСИ 

 

ПЛАН 

 

1. Поняття, склад та рух трудових ресурсів. 

2. Особливості статистичного вивчення ринку праці. 

3. Статистичне вивчення якості робочої сили. 

Література [13,14,15,25] 

 

Запитання для самоконтролю 

 

1. Сутність та склад трудових ресурсів. 

2. Основні методи розрахунку чисельності трудових ресурсів. 

3. Показники оцінки працездатного і непрацездатного населення. 

4. Ринок праці та методика його визначення. 

5.Основні показники визначення якості робочої сили у статистиці. 

 

 

Тема 2.3. СТАТИСТИКА НАСЕЛЕННЯ 

 

ПЛАН 

 

1. Методологічні особливості статистики населення. 

2. Статистика чисельності, складу  та розміщення населення. 

3. Статистика руху населення. 

4. Перспективні розрахунки населення. 

Література [2,17,19,20,23] 

 

Запитання для самоконтролю 

 

1. Сутність статистики населення  та методологічні її особливості. 

2. Методи дослідження механічного та природного руху населення. 

3. Основні категорії населення, що використовує статист 

контингенти населення та методика їх визначення. 

4. Абсолютні та відносні показники руху населення. 

5. Перспективні розрахунки чисельності населення. 
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Тема 2.4. СТАТИСТИКА ТРАНСПОРТУ 

 

ПЛАН 

 

1. Поняття та завдання статистики вантажообороту. 

2. Класифікація і групування вантажів, розподіл перевезень за 

видами сполучень. 

3.Основні показники перевезення вантажів. 

Література [7,15,20,22] 

 

Запитання для самоконтролю 

 

1. Сутність вантажообороту та його основні завдання. 

2. Класифікація і групування вантажів. 

3. Які основні показники перевезення вантажів використовує 

статистика? 

4. Що таке транспортний баланс? 

 

Тема 2.5.  НАЦІОНАЛЬНЕ БАГАТСТВО І  
МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ 

 

ПЛАН 

 

1. Поняття, значення та завдання статистики національного 

багатства. 

2. Статистика природних ресурсів. 

3. Статистика національного майна. 

Література [6,12,13,22] 

 

Запитання для самоконтролю 

 

1. Сутність та структура національного багатства держави. 
2. Статистичні показники визначення національного багатства. 
3. Природні ресурси держави та показники їх вимірювання. 
4. Сутність національного майна та основні статистичні 
показники його визначення. 
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Тема 2.6. СТАТИСТИКА ЦІН І ТАРИФІВ 

 

ПЛАН 

1. Види цін та організація їх статистичного спостереження. 

2. Статистичні показники цін і тарифів. 

3. Міждержавні порівняння цін і тарифів та методи оцінювання 

показників виробництва. 

Література [ 12,17,18,20] 

 

Запитання для самоконтролю 

 

1. Сутність та види цін. 
2. Основні показники, що вивчає статистика цін. 
3. Основні методи міждержавного порівняння цін і тарифів. 

 

Тема 2.7. ФІНАНСОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ І ФІНАНСОВІ 
РЕСУРСИ 

 

ПЛАН 

 

1. Статистика державного бюджету. 

2. Статистика грошово-кредитного обігу. 

3. Статистика інвестиційної діяльності. 

Література [6,15,20,25] 

 

Запитання для самоконтролю 

 

1. Сутність державного бюджету та його види. 
2. Грошова маса та показники її вимірювання. 
3. Інвестиції та їх класифікація у статистиці. 
4. Основні статистичні методи оцінювання інвестиційних 
проектів. 

 

Тема 2.8. СТАТИСТИКА ЕФЕКТИВНОСТІ РЕЗУЛЬТАТІВ 

ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 

ПЛАН 

1. Статистика ефективності суспільного виробництва. 

2. Статистика ефективності комерційної та банківської діяльності. 
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3. Статистика ефективності праці. 

Література [7,12,17,19] 

 

Запитання для самоконтролю 

 

1. Сутність ефективності суспільного виробництва у статистиці. 
2. Основні показники визначення ефективності суспільного 
виробництва.  

3. Основні показники оцінки ефективності діяльності комерційної 
та банківської діяльності. 

4. Статистичні показники визначення ефективності праці.                               
                                              

Тема 2.9. СТАТИСТИКА РІВНЯ ТА ВАРТОСТІ ЖИТТЯ 

НАСЕЛЕННЯ 

 

ПЛАН 

1. Статистика доходів суб’єктів економічної діяльності. 

2. Статистика споживання населенням матеріальних благ та послуг. 

3. Статистика соціального обслуговування населення. 

Література  [7,12,15,22] 

 

Запитання для самоконтролю 

 

1. Сутність доходів населення та показники їх вимірювання. 
2. Реальні та номінальні доходи населення в умовах інфляції. 
3. Сутність споживання населенням матеріальних благ та послуг,  

його основні групування. 

4. Основні показники соціального обслуговування населення. 
 

 

Тема 2.10. СТАТИСТИКА ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ 

 

ПЛАН 

1. Предмет і завдання статистики. 

2. Статистика зовнішньої торгівлі та платіжного балансу. 

3. Статистика обмінних курсів. 

Література [6,15,19,23] 
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Запитання для самоконтролю 

 

1. Сутність зовнішньоекономічної діяльності та її завдання. 
2. Платіжний баланс держави та методика його складання. 
3. Сутність обмінного курсу та показники його вимірювання. 

 

 3. ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПРАКТИЧНОГО ВИРІШЕННЯ 

 

ЗАДАЧА 1 

Перепис населення проводився в період з 15-22 січня, критичний 

момент  - 12 годин ночі з 14 на 15 січня. 

Переписувач потрапив: 

1) в сім’ю №1 17 січня. В якій 16 січня померла людина. Що 

повинен зробити переписувач: 

1. Не заносити інформацію про померлого до переписного листа ? 

2. Внести з поміткою про смерть? 

3. Внести без відмітки про смерть? 

2) в сім’ю №2 20 січня, де проходило весілля. Що повинен 

записати переписувач у відповідь на питання, чи знаходяться в шлюбі 

в даний час про кожного із подружжя? 

3) в сім’ю №3 22 січня. В цій сім’ї 14 січня народилась дитина. Як 

повинен поступити переписувач відносно цієї дитини: 

4) в сім’ю №4  22 січня. Один із членів сім’ї на питання, чи 

знаходиться він у шлюбі, відповів, що ні, і показав документ про 

розлучення. В ньому вказано, що шлюб розірваний 15 січня. 

Незважаючи на заперечення опитуваного. Переписувач записав його 

як таким, що знаходиться у шлюбі. Чи вірно поступив переписувач? 

Дати правильні відповіді на поставлені питання, вибравши та 

вказавши потрібні літери. 

 

ЗАДАЧА 2 

Визначити об’єктивний і суб’єктивний час і критичний момент у 

наступних прикладах. 

1. Перепис населення 2005 року проводився станом на 12 годин 

ночі з 15 на 16 січня та продовжувався 10 днів з 16 по 26 січня. 

2. здійснено перепис худоби станом на 8 годин ранку 1 січня 2000 

року, тривалістю 8 днів. 

3. Термін надання річного звіту про результати господарської 

діяльності підприємства «Жовтневе» за 2008 рік 1-30 січня. 
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4. Проведена інвентаризація товарних запасів магазину «Сота» 

станом на 17 годин 18 жовтня 2008 року, тривалістю 10 днів. 

 

ЗАДАЧА 3 

 

Здійснити логічний контроль правильності заповнення 

переписного листа. На які питання допущені помилки? 

Переписний листок №1 

1. Прізвище, ім’я та по-батькові – Семенюк Іван Петрович. 

2. Стать – жіноча. 

3. Вік, число повних років – 30,4, народився 15 лютого 1960 р. 

4. Національність – росіянин. 

5. Освіта – вища. 

6. Тип навчального закладу в якому навчався – середня школа. 

7. Місце роботи – вихователь. 

ЗАДАЧА 4 

Визначити об’єкт спостереження, одиницю спостереження та 

одиницю сукупності спеціальних статистичних досліджень. 

1. Перепис населення 2005 року. 

2. Інвентаризація основних засобів на малому підприємстві «РІКО» 

станом на 01.01.09 р. 

3. Одноразовий облік робітників будівельної галузі України за 

розрядами станом на 20.05. 2008 р. 

4. Облік плодових дерев на присадибних ділянках населення міста 

станом на 01. 07. 2009 р. 

ЗАДАЧА 5 

 

На іспиті зі статистики студенти одержали такі оцінки: 

3 4 4 4 4 3 4  

3 4 5 4 4 3 5 

5 2 3 4 5 4 5 

2 3 4 5 3 4 5  

4 5 3 3 2 5 6  

Побудувати дискретний варіаційний ряд розподілу студентів за 

балами. Зобразити його графічно. Визначити елементи ряду 

розподілу. Зробити висновки. 
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ЗАДАЧА 6 

Якість ґрунту у кооперативах однієї із областей характеризується 

такими балами: 

65  62  89  90  56 

90  78  67  89  67 

77  70  87  83  89 

73  70  68  70  54 

66  88  82  77  92 

70  77  75  79  65 

Побудувати інтервальний ряд розподілу кооперативі за якістю 

ґрунту, утворивши три групи з однаковими інтервалами. Зобразити 

його у вигляді гістограми, а також показати елементи ряду розподілу. 

Зробити висновки. 

ЗАДАЧА 7 

 

В одному із забігів вісім стаєрів показали такі результати у 

хвилинах: 18,  19,  22,  25,  17,  20,  23,  28. Визначити середній час 

забігу. 

ЗАДАЧА 8 

Під час випробувань автомобілів на швидкісні якості було 

отримано такі результати: 

 

Марка авто Відстань, км Швидкість, км/год 
ВАЗ 2106 250 117 

ВАЗ 2103 340 110 

ВАЗ 2110 290 125 

Визначити середню швидкість автомобілів. 

 ЗАДАЧА 9  

За наступними даними визначити середню заробітну плату 

робітників в грн. 

 

Групи 

робітників 

по ЗП 

500-

1000 

1000 

-1500 

1500 

-2000 

2000 

-2500 

2500 

-3000 

3000 

і 
більше 

Разом 

Кількість 

робітників 

5 20 34 12 5 3 ? 
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ЗАДАЧА 10 

Відомі такі дані по виробничому об’єднанню  «Галичанка»: 

Виріб Виготовлено, 
шт. 

Забраковано, 
% 

Собівартість, 

грн./шт 
Панчохи 12400 8,2 18 

Сукні 8900 4,0 48 

Спідниці 9060 3,8 26 

 

Визначити: середній відсоток забракованих виробів; середню 

вартість одиниці продукції;  середні витрати виробництва. 

ЗАДАЧА 11 

Визначити середній модальний і медіанний інтервал за 

наступними даними: 
Групи ферм по кількості поголів’я Число ферм 

До 120 4 

120-160 18 

160-200 23 

200-240 36 

240-280 28 

280-320 11 

320 і більше 10 

Разом 130 

 

ЗАДАЧА 12 

За день на речовому ринку кількість проданих спідниць була 

такою,  шт.: 18,  24,  14,  29,  38,  32. 

Визначити: 

1. розмах варіації; 
2. середнє лінійне відхилення; 
3. дисперсію; 

4. середнє квадратичне відхилення; 
5. коефіцієнт варіації, 
6. коефіцієнт осциляції. 

ЗАДАЧА 13 

За даними про розподіл пасажирів за розміром витрат часу на 

дорогу до присадибних ділянок визначити: 

1. Середній рівень витрат часу; 
2. Середнє лінійне відхилення; 
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3. Дисперсію; 

4. Середнє квадратичне відхилення; 
5. Коефіцієнт варіації. 
 

Витрати часу, хв. Кількість пасажирів, чол. 

До 33 18 

33-39 21 

39-45 54 

45-51 17 

51-57 14 

57 і більше 6 

 

ЗАДАЧА 14 

За даними попередньої задачі визначити коефіцієнт ексцесу і 

асиметрії. Зробити висновок про напрямок асиметрії. 

 

ЗАДАЧА 15 

Відомі наступні дані про  ефективність роботи прядильних 

верстатів по цехах за день: 

 

Номер 

цеху 
Число 
верстатів 

Виготовлено тканини, тис. м. 

 кожним агрегатом 

№1 4 110, 120, 140, 150 

№ 2 6 100, 120, 130, 150, 180,  200 

№ 3  10 110, 120, 130, 140, 150, 170, 210, 

220, 230, 250 

Визначити: 

1. Середню кількість виготовленої тканини  по кожному цеху 

і по підприємству в цілому; 

2. Групову дисперсію; 

3. Середню із внутрішньо групової дисперсії; 

4. Між групову дисперсію; 

5. Загальну дисперсію 

ЗАДАЧА 16 

За даними попередньої задачі визначити загальну дисперсію 

використовуючи правило складання дисперсій. 
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ЗАДАЧА 17 

Вибіркове опитування 400 жителів міста з метою визначення думки 

відносно будівництва 5-го енергоблоку на Рівненській АЕС дало 

змогу встановити, що 190 осіб були за те, щоб негайно припинити 

будівництво, 160 – були за повне закриття АЕС, 50 – за те, щоб 

збудувати захисні споруди. 

Визначити: 

1. Граничну помилку та довірчий інтервал для частини 
відповідей про негайне закриття об’єкту з ймовірністю 0,954; 

2. З якою ймовірністю можна стверджувати, що кожний 

мешканець міста підтримує думку про негайне закриття 

об’єкту?; 

3. Скільки мешканців міста треба опитати, щоб помилка вибірки 
з ймовірністю 0,954 не перевищила 2%? 

ЗАДАЧА 18 

 

Під час хімічного аналізу десяти партій молока було встановлено 

таку кислотність, градусів Тернера: 18,  21,  17,  19,  24,  22,  25, 21,  

16, 12. 

Визначити: 

1. Частку партій молока, що відповідає стандарту (не більше 
21º) та з ймовірністю 0,954 помилку вибірки для частки; 

2. Скільки партій молока треба перевірити, щоб помилка 
вибірки для часток нестандартного молока сумою 

становила 10%. 

 

ЗАДАЧА 19 

 

За даними 1%-го вибіркового обстеження рівня харчування 

населення області, коефіцієнти споживання за окремими продуктами 

становили: хлібобулочні вироби – 10, картопля – 15, молоко і молочні 

продукти – 20, м’ясо – 25, фрукти і ягоди – 30. 

Розрахувати скільки потрібно обстежити сімей, щоб з ймовірністю 

0,954 гарантувати відносну граничну помилку вибірки не більше 5%. 
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ЗАДАЧА 20 

Вибіркове обстеження 20 проб пряжі на місяць дало такі 

результати: 

Міцність ниток Число проб 
До 50 7 

50-70 8 

70-90 3 

90 і більше 2 

Разом 20 

 

Визначити: 

1. Середню міцність ниток та граничну помилку вибірку для 

середньої з ймовірністю 0,954; 

2. Частку ниток, міцність яких більша 90г., та граничну 

помилку для частки з ймовірністю 0,954. 

 

ЗАДАЧА 21 

Визначити середній рівень ряду: 

 

Дата 01.01 01.03 01.06 01.09 01.02 

Сума 
вкладу 
тис. грн. 

460 560 645 589 644 

 

ЗАДАЧА 22 

 

Обсяги платних послуг однієї із філій фірми «Смекта» за рік 

характеризуються наступними даними: 

 

 Обсяги послуг, тис. грн. 

І кв. ІІ кв. ІІІ кв. ІУ кв. 

Смекта 678,9 567,9 721,9 745,8 

Визначити ланцюговим і базисним методом: 

1. Середній рівень ряду; 
2. Темп росту; 
3. Темп приросту; 
4. Абсолютний приріст; 
5. Абсолютну величину 1% приросту; 
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6. Середній абсолютний приріст; 
7. Середньорічний темп росту. 

Результати оформити у вигляд таблиці. Зробити висновки. 

 

ЗАДАЧА 23 

За даними попередньої задачі розрахувати: 

1. Абсолютне прискорення зростання; 
2. Коефіцієнт прискорення; 
3. Коефіцієнт випередження. 

 

ЗАДАЧА 24 

Повести згладжування шляхом плинної середньої, якщо обсяг 

випуску продукції підприємства за звітний період характеризується 

наступними показниками: 
Місяць 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

Обсяг 
продук- 

ції 
тис. грн. 

11 

2 

11 

9 

12 

4 

12 

8 

12 

5 

12 

6 

13 

0 

13 

4 

13 

5 

13 

1 

13 

7 

14 

0 

 

ЗАДАЧА 25 

 

За даними попередньої задачі провести згладжування ряду шляхом 

аналітичного вирівнювання. Побудувати тренд. 

 

ЗАДАЧА 26 

 

Маємо наступні дані про продаж товарів за два роки: 

Вид товару Продано тис. шт. Ціна за одиницю, грн. 

2007 2008 2007 2008 

Папір 

друкарський 

2,4 2,9 0.3 0,4 

Авторучки 5,7 5,3 3,0 3,5 

Фарби 1,8 1,7 4,7 5,7 

Визначити: 

1. Індивідуальні індекси фізичного обсягу і цін для кожного 
виду товару; 

2. Загальні індекси фізичного обсягу і цін; 
3. Індекс товарообороту; 
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4. Загальну суму економії або перевитрат за рахунок зміни цін 
і фізичного обсягу; 

5. Зміну товарообороту. 
 

ЗАДАЧА 27 

Кількість виробів у звітному періоді зросла на 15%. Загальні 

витрати виробництва зросли на 2%. Визначити, як змінилась 

собівартість одиниці продукції. 

 

ЗАДАЧА 28 

За даними наведеними в таблиці визначити відсутні індекси: 

Вид 

продукції 

Індекси 

 

Ціна Фізичний 

обсяг 

Товаро- 

оборот 

Собівар- 

тість 

Витрати 

вир-ва 

А 1,08 0,96   1,06 

Б 1,02  1,04 0,98  

В  1,10 0,98  1,12 

С 1,08 1,09  0,78  

 

ЗАДАЧА 29 

Динаміку витрат праці на підприємств що виготовляє дитяче 

харчування наведено в таблиці: 

Вид  

продукції 

Витрати праці, люд/год Індивідуальні індекси 

Січень Лютий Трудоміст- 

кості 

Фізичного 

обсягу 

продукції 

Молочні 

суміші 

1480 1640 1,14 1,16 

Фруктові 

йогурти 

2330 2620 1,12 1,20 

Вітамінізо- 

вані добавки 

990 940 1,10 0,95 

Разом 4800 5200 Х Х 

Визначити індекси: 

1. Обсягу витрат праці на виробництво продукції; 
2. Трудомісткості; 
3. Продуктивності праці; 
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4. Обсягу виготовленої продукції;економію або перевитрату 

часу. 

 

ЗАДАЧА 30 

За даними наведеними у таблиці обчислити індекси середніх 

витрат пального змінного, фіксованого складу і структурних зрушень. 

Перевірити зв’язок між ними.  

Зробити висновки. 

Вид 

двигуна 

Витрати пального 

на 100 км пробігу, л 

Відстань, км 

Базовий Звітний Базовий Звітний  

А 5,5 5,7 1400 1260 

Б 4,7 4,5 560 780 

Разом Х Х ? ? 

 

ЗАДАЧА 31 

За даними роботи СП «Дельта» за лютий (22 робочі дні) 

розрахувати календарний, табельний та максимально можливий 

фонди робочого часу робітників та коефіцієнти їх використання. 

Відпрацьовано робітниками, людино-днів – 5000. Цілоденні 

простої – 100. Неявки – разом 21900, у тому числі: 

−  Святкові та вихідні дні – 19200; 

−  Чергові відпустки – 2000; 

−  Хвороба – 400; 

−  Інші причини – 300. 

 

ЗАДАЧА 32 

 

За даними наведеними в таблиці розрахувати коефіцієнти 

використання робочого часу за середньою тривалістю робочого дня і 

робочого періоду та повний коефіцієнт (інтегральний) 

 

Показник За планом Фактично 

Середньоспискова чисельність робітників, 

чол. 

400 400 

Кількість відпрацьованих: 

-людино-днів; 

-людино-годин 

9000 

 

65000 

8500 

 

55800 
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ЗАДАЧА 33 

Дані про кількість відпрацьованих людино-днів на підприємстві 

«Пласти», яке має 400 робочих місць у березні (22 робочих дні) 

наведено в таблиці. 

Зміна Відпрацьовано людино-днів 

у  цеху по підприєм-

ству першому другому 

І 5000 3200 8200 

ІІ 3000 1500 4500 

ІІІ 1000 - 1000 

Разом 9000 4700 13700 

Визначити: 

1. Коефіцієнт змінності та використання змінного режиму по 
кожному цеху та підприємству в цілому; 

2. Інтегральний показник використання робочих місць по 
підприємству та кількість невідпрацьованих людино-днів у 

зв’язку з неповним навантаженням; 

3. Коефіцієнт безперервності завантаження робочих місць. 
 

ЗАДАЧА 34 

Годинний фонд оплати праці робітників за звітний рік становив 

139500 грн. Крім того, за рік були здійснені доплати за 

невідпрацьовані людино-дні і за понаднормову роботу в сумі 14000 

грн. 

Відомо, що коефіцієнт, що характеризує відношення річного фонду 

оплати праці до денного становить - 1,04; середньоспискова 

чисельність робітників – 200 чол.; середня тривалість робочого року – 

240 днів; виплати з прибутку – 22 тис. грн. 

Обчислити: 

1. Денний і річний фонди оплати праці; 
2. Середньоденну і річну заробітну плату. 
 

ЗАДАЧА 35 

За даними наведеними в таблиці визначити: 

1. Індекси середньої заробітної плати по кожній групі робітників, 
а також індекси змінного і фіксованого складу та структурних 

зрушень; 

2. Загальні індекси фонду оплати праці і чисельності робітників; 
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3. Абсолютний приріст фонду оплати праці в цілому, в т.ч. 
             за рахунок окремих факторів. 

 

Професії 

робітників 

Загальна сума коштів на 

оплату праці за період, тис. 

грн. 

Середньосписк.  

чисельність  

за період, чол. 

Базисний Звітний Базис.  Звітн. 

Слюсарі 15900 17000 10 12 

Токарі 16900 18000 6 9 

Фрезерувальники 18000 16900 12 9 

 

ЗАДАЧА 36 

 

Зареєстровано наявного населення - 150 тис. чол., тимчасово 

відсутніх – 800 чол., тимчасово присутніх – 1200 чол.  

Обчислити чисельність постійного населення. 

 

ЗАДАЧА 37 

Відомо, що чисельність населення на початок року становила 14,2 

млн. чол., на 1 березня 14,8 млн. чол., на 1 вересня 15,6 млн. чол., на 1 

грудня 16 млн. чол.  

Визначити середньоспискову чисельність населення. 

 

ЗАДАЧА 38 

Чисельність населення становила: 

- на початок року – 400 тис. чол.; 

- на середину року – 460 тис. чол.; 

- на кінець року -  480 тис. чол. 

За рік народилось – 13,5 тис. чол., померло – 4 тис. чол., прибуло з 

інших районів – 85 тис. чол. 

Визначити: 

1. Загальний коефіцієнт народжуваності; 
2. Загальний коефіцієнт смертності; 
3. Коефіцієнт природного приросту населення; 
4. Коефіцієнт прибуття населення; 
5. Коефіцієнт вибуття населення; 
6. Коефіцієнт механічного приросту населення; 
7. Коефіцієнт загального приросту населення. 
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ЗАДАЧА 39 

Чисельність населення міста, яка щорічно збільшується на 10% за 

рахунок природного руху і на 1,5% за рахунок механічного руху, 

становить – 1668 чол. 

Визначити чисельність населення, яке буде проживати в місті через 

три роки. 

 

ЗАДАЧА 40 

У районі 170 тис. п’ятирічних дітей, з них 90 тис. хлопчиків. 

Умовна вірогідність вижити протягом найближчого року для 

п’ятирічних дівчаток становить – 0,985. для шестирічних – 0,990. Для 

хлопчиків відповідно 0,970 і 0,980. 

Обчислити: 

1. Скільки дітей у районі поступлять до школи через два роки; 
2. Скільки хлопчиків буде припадати на 1000 дівчаток серед 

першокласників. 

 

ЗАДАЧА 41 

В межах залізничної ділянки довжиною 500 км перевезено 

вантажів 10 тис. тон на відстань 200 км; 12 тис. тон на відстань 350 

км; 20 тис. тон на відстань 500 км. Час доставки всіх вантажів склав 94 

тис. діб. 

Визначити: 

1. Загальний пробіг вантажів; 
2. Середню довжину перевезення 1 тонни вантажу; 

3. Середню швидкість перевезення; 

4. Середню частоту перевезень; 

5. Середню відстань, на яку переситься 1 тонна вантажу. 

 

ЗАДАЧА 42 

 Визначити, як змінилась вага перевезених вантажів, якщо 

вантажооборот зменшився на 4,6%, а середня відстань перевезення 1 

тонни вантажу скоротись на 10%. 

 

ЗАДАЧА 43 

 

За п’ять років відправлення вантажів залізничним транспортом 

області збільшився на 5%, а середня відстань перевезення 1 тонни 

зменшилась на 2%.  
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Визначити, як змінився вантажооборот за п’ять років, обчислити 

середньорічний темп зниження. 

 

ЗАДАЧА 44 

 

У звітному році зі станцій залізниці області було відправлено 75 

тис. тонн вантажів, у томі числі міжрайонного перевезення – 41 тис. 

тонн. На станції залізниці прибуло з інших областей 44 тис. тонн 

вантажів. Автомобільним транспортом області було відправлено в 

інші області 80 тис. тонн, а одержано 65 тис. тонн, у тому числі з 

інших областей 45 тис. тонн.  

Скласти зведений транспортний баланс області та проаналізувати 

його показники. 

 

ЗАДАЧА 45 

Розрахувати трудові індекси продуктивності праці на підприємств 

за даними таблиці. 

 

Номер 

виробу 

Витрати часу на одинцю продукції, 

людино/год 

Вироблено за  

період, шт. 

За 

нормою 

Фактично за період Базис. Звітн.  

Базисний Звітний 

1 356 360 289 200 220 

2 190 200 175 100 125 

3 140 - 150 - 50 

 

ЗАДАЧА 46 

 

У звітному періоді робітниками-відрядниками відпрацьовано 490 

людино-год., у тому числі з погодинною оплатою праці – 25 людино-

год. Внутрішньо змінні простої та перерви становили 20 год. За цей 

час виготовлено 520 деталей при основній нормі 0,9 год. На одну 

деталь. У зв’язку зі змінами в якості сировини на 140 деталей, з яких 

30 становили невиправний брак не з вини робітників, була введена 

дострокова норма 0,1 год. Час витрачений на виправлення браку не з 

вини робітників, становив 10 год.  

Визначити рівень виконання годинних норм. Та показник 

виконання змінних норм. 
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ЗАДАЧА 47 

 

Обчислити основні показники кредиту, якщо протягом року було 

видано позик на загальну суму 100 млн. грн., з них 30 млн. грн. на 

термін 9 міс., 50 млн. грн. на термін 6 міс. та 20 млн. грн. на термін 3 

міс., при середньомісячній заборгованості за позиками 53,5 млн. грн. 

 

ЗАДАЧА 48 

 

Обчислити основні показники грошового обігу, виходячи з таких 

даних: надійшло грошей у каси банків за рік 6000 млн. грн.; 

середньорічна маса грошей в обігу 600 млн. грн.; ціни та тарифи 

зросли на 5%. 

 

ЗАДАЧА 49 

Обчислити основні показники діяльності ощадної установи за 

такими даними: 

Номер 

рахунку 

% 

ставка 

Залишки 

на 01.01 

Внесок Видача Залиш-

ки на 

31.12 

дата грн. дата  грн. 

10501 3 1000 - - - - 1000 

10502 2 - 01.04 2000 01.10 1500 500 

-середній розмір вкладу на 31.12; 

-середній термін зберігання. 

 

ЗАДАЧА 50 

 

Обчислити індекс реальної заробітної плати з урахуванням 

скорочення робочого дня, якщо заробітна плата зросла на 10%, індекс 

цін становив 1,5; робочий день складав у звітному  періоді 8 год. 

замість 8 год. 15 хв. у базовому. 

 

ЗАДАЧА 51 

Визначити суму кінцевих доходів населення за такими даними, тис. 

грн. Грошові доходи населення від роботи за наймом – 90,0; доходи 

від власної діяльності (чистий прибуток) - 10,0; вартість матеріальних 

благ, що спожиті в культурно-побутових організаціях та установах – 

6,0; податки та інші надходження  у фінансову   систему – 20,0; оплата 

послуг – 15,0. 
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ЗАДАЧА 52 

 

Визначити індекси реальних доходів населення, використавши 

умовні данні про зміни доходів, чисельності населення та цін. 

Номінальні доходи населення за період, тис. грн.: базовий – 86,0; 

звітний – 87,0. Чисельність населення за період тис. грн.: базовому – 

85,5; звітному – 90,0. Індексація на товари і послуги склала – 1,05. 

 

ЗАДАЧА 53 

 

Розрахувати, як змінилась реальна заробітна плата, якщо відомо, 

що фонд оплати праці робітників і службовців збільшився з 307 до 528 

тис. грн., чисельність робітників з 3,5 до 4,8 тис. чол., а ціни на товари 

і послуги зросли в середньому на 5%. 

 

ЗАДАЧА 54 

 

За даними про вищі навчальні заклади в Україні проаналізувати 

динаміку чисельності студентів. 

Визначити структуру контингенту студентів за формами навчання: 

 

Показник 1990 2000 

Кількість вищих 

навчальних закладів в тис. 

147,0 180,0 

Чисельність студентів, тис. 

чол. 

853,1 1201,2 

У тому числі тих, які 

навчаються на відділеннях: 

-Денних 

-Вечірніх 

-Заочних  

 

 

506,9 

103,9 

242,3 

 

 

643,2 

181,6 

385,4 

 

ЗАДАЧА 55 

 

На підприємстві за рік зареєстровано 6200 випадків тимчасової 

непрацездатності, яка становила 12800 днів при середньорічній 

чисельності робітників підприємства 4800 чол. 

Визначити: 
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1. Середню кількість випадків тимчасової непрацездатності на 

100 чол. працюючих; 

2. Середню кількість діб тимчасової непрацездатності на 100 

чол. працюючих; 

3. Середню тривалість одного випадку тимчасової 

непрацездатності. 

 

ЗАДАЧА 56 

 

В бібліотеці з середньорічним фондом книг 50 тис. примірників та 

середньорічним числом читачів 5200 чол. зареєстровано 220 тис. 

книговидач та 110 тис. людино/відвідувань. 

Обчислити показники відвідування бібліотек, читальності, обороту 

книг. 

 

4. ПЕРЕЛІК РЕФЕРАТІВ 

 

1. Предмет, метод і завдання статистики. 
2. Джерела статистики. Історія розвитку статистики. 
3. Основні поняття в статистиці. 
4. Статистичне спостереження – перший етап статистичного 

дослідження. 

5. Форми, види та способи статистичного спостереження. 
6. Програмно-методичні та організаційні питання статистичного 
спостереження. 

7. Помилки спостереження і контроль вірогідності даних. 
8. Сутність статистичного зведення та групування. 
9. Основні завдання і види групувань. 
10. Групувальні ознаки та їх відбір. 
11. Поняття про ряди розподілу.   
12. Статистичні таблиці. 
13. Сутність і правила побудови графіків. 
14. Види графіків. 
15. Сутність і види статистичних показників. 
16. Сутність, види і одиниці виміру абсолютних величин. 
17. Сутність і одиниці виміру відносних величин. 
18. Види відносних величин. 
19. Сутність і види середніх величин. 
20. Середня арифметична та її властивості. 
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21. Інші види середніх величин. 
22. Мода і медіана – як порядкові середні. 

23. Поняття про варіацію. Основні її показники. 

24. Основні властивості дисперсій. 
25. Правила складання дисперсій. 
26. Закономірності розподілу. 
27. Поняття про вибіркове спостереження, види і схеми відбору. 
28. Визначення помилок вибірки. 
29. Визначення необхідної чисельності вибірки. 
30. Види і форми зв’язку між явищами. 

31. Методи вимірювання зв’язку між економічними явищами. 

32. Основи кореляційно регресійного аналізу. 
33. Методи виміру тісноти зв’язку. 
34. Поняття про ряди динаміки та їх види. 
35. Показники, що використовуються для аналізу рядів динаміки. 
36. Прийоми обробки і аналізу динамічних рядів. 
37. Статистичне вивчення сезонності. 
38. Поняття про індекси їх функції. 
39. Агрегатна форма побудови індексів. Система взаємопов’язаних 
індексів.  

40. Індекси змінного і постійного складу. 
41. Організація статистики в Україні 
42. Статистична звітність в Україні. 
43. Статистика бюджету України. 
44. Статистика статевого, вікового і сімейного складу населення 
України. 

45. Статистика структури ВВП в Україні. 

46. Статистика охорони здоров’я і фізичної культури в Україні. 
47. Статистика освіти України. 
48. Статистика продуктивності праці в Україні. 
49. Статистика національних рахунків України. 
50. Статистика населення України. 
51. Статистика трудових ресурсів України. 
52. Статистика зайнятості населення України. 
53. Статистика продукції промисловості України. 
54. Статистика продукції сільського господарства України. 
55. Статистика продукції будівництва України. 
56. Статистика форм власності в Україні. 

57. Статистичні методи визначення цін і тарифів України. 
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58. Основи бюджетної статистики в Україні. 
59. Статистичний облік енергетичних ресурсів України. 
60. Статистика зовнішньоекономічної діяльності в Україні. 
61. Статистика транспорту України. 
62. Статистика зв’язку України. 
63. Статистика використання робочого часу в Україні. 
64. Статистика оплати праці в Україні. 
65. Статистика забезпечення підприємств робочою силою в Україні. 

66. Статистика прибутку та рентабельності в Україні. 
67. Статистика національного доходу в Україні. 
68. Статистика торгівлі в Україні. 
69. Статистика продукції рослинництва в Україні. 
70. Статистика рівня життя населення України. 
71. Основи міжнародної статистики. 
72. Статистика національного багатства України. 
73. Статистика фінансів України. 
74. Статистика ефективності суспільного виробництва України. 
75. Статистика матеріально-технічного забезпечення в Україні. 
76. Статистика соціальних аспектів діяльності суспільства України. 
77. Статистика соціального обслуговування населення України. 
78. Статистика культури і мистецтва України. 
79. Статистика продукції легкої промисловості України. 
80. Статистичний облік природних ресурсів України. 
81. Статистичний облік охорони навколишнього середовища 
України. 

82. Статистичне вивчення ринку товарів і послуг України. 
83. Класифікація галузей народного господарства України. 
84. Статистика побутового обслуговування населення України. 
85. Статистика страхування в Україні. 
86. Статистика доходів населення України. 
87. Статистика соціальних умов життя населення України. 
88. Статистика споживання послуг в Україні. 
89. Статистика житлово-комунального обслуговування в Україні. 
90. Статистика основних фондів в Україні. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


