
Тематика рефератів з дисципліни 

«Статистика» 
 

1. Статистика як суспільна наука 

2. Особливості статистики в умовах сьогодення 

3. Методологічна основа статистики 

4. Функції, основні задачі та категорії статистики 

5. Статистичне спостереження: поняття, програма, мета та об’єкт 

6. Абсолютні величини:  характеристика, сфера застосування та методика 

розрахунку   

7. Відносні величини: характеристика, сфера застосування та методика 

розрахунку  

8. Графічні зображення статистичних даних: сутність та необхідність  Графіки: 

види, правила побудови та сфера застосування  

9. Середні величини: характеристики та види. Середнє арифметичне:  сфера 

застосування і методика розрахунку  

10. Середні величини: характеристики та види. Середнє гармонійне: сфера 

застосування і методика розрахунку  

11. Середні величини: характеристики та види. Методика розрахунку і сфера 

застосування середнього арифметичного і середнього гармонійного 

12. Характеристики і сфера застосування структурних середніх величин: моди і 

медіани в дискретних і інтервальних рядах розподілу  

13. Показники варіації: порівняльна характеристика, методика розрахунку і сфера 

застосування  

14. Ряди розподілу: характеристики та різновиди.  Графічне зображення 

дискретних і інтервальних рядів розподілу  

15. Ряди розподілу: характеристики та різновиди.  Змикання рядів динаміки і 

приведення їх до загальної основи  

16. Ряди динаміки: основні характеристики (абсолютні прирости, темпи 

зростання і приросту, абсолютне значення одного процента приросту)   

17. Середні показники ряду динаміки: методика розрахунку і характеристика 

(середній рівень ряду в моментних та інтервальних рядах динаміки, 

середнього абсолютного приросту, середнього темпу зростання і приросту)  

18. Вирівнювання рядів динаміки: сутність та необхідність. Методи укрупнення 

інтервалів, метод змінного середнього, аналітичне вирівнювання:   

порівняльна характеристика та сфера застосування  

19. Взаємозв'язок показників рядів динаміки (ланцюгових і базисних абсолютних 

приростів, темпів зростання, взаємозв'язок темпів зростання і приросту)  

20. Вибіркове спостереження: сутність, задачі, переваги, недоліки та практика 

застосування.  Сутність і методика розрахунку середньої похибки вибірки для 

середнього значення ознаки при повторному відборі  

21. Сутність похибки вибірки, її різновиди.  Методика розрахунку середньої 

похибки вибірки для частки при повторному і безповторному способі відбору  

22. Гранична похибки вибірки: характеристика та методика її розрахунку для 

середнього значення ознаки і частки при повторному і безповторному способі 

відбору  

23. Необхідний об’єм вибірки, джерела інформації для розрахунку. Методика 

розрахунку об’єму вибірки з заданою можливістю похибки при дослідженні 

середнього значення ознаки і частки при повторному і безповторному засобі 

відбору  



24. Мала вибірка: сутність та відмінні риси. Методика розрахунку і 

характеристики похибки вибірки і об’єм для малої вибірки  

25. Агрегатні індекси: правила побудови.  Характеристика чисельника і 

знаменника агрегатних індексів: цін, обсягу, собівартості, трудомісткості 

продукції, продуктивності праці   

26. Середньозважені індекси: характеристики, види та сфера застосування  

27. Використання індексів при аналізі динаміки середньої величини.  

Характеристика і методика розрахунку індексів змінного, постійного складу і 

структурних зрушень  

28. Поняття статистичної сукупності. Характеристика і види статистичних 

показників  

29. Статистичне спостереження: сутність та види  

30. Статистичні таблиці: види та правила побудови  
 


