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1.1 ПОНЯТТЯ СТАТИСТИКИ, ЇЇ ЗАВДАННЯ, РОЛЬ ТА
ЗНАЧЕННЯ В ПІЗНАННІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ЯВИЩ

Термін «статистика» походить від латинського слова
«status», що означає «визначений стан речей». Німці
трактували цей термін як «державознавство» або «стан
справ у державі».

Статистика – це наука, яка вивчає кількісні
характеристики масових явищ у нерозривному зв'язку з
їх якісним змістом у конкретних умовах місця і часу.
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Об'єктом вивчення статистики є явища і процеси
суспільного життя.



ЗАВДАННЯ СТАТИСТИКИ:

 дослідження і всебічне висвітлення соціально-
економічних явищ і процесів, що відбуваються в
суспільстві;

 забезпечення достовірною інформацією про явища і
процеси суспільного життя управлінських органів та
суспільства в цілому;

 виявлення взаємозв’язків і пропорцій у суспільному
виробництві та прогнозування тенденцій його
розвитку.

СЛАЙД 8



СЛАЙД 9

1.2 ГОЛОВНІ ІСТОРИЧНІ ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ ТА 
РОЗВИТКУ СТАТИСТИКИ

Одним з перших статистиків був Арістотель, який
описав словами 157 міст і держав свого часу.

У другій половині XVII століття статистика
починає розвиватися як наука. На початку цього
процесу виділилося два напрями: державознавство і
політична арифметика.



Розвиток статистики як науки у XVII ст.
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НАУКОВІ ШКОЛИ
Державознавства 

(Germany)
Представники:

Г. Конрінг, Г. Ахенваль

Політичної арифметики
(The United Kingdom)

Представники:
У. Петті, Дж. Граунт

Система опису 
державного устрою. 
Введено дисципліну 
«Статистика»

Вираження відомостей 
кількісними 
характеристиками



Ми живемо у вік Big Date. Шквал даних, рисунків,
таблиць, графіків тощо. Корисна інформація є однією з
основних потреб людини і суспільства в цілому.

Дані – це лише «сировина» для знань. Ми входимо у
світ, де все можна відслідкувати та виміряти.

Основною проблемою людини стає спроможність
використовувати та аналізувати сутність даних.
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Цифровий світ став невід'ємною
частиною нашого життя

 Кожні два дні світ продукує більше 5 млрд Gb 
даних;

 Це приблизно стільки, скільки цивілізація 
згенерувала до 2003 р.

СЛАЙД 12



СЛАЙД 13
Революція даних

Обсяги даних різко зростають у промисловості



Джерела виникнення 
великих обсягів даних

 бази даних наукових досліджень;
 дослідження геномів;
 cупутникові зображення, 

метеорологія;
 різні інформаційні центри;
 обробка даних в режимі реального 

часу;
 мобільні мережі;
 промислові виробничі лінії;
 операції на фінансових ринках;
 веб-дані;
 маркетинг, тощо.

СЛАЙД 14



«Ми тонемо в 
інформації і 
задихаємося від 
нестачі знань»

Джон Нейзбитт
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Статистика є набором
інструментів, які дозволяють нам
приймати раціональні оптимальні
рішення в умовах невизначеності.

А. Вальд

Що таке статистика?
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Що таке статистика?

Статистика - це мистецтво і наука збору та
аналізу даних.

Якщо ви маєте великий набір даних, статистика
допоможе їх класифікувати і проаналізувати
ситуацію.

Якщо дані відсутні, статистика допоможе зібрати
їх, забезпечивши отримання відповідей на ваші
питання та зекономивши зусилля на виконання
цієї роботи.

СЛАЙД 17



Що таке бізнес-статистика?

Бізнес-статистика – це наука про методи та
процеси отримання інформації із даних для
прийняття практичних бізнес-рішень.

Big Data Аналіз Рішення

Ілюстрація принципу обробки великих даних
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СТАТИСТИКА ДАЄ ОСНОВУ ДЛЯ ДІЙ

Розподіл бюджетних коштів в країнах та союзах.
Об'єктивні дані з екологічних питань.

Прогнозування динаміки популяцій.
Управління ризиками на фінансових ринках.

Затвердження нових ліків.
Підвищення політичних настроїв.

Кількісна оцінка соціальних явищ.
Аналіз купівельної поведінки.
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Розвиток статистики

Описова статистика
Що відбулося у минулому?

Предикативна статистика
Що буде відбуватися в майбутньому?

Діагностична статистика
Чому це відбулося?

Предписувальна статистика
Що потрібно робити?

Вартість бізнесу
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1.3 Предмет статистики, її методи та основні категорії

Предметом вивчення статистики є кількісна сторона масових
суспільних явищ і процесів у нерозривному зв'язку з їх якісною
стороною в конкретних умовах місця і часу.

Методи статистики
1. Методи масового статистичного спостереження.
2. Методи статистичного зведення і групування.
3. Методи обчислення узагальнюючих статистичних 

показників, їх аналіз,  представлення й інтерпретація (тлумачення, 
пояснення).
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ОСНОВНІ КАТЕГОРІЇ СТАТИСТИКИ

Статистична сукупність – це множина однорідних
явищ, об’єднаних загальними властивостями у
певних межах простору і часу.

Кожне окреме явище статистичної сукупності,
називається одиницею сукупності.
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ОСНОВНІ КАТЕГОРІЇ СТАТИСТИКИ

Ознака – це певна властивість, яка притаманна
кожній одиниці сукупності. Ознаки підрозділяються на:
- кількісні – ті, які можна виразити числом (вік, зріст,

вага);
- атрибутивні (якісні), які неможливо виразити

числом (стать, сімейний стан, національність).
Якщо атрибутивна ознака може мати одне з двох

протилежних значень, її називають
альтернативною. Наприклад, ознака «стать»,
стосовно однієї особи, може мати лише одне із двох
протилежних значень: чоловіча або жіноча.
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ОСНОВНІ КАТЕГОРІЇ СТАТИСТИКИ

Статистичний показник – це узагальнена кількісна
характеристика властивостей масових суспільних явищ.
Статистичні показники бувають двох різновидів:
- обліково-оціночні, які характеризують розмір

соціально-економічних явищ у конкретних умовах
місця та часу;

- аналітичні, які характеризують особливості
розвитку соціально-економічних явищ (взаємозв'язок,
співвідношення явищ)
Статистичний показник має 4 обов’язкові атрибути:

1) змістовне поняття явища; 2) його кількісну
характеристику; 3) територіальну належність; 4) інтервал
чи момент часу, станом на який характеризується явище.
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ОСНОВНІ КАТЕГОРІЇ СТАТИСТИКИ

Статистична закономірність – це кількісна
послідовність та повторюваність соціально-
економічних явищ, яка формується та чітко
проявляється в результаті аналізу масових даних.

Статистична закономірність пов’язана із законом
великих чисел (ЗВЧ: кількісні закономірності
масових явищ виразно проявляються лише у
достатньо великому їх числі, де згладжуються окремі
випадкові відхилення, викликані різними
чинниками).

Варіація – це кількісна зміна значень ознаки у
одиниць сукупності.
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1.4 СТРУКТУРА СТАТИСТИКИ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК З
ІНШИМИ НАУКАМИ

Теорія статистики

Економічна 
статистика

…

Соціально-демографічна
статистика

…
Галузеві

статистики

Структура статистичної науки
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I рівень

II рівень

III рівень



ЗВ'ЯЗОК З ІНШИМИ НАУКАМИ:

Статистика базується на інструментарії
математичного аналізу, вищої математики,
теорії ймовірностей.

Методи статистики використовуються
економічною теорією, яка досліджує закони
розвитку соціально-економічних явищ,
маркетингом, менеджментом, соціологією,
географією, історією та іншими науками.
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