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1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Навчальна програма дисципліни “Інструменти вимірювання і
оцінювання соціально-економічних процесів” є складовою методичного
забезпечення навчального процесу для підготовки магістрів галузі знань 05
«Соціальні та поведінкові науки» за спеціальністю 051 «Економіка»
освітньою програмою «Інформаційні технології в бізнесі».

Предмет навчальної дисципліни
Предметом дисципліни “Інструменти вимірювання і оцінювання
соціально-економічних процесів” є індикатори, методи та прикладні
програми дослідження соціально-економічних процесів і явищ на макро-,
мезо- і мікрорівнях.

Мета навчальної дисципліни
Мета вивчення дисципліни “Інструменти вимірювання і оцінювання
соціально-економічних процесів” – формування системи теоретичних знань
й практичних навичок по використанню економіко-математичних,
економетричних та статистичних методів та прийомів дослідження
динаміки розвитку явищ і процесів соціально-економічного життя
суспільства, а також практичних навичок їх застосування для ідентифікації
проблем і прийняття управлінських рішень.
Основні завдання
Основні завдання дисципліни “Інструменти вимірювання і
оцінювання соціально-економічних процесів”: висвітлення теоретичних
аспектів сучасних методів аналізу різноманітних соціально-економічних
явищ і процесів суспільного життя; освоєння методик розрахунку основних
показників-індикаторів діагностики економічних та бізнес-процесів; оволодіння основами застосування інструментарію статистичного аналізу в практичній діяльності при розробці управлінських рішень з урахуванням ризиків
і можливих соціально-економічних наслідків прийнятих рішень.
Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі
Дисципліна “Інструменти вимірювання і оцінювання соціальноекономічних процесів” взаємопов’язана з такими дисциплінами як
„Методологія економічних наукових досліджень”, „Мікроекономічний
аналіз”, “Математичні методи і моделі ринкової економіки”, “Технології
антикризового та інтелектуального управління бізнесом”, „Економіка
бізнесу”, “Макроекономічний аналіз”, “Прикладна економетрія”.
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Вимоги до знань і умінь
Вивчення навчальної дисципліни передбачає досягнення такого кваліфікаційного рівня підготовки студента, за якого він повинен:
а) знати
 методології та основні категорії вимірювання і оцінювання
соціально-економічних процесів;
 джерела статистичної інформації і основні способи отримання
даних у різних сферах бізнесу та сферах соціального життя;
 методи статистичного дослідження і сфери можливого їх застосування для ідентифікації проблем та обґрунтування рішень щодо
розвитку бізнесу;
 специфічні методи і прийоми, за допомогою яких аналізується
соціальна та економічна статистична інформація на мікро- і
макрорівнях;
 підходи до прийняття рішень в умовах нестачі інформації і в
умовах невизначеності;
 систему показників, що дозволяє всесторонньо та глибоко
вивчати стан і розвиток усіх галузей економіки, різних соціальних і економічних процесів, їх тенденцій та закономірностей;
 можливості середовища R для статистичного і графічного аналізу
даних;
б) уміти
 використовувати для вирішення аналітичних і дослідницьких завдань сучасні інформаційні системи та інформаційні технології;
 аналізувати і систематизувати статистичні інформаційні джерела
даних, що характеризують функціонування економіки, бізнессектора та соціальної сфери;
 представляти, перетворювати і аналізувати дані економічного
характеру в табличному і графічному вигляді;
 здійснювати збір, аналіз і обробку даних, необхідних для вирішення поставлених економічних та соціальних завдань;
 проводити статистичні дослідження;
 проводити аналіз, оцінку та інтерпретацію результатів статистичного дослідження, обґрунтовувати висновки;
 реалізовувати алгоритми економіко-статистичного аналізу з використанням спеціалізованих пакетів прикладних програм;
 аналізувати зміни соціально-економічних явищ у часі і в
просторі;
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виявляти і вимірювати взаємозв'язок між соціально-економічними явищами і процесами;
 вибирати і застосувати методи статистичного аналізу для дослідження і обґрунтування рішень проблем, що виникли в бізнесі та
управлінні;
 обчислювати статистичні показники ефективності економічної діяльності,
інноваційної та інвестиційної діяльності, кон'юнктури ринку, цін,
інфляції, фінансів, варіації якості продукції та послуг та ін.;
 виявляти і формулювати проблеми, які можна вирішити за допомогою застосування методів статистичного аналізу;
 інтерпретувати результати статистичного аналізу бізнес-об'єктів;
 аналізувати і візуалізувати дані мовою R у програмному середовищі RStudio.
Опанування навчальною дисципліною повинно забезпечувати необхідний рівень сформованості вмінь:
Назва рівня
сформованості вміння
1. Репродуктивний
2. Алгоритмічний
З. Творчий

Зміст критерію рівня сформованості вміння
Вміння відтворювати знання, передбачені даною
програмою
Вміння використовувати знання в практичній
діяльності при розв’язуванні типових ситуацій
Здійснювати евристичний пошук і використовувати знання для розв’язання нестандартних завдань та проблемних ситуацій

Навчальна програма складена на 4 кредити.
Форми контролю – проміжний модульний контроль, екзамен.

2. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Номер
теми

Назва теми

Тема 1. Організація та методологія соціально-економічної статистики
Тема 2. Статистичний аналіз даних у середовищі R
Тема 3. Бізнес-індикатори в промисловості та виробничі індикатори
Тема 4. Індикатори бізнес-статистики в будівництві
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Індикатори бізнес-статистики у внутрішній і зовнішній
торгівлі
Тема 6. Індикатори бізнес-статистики сфери послуг
Тема 5.

Тема 7. Індикатори статистики ринків
Тема 8. Індикатори статистики ефективності економічної діяльності
Тема 9. Статистика населення
Тема 10. Статистика ринку праці та робочої сили
Тема 11. Статистика життєвого рівня населення
Тема 12. Аналіз та оцінка індикаторів стану соціальної сфери

3. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ТЕМА 1. Організація та методологія соціально-економічної статистики
Статистичні одиниці. Статистичне спостереження. Джерела статистичної інформації. Методи та етапи статистичного дослідження. Роль
статистики в економіці, бізнесі, управлінні соціальним розвитком.
Предмет, метод і основні завдання соціально-економічної статистики.
Організація статистики в України. Класифікації і групування в соціальноекономічній статистиці. Загальна характеристика системи національних
рахунків.
Якість даних. Ідентифікація конфіденційних даних. Статистична
конфіденційність. Формат поширення даних. Технології передачі даних.
Публікації короткострокових статистичних даних про індикатори бізнесстатистики.
ТЕМА 2. Статистичний аналіз даних у середовищі R
Основи програмування на мові R. Платформа R Studio. Синтаксис, типи
даних, основні конструкції мови R. Основні прийоми програмування на
мові R. Методи програмування в R. Робота з текстом. Керуючі структури.
Графіки. Інтерактивні звіти. Методи статистичного аналізу. Описові статистики. Статистичні критерії. Регресійний аналіз. Дисперсійний аналіз. Факторний аналіз. Методи класифікації. Аналіз часових рядів.
ТЕМА 3. Бізнес-індикатори в промисловості та виробничі індикатори
Система економічних показників короткострокової статистики промисловості. Індекс промислової продукції. Індекс обороту продукції промисло6

вості. Індекс нових замовлень у переробній промисловості.
ТЕМА 4. Індикатори бізнес-статистики в будівництві
Інструментарій проведення статистичного спостереження у будівництві. Джерела інформації. Система показників. Індикатори дозволів на будівництво. Основні економічні показники короткострокової статистики будівництва: Індекс будівельної продукції. Обсяг виконаних будівельних робіт
ТЕМА 5. Індикатори бізнес-статистики у внутрішній
і зовнішній торгівлі
Індекси фізичного обсягу роздрібного товарообороту. Індикатори продажу споживчих товарів населенню. Індекси фізичного обсягу товарообороту підприємств оптової торгівлі.
Джерела формування даних статистики зовнішньої торгівлі товарами та
послугами. Розрахунок індексів зовнішньої торгівлі товарами. Система
вихідних статистичних показників зовнішньої торгівлі послугами. Статистика обмінних курсів.
ТЕМА 6. Індикатори бізнес-статистики сфери послуг
Теоретичні аспекти індикаторів сфери послуг. Індикатор цін виробників у сфері послуг. Основні показники економічної діяльності підприємств
сфери нефінансових послуг. Індикатори туристичної діяльності. Статистика
транспорту. Індикатори надання телекомунікаційних, поштових і кур’єрських послуг.
ТЕМА 7. Індикатори статистики ринків
Статистичне вивчення ринку. Ринок споживчих товарів. Ринок засобів
виробництва. Ринок праці. Ринок енергоресурсів. Ринок інновацій. Ринок
інформаційних послуг. Грошовий ринок. Валютний ринок. Фондовий ринок. Ринок кредитних послуг. Ринок нерухомості. Ринок страхових послуг.
Ринок капіталу. Фінансовий ринок. Ринок соціальних послуг. Узагальнюючі
характеристики ринкових відносин.
ТЕМА 8. Індикатори статистики
ефективності економічної діяльності
Статистика ефективності суспільного виробництва. Оцінка ефективності комерційної діяльності. Оцінка ефективності банківської діяльності. Статистика ефективності праці. Статистика ефективності використання матеріальних ресурсів. Статистика ефективності фінансової діяльності.
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ТЕМА 9. Статистика населення
Джерела інформації про населення. Перепис населення як джерело
статичної інформації. Показники чисельності та складу населення. Статевовікова структура населення. Статистика природного руху населення.
Абсолютні і відносні показники. Показники інтенсивності відтворення
населення. Методи прогнозування і розрахунки перспективної чисельності
населення.
ТЕМА 10. Статистика ринку праці та робочої сили
Ринок праці як об'єкт статистичного вивчення. Система показників
ринку праці. Показники зайнятості та безробіття. Показники навантаження
та заміщення населення. Види і показники міграції робочої сили.
Статистика робочої сили. Статистика персоналу господарюючих суб’єктів.
Показники руху та використання персоналу. Показники ресурсів (фондів)
робочого часу та їх використання. Показники рівня і динаміки
продуктивності праці. Показники статистики оплати праці. Статистика
трудових конфліктів.
ТЕМА 11. Статистика життєвого рівня населення
Система показників рівня життя населення. Доходи населення та
домогосподарств. Показники забезпеченості населення майном і житлом.
Показники витрат населення. Показники споживання матеріальних благ.
Завдання статистики і джерела даних про житло та житлові умови
населення. Статистичне вивчення житлових умов. Соціальні та демографічні індикатори життєвого рівня. Індекс людського розвитку.
ТЕМА 12. Аналіз та оцінка індикаторів стану соціальної сфери
Показники вивчення охорони здоров’я. Статистика освітніх послуг
населення. Показники стану і розвитку освіти. Статистика закладів
культури і мистецтва. Статистичні показники злочинності. Система
показників політичного та громадського життя. Статистичне вивчення
громадської думки.
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