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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» 

спеціалізацією «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 соціально-

економічних 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 квалі-

фікаційного 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, бізнес-

сектора 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 необ-

хідний рівень сформованості вмінь: 

 
Назва рівня 

сформованості вміння 
Зміст критерію рівня сформованості вміння 

1. Репродуктивний Вміння відтворювати знання, передбачені даною 

програмою 

2. Алгоритмічний Вміння використовувати знання в практичній 

діяльності при розв’язуванні типових ситуацій 

З. Творчий Здійснювати евристичний пошук і використову-

вати знання для розв’язання нестандартних зав-

дань та проблемних ситуацій 
 

Програма складена на 4 кредити.  

Форми контролю – проміжний модульний контроль, екзамен.  
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2.  ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

“ІНСТРУМЕНТИ ВИМІРЮВАННЯ І ОЦІНЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО-

ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ” 
 

Характеристика навчальної дисципліни 

Шифр та найменування  галузі 

знань: 

05 „Соціальні та поведінкові науки” 

Цикл дисциплін за навчальним 

планом: 

Цикл професійної та практичної 

підготовки 

Код та назва спеціальності: 

051 „Економіка” 

Освітній  ступінь: 

магістр 

Спеціалізація: 

„Інформаційні технології в бізнесі” 
 

Курс: ______1________ 

Семестр: _____ІІ______ 

Методи навчання: 

Лекції, лабораторні заняття, 

самостійна робота, робота в 

бібліотеці, Інтернеті тощо. 
  

Кількість 

кредитів 

ECTS 

Кількість 

годин 

Кількість 

аудитор-

них годин 

Лекції 

Семіна-

ри, прак-

тичні, 

лабора-

торні 

Заліки по 

модулях 

(контро-

льні 

роботи) 

Самостійна робота 

студента 

(СРС) 

4 120 48 16 32 − 72 

Кількість 

тижневих годин 

Кількість 

змістових 

модулів (тем) 

Кількість заліків 

по модулях /конт-

рольних робіт 

Вид контролю 

3 12 1 ПМК, екзамен 

 

3. 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 

Тема 5. Індикатори бізнес-статистики у внутрішній і зовнішній 
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торгівлі 

Тема 6. Індикатори бізнес-статистики сфери послуг 

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  

 

 

4.  ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

 

ТЕМА 1. Організація та методологія соціально-економічної статистики 

Статистичні одиниці. Статистичне спостереження. Джерела статистич-

ної 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 соціально-

економічній 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 бізнес-

статистики. 

 

ТЕМА 2. Статистичний аналіз даних у середовищі R 
Основи програмування на мові R. Платформа R Studio. Синтаксис, ти-

пи 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 статис-

тики. Статистичні критерії. Регресійний аналіз. Дисперсійний аналіз. Фак-

торний аналіз. Методи класифікації. Аналіз часових рядів. 

 
ТЕМА 3. Бізнес-індикатори в промисловості та виробничі індикатори 

Система економічних показників короткострокової статистики промис-

ловості. Індекс промислової продукції. Індекс обороту продукції промисло-

вості. Індекс нових замовлень у переробній промисловості.  
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ТЕМА 4. Індикатори бізнес-статистики в будівництві 
Інструментарій проведення статистичного спостереження у будівницт-

ві. Джерела інформації. Система показників. Індикатори дозволів на будів-

ництво. Основні економічні показники короткострокової статистики будів-

ництва: Індекс будівельної продукції. Обсяг виконаних будівельних робіт 

 

ТЕМА 5. Індикатори бізнес-статистики у внутрішній  

і зовнішній торгівлі 
Індекси фізичного обсягу роздрібного товарообороту. Індикатори про-

дажу споживчих товарів населенню. Індекси фізичного обсягу товарообо-

роту підприємств оптової торгівлі.  

Джерела формування даних статистики зовнішньої торгівлі товарами 

та послугами. Розрахунок індексів зовнішньої торгівлі товарами. Система 

вихідних статистичних показників зовнішньої торгівлі послугами. Статис-

тика обмінних курсів. 

  

ТЕМА 6. Індикатори бізнес-статистики сфери послуг 

Теоретичні аспекти індикаторів сфери послуг. Індикатор цін виробни-

ків у сфері послуг. Основні показники економічної діяльності підприємств 

сфери нефінансових послуг. Індикатори туристичної діяльності. Статистика 

транспорту. Індикатори надання телекомунікаційних, поштових і кур’єрсь-

ких 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 ри-

нок. Ринок кредитних послуг. Ринок нерухомості. Ринок страхових послуг. 

Ринок капіталу. Фінансовий ринок. Ринок соціальних послуг. Узагальню-

ючі характеристики ринкових відносин. 

 

ТЕМА 8. Індикатори статистики  

ефективності економічної діяльності 

Статистика ефективності суспільного виробництва. Оцінка ефективно-

сті комерційної діяльності. Оцінка ефективності банківської діяльності. 

Статистика ефективності праці. Статистика ефективності використання ма-

теріальних ресурсів. Статистика ефективності фінансової діяльності. 

 

ТЕМА 9. Статистика населення 

Джерела інформації про населення. Перепис населення як джерело 
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статичної інформації. Показники чисельності та складу населення. Статево-

вікова 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 демографіч-

ні 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. 

 

5. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

 

Основна: 

1. Yanchang Zhao. Data mining applications with R / Yanchang Zhao, 
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5. Бідюк П.І. Прикладна статистика / П. І. Бідюк, О.М. Терентьєв, Т.І. 

Просянкіна-Жарова. − Вінниця: «Едельвейс і К», 2013. − 288 с. 

6. Василевская, Л.И. Статистика промышленности и бизнеса. Практикум: 
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B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D1%82%D0%B0

%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf 
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6.  ГРАФІК РОЗПОДІЛУ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ ЗА ОСВІТНЬОЮ 

ПРОГРАМОЮ ТА  ВИДАМИ НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ 

 
№ 

розділу, 

теми 

(змісто-

ві 

модулі) 

Назва розділу, теми  

(змістового модуля) 

Кількість 

годин за  ОПП 

Розподіл 

аудиторних годин 

в
сь

о
г
о

 

у тому 

числі 

л
ек

ц
ії

 

л
а

б
о

р
а
т
о
р

н
і 

за
л

ік
и

 п
о
 

м
о

д
у

л
я

х
, 

(к
о
н

т
р

о
л

ь
н

і 

р
о

б
о

т
и

) 

ауди-

торні 

СРС/ 

ІР  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ЗАЛІКОВИЙ МОДУЛЬ № 1 

Тема 1. 

Організація та 

методологія соціально-

економічної статистики 

6 4 2/- 2 2 - 

Тема 2. 
Статистичний аналіз 

даних у середовищі R 
16 6 10/- 4 2 - 

Тема 3. 

Бізнес-індикатори в 

промисловості та 

виробничі індикатори 

11 5 6/- 1 4 - 

Тема 4. 
Індикатори бізнес-

статистики в будівництві 
9 3 6/- 1 2 - 

Тема 5. 

Індикатори бізнес-

статистики у внутрішній 

і зовнішній торгівлі 

11 5 6/- 1 2 2 

Тема 6. 
Індикатори бізнес-

статистики сфери послуг 
11 5 6/- 1 4 - 

Тема 7. 
Індикатори статистики 

ринків 
9 3 6/- 1 2 - 

Тема 8. 

Індикатори статистики 

ефективності 

економічної діяльності 

9 3 6/- 1 2 - 

Тема 9. Статистика населення 9 3 6/- 1 2 - 

Тема 10. 
Статистика ринку праці 

та робочої сили 
9 3 6/- 1 2 - 

Тема 11. 
Статистика життєвого 

рівня населення 
9 3 6/- 1  2 - 

Тема 12. Аналіз та оцінка 11 5 6/- 1 4 - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

індикаторів стану 

соціальної сфери 

Разом годин 120 48 72 16 30 2 

 

 

7.  КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

АУДИТОРНИХ ЗАНЯТЬ 
 

7.1. Календарно-тематичний план лекційних занять 

№  

заня-

ття 

Тема та короткий зміст заняття Кіль-

кість 

годин 
 

1 2 3 

ЗАЛІКОВИЙ МОДУЛЬ № 1  

ТЕМА 1. Організація та методологія соціально-економічної 

статистики 

2 

1.  Статистичні одиниці. Статистичне спостереження. 

Джерела статистичної інформації. Методи та етапи 

статистичного дослідження. Роль статистики в еконо-

міці, бізнесі, управлінні соціальним розвитком. Предмет, 

метод і основні завдання соціально-економічної статис-

тики. Організація статистики в України. Класифікації і 

групування в соціально-економічній статистиці. Загальна 

характеристика системи національних рахунків. Якість 

даних. Ідентифікація конфіденційних даних. Статистич-

на конфіденційність. Формат поширення даних. 

Технології передачі даних. Публікації короткострокових 

статистичних даних про індикатори бізнес-статистики. 

2 

ТЕМА 2. Статистичний аналіз даних у середовищі R 4 

2.  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. 

2 

3.  Керуючі структури. Графіки. Інтерактивні звіти. 

Методи статистичного аналізу. Описові статистики. 

Статистичні критерії. Регресійний аналіз. Дисперсійний 

аналіз. Факторний аналіз. Методи класифікації. Аналіз 

часових рядів. 

2 
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1 2 3 

ТЕМА 3. Бізнес-індикатори в промисловості та виробничі 

індикатори  

ТЕМА 4. Індикатори бізнес-статистики в будівництві 

2 

4.  Система економічних показників короткострокової 

статистики промисловості. Індекс промислової продук-

ції. Індекс обороту продукції промисловості. Індекс 

нових замовлень у переробній промисловості.  

Інструментарій проведення статистичного спосте-

реження у будівництві. Джерела інформації. Система 

показників. Індикатори дозволів на будівництво. Ос-

новні економічні показники короткострокової статисти-

ки будівництва: Індекс будівельної продукції. Обсяг 

виконаних будівельних робіт 

2 

ТЕМА 5. Індикатори бізнес-статистики у внутрішній і 

зовнішній торгівлі 

ТЕМА 6. Індикатори бізнес-статистики сфери послуг 

2 

5.  Індекси фізичного обсягу роздрібного товарооборо-

ту. 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 статис-

тичних показників зовнішньої торгівлі послугами. Ста-

тистика обмінних курсів. 

Теоретичні аспекти індикаторів сфери послуг. Інди-

катор 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. 

2 

ТЕМА 7. Індикатори статистики ринків 

ТЕМА 8. Індикатори статистики ефективності економічної 

діяльності 

 

2 

6.  Статистичне вивчення ринку. Ринок споживчих това-

рів. Ринок засобів виробництва. Ринок праці. Ринок енер-

горесурсів. Ринок інновацій. Ринок інформаційних пос-

луг. Грошовий ринок. Валютний ринок. Фондовий ринок. 

Ринок кредитних послуг. Ринок нерухомості. Ринок стра-

2 
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1 2 3 

хових послуг. Ринок капіталу. Фінансовий ринок. Ринок 

соціальних послуг. Узагальнюючі характеристики ринко-

вих відносин. 

Статистика ефективності суспільного виробництва. 

Оцінка ефективності комерційної діяльності. Оцінка ефе-

ктивності банківської діяльності. Статистика ефективно-

сті праці. Статистика ефективності використання матеріа-

льних ресурсів. Статистика ефективності фінансової дія-

льності. 

ТЕМА 9. Статистика населення 

ТЕМА 10. Статистика ринку праці та робочої сили 

2 

7.  Джерела інформації про населення. Перепис населе-

ння як джерело статичної інформації. Показники 

чисельності та складу населення. Статево-вікова струк-

тура населення. Статистика природного руху населення. 

Абсолютні і відносні показники. Показники інтенсив-

ності відтворення населення. Методи прогнозування і 

розрахунки перспективної чисельності населення. 

Ринок праці як об'єкт статистичного вивчення. 

Система показників ринку праці. Показники зайнятості та 

безробіття. Показники навантаження та заміщення насе-

лення. Види і показники міграції робочої сили. Ста-

тистика робочої сили. Статистика персоналу господарю-

ючих суб’єктів. Показники руху та використання персо-

налу. Показники ресурсів (фондів) робочого часу та їх 

використання. Показники рівня і динаміки продуктив-

ності праці. Показники статистики оплати праці. 

Статистика трудових конфліктів. 

2 

ТЕМА 11. Статистика життєвого рівня населення 

ТЕМА 12. Аналіз та оцінка індикаторів стану 

соціальної сфери 

2 

8.  Система показників рівня життя населення. Доходи 

населення та домогосподарств. Показники забезпеченості 

населення майном і житлом. Показники витрат населен-

ня. 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. 

2 
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1 2 3 

Показники вивчення охорони здоров’я. Статистика 

освітніх послуг населення. Показники стану і розвитку 

освіти. Статистика закладів культури і мистецтва. Стати-

стичні показники злочинності. Система показників полі-

тичного та громадського життя. Статистичне вивчення 

громадської думки. 

Разом годин 16 

 

 

7.2. Календарно-тематичний план лабораторних занять,  

заліків по модулях, контрольних робіт 
  

№ 

заня-

ття 

Тема лабораторного заняття.  

Контрольні роботи (заліки по модулях) 

Кількість 

годин  

1 2 3 

ЗАЛІКОВИЙ МОДУЛЬ № 1 

 
Тема 1. Практична бізнес-статистика 

Тема 2. Статистичний аналіз даних у середовищі R 4 

1.  Лабораторна робота № 1 2 

2.  Лабораторна робота № 1 2 

 
Тема 3. Бізнес індикатори в промисловості та 

виробничі індикатори 4 

3.  Лабораторна робота № 2 2 

4.  Лабораторна робота № 2 2 

 

Тема 4. Індикатори бізнес-статистики в 

будівництві 

Тема 5. Індикатори бізнес-статистики у внутрішній 

і зовнішній торгівлі 

6 

5.  Лабораторна робота № 3 2 

6.  Лабораторна робота № 3 2 

7.  Контрольна робота 2 

 
Тема 6. Індикатори бізнес-статистики  

сфери послуг 
4 

8.  Лабораторна робота № 4 2 

9.  Лабораторна робота № 4 2 



 19 

 

Тема 7. Індикатори статистики ринків 

Тема 8. Індикатори статистики ефективності 

економічної діяльності 

 

4 

10.  Лабораторна робота № 5 2 

11.  Лабораторна робота № 5 2 

 
Тема 9. Статистика населення 

Тема 10. Статистика ринку праці та робочої сили 

 

4 

12.  Лабораторна робота № 6 2 

13.  Лабораторна робота № 6 2 

 

Тема 12. Аналіз на оцінка індикаторів стану 

соціальної сфери 

Тема 11. Статистика життєвого рівня населення 
6 

14.  Лабораторна робота № 7 2 

15.  Лабораторна робота № 7 2 

16.  Лабораторна робота № 7 2 

 Разом лабораторних занять 30 

 Разом контрольні роботи, заліки по модулях (ЗМ) 2 

 Разом годин 32 

 

 

7.3. Графік консультацій 

 

№ з/п Назва розділу, теми, зміст консультації К-ть годин 

1. Консультація до тем 1-12 2 

2. Консультації по виконанню лабораторних ро-

біт 

3 

3. Консультація по організації та виконанню 

самостійної роботи студентів 

0,5 

4. Передекзаменаційна консультація 2 

 Разом годин 7,5 
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8. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ПІДСУМКОВИЙ 

КОНТРОЛЬ 

 

1. Статистичні одиниці. Статистичне спостереження.  

2. Джерела статистичної інформації. 

3. Методи та етапи статистичного дослідження.  

4. Роль статистики в економіці, бізнесі, управлінні соціальним 

розвитком. 

5. Предмет, метод і основні завдання соціально-економічної 

статистики.  

6. Організація статистики в України.  

7. Класифікації і групування в соціально-економічній статистиці.  

8. Загальна характеристика системи національних рахунків. 

9. Якість даних.  

10. Ідентифікація конфіденційних даних. Статистична конфіденційність 

11. Формат поширення даних. Технології передачі даних.  

12. Публікації короткострокових статистичних даних про індикатори 

бізнес-статистики. 

13. Основи програмування на мові R. Платформа R Studio.  

14. Синтаксис, типи даних, основні конструкції мови R.  

15. Основні прийоми програмування на мові R.  

16. Методи програмування в R.  

17. Робота з текстом.  

18. Керуючі структури.  

19. Графіки.  

20. Інтерактивні звіти.  

21. Методи статистичного аналізу.  

22. Описові статистики. Статистичні критерії.  

23. Регресійний аналіз.  

24. Дисперсійний аналіз.  

25. Факторний аналіз.  

26. Методи класифікації.  

27. Аналіз часових рядів. 

28. Система економічних показників короткострокової статистики 

промисловості. 

29. Індекс промислової продукції.  

30. Індекс обороту продукції промисловості.  

31. Індекс нових замовлень у переробній промисловості. 

32. Інструментарій проведення статистичного спостереження у 

будівництві. Джерела інформації. Система показників.  
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33. Основні економічні показники короткострокової статистики 

будівництва: Індекс будівельної продукції. Обсяг виконаних 

будівельних робіт. 

34. Індекси фізичного обсягу роздрібного товарообороту. 

35. Індикатори продажу споживчих товарів населенню.  

36. Індекси фізичного обсягу товарообороту підприємств оптової 

торгівлі.  

37. Джерела формування даних статистики зовнішньої торгівлі 

товарами та послугами.  

38. Розрахунок індексів зовнішньої торгівлі товарами.  

39. Система вихідних статистичних показників зовнішньої торгівлі 

послугами.  

40. Статистика обмінних курсів. 

41. Індикатор цін виробників у сфері послуг.  

42. Основні показники економічної діяльності підприємств сфери 

нефінансових послуг.  

43. Індикатори туристичної діяльності.  

44. Статистика транспорту. 

45. Індикатори надання телекомунікаційних, поштових і кур’єрських 

послуг. 

46. Статистичне вивчення ринку.  

47. Ринок споживчих товарів.  

48. Ринок засобів виробництва.  

49. Ринок праці.  

50. Ринок енергоресурсів.  

51. Ринок інновацій.  

52. Ринок інформаційних послуг.  

53. Грошовий ринок.  

54. Валютний ринок.  

55. Фондовий ринок.  

56. Ринок кредитних послуг.  

57. Ринок нерухомості. 

58. Ринок страхових послуг.  

59. Ринок капіталу.  

60. Фінансовий ринок.  

61. Ринок соціальних послуг.  

62. Узагальнюючі характеристики ринкових відносин. 

63. Статистика ефективності суспільного виробництва.  

64. Оцінка ефективності комерційної діяльності.  

65. Оцінка ефективності банківської діяльності.  
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66. Статистика ефективності праці.  

67. Статистика ефективності використання матеріальних ресурсів.  

68. Статистика ефективності фінансової діяльності. 

69. Джерела інформації про населення. Перепис населення як 

джерело статичної інформації.  

70. Показники чисельності та складу населення.  

71. Статево-вікова структура населення.  

72. Статистика природного руху населення. 

73. Показники інтенсивності відтворення населення.  

74. Методи прогнозування і розрахунки перспективної чисельності 

населення. 

75. Ринок праці як об'єкт статистичного вивчення.  

76. Система показників ринку праці.  

77. Показники зайнятості та безробіття.  

78. Показники навантаження та заміщення населення.  

79. Види і показники міграції робочої сили.  

80. Статистика робочої сили.  

81. Статистика персоналу господарюючих суб’єктів.  

82. Показники руху та використання персоналу.  

83. Показники ресурсів (фондів) робочого часу та їх використання.  

84. Показники рівня і динаміки продуктивності праці.  

85. Показники статистики оплати праці.  

86. Статистика трудових конфліктів. 

87. Система показників рівня життя населення.  

88. Доходи населення та домогосподарств.  

89. Показники забезпеченості населення майном і житлом.  

90. Показники витрат населення.  

91. Показники споживання матеріальних благ.  

92. Завдання статистики і джерела даних про житло та житлові 

умови населення.  

93. Статистичне вивчення житлових умов.  

94. Соціальні та демографічні індикатори життєвого рівня.  

95. Індекс людського розвитку. 

96. Показники вивчення охорони здоров’я.  

97. Статистика освітніх послуг населення.  

98. Показники стану і розвитку освіти.  

99. Статистика закладів культури і мистецтва.  

100. Статистичні показники злочинності.  

101. Система показників політичного та громадського життя.  

102. Статистичне вивчення громадської думки. 
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9. МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 
 

Оцінювання навчальної діяльності студентів здійснюється відповідно 

до «Положення про контроль та оцінювання навчальних досягнень сту-

дентів Львівського національного університету імені Івана Франка» від 

01.03.2013 р. із змінами, затвердженими наказом ректора від 01.07.2015 р. 

№ О-96, за 100-бальною системою (за шкалою ECTS та національною 

шкалою). 

 

Система контролю знань студентів з навчальної дисципліни 

«Інструменти вимірювання і оцінювання соціально-економічних процесів» 

складається з: 

 поточного контролю; 

 підсумкового контролю у вигляді семестрового екзамену. 

 

Бали студентам нараховуються за: 

 зроблені завдання на лабораторних заняттях, 

 виконання самостійної роботи, 

 екзамен. 

 

Оцінювання рівня знань студентів на лабораторних заняттях прово-

диться за 5-ти бальною шкалою (від 1 до 5 балів). 

 

Порядок вивчення та оцінювання дисципліни доводиться до відома 

студентів протягом семестру. 

 

9.1. Таблиця оцінювання (визначення рейтингу)  

навчальної діяльності студентів 
 

Поточний та модульний контроль 

Заліковий модуль № 1 

СР 

Е
к

за
м

ен
 

РАЗОМ – 

100 балів 

Лабораторні заняття КР 

35 10 5 50 
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9.2. Система нарахування рейтингових балів  

та критерії оцінювання знань студентів 

 

№ 

з/п 

Види робіт. 

Критерії оцінювання знань студентів 

 

Б
а

л
и

 р
ей

т
и

н
г
у
 

М
а

к
си

м
а

л
ь

н
а

 

к
іл

ь
к

іс
т
ь

 б
а

л
ів

 

 

1 2 3 4 

1.   Бали поточної успішності за участь у лабораторних заняттях 

Критерії оцінювання 5 балів 

лабораторна робота виконана у зазначений термін, у повному 

обсязі, без помилок 
5 

лабораторна робота виконана у зазначений термін, у повному 

обсязі, але є незначні помилки 
4 

лабораторна робота виконана у неповному обсязі, або (та) з 

порушенням терміну її виконання, або (та) при наявності знач-

них помилок 

3 

виконання пропущеної без поважних причин лабораторної робо-

ти або повторне виконання незарахованої лабораторної роботи 
2 

лабораторна робота не виконана або не зарахована 0-1 

2.  Самостійна робота студентів (СРС) 

Критерії оцінювання 5 балів 

завдання зроблене повністю та здане вчасно, якісно оформлено 

звіт 
5 

завдання зроблене, але є незначні помилки в процесі побудови 

коду програми або неналежно оформлений звіт; 
4 

завдання зроблене, але є незначні помилки в процесі побудови 

коду програми та немає звіту; 
3 

завдання зроблене, але є суттєві помилки в процесі побудови 

коду програми та немає звіту; 
2 

завдання не виконане або тільки розпочато процес побудови 

коду програми. 
0-1 

3.  Контрольна робота 

Критерії оцінювання  10 балів 

Встановлено 1 рівень складності завдань.  

1. Перший рівень (завдання 1) – завдання із вибором відпо-

віді – тестові завдання. Завдання з вибором відповіді на теоре-

тичне питання вважається виконаним правильно, якщо в картці 

тестування записана правильна відповідь. 

20*0,5=10 
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1 2 3 4 

4.  Екзамен 

Критерії оцінювання  50 балів 

Встановлено 3 рівні складності завдань 

1. Перший рівень (завдання 1) – завдання із вибором відпо-

віді – тестові завдання. Завдання з вибором відповіді на теоре-

тичне питання вважається виконаним правильно, якщо в картці 

тестування записана правильна відповідь. 

10*2=20 

2. Другий рівень (завдання 2) – завдання з короткою відпо-

віддю. Завдання з короткою відповіддю вважається виконаним 

правильно, якщо студент дав вірні визначення, посилання, тлу-

мачення, короткі коментарі. 

3*5=15 

3. Третій рівень (завдання 3) – практичне завдання. Практич-

не завдання вважається виконаним правильно, якщо воно вико-

нано у повному обсязі, без помилок.  
15 

 
Підсумкова оцінка за результатами поточного контролю освітньої дія-

льності студентів за семестр розраховується з урахуванням балів, 

отриманих під час поточного контролю за накопичувальною системою. 

 Максимальна кількість балів за результатами: 

 поточного контролю − 50; 

 екзамену – 50. 

Максимальна кількість балів за результатами всіх видів контролю ста-

новить 100. 

 

 

 

9.3. Шкала оцінювання успішності студентів за результатами 

підсумкового контролю  

 
Оцінка в 

балах 

 

Оцінка 

за шка-

лою 

ECTS 

Визначення 

 

 

Оцінка за 

національною 

системою 

90-100 А Відмінно (EXCELENT) − 

відмінне виконання з незначною 

кількістю неточностей 
Відмінно 5 

81-89 В Дуже добре (VERI GOOD) − вище 

середніх стандартів, але з деякими 

неточностями 

Дуже 

добре 
4 
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71-80 С Добре (GOOD) − в цілому змістовна і 

правильна робота з певною кількістю 

значних неточностей 

Добре 

61-70 D Задовільно (SATISFACTORY) – 

непогано, але зі значною кількістю 

недоліків 

Задо-

вільно 
3 

51-60 Е Достатньо  (SUFFICIENT) – викона-

ння  відповідає  мінімальним критеріям 

Достат-

ньо 

21-50 FX Незадовільно (FAIL) − необхідна ще 

певна додаткова робота для успішного 

складання екзамену 

Незадо-

вільно 

2 0-20 F Незадовільно (FAIL) − необхідна 

серйозна подальша робота, 

обов'язковий повторний курс 

Незадо-

вільно 

(повторний 

курс)  
 

Студенти, що отримали сумарний бал в межах від 21 до 50 за націо-

нальною шкалою, отримують оцінку FX за шкалою ECTS та скеровуються 

на повторне складання екзамену. 

 

 

10. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Навчально-методичне та наукове забезпечення кредитно-модульної си-

стеми організації навчального процесу з навчальної дисципліни 

“Інструменти вимірювання і оцінювання соціально-економічних процесів” 

включає: 

 державні стандарти освіти;  

 навчальні та робочі навчальні плани; 

 навчальну програму; 

 робочу програму; 

 плани лабораторних робіт та методичні матеріали з їх проведення;  

 методичні матеріали до виконання самостійної роботи; 

 індивідуальні завдання;  

 завдання для проведення поточного контролю та екзамену; 

 законодавчі та інструктивно-методичні матеріали; 

 підручники і навчальні посібники. 
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11.  МЕТОДИКИ АКТИВІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ 

 

Проблемні лекції направлені на розвиток логічного мислення студен-

тів. Коло питань теми обмежується двома-трьома ключовими моментами. 

При читанні лекцій студентам даються питання для самостійного обмір-

ковування. Студенти здійснюють коментарі самостійно або за участю вик-

ладача. 

Робота в малих групах дає змогу структурувати лабораторні заняття 

за формою і змістом, створює можливості для участі кожного студента в 

роботі за темою заняття, забезпечує формування особистісних якостей та 

досвіду спілкування. 

Мозкові атаки – метод розв’язання невідкладних завдань, сутність 

якого полягає в тому, щоб висловити якомога більшу кількість ідей за дуже 

обмежений проміжок часу, обговорити і здійснити їх селекцію 

Кейс-метод – розгляд, аналіз конкретних ситуацій, який дає змогу 

наблизити процес навчання до реальної практичної діяльності. 

Презентації – виступи перед аудиторією, що використовуються для 

представлення певних досягнень, результатів роботи групи, звіту про 

виконання індивідуальних завдань тощо. 

Банки візуального супроводження – сприяють активізації творчого 

сприйняття змісту дисципліни за допомогою наочності: 

– Навчально-методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни. 

– Інтерактивні посібники, підручники . 

– Періодичні видання. 

– Лабораторний практикум. 

 

Використання навчальних технологій для активізації процесу 

навчання з дисципліни 

ТЕМА 1. Організація та методологія соціально-економічної 

статистики 

Проблемні лекції Проблемні питання: 

1. Статистичне спостереження 

2. Методи та етапи статистичного дослідження. 

3. Якість даних. Ідентифікація конфіденційних 

даних. Статистична конфіденційність. 

Мозкові атаки Мозкова атака пов’язана із обґрунтуванням пра-

ктичної необхідності проведення бізнес-статис-

тичних досліджень. 

ТЕМА 2. Статистичний аналіз даних у середовищі R 

Проблемні лекції Проблемні питання: 
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1. Основні прийоми програмування на мові R. 

2. Методи програмування в R.  

3. Інтерактивні звіти. 

4. Дисперсійний аналіз. 

Презентації Презентація можливостей роботи в R Studio та 

програмування мовою R. 

ТЕМА 3. Бізнес-індикатори в промисловості та виробничі 

індикатори 

Проблемні лекції Проблемні питання: 

1. Індекс обороту продукції промисловості. 

2. Індекс нових замовлень у переробній промис-

ловості. 

Мозкові атаки Мозкова атака щодо вибору показників для оці-

нювання рівня використання виробничих поту-

жностей підприємства. 

ТЕМА 4. Індикатори бізнес-статистики в будівництві 

Презентації Презентація методології обчислення індикато-

рів бізнес-статистики в будівництві. 

Проблемні лекції Проблемні питання: 

1. Інструментарій проведення статистичного 

спостереження у будівництві.    

2. Індикатори дозволів на будівництво.   

3. Основні економічні показники короткостро-

кової статистики будівництва 

Кейс-метод Обчислення індексів будівельної продукції, ін-

дексів обсягу виконання будівельних робіт. 

ТЕМА 5. Індикатори бізнес-статистики у внутрішній  

і зовнішній торгівлі 

Презентації Презентація методології обчислення індикато-

рів бізнес-статистики у внутрішній і зовнішній 

торгівлі. 

Проблемні лекції Проблемні питання: 

1. Індекси фізичного обсягу товарообороту під-

приємств оптової торгівлі.   

2. Система вихідних статистичних показників 

зовнішньої торгівлі послугами. 

3. Статистика обмінних курсів. 

ТЕМА 6. Індикатори бізнес-статистики сфери послуг 

Проблемні лекції Проблемні питання: 

1. Основні показники економічної діяльності під-
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приємств сфери нефінансових послуг.  

2. Індикатори надання телекомунікаційних, пош-

тових і кур’єрських послуг. 

Кейс-метод Обчислення індексів конкурентоспроможності 

подорожей і туризму, індексів споживчих нас-

троїв готельно-ресторанного бізнесу. 

ТЕМА 7. Індикатори статистики ринків 

Презентації Презентація методології обчислення індикато-

рів статистики ринків. 

Проблемні лекції Проблемні питання: 

1. Ринок засобів виробництва.   

2. Ринок капіталу. 

3. Фінансовий ринок. 

ТЕМА 8. Індикатори статистики  

ефективності економічної діяльності 

Презентації Презентація методології обчислення індикато-

рів статистики ефективності економічної діяль-

ності. 

Проблемні лекції Проблемні питання: 

1. Статистика ефективності суспільного вироб-

ництва.   

2. Статистика ефективності фінансової діяльно-

сті. 

ТЕМА 9. Статистика населення 

Проблемні лекції Проблемні питання: 

1. Показники чисельності та складу населення.   

2. Методи прогнозування і розрахунки 

перспективної чисельності населення. 

ТЕМА 10. Статистика ринку праці та робочої сили 

Проблемні лекції Проблемні питання: 

1. Види і показники міграції робочої сили.   

2. Показники статистики оплати праці.  

3. Статистика трудових конфліктів. 

Мозкові атаки Мозкова атака щодо вибору показників для оці-

нювання попиту та пропозиції робочої сили. 

ТЕМА 11. Статистика життєвого рівня населення 

Проблемні лекції Проблемні питання: 

1. Показники споживання матеріальних благ.   

2. Статистичне вивчення житлових умов.  

3. Індекс людського розвитку. 



 30 

Мозкові атаки Мозкова атака щодо вибору показників для оці-

нювання рівня життя населення. 

ТЕМА 12. Аналіз та оцінка індикаторів стану соціальної сфери 

Проблемні лекції Проблемні питання: 

1. Система показників політичного та 

громадського життя.  

2. Статистичне вивчення громадської думки. 

Кейс-метод Обчислення показників розвитку громадської 

думки, її зрілості, сформованості, єдності, 

сконсолідованості. 

 
 

 

 

12. РЕСУРСИ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ 

 

Ресурси мережі Інтернет 

 

Ресурси мережі Факультету 

з навчальної дисципліни  

1. Enrico Giovannini Understanding 

Economic Statistics – OECD, 2008 – 199 pp. 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.oecd.org/ 

dataoecd/33/39/41746710.pdf. 

2. Methodology of short-term business 

statistics - Associated documents [Елек-

тронний ресурс]. – Режим доступу:  

http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/ 

statmanuals/files/KS-BG-06-002-EN.pdf 

3. Methodology of short-term business 

statistics - Interpretation and guidelines 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/ 

statmanuals/files/KS-BG-06-001-EN.pdf 

4. R Studio [Електрон. ресурс]. – 

Режим доступу: https://www.rstudio.com/ 

5. Анализ данных в среде R 

[Електрон. ресурс]. – Режим доступу: 

https://edu.kpfu.ru/course/view.php?id=833 

6. Економічна статистика: навчаль-

ний посібник / В. М. Соболєв, Т. Г. Чала, 

О. С. Корепанов та ін. ; за ред. В. М. 

−  Навчальна програма з 

навчальної дисципліни 

„Інструменти вимірювання 

і оцінювання соціально-

економічних процесів" 

− Робоча програма з нав-

чальної дисципліни 

„Інструменти вимірювання 

і оцінювання соціально-

економічних процесів"  

− Підручники 

− Методичні   рекомендації   

з виконання самостійної 

роботи (СРС) 

− Засоби діагностики знань 

студентів з навчальної дис-

ципліни 

− Практикум для прове-

дення  лабораторних занять 

дисципліни 
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Соболєва. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 

2017. – 388 с. [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://karazinbook.univer. 

kharkov.ua/sites/default/files/book_texts/eko

n_stat_13_noyabrya_pravka_donchik_sobole

v_pechat_.pdf 

7. Підгорний А.З. Міжнародна стати-

стика: Навч. посібник. / Підгорний А.З., 

Милашко О.Г., Русєва О.П. – Одеса: 

ОНЕУ, ротапринт, 2012. – 162 с. [Елек-

трон. ресурс]. – Режим доступу: 

http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/ 

123456789/1046/3/%D0%9C%D1%96%D0

%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0% 

BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%20%D1

%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8

%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0

%B0.pdf 

8. Работа с RStudio [Електрон. Ре-

сурс]. – Режим доступу: http://r-

analytics.blogspot.com/p/rstudio.html 

9. Шипунов А.Б., Балдин Е. М Ана-

лиз данных с R. [Електрон. ресурс]. – 

Режим доступу: http://www.soc.univ.kiev. 

ua/sites/default/files/course/ materials/r1.pdf 



 32 

13. ЗМІНИ І ДОПОВНЕННЯ ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ 

 

№ 

з/п 

Зміни і доповнення до робочої програми 

(розділ, тема, зміст змін і доповнень) 

Навчальний 

рік 

Підпис завідувача 

кафедри 

1 2 3 4 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 


