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1. Опис навчальної дисципліни 

(Витяг з робочої програми  навчальної дисципліни “Статистика ринку 
товарів та послуг”) 

 

Найменування 
показників  

Галузь знань, напрям 
підготовки, освітньо-

кваліфікаційний 
рівень 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

денна форма 
навчання 

заочна форма 
навчання 

Кількість кредитів,  – 4 

Галузь знань 
05 – “Соціальні та 
поведінкові науки” 

 (шифр, назва) 

Вибіркова 

Модулів – 2 
Спеціальність 

051   «Економіка» 
(шифр, назва) 

Рік підготовки: 

Змістових модулів –4 Спеціалізація 
051Т «Економічна 

аналітика та бізнес-
статистика» 

3-й 4-й 
Курсова робота- Семестр 
Загальна кількість годин -
120  

6-й,   
Лекції 

Тижневих годин для 
денної форми навчання: 
аудиторних – 5 
самостійної роботи 
студента - 3 

Освітньо-
кваліфікаційний 
рівень: бакалавр 

 

32 год.  год. 
Практичні, семінарські 
32 год.  год. 

Лабораторні 
16 год.  год. 

Самостійна робота 
40 год. год. 

ІНДЗ: розрахункова робота 
Вид контролю: ,залік 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета: ознайомлення студентів зі статистичними методами при роботі з економічною 
інформацією, а саме методами отримання, обробки і аналізу статистичної інформації 
про явища і процеси , що відбуваються на ринках товарів , послуг та ін. 
 
Завдання: 

- оцінювання структурних зрушень в економіці,  
- аналізу динаміки та прогнозу економічних процесів,їх моделювання,  
- набуття вмінь і навичок комплексного статистичного аналізу соціально-

економічних явищ і процесів на ринках товарів та послуг. 
 
В результаті вивчення даного курсу студент повинен  
знати:  

– понятійний апарат статистики ринку товарів та послуг; 
– методологічні основи статистики ринку товарів та послуг; 
– методологію, яка застосовується в аналізі економічних явищ та процесів на 

ринках товарів та послуг; 
              вміти:  

– мати здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; 
– формувати навички використання інформаційних і комунікаційних технологій; 
– мати здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел; 
– мати здатність до креативного та критичного мислення  
– виявляти закономірності функціонування сучасної економіки на мікро- та макрорівні; 
– мати здатність застосовувати комп’ютерні технології обробки даних для вирішення 

економічних завдань, здійснення аналізу інформації та підготовки аналітичних звітів; 
– мати здатність прогнозувати на основі стандартних теоретичних та економетричних 

моделей соціально-економічні процеси; 
мати здатність використовувати аналітичний та методичний інструментарій для 

обґрунтування економічних рішень.   
3. Програма навчальної дисципліни 

Модуль 1 
Змістовий модуль 1. Основи статистики ринків   
    
             Тема 1. Предмет, метод, завдання і система показників статистики ринків  

Предмет статистики ринків як науки.  Метод зведення та групування, найсуттєвіші 
групування в статистиці ринків. Застосування балансового методу в статистиці. ринку 
товарів та послуг 

Науково-теоретичні основи і система показників статистики ринків.  
 

Тема 2. Класифікації статистики ринків. Відображення системи показників в СНР 
Основні класифікації статистики ринків. Групування підприємств за організаційно-

правовими формами господарювання та критерії поділу на малі ,середні та великі. 
Номенклатура товарів .Товарний словник, його призначення. Штрихове кодування 

товарів.  
Характеристика учасників ринку та їх економічних операцій в СНР.Класифікація 

податків і субсидій на продукти в СНР. Показники статистики ринку товарів та послуг в 
СНР. Класифікація товарів та послуг. Поняття продукту, товару, послуги, неринкової 
послуги та трансфертів. 
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Змістовий модуль 2. Статистична характеристика ринку товарів та послуг 
 

 Тема 3. Статистичний аналіз кон’юнктури ринку та конкурентного середовища. 
     Поняття і суть кон’юнктури ринку. Завдання статистики кон’юнктури ринку.  

Система показників кон’юнктури ринку.  Джерела інформації для аналізу кон’юнктури. 
Кон’юнктурні оцінки ринкової ситуації. Основна мета кон'юнктурного аналiзу. 

Розрахунок і аналіз потенціалу та місткості ринку. 
Аналіз ділової активності підприємств на ринку як елемент оцінки кон’юнктури ринку.  
     Основні етапи дослідження конкурентного середовища підприємства на ринку. 

Оцінка ринкових часток та дослідження інтенсивності конкурентної боротьби.   
Статистична оцінка монопольного становища підприємців на ринку.     

 

Тема 4. Статистика цін на ринку товарів та послуг 

Види цін і завдання статистики у їх вивченні. Організація статистики цін в Україні, 
джерела інформації про ціни. 

 Методи обчислення середніх цін у просторі і часі: для групи товарів, територій, форм 
торгівлі, для періоду часу (сезонних цін). 

 Індексний метод аналізу динаміки цін. Взаємозв’язок індексів цін змінного, 
постійного складу та індекса структурних зрушень в реалізації товару, його використання в 
економічному аналізі. Взаємозв’язок індексів цін, фізичного товарообороту та товарообороту 
у діючих цінах, його використання. Індекс купівельної спроможності гривні. 

 Статистичне спостереження у вивченні динаміки цін.Методи оцінки рівня і динаміки 
інфляції.  Методика розрахунку базового індекса споживчих цін. 

 

Тема5. Статистика соціально-економічної ефективності ринкових процесів 

Поняття і суть соціально-економічної ефективності функціонування ринку товарів. 
Завдання статистики оцінки ефективності ринкових процесів. Система показників 
ефективності ринкових процесів. Основні напрямки аналізу ефективності ринкової 
діяльності. 

 Поняття витрат торгівлі, їх класифікація і завдання статистики. Основні джерела 
інформації про витрати торгівлі. Відносний рівень витрат торгівлі в відсотках до 
товарообороту, його суть і особливості обчислення в окремих галузях торгівлі та в цілому. 
Показники аналізу відносного рівня витрат.Індексний метод аналізу динаміки відносного 
рівня витрат торгівлі у діючих і порівнянних цінах на товари. 

 Поняття витратомісткості товарообороту ( в залежності від товарного асортименту 
або складу товарообороту по галузях торгівлі). Обчислення індекса витратомісткості та 
індекса рівня витрат при незмінній структурі товарообороту. 

 Статистика фінансових результатів торговельної діяльності. Поняття доходів і 
прибутку. Завдання статистики у вивченні доходів і прибутку. Відносні рівні доходів і 
прибутку, методи їх обчислення і показники аналізу. 
            
 

Тема 6. Статистичне вивчення попиту та пропозиції 

    Макроекономічне рівняння товарів і послуг за методом товарних потоків для 
визначення рівноваги на ринку. Показники макроекономічного реалізованого  
попиту.Показники макроекономічної  реалізованої пропозиції. Тотожність макроекономічної 
реалізованої пропозиції і макроекономічного реалізованого попиту.Коефіцієнт централізації 
економіки. Макроекономічне рівняння товарів і послуг за методом грошових потоків. 
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     Поняття попиту населення на товари та послуги. Види купівельного попиту і форми 
його виявлення. Оперативні і статистичні джерела інформації про купівельний попит. 
Спеціально організовані спостереження як основний метод виявлення попиту населення. 
Статистичні методи вивчення купівельного попиту. 

 Вибірка сімей для вивчення попиту та купівельних намірів населення. Аналіз попиту 
населення: виявлення закономірностей, якісних зрушень ступеня задоволення попиту. 
Показники інтенсивності та коливань попиту. 

 Фактори, що впливають на формування та динаміку попиту, методи їх вивчення. 
Коефіцієнти еластичності попиту у статиці і динаміці, їх суть і використання у аналізі і 
прогнозуванні купівельного попиту.  

 

Модуль 2 «Статистика ринку товарів та послуг» 

Змістовий модуль 3.Статистика внутрішнього та зовнішнього ринку 
товарів  

 
Тема 7. Статистика товарообороту 

Поняття та основні ознаки товарообороту.  Категорії товарообороту за ознакою 
продавця та покупця: гуртовий, роздрібний, валовий і чистий; товарооборот виробників та 
торговельно-посередницький товарооборот. Ланковість товаропросування , її обчислення та 
значення. 

Поняття і значення оптового товарообороту і поставки товарів. Джерела формування 
товарних ресурсів і напрямки їх використання. 

Поставка як початковий етап оптової торгівлі. Статистична звітність про поставки, її 
аналіз з врахуванням виконання договірних умов про поставки. Визначення рівномірності та 
ритмічності поставок. Індексний метод аналізу динаміки поставок у фактичних і 
порівнянних цінах. 

Статистика контролю якості поставлених товарів. Коефіцієнт якості поставлених 
товарів. 
Статистика роздрібного товарообороту торговельної мережі. Поняття роздрібного 
товарообороту, його склад і завдання статистики у його вивченні. Момент обліку 
роздрібного товарообороту. Види продажу товарів, що включаються у роздрібний 
товарооборот. Поняття і склад дрібногуртового товарообороту. 
 Статистична звітність про загальний обсяг роздрібного товарообороту (форма 1-торг), 
джерела інформації для її складання. Основні напрямки аналізу роздрібного товарообороту. 
 Статистика товарної структури роздрібного товарообороту. Статистична звітність про 
товарну структуру роздрібного товарообороту (форма 3-торг), зміст її показників та джерела 
інформації для заповнення. Метод вивчення роздрібного товарообороту за товарними 
групами без недокументованих витрат. Основні напрямки аналізу товарного складу 
роздрібного товарообороту.  

Статистика товарообороту ресторанного господарства, його склад та вивчення 
загального обсягу (валового обороту). Оборот продукції власного виробництва та купованих 
товарів, їх склад. Відображення у звітності загального обсягу товарообороту ресторанного 
господарства та його складових частин. 

Поняття і суть товарної біржі і біржової діяльності. Завдання біржової статистики. 
Система показників біржової статистики. Котирування біржових цін. Методи розрахунку 
індексів товарної біржі. Методи аналізу біржової кон’юнктури. 

 
Тема 8. Статистика товарних запасів та товарооборотності 

Поняття товарних запасів, їх класифікація і завдання статистики. Методи спостереження за 
товарними запасами.  
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 Розрахунок середніх товарних запасів, товарних запасів у днях і в процентах до 
товарообороту. Аналіз якісного складу запасів. 
 Поняття оборотності товарних запасів, її показники: швидкість товарообороту в 
кількості оборотів (в разах), і час обертання в днях. Взаємозв’язок показників оборотності 
товарних запасів. Особливості обчислення показників товарооборотності в окремих галузях 
торгівлі. 
 Індексний метод аналізу динаміки показників товарооборотності. Системи 
взаємопов’язаних індексів швидкості товарообороту та часу обертання товарів, їх суть і 
використання в економічному аналізі. Фактори, що впливають на оборотність товарних 
запасів, статистичні методи їх вивчення. 
 

Тема 9. Статистика зовнішнього ринку товарів  
 

Предмет і завдання статистики руху товарів на зовнішньому ринку. Система показників 
зовнішньої торгівлі та методика їх розрахунку. Аналіз структури і динаміки товарообороту 
зовнішньої торгівлі. Статистичні показники ефективності експорту та імпорту. Індексний 
аналіз динаміки ефективності зовнішньоторгової діяльності. 

 
Тема 10. Статистика електронної комерції 

Суть та значення електронної комерції. Види електронної комерції та класифікація 
Веб-сайтів.Правове регулювання у сфері електронної комерції. Міжнародна співпраця з 
питань електронної комерції. Світовий та Європейський звіти з електронної комерції 

Організація роботи інтернет-магазину 
Аналіз даних електронної комерції 

 
Змістовий модуль 4.Статистика ринку послуг  

 

Тема 11.Концепція статистики послуг та система показників 

Мета та завдання статистики послуг. Місце та роль послуг в світлі нових понять та 
класифікацій згідно міжнародних стандартів. Джерело даних статистики послуг 
Принципи та напрями удосконалення статистики послуг. Методика розрахунку вартісних 
показників статистики послуг. 
Статистичний аналіз структури послуг. 
 

Тема 12. Статистика послуг на фінансовому ринку 

     Сутність та види фінансових ринків. Методологічна база для аналізу фінансового ринку. 
Суб’єкти фінансового ринку.  
     Статистика грошового ринку. Статистика кредитного ринку.Статистика ринку цінних 
паперів . Статистика страхового ринку. 
 

Тема 13. Статистика ринку транспортних послуг 

Транспортна діяльність – основа ринку транспортних послуг. Особливості 
транспортних послуг як продукту транспортної діяльності. Ринок транспортних послуг у 
системі статистичних класифікацій. Завдання статистики ринку транспортних послуг. 
Нормативно-правове забезпечення ринку транспортних послуг. Статистичні спостереження 
за ринком транспортних послуг. Показники перевезення вантажів та пасажирів. Методи 
статистичного аналізу показників перевезення вантажів та пасажирів. 

 
Тема 14. Статистика ринку інформаційних послуг та послуг зв’язку 
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Ринок інформаційних послуг та послуг зв’язку як об’єкти статистичного 
спостереження. Інформаційна діяльність – основа ринку інформаційних послуг та послуг 
зв’язку. Особливості інформації як продукту інформаційної діяльності. Сегментація ринку 
інформаційних послуг та послуг зв’язку. Ринок інформаційних послуг у системі 
статистичних класифікацій. Статистичні вивчення ринку інформаційних послуг та послуг 
зв’язку. Завдання статистики ринку інформаційних послуг та послуг зв’язку. Нормативно-
правове забезпечення ринку інформаційних послуг та послуг зв’язку. Інформаційно-
статистичне забезпечення ринку інформаційних послуг та послуг зв’язку. Система 
показників ринку інформаційних послуг та послуг зв’язку та їх аналіз. 

 
 

4. Структура навчальної дисципліни 
Назви змістових 

модулів і тем 
Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 
Усьог

о  
у тому числі Усього  у тому числі 

л п лаб інд ср л п лаб інд ср 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1 
Змістовий модуль 1. Основи статистики ринків 

Тема 1.  Предмет, 
метод, завдання і 
система показників 
статистики ринків   

6 2 2 - - 2       

Тема 2.Класифікації 
статистики ринків. 
Відображення системи 
показників в СНР 

7 2 2   3       

Разом – зм. модуль1 13 4 4 0 - 5       
Змістовий модуль 2. Статистична характеристика ринку  

Тема 3. Статистичне 
вивчення кон’юнктури 
ринку та конкурентного 
середовища 

7 2 2   3       

Тема  4. Статистика цін 
на ринку товарів та 
послуг 

7 2 2   3       

Тема  5. Статистика 
соціально-економічної 
ефективності ринкових 
процесів 

7 2 2   3       

Тема 6. Статистичне 
вивчення попиту та 
пропозиції  

7 2 2 - - 3       

Разом – зм. Модуль2 28 8 8   12       
Модуль 2 

Змістовий модуль 3.Статистика внутрішнього та зовнішнього ринку товарів  
Тема  7. Статистика 
товарообороту 

19 4 4 8  3       

Тема 8. Статистика 
товарних бірж 

7 2 2   3 
 

      

Тема 9. Статистика 11 4 4 - - 3       
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товарних запасів та 
товарооборотності 
Тема 10. Статистика 
зовнішнього ринку 
товарів  

7 2 2   3       

             
Разом – зм. Модуль3 44 12 12 8 - 12       

Змістовий модуль 4.Статистика ринку послуг  
Тема 11. Концепція 
статистики послуг та 
система показників 

14 2 2 8  2       

Тема 12. Статистика 
послуг на фінансовому 
ринку 

7 2 2   3       

Тема 13. Статистика 
ринку транспортних 
послуг  

7 2 2  - 3       

Тема14. Статистика 
ринку інформаційних 
послуг та послуг зв’язку  

7 2 2  - 3       

Разом – зм. Модуль5 35 8 8 8  11       
Усього годин  120 32 32 16 - 40       

 
6. Теми практичних  занять 

 
№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1.  Предмет, метод, завдання і система показників статистики ринків   2 
2.  Класифікації статистики ринків. Відображення системи 

показників в СНР 
2 

3.  Статистичне вивчення кон’юнктури ринку та конкурентного 
середовища 

2 

4.  Статистика цін 2 
5.  Статистика соціально-економічної ефективності ринкових 

процесів 
2 

6.  Статистичне вивчення попиту та пропозиції 2 
7.  Статистика товарообороту 4 
8.  Статистика товарних бірж 2 
9.  Статистика товарних запасів та товарооборотності 4 
10.  Статистика зовнішнього ринку товарів  
11.  Концепція статистики послуг та система показників 2 
12.  Статистика послуг на фінансовому ринку  
13.  Статистика ринку транспортних послуг 2 
14.  Статистика ринку інформаційних послуг та послуг зв’язку 2 

                                                                                                                                                                                                                     
7. Теми лабораторних  занять 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Апріорний аналіз статистичних даних соціально-економічних 
явищ та процесів на ринку товарів та послуг в пакеті  

8 
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STATISTICA 7 
2 Диференціація споживчого ринку за допомогою кластерного 

аналізу 
8 

 
8. Самостійна  робота 

 
№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1.  Предмет, метод, завдання і система показників статистики ринків   2 
2.  Класифікації статистики ринків. Відображення системи 

показників в СНР 
3 

3.  Статистичне вивчення кон’юнктури ринку та конкурентного 
середовища 

3 

4.  Статистика цін 3 
5.  Статистика соціально-економічної ефективності ринкових 

процесів 
3 

6.  Статистичне вивчення попиту та пропозиції 3 
7.  Статистика товарообороту 3 
8.  Статистика товарних бірж 3 
9.  Статистика товарних запасів та товарооборотності 3 
10.  Статистика зовнішнього ринку товарів 3 
11.  Концепція статистики послуг та система показників 2 
12.  Статистика послуг на фінансовому ринку 3 
13.  Статистика ринку транспортних послуг 3 
14.  Статистика ринку інформаційних послуг та послуг зв’язку 3 

 
9. Індивідуальне навчально - дослідне завдання 

 
   Протягом першого та другого семестру  передбачено два індивідуально-дослідних 

завдань, які передбачають проведення аналітичної роботи за індивідуальною тематикою. 
Результати дослідження оформляється у вигляді реферату, який складається з двох частин: 
теоретичної та аналітичної. Обсяг завдання складає до 20 друкованих аркушів. 

 
                                       10. Методи навчання 
У реалізації навчальних цілей і завдань вивчення дисципліни “ Статистика ринку 

товарів та послуг ” використовуються різні типи методів за джерелом знань (словесні, наочні 
та практичні) і характером пізнавальної діяльності (пояснювально-ілюстративні, 
репродуктивні,  проблемного викладу,  частково-пошукові,  дослідницькі) 

Викладання курсу “ Статистика ринку товарів та послуг” передбачає: 
− демонстрацію сучасних інформаційних послуг і статистичних продуктів Державної 

служби статистики та її регіональних управлінь з використанням засобів Інтернет та 
офіційних сайтів відповідних органів, 

− використання пакетів прикладних програм в оволодінні та застосуванні методів 
статистичної обробки даних під час аудиторних занять та самостійного виконання 
індивідуальної розрахункової роботи наскрізного характеру, 

− ілюстрацію основних положень курсу з використанням програмних і технічних 
засобів мультимедійної техніки 

− виконання завдань дослідницького характеру в процесі аналізу певної об’єкту 
(відповідно до сфери майбутньої професійної діяльності фахівця) з використанням 
офіційної статистичної інформації та методів і показників статистичного аналізу.  
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11. Методи контролю 

Контроль знань, набутих в процесі вивчення навчальної дисципліни «Економічна 
статистика», відбувається у формі усного опитування, письмових контрольних робіт та 
підсумкового письмового екзамену. Оцінювання усних відповідей та контрольних робіт 
студента (студентки) відбувається за чотирибальною системою: „незадовільно” 
(позначається цифрою ”2”), „задовільно” („3”), “добре” („4”) та “відмінно” („5”). 

Оцінки «відмінно»(3 бали) заслуговує студент (студентка), який (яка) виявив 
(виявила) всебічні, системні й глибокі знання навчального матеріалу і вміння вільно 
виконувати передбачені програмою завдання, ознайомлений (ознайомлена) з основною і 
додатковою літературою. Зазвичай, оцінка «відмінно» ставиться студентам, які засвоїли 
основні поняття економічної статистики та використовують їх при розв'язанні задач. 

Оцінки «добре» (2 бали)  заслуговує студент (студентка), який (яка) виявив (виявила) 
повне знання навчального матеріалу, успішно виконав (виконала) передбачені програмою 
завдання, засвоїв (засвоїла) рекомендовану основну літературу. Як правило, оцінка «добре» 
виставляється студентам, які засвідчили системні знання понять та принципів економічної 
статистики і вміють їх застосовувати на практиці. Одночасно вони допустили певні 
неточності, помилки, які зумовили некоректність окремих результатів та висновків. 

Оцінки «задовільно» (1 бал)  заслуговує студент, який виявив знання основного 
навчального матеріалу в обсязі, потрібному для подальшого навчання і майбутньої роботи за 
професією, частково впорався з виконанням передбачених програмою завдань, 
ознайомлений із частиною рекомендованої основної літератури. Зазвичай, оцінка 
«задовільно» виставляється студентам, які допустили суттєві помилки в усних відповідях та 
при виконанні завдань контрольних робіт, мали серйозні труднощі у спробах усунути ці 
помилки самостійно. 

Оцінка «незадовільно» (0 балів)  виставляється студентові, який виявив значні 
прогалини в знаннях основного навчального матеріалу, допустив грубі помилки у виконанні 
передбачених програмою завдань, незнайомий з основною літературою. Як правило, 
«незадовільна» оцінка виставляється студентам, у яких відсутні знання з економічної 
статистики або їх недостатньо для продовження навчання чи початку професійної діяльності. 

Невмотивований пропуск практичного заняття тягне за собою виставлення за нього 
негативної оцінки. Екзамен – письмовий. Екзаменаційний білет складається із 20 тестових 
завдань  як теоретичних так і розрахункових різного рівня складності. 

Контроль виконання курсової роботи включає поточний контроль за виконанням 
розрахунків за трьома розділами та захист перед комісією. Оцінка виконання та захисту 
курсової роботи проводиться за 100-бальною шкалою. 

12. Розподіл балів, що присвоюється студентам 
Оцінювання знань студентів здійснюється за 100-бальною шкалою. Підсумкова оцінка 

розраховується на основі суми балів, отриманих студентом (студенткою) за виконані 
впродовж семестру контрольні роботи та за підсумкову або екзаменаційну роботу. 
Нарахування балів за кожен із видів робіт здійснюється у відповідності із принципами, 
викладеними нижче: 

 максимальна кількість балів при оцінюванні знань студентів з дисципліни, 

яка завершується екзаменом, становить за поточну успішність 50 балів, на 

екзамені – 50 балів; 

 при оформленні документів за екзаменаційну сесію використовується 

таблиця відповідності оцінювання знань студентів за різними системами. 
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Розподілу балів, які отримують студенти  
Поточне тестування та самостійна робота Лабора 

торні  
роботи 

Модульні 
контрольні 

роботи 

Підсум 
ковий  

екзамен 

Сума 
Змістовий 

модуль 
№1 

Змістовий 
модуль №2 

Змістовний 
модуль №4 

 

Змістовний 
модуль №5 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 
 

Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 Т13 Т14  
 
 

10 

 
 
 

10 

 
 
 

50 

 
 
 

100 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 
 
Т1, Т2 ... Т12 – теми змістових модулів 

 
 

Шкала оцінювання: Університету , національна та ECTS 

Оцінка в 

балах 

Оцінка  

ECTS 

 

Визначення 

За національною шкалою 

Екзаменаційна оцінка, 

оцінка з диференційованого 

заліку 

 

Залік 

90 – 100 А Відмінно Відмінно 
 

 

Зараховано 

81-89 В Дуже добре  
Добре 

71-80 С Добре 

61-70 D Задовільно  
Задовільно  

51-60 Е  Достатньо 

 
 

Протягом семестру проводиться не менше двох модулів або колоквіумів чи 

контрольних робіт або інших видів контролю. Максимальна кількість балів, яка 

встановлюється для цих видів контролю, а також відповідність оцінок FX та F у шкалі 

ECTS, у балах та національній шкалі визначається Вченими радами факультетів або 

кафедрами, які забезпечують викладання відповідних дисциплін. 

13. Методичне забезпечення 
Відкрита частина тестових завдань з курсу « Статистика ринку товарів та послуг» у 

електронному вигляді передається студентам лектором на початку навчального семестру. 
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14. Рекомендована література 
Базова 

1. Підгорний А.З., Самотоєнкова О.В. Статистика ринків: Навчальній посібник. - Одеса: 
ОДЕУ, 2014 р. – 408 с 

2. Рождєственська Л.Г. Статистика ринку товарів і послуг:Навч.посіб.-К.:КНЕУ,2005. - 
419 с. 

3. Статистика ринків.підручник/наук.ред. Парфенцева Н.О..-К.:ДП «Інформаційно-аналітичне 
агентство»,2007.-863 с. 

4. Статистика ринків : підруч. для екон. спец. вищ. навч. закл. / Манцуров І. Г. [та ін.] ; за 
ред. д-ра екон. наук, проф. І. Г. Манцурова ; ДВНЗ Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана. 
- К. : КНЕУ, 2009. - 541 с. : рис., табл. 

 
Допоміжна 

1. Інструкція про облік роздрібного товарообороту і товарних залишків. Затверджена 
Міністерством статистики України 28.12.96 № 389. - К.: вид-во Міністерства 
статистики, 1997.  

2. Методика визначення монопольного (домінуючого) становища суб'єктів 
господарювання на ринку. Київ.2002. Режим доступу: http//www.rada.gov.ua 
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