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Назва курсу   Соціальна статистика і аналіз ринку праці 
Адреса викладання 

курсу   
м. Львів, проспект Свободи 18   

Факультет та кафедра, 
за якою закріплена 

дисципліна   

Економічний факультет, кафедра статистики   

Галузь знань, шифр та 
назва спеціальності   

Спеціальність – 051 «Економіка».  

Викладачі курсу   Прокопович-Павлюк Ірина Володимирівна, кандидат економічних 
наук,  доцент кафедри статистики економічного факультету   

Контактна інформація 
викладачів   

iryna.prokopovych-pavlyuk@lnu.edu.ua    

https://econom.lnu.edu.ua/employee/prokopovych-pavlyuk-i-v ,   
м. Львів, пр.Свободи 18, а.215   

Консультації по курсу 
відбуваються   

Консультації в день проведення лекцій/практичних занять (за 
попередньою домовленістю). Також можливі он-лайн консультації 
через систему дистанційного навчання MOODLE http://e-
learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=3176. Для погодження часу 
консультацій слід писати на електронну пошту викладача.   

Сторінка курсу   http://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=3176  
Інформація про курс   Навчальна дисципліна „ Соціальна статистика і аналіз ринку праці ” 

дає можливість дізнатися про соціальну систему, ринок праці та 
напрями статистичного аналізу соціальних явищ, а також джерела 
інформації. Після вивчення студент вмітиме аналізувати явища та 
процеси суспільного життя, використовуючи статистичний 
інструментарій, організовувати та проводити соціальні дослідження. 

Коротка анотація 
курсу   

Дисципліна «Соціальна статистика і аналіз ринку праці» є 
дисципліною вільного вибору студента для підготовки за освітньою 
програмою __бакалавра__, яка викладається в ___7__ семестрі в 
обсязі ____3_____ кредитів (за Європейською Кредитно-
Трансферною Системою ECTS).  

Мета та цілі курсу   Основною метою курсу є формування системи теоретичних знань та 
практичних навичок по використанню статистичних методів та 
прийомів дослідження соціальних явищ та процесів, які 
відбуваються в суспільстві.  
Цілями є опанування базових знань, необхідних для статистичного 
аналізу соціальних явищ та процесів; набуття навиків застосування 
статистичних методів для кількісного оцінювання стану та динаміки 
явищ і процесів, що відбуваються в суспільному житті та на ринку 
праці зокрема. 
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Література для 
вивчення дисципліни   

Основна   

1.  Бараник З.І. Статистика праці: Навч. посібник.  К.: КНЕУ, 2003. 
246 с. 
2. Костецький Я.І. Соціальна статистика: Навчальний посібник. 
Тернопіль: Економічна думка, 2011. 303 с. 
3. Лібанова Е.М. Ринок праці: Навч. посібник. К.:Центр навч. літ, 
2003. 224 с. 
4. Лібанова Е., Палій О. Ринок праці та соціальний захист: навч. 
посібник із соц. політики.  К.: Основи, 2004. 491 с. 
5. Столяров Г.С., Огай М.Ю. Соціальна статистика: навч.-метод. 
посіб. для самост. вивч. диц. К.: КНЕУ, 2003. 195 с. 
6. Удотова Л. Ф. Соціальна статистика: підручник. К. : КНЕУ, 
2002. 376 с. 

Допоміжна   

7. Богдан О. Що варто знати про соціологію та соціальні 
дослідження. Посібник-довідник/ О.Богдан  - К.: Дух і літера, 2015 р. 
380 с. 
8. Борисова Ю. В. Методологія та методи соціальних досліджень: 
навч. посіб. / Ю. В. Борисова— К. : ДЦССМ, 2003. 216 с.  
9. Матковський С.О. Теорія статистики: навч. посібник / 
С.О. Матковський, О.Р. Марець.  К.: Знання, 2009. 534 с. 
10. Матковський С.О., Гальків Л.І. , Гринькевич О.С., Сорочак О.З. 
Статистика: навчальний посібник. Львів:  Новий світ, 2009.  430с.  
11. Самотоєнкова О.В., Ольвінська Ю.О. Соціальна статистика. 
Навчальний посібник–Одеса: ОДЕУ,ротапринт, 2009 р. 102 с. 
12. Статистика ринку праці: міжнародні стандарти та 
національний досвід. Навч. посібник/ за ред. Н.С.Власенко, Н.В. 
Григорович, Н.В. Рубльової.-К: ТОВ „Август Трейд”, 2006. 320 с.  

Інформаційні ресурси  

 1. Державна служба статистики України. http://ukrstat.gov.ua/   
2. Головне управління статистики у Львівській області.
 http://lv.ukrstat.gov.ua/  
3. Державна служба зайнятості https://www.dcz.gov.ua/   
4. Євростат https://ec.europa.eu/eurostat/web/main/home  
5. Статистичний відділ ООН https://unstats.un.org/home/  
6. Департамент статистики міжнародної організації праці (ILO) 
http://www.ilo.org/stat/lang--en/index.htm    

Тривалість курсу      150   год.   

Обсяг курсу    64  години аудиторних занять. З них 32 годин лекцій, 32 годин 
практичних занять та _86_ годин самостійної роботи   

Очікувані результати 
навчання   

В результаті вивчення даного курсу студент повинен   

знати: теоретико-методологічні засади статистичного 
вимірювання та аналізу явищ і процесів соціального характери та 
ринку праці зокрема; існуючі міжнародні стандарти та рекомендації 
щодо статистичного вимірювання та аналізу ринку праці; 
особливості вітчизняної законодавчо-нормативної бази, методів 
організації і планування статистичного спостереження соціальної 
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сфери; підходи та методи побудови та аналізу соціальних 
індикаторів і закономірностей соціального розвитку; основні 
соціальні проблеми в Україні та у світі. 

вміти:  знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел 
щодо соціальних явищ, процесів; вільно користуватися існуючими 
міжнародними, національними, регіональними базами статистичних 
даних; розраховувати та інтерпретувати соціальні індикатори, 
характеристики ринку праці; аналізувати тенденції та чинники 
розвитку ринку праці та гуманітарної сфери; розробляти пропозиції 
щодо удосконалення статистичного спостереження та аналізу 
соціальних явищ, процесів. 

Ключові слова   соціальна статистика, ринок праці, населення, домогосподарство, 
робоча сила, зайнятість, безробіття, неформальна зайнятість, рівень 
життя, індекс людського розвитку, доходи, споживання, освіта, 
охорона здоров’я, бюджет часу.    

Формат курсу  Очний /заочний    

Очна (денна) форма навчання передбачає постійний особистий 
контакт науково-педагогічного працівника і студента, що забезпечує 
надбання глибоких системних знань, стійких умінь. Студенти денної 
форми навчання зобов’язані відвідувати навчальні заняття згідно з 
розкладом та своєчасно виконувати навчальні завдання відповідно 
до робочої програми.    

Теми   Подано нижче у табличній формі схема курсу «Соціальна 
статистика і аналіз ринку праці»1   

Підсумковий   
контроль, форма   

Залік за підсумками 
поточної успішності  

Пререквізити   Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з 
статистики, економічного аналізу, інформаційних комп’ютерних 
технологій, достатніх для сприйняття категоріального апарату, 
розуміння джерел та способів одержання даних, їх зведення та 
аналізу   

Навчальні методи та 
техніки, які будуть   

використовуватися під 
час викладання курсу   

Презентації, лекції, спільні розробки, робота у групах, дискусія, 
підготовка реферативних досліджень.   

Лекційна форма навчання:    

проведення лекцій із використанням мультимедійної техніки та 
комп’ютера; в період дистанційного навчання – проведення лекцій 
на платформі MS Teams. 

Семінарські та практичні заняття:  

доповідь, відповідь, обговорення; презентації проведеного аналізу, 
тестування, розв’язування практичних задач, переважно з 
реальними статистичними даними.  

Необхідне 
обладнання   

Для вивчення курсу достатньо володіти загально вживаними 
програми такими як Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, 
Microsoft Office Power Point. 



Критерії оцінювання   

(окремо для кожного 
виду навчальної 

діяльності)   

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються за наступним співвідношенням:  

• активність під час практичних та семінарських занять: 
максимально балів  10  

• тести для самоконтролю: максимально балів 20   
• реферати, доповіді, есе: максимально балів 10 
• аналітичне дослідження: максимально балів 20 
• контрольні заміри (модуль): максимально балів 50  

Підсумкова максимально балів _100_   
Опитування   Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано після 

завершення курсу. 

   

   

   

 

 



 

Тиж. / 
дата / 
год.-   

Тема, план, короткі тези   Форма 
діяльності 
(заняття)* 
*лекція, 

самостійна, 
дискусія, 
групова 
робота)   

Література.*** Ресурси в інтернеті   Завдання для 
самостійної 
роботи, год   

Термін 
викона
н-ня   

1 тиж.  
  

7/09/20
  

 2 год 

Модуль І. 

Тема 1. Предмет, метод, завдання курсу 
«Соціальна статистика та аналіз ринку праці» 

Об’єкт, предмет соціальної статистики. Методи , 
завдання та основні розділи соціальної статистики. 
Інформаційна база. 

Лекція   Презентаційні матеріали до лекції:  
http://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=3176   
Рекомендована література: 

1. Самотоєнкова О.В., Ольвінська Ю.О. Соціальна статистика. 
Навчальний посібник–Одеса: ОДЕУ,ротапринт, 2009 р. 102 с. 
2. Столяров Г.С., Огай М.Ю. Соціальна статистика: навч.-метод. 
посіб. для самост. вивч. диц. К.: КНЕУ, 2003. 195 с. 
3. Удотова Л. Ф. Соціальна статистика: підручник. К. : КНЕУ, 
2002. 376 с. 

Опрацювання 
матеріалу лекції 
– 2 год.  

До 
7.09.20
  

1 тиж.  
  

7/09/20
  2 год  

Тема. Предмет, об’єкти та завдання дисципліни 

  

Семінар  

  

Теми для підготовки доповідей:  
1. Джерела інформації у соціальній статистиці. 
2. Перепис населення  
Рекомендовані джерела: 
http://www.ukrstat.gov.ua/  

Опрацювання 
рекомендованих 
джерел, 
підготовка 
доповідей   2 год 

До 
9.09.20
  

2 тиж.  
  

14/09/2
0  

  

2 год  

  

Тема 2. Організація соціальних досліджень (Ч.1) 

Поняття та види соціальних досліджень. Етапи 
соціального дослідження. Програма та 
інструменти соціального дослідження.Шкала як 
еталон вимірювання соціальних характеристик. 
Види шкал (номінальна, порядкова, метрична) та 
припустимі математичні операції з ними. 
Порівняльні методи: попарне порівняння, 
шкалювання з постійною сумою; метод q-
сортування. Стійкість вимірювання. Кодування 
інформації. 

Лекція   Презентаційні матеріали до лекції:  
http://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=3176  
 Рекомендовані джерела: 
1. Богдан О. Що варто знати про соціологію та соціальні 
дослідження. Посібник-довідник/ О.Богдан  - К.: Дух і літера. 2015 
р. – 380 с. http://www.sii.org.ua/wp-
content/uploads/2016/07/Bogdan_SocResearch.pdf  
2. Борисова Ю. В. Методологія та методи соціальних 
досліджень: навч. посіб. / Ю. В. Борисова— К. : ДЦССМ, 2003. – 
216 с. 
3. http://www.vidr.dp.ua/zbirnik/2011-01(5)/11byvema.pdf   

Повторення 
матеріалу лекції  

2 год 

До 
28.09  

http://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=3176
http://www.ukrstat.gov.ua/
http://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=3176
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2 тиж.  
 14/09/
20  

 2 год  

Тема. Вибір та обґрунтування теми соц. 
дослідження.  

Визначення об’єкта дослідження, формулювання 
гіпотез, вибір методів дослідження 

Семінар  

  

   Робота в групах 

Розв’язування 
тестів - 1 год,   

До 
21.09  

3 тиж.  
  

21/09/2
0  

  

2 год  

Тема 2. Організація соціальних досліджень (Ч.2) 

Поняття вибіркової сукупності. Умови 
застосування вибіркового методу.  
Репрезентативна та нерепрезентативна вибірка. 
Похибка, ймовірність та дизайн-ефект у вибірці. 
Специфічні вибіркові методи у соціальних 
дослідженнях (RDS та TLS вибірка, метод 
коефіцієнтів) 

 Лекція    Презентаційні матеріали до лекції:  
http://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=3176  
 Рекомендовані джерела: 
1. Богдан О. Що варто знати про соціологію та соціальні 
дослідження. Посібник-довідник/ О.Богдан  - К.: Дух і літера. 2015 
р. – 380 с. http://www.sii.org.ua/wp-
content/uploads/2016/07/Bogdan_SocResearch.pdf  
2. Борисова Ю. В. Методологія та методи соціальних досліджень: 
навч. посіб. / Ю. В. Борисова— К. : ДЦССМ, 2003. – 216 с. 

 Опрацювання 
рекомендованих 
джерел. 
Опрацювання 
матеріалу лекції 
– 2 год.  

До 
28.09  

3 тиж.  

21/09/2
0  

2 год  

Тема. Розробка програми та запитальника. 

Розробка анкети. Опрацювання різних типів 
запитань. Створення Goggle форми. 

Семінар  

 
Відео: 
https://www.youtube.com/watch?v=8z1HksFwDug  
https://www.google.com/intl/uk_ua/forms/about/   

Робота в групах. 
Дискусія. (4 
год). Тестування 
в системі Modle 
(1 год) 

До 
28.09 

4 тиж 

28/09/2
0 

2 год  

 

Тема 3. Соціальна система та її складові (Ч.1) 

Населення як статистична сукупність. Соціальна 
структура населення. Соціальна верства та 
соціальна група. Соціальні відносини та соціальні 
процеси. Соціальний інститут як інституційна 
одиниця, відображення в СНР. Соціальна 
стратифікація та соціальна мобільність. 

Лекція Презентаційні матеріали до лекції:  
http://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=3176  
 Рекомендовані джерела: 

1. Костецький Я.І. Соціальна статистика: Навчальний 
посібник. Тернопіль: Економічна думка, 2011. 303 с. 

2. Социальная статистика / под ред. И. И. Елисеевой. М.: 
Финансы и статистика, 2002. 480 с. 

3. http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/9639/K
hutkyy_Suchasna_hlobalna_sotsialna.pdf  

 

Опрацювання 
рекомендованих 
джерел. 
Опрацювання 
матеріалу лекції 
– 2 год.  

До 
5.10 

http://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=3176
http://www.sii.org.ua/wp-content/uploads/2016/07/Bogdan_SocResearch.pdf
http://www.sii.org.ua/wp-content/uploads/2016/07/Bogdan_SocResearch.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=8z1HksFwDug
https://www.google.com/intl/uk_ua/forms/about/
http://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=3176
http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/9639/Khutkyy_Suchasna_hlobalna_sotsialna.pdf
http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/9639/Khutkyy_Suchasna_hlobalna_sotsialna.pdf


4 тиж 

28/09/2
0 

2 год  

 

Тема 3. Вибірковий метод у соціальних 
дослідженнях 

Практичне Рекомендована література: 

1. Матковський С.О. Теорія статистики: навч. посібник / 
С.О. Матковський, О.Р. Марець.  К.: Знання, 2009. 534 с. 
2. Матковський С.О., Гальків Л.І. , Гринькевич О.С., Сорочак О.З. 
Статистика: навчальний посібник. Львів:  Новий світ, 2009.  430с.   

Підготовка звіту 
з виконаних 
робіт соц. 
дослідження. (6 
год) 
Розв’язування 
задач (1 год) 

до 
28.09 

5 тиж 

5/10/20 

2 год  

 

Тема 3. Соціальна система та її складові (Ч.2) 

Статистичне вивчення структури населення. 
Категорії чисельності населення. Основні 
показники руху і відтворення, методи 
прогнозування чисельності населення. Статистика 
розселення населення. Сім’ї та домогосподарства. 
Джерела інформації про населення. Перепис 
населення. 

Лекція Презентаційні матеріали до лекції:  
http://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=3176  
 Рекомендовані джерела: 
1. Костецький Я.І. Соціальна статистика: Навчальний посібник. 
Тернопіль: Економічна думка, 2011. 303 с. 
2. Социальная статистика / под ред. И. И. Елисеевой. М.: 
Финансы и статистика, 2002. 480 с. 
 

 

Опрацювання 
рекомендованих 
джерел. 
Опрацювання 
матеріалу лекції 
– 2 год.  

до 
12.10 

5 тиж 

5/10/20 

2 год  

Тема 4. Населення як об’єкт вивчення соціальної 
статистики. Стратифікація суспільства 

Практична Рекомендовані джерела: 
1. Костецький Я.І. Соціальна статистика: Навчальний посібник. 
Тернопіль: Економічна думка, 2011. 303 с. 
2. Социальная статистика / под ред. И. И. Елисеевой. М.: 
Финансы и статистика, 2002. 480 с. 

Дискусія. 
Бесіда. 
Опитування. 
Розв’язування 
задач (2 год). 

до 
12.10 

http://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=3176


6 тиж 

12/10/2
0 

2 год  

 

Модуль ІІ. СТАТИСТИКА РИНКУ ПРАЦІ 

Тема 4. Статистика ринку праці (Ч.1) 

Резолюція МОП зі статистики трудової діяльності. 
Форми трудової діяльності. Склад робочої 
сили.Статистика зайнятості і безробіття. 
Показники для аналізу робочої сили та окремих 
форм трудової діяльності. Класифікації, що 
використовуються в аналізі робочої сили. 
Безробіття як соціально-економічне явище. 
Статистичний аналіз безробіття: показники та 
напрями статистичного аналізу.  

Лекція Презентаційні матеріали до лекції:  
http://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=3176  
 Рекомендовані джерела: 

1. Бараник З.І. Статистика праці: Навч. посібник.  К.: КНЕУ, 2003. 
246 с. 
2. Лібанова Е.М. Ринок праці: Навч. посібник. К.:Центр навч. літ, 
2003. 224 с. 
3. Лібанова Е., Палій О. Ринок праці та соціальний захист: навч. 
посібник із соц. політики.  К.: Основи, 2004. 491 с. 
4. Методологічні положення щодо класифікації та аналізу робочої 
сили й окремих форм трудової діяльності, затверджені наказом 
Держстату від 27.01.2017 №22, із змінами, затвердженими наказом 
Держстату від 28.12.2018 №292 URL: http://ukrstat.gov.ua/ (дата 
звернення: 12.08.2020). 
5. Методологічні положення обстеження робочої сили, 
затверджені наказом Держстату від 06.07.2018 №128, зі змінами, 
затвердженими наказом Держстату від 29.04.2020 №131 URL: 
http://ukrstat.gov.ua/  (дата звернення: 12.08.2020). 

Опрацювання 
рекомендованих 
джерел. 
Опрацювання 
матеріалу лекції 
– 2 год.  

 

6 тиж 

12/10/2
0  

2 год  

Тема. Населення як об’єкт вивчення соціальної 
статистики. Стратифікація суспільства 

Практична Рекомендовані джерела: 
1. Костецький Я.І. Соціальна статистика: Навчальний посібник. 
Тернопіль: Економічна думка, 2011. 303 с. 
2. Социальная статистика / под ред. И. И. Елисеевой. М.: 
Финансы и статистика, 2002. 480 с. 

Розв’язування 
задач (1 год). 

Тестування в 
системі Modle (1 
год)  

до 
12.10 

7 тиж 

19/10/2
0 

2 год  

Тема 4. Статистика ринку праці (Ч.2) 

Аналіз гендерних аспектів на ринку 
праці. Статистичне вивчення 
неформальної зайнятості.  Показники 
руху робочої сили. Трудова міграція.  
Джерела інформації статистики ринку 
праці. Адміністративні дані Державної 
служби зайнятості. 

Лекція Презентаційні матеріали до лекції:  
http://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=3176  
 Рекомендовані джерела: 

1. Статистика ринку праці: міжнародні стандарти та національний 
освід. Навч. посібник/ за ред. Н.С.Власенко, Н.В. Григорович, Н.В. 
убльової.-К: ТОВ „Август Трейд”, 2006. 320 с.  

Опрацювання 
рекомендованих 
джерел. 
Опрацювання 
матеріалу лекції 
– 2 год.  

 

http://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=3176
http://www.ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2018/292/mp_rs_new.pdf
http://www.ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2018/292/mp_rs_new.pdf
http://www.ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2018/292/mp_rs_new.pdf
http://www.ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2018/292/mp_rs_new.pdf
http://ukrstat.gov.ua/
http://www.ukrstat.gov.ua/norm_doc/2020/131/%D0%9C%D0%9F_%20%E2%84%96131.pdf
http://www.ukrstat.gov.ua/norm_doc/2020/131/%D0%9C%D0%9F_%20%E2%84%96131.pdf
http://www.ukrstat.gov.ua/norm_doc/2020/131/%D0%9C%D0%9F_%20%E2%84%96131.pdf
http://ukrstat.gov.ua/
http://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=3176


2. Методологічні положення щодо визначення неформальної 
айнятості населення, затверджені наказом Держстату від 23.01.2013 

№16 URL: http://ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 18.08.2020). 

7 тиж 

19/10/2
0 

2 год  

Тема. Статистичне дослідження ринку 
праці 

Аналіз робочої сили, зайнятості та 
безробіття. 

Практична Рекомендовані джерела: 

1. Бараник З.І. Статистика праці: Навч. посібник.  К.: КНЕУ, 2003. 
246 с. 
2. Лібанова Е.М. Ринок праці: Навч. посібник. К.:Центр навч. літ, 
2003. 224 с. 
3. Лібанова Е., Палій О. Ринок праці та соціальний захист: навч. 
посібник із соц. політики.  К.: Основи, 2004. 491 с. 

Опрацювання 
матеріалу лекції. 
Опитування. 
Розв’язування 
задач (1 год).  

 

8 тиж 

26/10/2
0 

2 год  

Тема 5. Статистика оплати та умов праці  

Витрати підприємств на утримання робочої сили. 
Заробітна плата як «ціна праці», її функції, види. 
Мінімальна заробітна плата. Практика 
встановлення мінімальної заробітної плати. Форми 
і системи заробітної плати. Склад фонду заробітної 
плати. Аналіз динаміки заробітної плати. 
Статистика умов праці та трудових конфліктів.  

Лекція Презентаційні матеріали до лекції:  
http://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=3176  
 Рекомендовані джерела: 

1. Бараник З.І. Статистика праці: Навч. посібник.  К.: КНЕУ, 2003. 
246 с. 
2. Лібанова Е.М. Ринок праці: Навч. посібник. К.:Центр навч. літ, 
2003. 224 с. 
3. Лібанова Е., Палій О. Ринок праці та соціальний захист: навч. 
посібник із соц. політики.  К.: Основи, 2004. 491 с. 

Опрацювання 
рекомендованих 
джерел. 
Опрацювання 
матеріалу лекції 
– 2 год.  

 

8 тиж 

26/10/2
0 

2 год  

Тема. Статистичний аналіз заробітної плати  

Аналіз оплати праці. Оцінка гендерних 
особливостей в оплаті праці. Розрахунок індексів 
номінальної та реальної заробітної плати та їх 
динаміки.  

Практична Рекомендовані джерела: 

1. Бараник З.І. Статистика праці: Навч. посібник.  К.: КНЕУ, 2003. 
246 с. 
2. Лібанова Е.М. Ринок праці: Навч. посібник. К.:Центр навч. літ, 
2003. 224 с. 
3. Лібанова Е., Палій О. Ринок праці та соціальний захист: навч. 
посібник із соц. політики.  К.: Основи, 2004. 491 с. 

Опрацювання 
матеріалу лекції. 
Опитування. 
Розв’язування 
задач (1 год). 
Тестування в 
системі Modle (1 
год)   

 

http://www.ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2013/16/metod_16.zip
http://www.ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2013/16/metod_16.zip
http://www.ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2013/16/metod_16.zip
http://ukrstat.gov.ua/
http://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=3176


9 тиж 

2/11/20 

2 год  

Модуль ІІІ. 

Тема 6. Статистика доходів та рівня життя 
населення (Ч.1). 

Поняття рівня життя. Система показників 
статистики рівня життя. Способи оцінки рівня 
життя. Завдання з вивчення рівня життя. Поняття і 
склад сукупних доходів. Соціальні нормативи. 
Статистичні характеристики розподілу населення 
за рівнем доходів. Показники диференціації 
доходів.  

Лекція Презентаційні матеріали до лекції:  
http://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=3176  
 Рекомендовані джерела: 

1. Костецький Я.І. Соціальна статистика: Навчальний посібник. 
Тернопіль: Економічна думка, 2011. 303 с. 
2. Самотоєнкова О.В., Ольвінська Ю.О. Соціальна статистика. 
Навчальний посібник–Одеса: ОДЕУ,ротапринт, 2009 р. 102 с. 
3. Социальная статистика / под ред. И. И. Елисеевой. М.: 
Финансы и статистика, 2002. 480 с. 
4. Методика розрахунків показників доходів та ресурсів 
домогосподарств, затверджена наказом Держстату від 
28.11.2014  №372 зі змінами, затвердженими наказом Держстату 
від 23.12.2019 №433 

Опрацювання 
рекомендованих 
джерел. 
Опрацювання 
матеріалу лекції 
– 2 год.  

д 

 9 тиж 
2/11/20 

2 год  

Тема. Статистика населення та ринку праці Практичне Рекомендовані джерела: 

1. Бараник З.І. Статистика праці: Навч. посібник.  К.: КНЕУ, 2003. 
246 с. 
2. Лібанова Е.М. Ринок праці: Навч. посібник. К.:Центр навч. літ, 
2003. 224 с. 
3. Лібанова Е., Палій О. Ринок праці та соціальний захист: навч. 
посібник із соц. політики.  К.: Основи, 2004. 491 с. 

Написання 
модульної 
контр. роботи 
(2гд) 

до 2.11 

10 тиж 

9/11/20 

2 год  

Тема 6. Статистика доходів та рівня життя 
населення (Ч.2). 

Суб’єктивна бідність. Концепція відносних 
депривацій. Визначення межі бідності в Україні. 
Система показників бідності та методи їх 
розрахунку. Розрахунок індексів бідності 
населення.  

Лекція Презентаційні матеріали до лекції:  
http://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=3176  
 Рекомендовані джерела: 

1. Костецький Я.І. Соціальна статистика: Навчальний посібник. 
Тернопіль: Економічна думка, 2011. 303 с. 
2. Самотоєнкова О.В., Ольвінська Ю.О. Соціальна статистика. 
Навчальний посібник–Одеса: ОДЕУ,ротапринт, 2009 р. 102 с 

− Методика оцінювання показників бідності на основі вдосконаленого 
плану вибірки обстеження умов життя домогосподарств і методів 

Опрацювання 
рекомендованих 
джерел. 
Опрацювання 
матеріалу лекції 
– 2 год.  

до 
16.11 

http://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=3176
http://www.ukrstat.gov.ua/norm_doc/2019/433/metod_pol_doch.pdf
http://www.ukrstat.gov.ua/norm_doc/2019/433/metod_pol_doch.pdf
http://www.ukrstat.gov.ua/norm_doc/2019/433/metod_pol_doch.pdf
http://www.ukrstat.gov.ua/norm_doc/2019/433/metod_pol_doch.pdf
http://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=3176
http://www.ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2011/375/met_375.pdf
http://www.ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2011/375/met_375.pdf


моделювання, затверджена наказом Держкомстату від 23.12.2011 №375 із 
змінами, затвердженими наказом Держстату від 28.12.2018 №293 
− Методика побудови статистико-математичної моделі для підвищення 
надійності оцінок показників бідності на регіональному рівні, 
затверджена наказом Держкомстату від 23.12.2011 №390 із змінами, 
затвердженими наказом Держстату від 28.12.2018 №293 

10 тиж 

9/11/20 

2 год  

Статистичний аналіз доходів та оцінка рівня життя 
(Ч.1) 

Аналіз динаміки та структури доходів населення 
України 

 Рекомендовані джерела: 

1. Костецький Я.І. Соціальна статистика: Навчальний посібник. 
Тернопіль: Економічна думка, 2011. 303 с. 
2. Самотоєнкова О.В., Ольвінська Ю.О. Соціальна статистика. 
Навчальний посібник–Одеса: ОДЕУ,ротапринт, 2009 р. 102 с 
3. Социальная статистика / под ред. И. И. Елисеевой. М.: 
Финансы и статистика, 2002. 480 с. 
4. http://www.ukrstat.gov.ua/  

 

Опрацювання 
матеріалу лекції. 
Опитування. 
Розв’язування 
задач (1 год).  

до 
16.11 

11 тиж 

16/11/2
0 

2 год  

Тема 7. Статистика споживання. 

Завдання та система показників статистики 
споживання населенням матеріальних благ та 
послуг. Структура споживчих витрат населення. 
Раціональні норми споживання. Показники аналізу 

Лекція Презентаційні матеріали до лекції:  
http://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=3176  
 Рекомендовані джерела: 

1. Костецький Я.І. Соціальна статистика: Навчальний посібник. 
Тернопіль: Економічна думка, 2011. 303 с. 
2. Самотоєнкова О.В., Ольвінська Ю.О. Соціальна статистика. 
Навчальний посібник–Одеса: ОДЕУ,ротапринт, 2009 р. 102 с 
3. Социальная статистика / под ред. И. И. Елисеевой. М.: 
Финансы и статистика, 2002. 480 с. 

Опрацювання 
рекомендованих 
джерел. 
Опрацювання 
матеріалу лекції 
– 2 год.  

до 
23.11 

11 тиж 

16/11/2
0 

2 год  

Статистичний аналіз доходів та оцінка рівня життя 
(Ч.2) 

Оцінка та аналіз  рівня життя населення України 

Практичне Рекомендовані джерела: 

1. Костецький Я.І. Соціальна статистика: Навчальний посібник. 
Тернопіль: Економічна думка, 2011. 303 с. 
2. Самотоєнкова О.В., Ольвінська Ю.О. Соціальна статистика. 
Навчальний посібник–Одеса: ОДЕУ,ротапринт, 2009 р. 102 с 
3. Социальная статистика / под ред. И. И. Елисеевой. М.: 
Финансы и статистика, 2002. 480 с. 
4. http://www.ukrstat.gov.ua/ 

Опрацювання 
матеріалу лекції. 
Опитування. 
Розв’язування 
задач (1 год). 
Тестування в 
системі Modle (1 
год)   

до 
23.11 

http://www.ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2011/375/met_375.pdf
http://www.ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2011/375/met_375.pdf
http://www.ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2011/390/metod_390.pdf
http://www.ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2011/390/metod_390.pdf
http://www.ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2011/390/metod_390.pdf
http://www.ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2011/390/metod_390.pdf
http://www.ukrstat.gov.ua/
http://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=3176
http://www.ukrstat.gov.ua/


12 тиж 

23/11/2
0 

2 год  

Тема 8. Статистика якості життя (Ч.1) 

Поняття «якість життя». Завдання порівняльного 
аналізу якості життя населення. Склад показників, 
що характеризують якість життя. Принципи 
розрахунку інтегральних індикаторів якості життя 
населення.  

Лекція Презентаційні матеріали до лекції:  
http://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=3176  
 Рекомендовані джерела: 

1. Костецький Я.І. Соціальна статистика: Навчальний посібник. 
Тернопіль: Економічна думка, 2011. 303 с. 
2. Самотоєнкова О.В., Ольвінська Ю.О. Соціальна статистика. 
Навчальний посібник–Одеса: ОДЕУ,ротапринт, 2009 р. 102 с 
3. Социальная статистика / под ред. И. И. Елисеевой. М.: 
Финансы и статистика, 2002. 480 с. 

Опрацювання 
рекомендованих 
джерел. 
Опрацювання 
матеріалу лекції 
– 2 год.  

до 
30.11 

12 тиж 

23/11/2
0 

2 год  

Тема. Статистика споживання 

Аналіз обсягів, динаміки та структури споживання 

Практичне Рекомендовані джерела: 

1. Костецький Я.І. Соціальна статистика: Навчальний посібник. 
Тернопіль: Економічна думка, 2011. 303 с. 
2. Самотоєнкова О.В., Ольвінська Ю.О. Соціальна статистика. 
Навчальний посібник–Одеса: ОДЕУ,ротапринт, 2009 р. 102 с 
3. Социальная статистика / под ред. И. И. Елисеевой. М.: 
Финансы и статистика, 2002. 480 с. 
4. http://www.ukrstat.gov.ua/ 

Опрацювання 
матеріалу лекції. 
Опитування. 
Розв’язування 
задач (1 год). 
Тестування в 
системі Modle (1 
год)   

до 
30.11 

13 тиж 

30/11/2
0 

2 год  

Тема 8. Статистика якості життя (Ч.2) 

Методологія обчислення індексу людського 
розвитку. Індекс розвитку з урахуванням 
гендерного чинника. Показник розширення 
можливостей жінок. Методи вивчення умов життя 
населення.  

Лекція Презентаційні матеріали до лекції:  
http://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=3176  
 Рекомендовані джерела: 
1. Самотоєнкова О.В., Ольвінська Ю.О. Соціальна статистика. 
Навчальний посібник–Одеса: ОДЕУ,ротапринт, 2009 р. 102 с. 
2. Удотова Л. Ф. Соціальна статистика: підручник. К. : КНЕУ, 
2002. 376 с. 
3. http://bulletin-econom.univ.kiev.ua/wp-
content/uploads/2015/11/157_91-98.pdf  

 

Опрацювання 
рекомендованих 
джерел. 
Опрацювання 
матеріалу лекції 
– 2 год.  

до 7.12 

13 тиж 
30/11/2
0 

2 год  

.Розрахунок узагальнюючих показників якості 
життя 

Побудова інтегрованих показників якості життя 

Практичне Рекомендовані джерела: 

1. Костецький Я.І. Соціальна статистика: Навчальний посібник. 
Тернопіль: Економічна думка, 2011. 303 с. 

Опрацювання 
матеріалу лекції. 
Опитування. 
Робота в групах. 

до 7.12 

http://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=3176
http://www.ukrstat.gov.ua/
http://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=3176
http://bulletin-econom.univ.kiev.ua/wp-content/uploads/2015/11/157_91-98.pdf
http://bulletin-econom.univ.kiev.ua/wp-content/uploads/2015/11/157_91-98.pdf


2. Самотоєнкова О.В., Ольвінська Ю.О. Соціальна статистика. 
Навчальний посібник–Одеса: ОДЕУ,ротапринт, 2009 р. 102 с 
3. Социальная статистика / под ред. И. И. Елисеевой. М.: 
Финансы и статистика, 2002. 480 с. 

http://www.ukrstat.gov.ua/ 

Розв’язування 
задач (2 год).  

14 тиж 

7/12/20 

2 год  

Тема 9. Статистика освіти та окремих галузей 
сфери обслуговування населення.  

Завдання і джерела статистики освіти. Освітні 
послуги та рівень освіти населення. Показники 
стану і розвитку освіти.Соціальний захист 
населення. Послуги культури, мистецтва та засобів 
масової інформації. Інформатизація суспільства. 
Політична та інша суспільна діяльність. 

Лекція Презентаційні матеріали до лекції:  
http://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=3176  
 Рекомендовані джерела: 
1. Самотоєнкова О.В., Ольвінська Ю.О. Соціальна статистика. 
Навчальний посібник–Одеса: ОДЕУ,ротапринт, 2009 р. 102 с. 
2. Удотова Л. Ф. Соціальна статистика: підручник. К. : КНЕУ, 
2002. 376 с. 
3. Методологічних положень з організації державного 
статистичного спостереження щодо мережі та діяльності закладів 
освіти, затверджені наказом Держстату  від 28.02.2020 №90 

Опрацювання 
рекомендованих 
джерел. 
Опрацювання 
матеріалу лекції 
– 2 год.  

до 
14.12 

14 тиж 
7/12/20 

2 год  

Тема. Статистика сфери обслуговування населення Практичне Рекомендовані джерела: 

1. Костецький Я.І. Соціальна статистика: Навчальний посібник. 
Тернопіль: Економічна думка, 2011. 303 с. 
2. Самотоєнкова О.В., Ольвінська Ю.О. Соціальна статистика. 
Навчальний посібник–Одеса: ОДЕУ,ротапринт, 2009 р. 102 с 
3. Социальная статистика / под ред. И. И. Елисеевой. М.: 
Финансы и статистика, 2002. 480 с. 
4. http://www.ukrstat.gov.ua/ 

Опрацювання 
матеріалу лекції. 
Опитування. 
Розв’язування 
задач (2 год). 

до 
14.12 

15 тиж 

14/12/1
2 

2 год  

 

Тема 10. Статистика охорони здоров’я  

Основні напрями аналізу даних про здоров’я 
населення та охорону здоров’я. Рівень здоров’я 
населення та особливості його статистичного 
вимірювання. Показники статистики здоров’я та 
захворюваності населення. Джерела статистичної 
інформації  

Лекція Презентаційні матеріали до лекції:  
http://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=3176  
 Рекомендовані джерела: 
1. Самотоєнкова О.В., Ольвінська Ю.О. Соціальна статистика. 
Навчальний посібник–Одеса: ОДЕУ,ротапринт, 2009 р. 102 с. 
2. Удотова Л. Ф. Соціальна статистика: підручник. К. : КНЕУ, 
2002. 376 с. 

Методологічні положення зі статистики охорони здоров’я та 
безпеки на роботі, затверджені наказом Держстату від 29.09.2014 

Опрацювання 
рекомендованих 
джерел. 
Опрацювання 
матеріалу лекції 
– 2 год.  

до 
21.12 

http://www.ukrstat.gov.ua/
http://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=3176
http://www.ukrstat.gov.ua/norm_doc/2020/90/90.pdf
http://www.ukrstat.gov.ua/norm_doc/2020/90/90.pdf
http://www.ukrstat.gov.ua/norm_doc/2020/90/90.pdf
http://www.ukrstat.gov.ua/
http://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=3176
http://www.ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2019/45/mp_oz_br.pdf
http://www.ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2019/45/mp_oz_br.pdf


№272 зі змінами, затвердженими наказом Держстату від 
05.02.2019 №45 

15 тиж Тема. Здоров’я населення та послуги системи 
охорони здоров’я   

Практичне  Опрацювання 
матеріалу лекції. 
Опитування. 
Дискусія. 
Розв’язування 
задач (2 год). 

до 
21.12 

16 тиж 

21/12/2
0 

2 год 

Тема 11. Статистика громадського порядку і 
безпеки.  Тема 12. Статистика бюджетів часу 
населення та дозвілля 

Предмет, об’єкти, завдання, галузі правової 
статистики. Система показників, що 
характеризують громадський порядок і безпеку 
населення. Кримінальні, цивільні, адміністративні 
правопорушення, судочинство, виконавське 
впровадження. Бюджети часу населення, їх 
структура. Використання часу за інтересами та 
уподобаннями в період дозвілля.  

Лекція Презентаційні матеріали до лекції:  
http://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=3176  
 Рекомендовані джерела: 
1. Самотоєнкова О.В., Ольвінська Ю.О. Соціальна статистика. 
Навчальний посібник–Одеса: ОДЕУ,ротапринт, 2009 р. 102 с. 
2. Удотова Л. Ф. Соціальна статистика: підручник. К. : КНЕУ, 
2002. 376 с. 

 

Опрацювання 
рекомендованих 
джерел. 
Опрацювання 
матеріалу лекції 
– 2 год.  

до 
21.12 

16 тиж 
21/12/2
0 

2 год 

Тема. Правова статистика. Статистика бюджетів 
часу населення та дозвілля. 

 

Практичне Рекомендовані джерела: 
1. Самотоєнкова О.В., Ольвінська Ю.О. Соціальна статистика. 
Навчальний посібник–Одеса: ОДЕУ,ротапринт, 2009 р. 102 с. 
2. Удотова Л. Ф. Соціальна статистика: підручник. К. : КНЕУ, 
2002. 376 с. 

Написання 
підсумкової 
модульної 
контр. роботи 

до 
21.12 

 

http://www.ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2019/45/mp_oz_br.pdf
http://www.ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2019/45/mp_oz_br.pdf
http://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=3176

