
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Код: ВППу 1; 

2. Назва: Економічна статистика; 

3. Тип: обов’язкова; 

4. Рівень вищої освіти: І(бакалаврський) 

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна:  2; 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна 4; 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 3; 

8. Прізвище, ініціали лектора, науковий ступінь, посада: Василенко Ж.А., старший викладач 

кафедри економіки підприємства; 

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: 

• знати основні поняття, категорії, терміни економічної статистики, способи узагальнення та 

статистичної обробки даних щодо явищ, що відбуваються у суспільстві; 

• вміти проводити зведення і групування матеріалів статистичного спостереження, розраховувати 

узагальнюючі статистичні показники, здійснювати оцінку стану  та тенденції розвитку окремих 

економічних явищ. 

10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, практична підготовка, 

контрольні заходи у формі заліку; 

11. •Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: статистика, економіка 

підприємства; 
12. Зміст курсу:  Основи економічної статистики. Статистика населення. Статистика ринку праці. 

Статистика національного багатства. Статистика результатів економічної діяльності. Статистика 

доходів та витрат суб’єктів економічної діяльності. Статистика цін і тарифів. Статистика рівня життя 

населення. Статистика зовнішньоекономічної діяльності. Статистика науки та інновацій. 
13. Рекомендовані навчальні видання: 1. Гетало В.П., Борух В.О., Алямкін Р.В. Економічна 

статистика. – Полтава, 2002. 2. Єріна А.М., Мазуренко О.К., Пальян З.О. Економічна статистика: 

Практикум. – К.: ТОВ «УВПК «ЕксОБ», 2002. 3. Статистика: Підручник / С.С. Герасименко, 

А.В.Головач, А.М. Єріна та ін. / За ред. С.С. Герасименка. – К.: Кнеу, 2000. – 467 с. 
14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
16 год. лекцій, 16 год. практичних занять, 58 год. самостійної роботи. Разом – 90 год.  

Методи: інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні науково-дослідні завдання, 

використання мультимедійних засобів. 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Поточний контроль (60 балів): тестування, опитування, індивідуальні завдання.        

Підсумковий контроль (40 балів): залік в кінці  семестру. 

 

16. Мова викладання:  українська. 
 
Ключові слова: основні класифікатори, система національних рахунків, категорії населення на ринку 

праці, статистика державного бюджету, індекс споживчих цін, індекс інфляції, індикатори життєвого 

рівня, індекс людського розвитку, статистика валютних курсів. 
 
Завідувач кафедри економіки 

підприємства, професор, к.е.н.                                                                  Н.Б. Кушнір 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Discipline description 

 

1. Code: ВППу 1; 

2. Name: Economic statistics; 

3. Type: compulsory; 

4. Level of higher education: І (bachelor’s) 

5. Year of study when offered discipline: 2; 

6. Semester of discipline study: 4; 

7. Number of credits determined ЄКТС: 3; 

8. Second name, initials of lecture, scientific degree, position: Vasylenko J.A., senior teacher of 

Enterprise Economics Department; 

9. Results: a student will be able to: 

• to know a basic categories, terms of the economic statistics, and methods of generalization and 

statistical processing of the society events data; 

• to be able to carry out reporting and grouping of statistical observation materials, calculate 

general statistical indicators, perform an assessment of the state and development trends of 

individual economic events. 

10. Forms of lessons organisation: learning session, individual work, practical training, control 

activities in the final-test form; 

11. Disciplines preceding study of this discipline: statistics, enterprise economics; 
12. Academic content: basics of economic statistics, population statistics, labour market statistics, 

national welfare statistics, statistics of economic activities results, incomes and expenses statistics 

of economic activities subjects, prices and tariffs statistic, cost-of-living statistics, foreign economic 

statistics, statistics of science and innovations. 
13. Recommended educational editions: 1. Гетало В.П., Борух В.О., Алямкін Р.В. Економічна 

статистика. – Полтава, 2002. 2. Єріна А.М., Мазуренко О.К., Пальян З.О. Економічна 

статистика: Практикум. – К.: ТОВ «УВПК «ЕксОБ», 2002. 3. Статистика: Підручник / С.С. 

Герасименко, А.В.Головач, А.М. Єріна та ін. / За ред. С.С. Герасименка. – К.: Кнеу, 2000. – 

467 с. 

14. Planned types of educational activities and methods of teaching: 
Lectures – 16 hr., practical lessons – 16 hr., individual work – 58 hr. Total – 90 hr.  

Methods: interactive lectures, elements of a problem lecture, implementation of business games, 

individual scientific-research tasks, application of multimedia tools. 

15. Forms and assessment criteria: 
The assessment is carried out on a 100-point scale. 

Current control (60 points): testing, recitation, individual tasks.       

Summative assessment (40 points): test at the end of semester. 

 

16. Language of tuition:  Ukrainian. 

 

Keywords: main classifiers, national economic accounting, population categories in the labor 

market, state budget statistics, consumer price index, inflation index, indicators of living standard, 

Human Development Index, exchange rates statistics. 
 
 
Head of the Enterprise Economics Department, 

professor, PhD in Economics  
N.B. Kushnir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


