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1. МЕТА І ЗАВДАННЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Основною метою викладання дисципліни "Регіональна 
статистика" є формування у студентів системи базових знань щодо 

методології розрахунку основних статистичних показників, що 

характеризують соціально-економічний і екологічний стан регіону, 

ознайомлення студентів з методикою розрахунку основних 

статистичних показників, а також теорією і практикою здійснення 
процесу аналізу статистичних показників на регіональному рівні.  

Предметом вивчення дисципліни є сукупність економіко-

статистичних показників, які характеризують демографічну ситуацію, 

економічний та соціальний стан у розрізі регіонів України. Об’єктом 

статистичного дослідження регіональної статистики є територія 
регіону і індикатори, які його характеризують. 
Основними завданнями навчальної дисципліни є: 

− вивчення основних понять, категорій, систем, інструментарію та 
алгоритмів дисципліни "Регіональна статистика"; 

− вивчення системи статистичних показників і індикаторів, які 
характеризують соціально-економічні та екологічні процеси у регіоні 
з урахуванням прийнятої у міжнародній практиці системи обліку та 
статистики; 

− дослідження методики розробки і проведення спеціальних 

досліджень, переписів, анкетування, опитувань, що орієнтовані на 
виконання основних цілей регіональної статистики; 

− вивчення методики формування на єдиній методологічній основі 
інформаційного фонду регіональної статистики; 

− набуття практичних навичок розв’язання практичних задач у 

сфері формування і аналізу регіональних статистичних показників; 
Після вивчення дисципліни студенти повинні знати: 

− принципи організації системи регіональної статистики України; 

− методику формування основних статистичних показників 
регіону; 

− показники стану та динаміки фактичних показників регіональної 
статистики; 

− показники визначення ефективності діяльності органів 
регіональної статистики; 

Студенти повинні уміти: 

− розраховувати показники, що характеризують стан, формування 
та ефективність регіональної статистичної системи; 
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− визначати та аналізувати основні статистичні показники 

соціально-економічного та екологічного стану і розвитку регіону. 

Розподіл годин самостійної роботи студентів для денної та заочної 
форми навчання наведенні в таблиці 1. 

Таблиця 1 

Розподіл годин самостійної роботи студентів 

№ 

з/п 
Види навчальної діяльності 

Обсяг часу, годин 

дена форма 
навчання 

заочна форма 
навчання 

1 2 3 4 

1 Опрацювання лекційного матеріалу 
6 16 

2 Підготовка до практичних занять 

3 

Самостійна робота (опрацювання 
окремих частин тем програм, які не 

викладаються на лекціях) 

20 40 

4 Підготовка до контрольних заходів 6 6 

6 Разом 32 62 

 

 

2. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

Під час виконання самостійної роботи студенти поглиблюють 
отримані знання та самостійно вивчають матеріали окремих тем (для 
заочної форми навчання) шляхом опрацювання відповідної 
літератури, здійснюють підготовку до практичних занять та залікових 

модулів (табл. 4). 

Таблиця 4 

Завдання для самостійної роботи студентів 

№ 

з/п 
Тема 

Форма навчання 

Денна Заочна 
0. 2 3 4 

1. Вступ до дисципліни «Регіональна статистика» 3 6 

2. Економічна сутність та значення регіональної 
статистики 

3 6 

3. Законодавче забезпечення та організація регіональної 
статистики  

3 6 

4. Характеристика ресурсів та показників регіональної 
статистики 

3 6 
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продовження табл. 2 
1 2 3 4 

5. Статистика природно-економічного потенціалу 

регіону 
3 6 

6. Статистика демографічної ситуації регіону та 
показники зайнятості 

3 6 

7. Статистика промислового розвитку регіону та  
сільського господарства 

3 6 

8. Статистика матеріально-енергетичного стану та 
розвитку регіону 

3 5 

9. Статистика транспорту та зв’язку регіону 3 5 

10. Статистика науки, інновацій та інформаційного забез-
печення регіону 

3 5 

11. Статистика природних ресурсів та охорони навколи-

шнього природного середовища 
3 5 

12. Всього 32 62 

 

 

Підготовка та організація самостійної роботи студентів 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.  

Теоретико-методологічні основи регіональної статистики 

 

Тема 1. Економічна сутність та значення регіональної 
статистики. 

Поняття "регіональна статистика". Основні терміни регіональної 
статистики. Предмет та об’єкт регіональної статистики. Завдання 
регіональної статистики. 

 

Тема 2. Законодавче забезпечення та організація регіональної 
статистики в Україні. 
Основні нормативно-правові акти, що регулюють законодавче 

забезпечення регіональної статистики в Україні. Характеристика 
організаційної структури органів управління регіональної статистики 

на загальнодержавному та регіональному рівнях. Повноваження, 
завдання та функції органів регіональної статистики. 

 

Тема 3. Характеристика ресурсів та показників регіональної 
статистики. 
Інформаційні ресурси регіональної статистики та характеристика їх 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6

сукупності. Моніторинг соціально-економічного стану регіону. 

Класифікація показників, які вивчає регіональна статистика та їх 

характеристика. Інтегральна оцінка соціально-економічного розвитку 

регіону. 
 

Тема 4. Статистика демографічної ситуації регіону та 

показники зайнятості. 
Показники демографічної ситуації регіону. Зайнятість населення та 

безробіття. Охорона здоров’я та соціальна політика. Статистика рівня 
життя населення, показники доходів і споживання. Оцінка трудового 

потенціалу. 

 

Тема 5. Статистика природно-економічного потенціалу регіону. 

Статистика природного потенціалу регіону: основні показники, їх 

узагальнення та динаміка. Статистика економічного потенціалу 
регіону: основні показники, їх узагальнення та динаміка. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. 

Статистика галузевого стану та розвитку регіону 

 

    Тема 6. Статистика промислового розвитку регіону та 

сільського господарства. 

Методи комплексної економічної оцінки регіонального розвитку. 

Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України. Індекси 

обсягів продукції промисловості та сільського господарства. Обсяги 

реалізації продукції. 
 

Тема 7. Статистика матеріально-енергетичного стану та 

розвитку регіону. 

Показники використання енергетичних матеріалів та продуктів 
перероблення нафти. Питомі витрати палива, теплоенергії та 
електроенергії. Облік палива та енергії. Натуральні та умовні види 

обліку палива. 
 

Тема 8. Статистика соціальної сфери регіону. 

Показники стану та розвитку освіти, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, культури та мистецтва. Статистичні показники, що 

характеризують розвиток туризму та рекреації у регіоні. Статистика 
розвитку житлово-комунального господарства регіону. 
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Тема 9. Статистика науки, інновацій та інформаційного 

забезпечення регіону. 

Вивчення статистичних показників, що характеризують наукову та 
науково-технічну діяльність організацій (підприємств) та інноваційну 
діяльність промислових підприємств регіонів України. 

Фундаментальні та прикладні дослідження, науково-технічні 
розробки та послуги, Технологічні інновації та технічно новий 

продукт. Статистика винаходів, промислових зразків. 
 

Тема 10. Статистика охорони навколишнього природного 

середовища. 

Статистичне дослідження природних ресурсів регіону. Статистика 
якості навколишнього природного середовища. Статистика охорони 

навколишнього природного середовища. Методи та показники оцінки 

збитків від забруднення довкілля. Статистика екологічних інновацій 

регіону. 

 

3. Методи навчання 

Самостійна робота студентів передбачає наступні методи навчання: 
- консультативну робота; 
- підготовку і презентацію проблемної лекції; 
- підготовку і презентацію міні-лекції; 
- підготовка бібліографії; 
- підготовку і презентацію реферату; 

- підготовка тестів з визначеної теми; 

- складання комплексного кросворду; 

- завдання для індивідуальної роботи студентів. 
 

4. Методи контролю 

Поточний контроль знань студентів з навчальної дисципліни 

проводиться в письмовій формі. Контрольні завдання за змістовним 

модулем включають тестові питання. 
Контроль самостійної роботи проводиться: 

- з лекційного матеріалу – шляхом перевірки конспектів; 
- з практичних занять – з допомогою перевірки виконаних завдань; 
- за індивідуальним дослідним завданням – з допомогою перевірки та 
захисту звіту про самостійну роботу. 

Усі форми контролю включено до 100-бальної шкали оцінки. 
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5. Розподіл балів, що отримують студенти 

Розподіл балів, що присвоюються студентам для екзамену 

представлено в табл. 3. Шкала оцінювання в та ЕСТS представлена в 
табл.4. 

Таблиця 4 

Розподіл балів за формами контролю 

Модуль 1. Поточний контроль 
Екза-
мен 

Су- 

ма 
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

Т 1 Т 2 Т 3 Т 4 Т 5 Т 6 Т 7 Т 8 Т 9 Т 10 

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 40 100 

Т – тема лекційного заняття. 
Підсумкове оцінювання знань магістрів проводиться за шкалою, 

що наведена у табл. 5. 

Таблиця 5 

Шкала оцінювання  
Сума балів за всі форми 

навчальної діяльності 
Для екзамену, курсової роботи 

90-100  
відмінно 

 

82-89  
добре 

74-81  

64-73  
задовільно 

60-63  

35-59  
незараховано з можливістю повторного 

складання 

0-34  
незараховано з обов'язковим повторним 

вивченням курсу 
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 Періодичні видання 

1. Вісник Національної Академії Державного управління при 

Президентові України. 

2. Економіка та держава. 
3. Економіст. 
4. Регіональна економіка. 
5. Статистика України. 

6. Фінанси України. 

7. Вопросы экономики. 
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