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Обсяг в
Мета роботи
Тема та стислий зміст практичного заняття
годинах
Змістовний модуль 1. СТАТИСТИЧНИЙ МЕТОД ДОСЛІДЖЕННЯ

СОЦІАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ
2

2

2

Заняття 1. Засади вивчення статистикою
масових соціальних явищ.
1. Основні організаційні форми статистичного
спостереження, його види та способи
проведення.
2.
Математико-статистичні
методи
систематизації та використання статистичних
даних

Уяснити основні організаційні
форми статистичного
спостереження, його види та
способи проведення.
Оволодіти математикостатистичними методами
систематизації та використання
статистичних даних для
формування наукових та
практичних висновків.
Виконати вправи на групування
даних.
Заняття 2. Засади вивчення статистикою
Уяснити сутність методів
статистичного аналізу. Оволодіти
масових соціальних явищ.
1. Методи статистичного аналізу. Аналіз
вмінням аналізу статистичних
статистичних таблиць.
даних.
2. Принципи роботи з кількісними змінними в
Виконати вправи на визначення
статистичному описі соціальних об’єктів.
середніх величин та показників
варіації.
Оволодіти прийомами аналізу
статистичних таблиць. Уяснити
принципи роботи з кількісними
змінними в статистичному описі
соціальних об’єктів.
Виконати вправи з використанням
елементів статистичного аналізу.
Заняття 3. Розробка структурних та
Опанувати основи моделювання
соціальних
процесів.
уяснити
причинних моделей соціальних процесів.
1. Основи моделювання соціальних процесів.
основні принципи та правила
2. Основні принципи та правила побудови побудови структурної моделі як
структурної моделі як формального опису формального
опису
механізму
механізму явища що вивчається.
явища що вивчається.
Придбати вміння практичного
використання
методології
статистичного причинного аналізу
при вирішенні реальних задач.
Побудувати
логіко-методичну
схему
структурної
моделі
соціального процесу.

Змістовний модуль 2. ОСНОВИ СТАТИСТИЧНОГО АНАЛІЗУ СФЕРИ

ЛЮДСЬКИХ РЕСУРСІВ, ЗАЙНЯТОСТІ ТА БЕЗРОБІТТЯ
2

Заняття 4. Статистика чисельності складу,
Оволодіти методиками розрахунку
чисельності
населення,
за
механічного та природного руху населення.

1. Чисельніть населення.
2. Сутність процесів руху та відтворення
населення.
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Заняття 5. Статистичне вивчення структури
сімей та домогосподарств.
1. Сім'я та домогосподарство та їх місце та роль
в структурі населення.
2. Дослідження сімейної структури, виділення
типів сімей по демографічним, соціальним та
економічним ознакам.
3. Класифікація сімей та домогосподарств.
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Заняття 6. Показники статистики на ринку
праці: зайнятість та безробіття.
1. Рівень зайнятості та безробіття.
2. Стан та тенденції на ринку праці.
3. Працевлаштування населення на ринку праці.
4. Взаємозалежність між зайнятістю, доходом,
змістом труда та іншими мотиваційними
факторами

основними
засадами
його
групування.
Уяснити
сутність
процесів руху та відтворення
населення.
Опанувати
вміння
прогнозного
розрахунку
чисельності, основних кількісних та
якісних характеристик населення.
Виконати вправи на основі
методики розрахунку чисельності
складу
населення,
принципах
групування населення по класах,
соціальних
групах,
галузях
народного господарства, заняттях та
джерелах засобів існування.
Уяснити принципи класифікації
сімей та домогосподарств та їх
місце та роль в структурі населення.
Опанувати вміння дослідження
сімейної структури, виділення типів
сімей
по
демографічним,
соціальним
та
економічним
ознакам.
Уяснити систему показників та
оволодіти вмінням прогнозування
структури домогосподарств.
Виконати вправи з застосуванням
прийомів аналізу та прогнозування
структури
домогосподарств
розрахунку сімейної структури
населення.
Опанувати методики вимірювання
рівня зайнятості та безробіття задля
вивчення стану та тенденцій на
ринку праці.
Сформувати навики вивчення
працевлаштування населення з
метою оцінювання ситуації на
ринку праці та її прогнозування.
Уяснити взаємозалежність між
зайнятістю, доходом, змістом труда
та
іншими
мотиваційними
факторами.
Виконати вправи з застосуванням
прийомів статистичного аналізу
рівня
економічної
активності
населення: вимірювання зайнятості
та безробіття, складу зайнятих та
безробітних,
вивчення
працевлаштування населення та
критичних зон ринку в сучасній
Україні.

Змістовний модуль 3. ОСНОВИ СТАТИСТИЧНОГО АНАЛІЗУ

МАТЕРІАЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА ТА СФЕРИ СПОЖИВАННЯ
2

Заняття 7.
Статистика рівня
життя Сформувати вміння комплексного
населення. Показники статистики реальних розгляду структури динаміки та
темпів зміни показників рівня
доходів та витрат населення.

1. Структура динаміка та темпи зміни
показників рівня життя.
2. Узагальнені показники розвитку людського
потенціалу.
3. Розмір та склад прибутків та витрат
населення та домашніх господарств.
4. Вплив прибутків (витрат) на споживання та
інші соціально-економічні показники.
5. Основи міждержавного порівняння доходів
населення
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Заняття
8.
Статистика
споживання
матеріальних благ та послуг.
1. Міра задоволення потреб населення в
матеріальних благах та різноманітних послугах.
2. Принципи побудови статистичних моделей
споживання
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Заняття 9. Статистика житлово-комунального
та побутового обслуговування населення.
1. Житлові умови населення, стан, рух
обслуговування та фінансування житлового
фонду.
2. Прийоми вимірювання суб’єктивного
оцінювання населенням житлових умов та
соціальної інфраструктури.
3. Статистичний аналіз ринку житла

життя.
Опанувати
узагальнені
показники розвитку людського
потенціалу.
Виконати вправи на визначення
соціальних нормативів та потреб.
Познайомитися
з
системою
показників загальної оцінкі рівня
життя.
Оволодіти
прийомами
характеристики розміру та складу
прибутків та витрат населення та
домашніх господарств. Уяснити
вплив прибутків (витрат) на
споживання та інші соціальноекономічні показники. Сформувати
вміння міждержавного порівняння
доходів населення.
Зробити аналіз основних показників
доходів та витрат населення по
вибірці домашніх господарств з
застосуванням прийомів порівняння
доходів населення різних країнах.
Оволодіти прийомами оцінювання
міри задоволення потреб населення
в
матеріальних
благах
та
різноманітних послугах.
Опанувати принципи побудови
статистичних моделей споживання.
Виконати вправи на вимірювання
прожиткового мінімуму та бюджету
споживача.
Визначити
індекси
споживання та споживчих цін.
Побудовати статистичні моделі
споживання.
Опанувати параметри вимірювання
житлових умов населення, стану,
руху
обслуговування
та
фінансування житлового фонду.
Уяснити прийоми вимірювання
суб’єктивного
оцінювання
населенням житлових умов та
соціальної інфраструктури.
Набути
вміння
статистичного
аналізу ринку житла.
Виконати вправи на оцінювання
житлових умов населення. Зробити
аналіз
основних
показників
обслуговування та фінансування
житлового фонду.
Порівняти об’єктивні показники
умов проживання та суб’єктивне
оцінювання населенням власних
житлових умов та соціальної
інфраструктури.

Змістовний модуль 4. ОСНОВИ СТАТИСТИЧНОГО АНАЛІЗУ СОЦІАЛЬНОЇ

СФЕРИ, МАТЕРІАЛЬНИХ ТА ДУХОВНИХ ЦІННОСТЕЙ, ІНФОРМАЦІЇ
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Заняття
10.
Санітарна
статистика.
1. Статистичні показники здоров’я населення.
2. Показники функціонування системи охорони
здоров’я.
3. Основні принципи клінічної статистики
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Заняття
11.
Системи
статистичних
показників вільного часу й дозвілля
населення.
1. Процедури збору та узагальнення інформації
за формами дозвільних та рекреаційних видів
діяльності.
2. Аналіз структури бюджету вільного часу
населення.
3. Показники споживання послуг культури,
мистецтва та туризму населенням
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Заняття 12. Системи показників політичної
статистики.
Статистичне
вивчення
громадської думки та моральна статистика.
1. Основні показники політичного та
громадського життя.
2. Специфіка застосування методів опитування
та аналізу документів стосовно вивчення
громадської думки.
3. Основні показники моральної та правової
статистики

Оволодіти
вмінням
аналізу
статистичних показників здоров’я
населення.
Уяснити показники функціонування
системи
охорони
здоров’я.
Опанувати принципи клінічної
статистики.
Виконати вправи на визначення
статистичних показників здоров’я
населення.
Зробити
аналіз
статистичних
показників
системи
охорони
здоров’я, медичних послуг та
виробничого травматизму, клінічної
статистики.
Уяснити процедури збору та
узагальнення
інформації
за
формами
дозвільних
та
рекреаційних видів діяльності.
Опанувати
аналіз
структури
бюджету вільного часу населення.
Оволодіти вмінням роботи з
показниками споживання послуг
культури, мистецтва та туризму
населенням.
Виконати вправи на визначення
структури використання вільного
часу населення.
Проаналізувати структуру бюджету
вільного часу населення.
Набути
вміння
розрахунку
основних показників політичного та
громадського життя.
Уяснити специфіку застосування
методів опитування та аналізу
документів
стосовно
вивчення
громадської думки.
Опанувати вміння роботи з
основними показниками моральної
та правової статистики.
Виконати вправи на визначення
основних показників статистики
політичного та громадського життя
з залученням методів опитування та
аналізу документів як методу
вимірювання громадської думки.
Визначити основні характеристики
об’єкту та показники моральної та
правової статистики.

