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ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА

Самостійна робота студентів є складовою навчального процесу, 
важливим чинником, що формує вміння навчатися, сприяє активіза
ції засвоєння студентом знань. Самостійна робота у позааудиторний 
час потрібна для поглибленого оволодіння навчальним матеріалом.

Мета вивчення дисципліни “Соціальна статистика” — оволодіти 
статистичними методами аналізу соціальних явищ і процесів у сус
пільстві та навчитися застосовувати їх на практиці. 

У процесі навчання студент має дістати чітке уявлення щодо:
• сутності принципів побудови системи показників соціальної 

статистики;
• статистичних методів оцінювання конкретних соціальних 

явищ і процесів;
• статистичних методів дослідження соціальної та демографіч

ної структури населення;
• статистичних оцінок рівня доходів і рівня життя населення;
• статистичних методів дослідження суспільнополітичного 

життя.

ТемАТИчНИй  ПЛАН  
дисципліни  

“СОціАЛЬНА  СТАТИСТИКА”

№ 
пор.

Назва  
змістового модуля і теми

Лек
ції, 
год

Практ. 
занять, 

год

Самост. 
робота, 

год

1 2 � 4 5

змістовий модуль і. система показників у соціальній статистиці, 
статистика населення, освіти та охорони здоров’я

1 Предмет і завдання соціальної 
статистики 

2 2

2 Система показників у соціальній 
статистиці

2 2

� Статистика чисельності, складу  
та соціальної структури населення

4 2 4



4

Закінчення таблиці

1 2 � 4 5

4 Статистика освіти та охорони 
здоров’я

4 2 2

змістовий модуль іі. статистика сімей і домогосподарств, 
статистика доходів, зайнятості населення, статистика 
споживання, рівня та якості життя населення

5 Статистика сімей і домогосподарств 4 2 4

6 Статистика доходів населення 2 2 2

7 Статистика зайнятості населення 2 2 2

8 Статистика споживання 4 2 2

9 Статистика рівня життя населення 4 2 2

10 Статистика якості життя населення 4 2 2

11 Статистика довкілля 2 2

змістовий модуль ііі. статистика соціального захисту 
населення, безпеки і дотримання прав людини, статистика 
суспільно-політичного життя

12 Статистика соціального захисту 
населення

2 2

1� Статистика безпеки і дотримання 
прав людини

4 2

14 Статистика суспільнополітичного 
життя

4 4

Разом годин: 1�5 48 24 �6

ЗміСТ  
дисципліни  

“СОціАЛЬНА  СТАТИСТИКА”

Розглядаються предмет і завдання соціальної статистики, об’єкти 
соціальної статистики. Побудова системи статистичних показників 
у соціальній статистиці для опису розмаїття соціальних явищ і про
цесів, їх перебігу в часі. 
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Переписи населення, статистичні показники чисельності насе
лення, відносні показники руху населення. Статистичні показники 
рівнів освіти, бюджетних витрат на освіту, динаміка їх змін.

Статистичні показники стану здоров’я населення, надання послуг 
з охорони здоров’я населення, динаміка бюджетних витрат на охо
рону здоров’я.

змістовий  модуль  іі. Статистика сімей і домогосподарств, ста
тистика доходів, зайнятості населення, статистика споживання, рівня 
та якості життя населення (теми 5–10). 

Розглядаються групування сімей і домогосподарств за різними 
ознаками. Вивчається середньодушовий дохід, медіанне та модальне 
значення середньодушового доходу, диференціація населення за рів
нем середньодушового доходу. Розглядаються показники середньо
душового споживання матеріальних і нематеріальних благ і послуг, 
узагальнені показники рівня і якості життя населення. Статистичні 
показники довкілля.

змістовий модуль ііі. Статистика соціального захисту населення, 
безпеки і дотримання прав людини, статистика суспільнополітич
ного життя (теми 11–1�).

Розглядаються статистичні показники соціального захисту насе
лення, безпеки і дотримання прав людини та їх динаміка. Вивчаються 
статистичні показники виборчої системи, державного управління та 
показники діяльності політичних і громадських організацій.

ЗміСТ  САмОСТійНОї  рОбОТИ  СТудеНТіВ  
з дисципліни  

“СОціАЛЬНА  СТАТИСТИКА”

Самостійна робота студентів полягає в опрацюванні теоретично
го матеріалу по кожній темі дисципліни, використовуючи конспект 
лекцій і відповідні розділи основної та допоміжної літератури. Прак
тичне закріплення теоретичного матеріалу здійснюється шляхом 
розв’язання конкретних завдань на практичних заняттях і самостій
но вдома.

Контроль за результативністю самостійної роботи здійснюється 
шляхом опитування відповідного теоретичного матеріалу на лекціях, 
практичних заняттях і шляхом проведення аудиторних самостійних 
контрольних робіт.
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змістовий модуль і.  система показників у соціальній 
статистиці, статистика населення, освіти 
та охорони здоров’я

Тема 1. Предмет і завдання соціальної статистики
 1. Предмет соціальної статистики.
 2. Об’єкти соціальної статистики.
 �. Завдання соціальної статистики.
 4. Види статистичного спостереження в соціальній статистиці.
 5. Структурна схема соціальної статистики.

Література [1–4; 8; 9]

Тема 2. Система показників у соціальній статистиці
 1. Джерела інформації про соціальне життя суспільства.
 2. Соціальні показники.
 �. Територіальні показники.
 4. Демографічні показники, що використовуються в соціальній ста

тистиці.
 5. Класифікації та угруповання.

Література [�; 4; 6; 7; 11]

Тема 3. Статистика чисельності, складу та соціальної 
структури населення

 1. Природний і механічний рух населення.
 2. Статистичні показники інтенсивності руху населення.
 �. Перспективна чисельність населення.
 4. Показники національної структури населення.
 5. Концепції соціальної структури населення.
 6. Соціальна стратифікація.
 7. Показники соціальної мобільності населення.
 8. Статистичне вивчення динаміки мобільності населення.

Література [2–4; 7; 9–11]

Тема 4. Статистика освіти та охорони здоров’я
 1. Рівні освіти.
 2. Статистичні показники рівнів освіти.
 �. Показники охоплення населення відповідним рівнем освіти.
 4. Соціальноекономічна нормаль.
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 5. Демографічні та медичні показники здоров’я населення.
 6. Статистичні показники суб’єктивного оцінювання здоров’я на

селення.
 7. Статистичні показники системи охорони здоров’я.
 8. Динаміка бюджетних витрат на охорону здоров’я.

Література [�–7; 11; 12]

змістовий модуль іі.  статистика сімей і домогосподарств, 
статистика доходів, зайнятості 
населення, статистика споживання, рівня 
та якості життя населення

Тема 5. Статистика сімей і домогосподарств
 1. Сім’я та домогосподарства.
 2. Класифікація сімей і домогосподарств.
 �. Показники структури сімей.
 4. Статистичні показники структури домогосподарств.
 5. Статистичне вивчення динаміки домогосподарств.

Література [�; 4; 7; 11]

Тема 6. Статистика доходів населення
 1. Джерела доходів населення.
 2. Середня заробітна плата.
 �. Модальне і медіанне значення заробітної плати на підприємстві.
 4. Номінальні та реальні доходи населення.
 5. Індексний метод дослідження доходів населення.
 6. Середньодушовий дохід населення.
 7. Середнє значення середньодушового доходу.
 8. Модальне і медіанне значення середньодушового доходу.
 9. Диференціація населення за рівнем середньодушового доходу.

Література [�; 4; 7; 12]

Тема 7. Статистика зайнятості населення
 1. Поняття зайнятості населення.
 2. Види зайнятості.
 �. Економічно активне населення.
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 4. Статистичне дослідження динаміки зайнятості.
 5. Статистичні показники безробіття.

Література [�; 4; 7]

Тема 8. Статистика споживання
 1. Поняття споживання населення матеріальних благ. 
 2. Показники структури споживання.
 �. Диференціація населення за рівнем споживання матеріальних 

благ.
 4. Динаміка рівня споживання.
 5. Знаходження модального, медіанного і квинтильних рівнів спо

живання.
 6. Знаходження тенденцій рівня споживання.
 7. Знаходження прогнозних значень рівня споживання.

Література [�; 6; 7; 10; 11]

Тема 9. Статистика рівня життя населення
 1. Поняття рівня життя населення.
 2. Статистичні показники рівня життя населення.
 �. Структура рівня життя населення.
 4. Диференціація населення за рівнем життя.
 5. Статистичне вивчення динаміки рівня життя населення.
 6. Знаходження прогнозних показників рівня життя населення.

Література [�; 4; 7]

Тема 10. Статистика якості життя населення
 1. Поняття якості життя населення.
 2. Рівні якості життя населення.
 �. Статистичні показники якості життя населення. 
 4. Динаміка якості життя населення.
 5. Статистичні показники соціального часу.
 6. Статистичні показники бюджету часу населення.
 7. Знаходження тенденцій зміни якості життя населення.
 8. Знаходження прогнозних значень якості життя населення.

Література [�; 4; 7; 10; 11]

Тема 11. Статистика довкілля
 1. Завдання статистики довкілля.
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 2. Система показників статистики довкілля.
 �. Статистичні показники водних і земельних ресурсів.
 4. Показники якості довкілля.

Література [�; 4]

змістовий модуль ііі.  статистика соціального захисту 
населення, безпеки і дотримання прав 
людини, статистика 
суспільно-політичного життя

Тема 12. Статистика соціального захисту населення
 1. Поняття соціального захисту.
 2. Статистичні показники соціального захисту населення.
 �. Динаміка рівнів соціального захисту населення.

Література [�; 4; 11; 12]

Тема 13. Статистика безпеки і дотримання прав людини
 1. Поняття безпеки і дотримання прав людини.
 2. Статистичні показники безпеки.
 �. Статистичні показники правопорушень.
 4. Статистичне дослідження правопорушень.
 5. Дослідження динаміки дотримання прав людини.
 6. Знаходження тенденцій дотримання прав людини.

Література [�; 4; 6; 7]

Тема 14. Статистика суспільно-політичного життя
 1. Поняття суспільнополітичного життя.
 2. Використання вибіркового спостереження при дослідженні сус

пільнополітичного життя.
 �. Статистичні показники структури державного, політичного та 

суспільного ладу.
 4. Показники статистики виборчої системи і виборних органів 

влади.
 5. Показники статистики політичних і масових громадських орга

нізацій.
 6. Показники статистики здійснення політичних прав і свобод гро

мадян.

Література [�; 4; 7; 10–12]
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ПЛАНИ  ПрАКТИчНИх  ЗАНЯТЬ

змістовий модуль і.  система показників у соціальній 
статистиці, статистика населення, освіти 
та охорони здоров’я

Заняття 1. Статистика чисельності, складу  
та соціальної структури населення

 1. Статистичні показники національної структури населення.
 2. Статистичні показники вікової структури населення.
 �. Статистичні показники природного та механічного руху насе

лення.
 4. Знаходження перспективної чисельності населення.

Література [1–4; 7]

Заняття 2. Статистика освіти та охорони здоров’я
 1. Рівні освіти.
 2. Статистичні показники освіти.
 �. Методи рядів динаміки в статистиці освіти.
 4. Статистичні показники охорони здоров’я.

Література [�–7; 11]

змістовий модуль іі.  статистика сімей і домогосподарств, 
статистика доходів, зайнятості 
населення, статистика споживання, рівня 
та якості життя населення

Заняття 3. Статистика сімей і домогосподарств
 1. Групування сімей.
 2. Класифікації домогосподарств.
 �. Вивчення динаміки домогосподарств.

Література [�; 7; 11]

Заняття 4. Статистика доходів населення
 1. Побудова варіаційних рядів розподілу заробітної плати на під

приємстві.
 2. Наявні та реальні доходи населення.
 �. Динаміка реальних доходів.

Література [�; 4; 7]
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Заняття 5. Статистика доходів населення
 1. Сукупний дохід.
 2. Середньодушовий дохід.
 �. Середнє значення, модальне значення, медіанне значення се

редньодушового доходу.
 4. Показники диференціації населення за рівнем середньодушового 

доходу.

Література [�; 4; 7; 12]

Заняття 6. Статистика зайнятості населення
 1. Статистичні показники економічно активного населення.
 2. Статистичні показники трудових ресурсів.
 �. Структура та динаміка зайнятості населення.
 4. Структура та динаміка безробіття.

Література [�; 4; 7]

Заняття 7. Статистика споживання
 1. Показники структури потреб населення.
 2. Показники структури споживчих витрат.
 �. Оптимальна структура раціонального споживчого бюджету.

Література [�; 4; 6; 10]

Заняття 8. Статистика споживання
 1. Показники диференціації населення за рівнем споживчих ви

трат.
 2. Коефіцієнт еластичності споживання.
 �. Статистичні показники динаміки споживання.

Література [�; 4; 7; 11]

Заняття 9. Статистика рівня життя населення
 1. Соціальні індикатори рівня життя населення.
 2. Чинники, що впливають на рівень життя населення.
 �. Статистичні показники рівня життя населення.
 4. Знаходження тенденцій зміни рівня життя.

Література [�; 4; 7]
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Заняття 10. Статистика якості життя  
населення

 1. Якісні рівні життя населення.
 2. Статистичні показники якості рівня життя населення.
 �. Статистичні показники бюджету часу населення.
 4. Динаміка якості рівня життя населення.

Література [�; 4; 7; 10; 11]

змістовий модуль ііі.  статистика соціального захисту 
населення, безпеки і дотримання прав 
людини, статистика  
суспільно-політичного життя

Заняття 11. Статистика безпеки і дотримання  
прав людини 

 1. Статистичні показники безпеки населення.
 2. Середні характеристики правопорушень.
 �. Показники варіації правопорушень.
 4. Показники структури правопорушень.

Література [�; 4; 6; 7]

Заняття 12. Статистика безпеки і дотримання  
прав людини

 1. Статистичні показники динаміки правопорушень.
 2. Дослідження динаміки дотримання прав людини.
 �. Знаходження тенденцій дотримання прав людини. 
 4. Застосування індексного методу в дослідженні. Дотримання 

прав людини.

Література [�; 4; 6; 7]

ЗАВдАННЯ  дЛЯ  САмОСТійНОї  рОбОТИ

завдання 1
1. Задача. Є дані про населення міста. У 2006 р. у місті проживало 

�84 тис. українців, 76 тис. росіян, �4 тис. євреїв, 15 тис. молдаван і 
24 тис. осіб інших національностей. 

Визначити показники національної структури населення міста. 



1�

2. Задача. На початок 2006 р. в регіоні проживало 8�4 тис. чол. 
Протягом року народилося 28 тис. дітей, померло 9,6 тис. чол., при
їхали в регіон 6� тис. чол., виїхали із регіону 7,2 тис. чол. 

Визначити коефіцієнти народжуваності, смертності, прибуття, 
вибуття, загальний коефіцієнт приросту населення та перспективну 
чисельність населення через чотири роки.

завдання 2
1. Задача. Є дані про бюджетні витрати на навчання студентів у 

регіоні:

Тип вузу Чисельність 
студентів, тис. чол.

Бюджетні витрати  
на навчання одного

базовий 
рік

звітний 
рік

базовий 
рік 

звітний 
рік

Економічний 42 58 840 1050

Технічний 56 72 12�0 1540

Педагогічний 28 24 720 880

Визначити: 1) індивідуальні індекси зміни бюджетних витрат на 
навчання одного студента по кожній групі вузів;

2) загальні індекси середніх бюджетних витрат на навчання од
ного студента змінного складу, фіксованого складу та структурних 
зрушень.

2. Задача. Є такі дані про бюджетні витрати на охорону здоров’я 
в регіоні:

Рік 2000 2001 2002 200� 2004 2005 2006

Бюджетні витрати, 
млн грн.

21,1 24,6 29,� �8,4 44,5 41,6 49,�

Визначити: 1) ланцюгові та базові темпи зростання бюджетних 
витрат на охорону здоров’я;

2) тенденцію зміни бюджетних витрат на охорону здоров’я насе
лення.
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завдання 3
1. Задача. Визначити тенденцію зміни в регіоні чисельності сімей, 

що мають двох дітей за такими даними:

Рік 2000 2001 2002 200� 2004 2005 2006

Чисельність  
сімей, тис. 

128 144 156 168 161 174 212

2. Задача. Є такі дані вибіркового обстеження домогосподарств:

Кількість членів 
домогосподарства

1 2 � 4 5 6 7

Кількість  
домогосподарств

58 1�4 212 415 �10 114 42

Визначити показники структури та координації обстеженої групи 
домогосподарств.

завдання 4
1. Задача. Є такі дані по підприємства:

Обсяг  
заробітної плати, 

грн.

720–
800

800–
880

880–
960 

960–
1040

1040–
1120

Кількість  
працівників

24 56 1�4 8� 42

Визначити середній обсяг заробітної плати на підприємстві та кое
фіцієнт варіації.

2. Задача. Наявні доходи населення регіону в 2005 р. дорівнюва
ли 8�0 млн грн, у 2006 р. вони збільшилися на 281 млн грн. Ціни на 
товари і послуги зросли в 2006 р. на 11% порівняно із цінами 2005 р. 
Чисельність працюючих зросла на 1,1 %. Визначити, як змінилися 
реальні доходи населення. 
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завдання 5
1. Задача. Є такі дані вибіркового обстеження домогосподарств:

Середньодушовий  
місячний дохід, грн.

Кількість  
домогосподарств 

�00–�80 54

�00–�80 86

�80–460 110

460–540 110

540–620 188

620–700 210

700–780 1�6

780–860 76

780–860 76

860–940 42

Знайти середнє значення, медіанне та модальне значення 
середньодушового доходу по обстеженій групі домогосподарств.

2. Задача. Знайти тенденцію зміни обсягу середньодушового до
ходу по обстеженій групі домогосподарств:

Рік 2000 2001 2002 200� 2004 2005 2006

Обсяг середньо
душового доходу 
на місяць, грн.

2�0 �20 480 540 620 580 740

завдання 6
1. Задача. По регіону відомі такі дані щодо працездатного насе

лення:

Зайняті тис. чол.

1 2

У харчовій промисловості 48,4

У машинобудівній промисловості �6,1
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Закінчення таблиці

1 2

У сфері наукової діяльності 18,2

У сфері народної освіти �2,5

У сфері охорони здоров’я 16,�

У сфері торгівлі та громадського харчування 26,8

У сфері середньої спеціальної та вищої освіти 11,4

На транспорті та зв’язку 10,2

У сфері малого та середнього бізнесу 10,2

У сфері культури та мистецтва 9,1

У сфері комунальних послуг 12,6

У сільському господарстві 52,6

Безробітні 27,2

Визначити: 1) відносні показники структури та координації зай
нятого населення; 2) коефіцієнт зайнятості та коефіцієнт безробіття.

2. Задача. Є такі дані по регіону про чисельність осіб, зайнятих у 
малому та середньому бізнесі:

Рік 2000 2001 2002 200� 2004 2005 2006

Кількість 
осіб,  
зайнятих  
у бізнесі, 
тис. чол.

28,1 �5,6 42,� 48,4 6�,8 59,1 78,4

Визначити ланцюгові темпи зростання і приросту чисельності 
осіб, зайнятих малим і середнім бізнесом, а також знайти тенденцію 
зміни їхньої чисельності.
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завдання 7
1. Задача. Є такі дані по області:

Показник Базовий  
період

Звітний  
період

Спожито продовольчих товарів  
(у поточних цінах), млн грн.

8�0 1150

У тому числі в натуральному вираженні, тис. т:

м’яса та м’ясопродуктів �20 �68

молока та молочних продуктів  
(у перерахунку на молоко)

280 �50

цукру 84 108

олії �6 54

Спожито непродовольчих товарів  
(у поточних цінах), млн грн.

590 780

У звітному році порівняно з базовим роком ціни на продовольчі 
товари зросли на 9 %, а на непродовольчі товари знизилися на 4 %. 
Чисельність населення зросла на 1,2 %.

Визначити індекс фізичного обсягу споживання м’яса та м’ясо
продуктів, індекс фізичного обсягу споживання молока та молочних 
продуктів.

2. Задача. Використовуючи умови задачі 1, знайти: а) індекс спо
живання м’яса та м’ясопродуктів на душу населення; б) індекс спо
живання продовольчих товарів на душу населення; в) індекс спожи
вання непродовольчих товарів на душу населення.

завдання 8
1. Задача. Є такі дані 8 %вибіркового обстеження споживчих вит

рат домогосподарств на душу населення у мікрорайоні:

Споживчі витрати  
на місяць, грн.

240–
�60

�60–
480

480–
600 

600–
720

720–
840 

840–
960

Кількість 
домогосподарств

�2 56 112 186 124 48
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Визначити з ймовірністю 0,954 довірчий інтервал для середнього 
значення споживчих витрат на місяць на душу населення в усьому 
мікрорайоні.

2. Задача. Є такі дані про середні витрати на місяць на душу насе
лення на продовольчі товари у мікрорайоні:

Рік 2000 2001 2002 200� 2004 2005 2006

Середньодушові 
витрати, грн.

156 168 212 256 �24 282 �88

Знайти тенденцію зміни середньодушових витрат на місяць і 
прогнозні значення на 2007 і 2008 р. 

завдання 9
1. Задача. Є такі дані з обстеженої групи домогосподарств про 

співвідношення середньодушового сукупного доходу і раціонального 
споживчого бюджету: 

Співвідношення 0,4–
0,8

0,8–
1,2

1,2–
1,6

1,6–
2,0

2,0–
2,4

2,4–
2,8

2006

Кількість 
домогосподарств 12 56 124 168 88 45 78,4

Визначити середнє значення співвідношення середньодушового 
сукупного доходу і раціонального споживчого бюджету та визначити 
коефіцієнт варіації.

2. Задача. Є такі дані про відношення середньодушового сукупно
го доходу до прожиткового мінімуму по групі сімей:

Рік 2000 2001 2002 200� 2004 2005 2006

Відношення 0,8 1,2 1,5 1,9 2,5 2,1 2,8

Знайти базові та ланцюгові темпи зростання та приросту від
ношення середньодушового сукупного доходу до прожиткового міні
муму.
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завдання 10
1. Задача. Визначити показники структури бюджету часу студен

тів групи в робочі дні:
• підготовка до аудиторних занять — 4 год; 
• аудиторні заняття — 8 год;
• сон — 7 год;
• харчування — 1,5 год;
• відпочинок — 1 год;
• інші затрати часу — 2,5 год.

2. Задача. Оцінити за допомогою коефіцієнта взаємної спряже
ності Чупрова зв’язок між оцінюванням населенням можливої якості 
життя та рівнем доходів за такими показниками розподілу респон
дентів:

Показник
Варіант оцінювання  

якості життя у перспективі

низький середній високий

Буде краще 24 61 118

Буде так само 120 599 182

Буде гірше 2�2 460 15�

завдання 11
1. Задача. Є такі дані про вік затриманих правопорушників:

Вік, роки 14–16 16–18 18–20 20–22 22–24 24–26 26–28

Кількість право
порушників

12 21 28 �2 18 1� 7

Визначити середній вік затриманих правопорушників і коефі
цієнт варіації.

2. Задача. Визначити відносні показники структури зареєстрова
них у 2006 р. злочинів за такими даними по регіону:

Показник Кількість злочинів

1 2

Крадіжки державного майна 24
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Закінчення таблиці

1 2

Крадіжки особистого майна громадян 82

Пограбування 15

Розбійні напади 7

Рекет 12

Завдання тілесних пошкоджень 11

Фінансові злочини 16

завдання 12
1. Задача. Є такі дані про кількість зареєстрованих правопорушень 

у регіоні:

Рік 2001 2002 200� 2004 2005 2006

Кількість 
правопорушень 

�42 284 212 2�6 164 72

Знайти рівняння тенденції зміни кількості правопорушень і 
прогнозні значення на 2007 і 2008 р.

2. Задача. Знайти загальний індекс злочинності за такими даними 
по регіону:

Вид злочину Кількість злочинів Коефіцієнт 
тяжкості 
злочинубазовий рік звітний рік

Крадіжка 
державного майна

112 78 �

Крадіжка 
особистого майна 

�24 216 2

Хуліганство 625 4�2 1
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