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ВСТУП
Програма навчальної дисципліни ―Статистика ринків‖ складена відповідно до
освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми підготовки
ХНУ ім. В.Н.Каразіна,
бакалавр
(назва рівня вищої освіти, освітньо-кваліфікаційного рівня)
спеціальності (напряму) 6.030506 Прикладна статистика_______________
спеціалізації
__________________________________________________________________________
1. Опис навчальної дисципліни
1.1. Мета викладання навчальної дисципліни:
розкриття статистичної методології дослідження ринків послуг для державного
регулювання ринкових відносин від макро- до мікрорівня. Адже споживачі інформації
на всіх рівнях — державному, відомчому, галузевому, регіональному чи
муніципальному — потребують для прийняття обґрунтованих управлінських рішень
не стільки числових даних, «кладовища чисел», а результатів аналітичної роботи
(аналізу, оцінювання, прогнозування, узагальнення) і подання у зручній для
сприйняття формі, тобто «музики» чисел.
1.2. Основні завдання вивчення дисципліни:
вивчення закономірностей розвитку ринку послуг, визначення та моделювання його
внутрішніх і зовнішніх взаємозв'язків і на цій основі прогнозування його подальшого
розвитку.
1.3. Кількість кредитів – 4
1.4. Загальна кількість годин - 120
1.5. Характеристика навчальної дисципліни
Нормативна
Денна форма навчання
4-й
7-й
45 год.
35 год.
год.
40 год.

Заочна (дистанційна) форма навчання
Рік підготовки
-й
Семестр
-й
Лекції
год.
Практичні, семінарські заняття
год.
Лабораторні заняття
год.
Самостійна робота
год.
Індивідуальні завдання
год.
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1.6. Заплановані результати навчання:
знати:
- суть та завдання статистичного дослідження ринку послуг;
- основні статистичні методи, що використовуються в дослідженні ринку послуг;
- основи статистичного дослідження руху послуг.
вміти:
- оцінювати ситуацію на ринках послуг;
- проводити вибір статистичних методів для дослідження ринку послуг;
- використовувати різноманітні методи статистичного дослідження руху послуг.
2. Тематичний план навчальної дисципліни
Розділ 1. СТАТИСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКІВ ПОСЛУГ
ФІНАНСОВОГО СЕКТОРУ КРАЇНИ
Тема 1. Соціально-економічна сутність ринку послуг, завдання його
статистичної характеристики
Сутність ринку послуг як економічної категорії. Суб’єкти ринку та об’єкт ринкових
взаємовідносин. Складові елементи механізму функціонування ринку послуг.
Класифікація ринків послуг.
Статистика ринку послуг як розділ статистичної науки. Предмет, методологічна база і
завдання статистики ринків послуг.
Система показників статистики ринку послуг.
Джерела інформації в статистиці ринку послуг: відомча статистика, дані вибіркових
обстежень і опитувань населення, панелі обстеження, опитування спеціалістів торгівлі і
промисловості.
Процес статистичного аналізу ринку послуг.
Тема 2. Статистика ринку страхових послуг
Страхування як система економічних відносин. Учасники страхових відносин. Завдання
статистики ринку страхових послуг.
Система показників, яку використовують для характеристики страхової діяльності.
Класифікація та групування у статистиці страхової діяльності.
Страхові тарифи, або ставка страхових платежів – найважливіші показники страхової
справи. Брутто-ставка. Нетто-ставка.
Аналіз показників статистики ринку страхових послуг.
Тема 3. Статистика ринку кредитних послуг
Кредит як форма мобілізації тимчасово вільних грошових ресурсів підприємств,
організацій і населення з метою їх цільового використання у вигляді строкових позик.
Кредитні ресурси та їх основні джерела.
Основна мета надання позик. Основа кредитних операцій.
Основні завдання статистики кредитного ринку.
Принципи кредитування.
Тема 4. Статистика ринку цінних паперів
Цінні папери, їх сутність та класифікація.
Ринок цінних паперів - частина фондового ринку, де складаються відносини з
приводу купівлі-продажу цінних паперів, що мають власну вартість і перебувають у
вільному обігу на ринку. Склад ринку цінних паперів.
Розвиток ринку цінних паперів України.
Завдання статистики ринку цінних паперів.
Напрямки роботи з цінними паперами.
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Статистичний аналіз операцій з акціями. Класифікація акцій і система показників
оцінки акцій, аналіз дохідності акцій.
Статистичне забезпечення операцій з облігаціями та сертифікатами. Поняття, види
та класифікація облігацій і сертифікатів, відмінності між ними. Система показників
дохідності облігацій і сертифікатів. Чинники, які формують сукупний дохід по облігації.
Тема 5. Статистика біржової діяльності
Біржа як основна ринкова організаційна структура, її сутність. Статистичні ознаки
біржі.
Основні завдання біржової статистики.
Основні статистичні показники фондових бірж.
Фондові середні та фондові індекси.
Статистичні методи аналізу показників біржової статистики.
Розділ 2. СТАТИСТИКА РИНКІВ СФЕРИ НЕФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ
Тема 6. Статистика ринку транспортних послуг та зв’язку
Поняття ринку транспортних послуг та зв’язку.
Об’єкт і предмет вивчення статистики транспортних послуг.
Показники, що характеризують облік транспортних послуг.
Показники, що характеризують облік послуг зв’язку.
Тема 7. Статистика ринку медичних послуг
Ринок медичних послуг як об’єкт статисти стичного спостереження.
Нормативно-правове забезпечення ринку медичних послуг.
Інформаційне забезпечення ринку медичних послуг.
Система статистичних показників ринку медичних послуг.
Тема 8. Статистика ринку освітніх послуг
Ринок освітніх послуг як об’єкт статистичного спостереження.
Нормативно-правове забезпечення ринку освітніх послуг.
Інформаційне забезпечення ринку освітніх послуг.
Система статистичних показників ринку освітніх послуг.
3. Структура навчальної дисципліни
Назви розділів і тем
усього

Кількість годин
денна форма
заочна форма
у тому числі
усього
у тому числі
л п лаб. інд. с. р.
л п лаб. інд.

с.
р.
1
2
3 4
5
6
7
8
9 10 11
12 13
Розділ 1. СТАТИСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКІВ ПОСЛУГ ФІНАНСОВОГО
СЕКТОРУ КРАЇНИ
Тема 1.
14
5 4
5
Тема 2.
14
5 4
5
Тема 3.
14
5 4
5
Тема 4.
14
5 4
5
Тема 5.
15
6 4
5
Разом за розділом 1
71
26 20
25
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Розділ 2. СТАТИСТИКА РИНКІВ СФЕРИ НЕФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ
Тема 6.
18
7 6
5
Тема 7.
17
7 5
5
Тема 8.
14
5 4
5
Разом за розділом 2
49
19 15
15
120
45 35
40
Усього годин
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8

4. Теми семінарських (практичних, лабораторних) занять
Назва теми
Кількість
годин
4
Тема 1. Соціально-економічна сутність ринку послуг, завдання
його статистичної характеристики
Тема 2. Статистика ринку страхових послуг
4
Тема 3. Статистика ринку кредитних послуг
4
Тема 4. Статистика ринку цінних паперів
4
Тема 5. Статистика біржової діяльності
4
Тема 6. Статистика ринку транспортних послуг та зв’язку
6
Тема 7. Статистика ринку медичних послуг
5
Тема 8. Статистика ринку освітніх послуг
4
Разом
35
5. Завдання для самостійної робота

№
з/п
1

2

3

4

5

Види, зміст самостійної роботи
На підставі ознайомлення зі статистичними базами даних про
ринки послуг в Україні та Євросоюзі (Державної служби
статистики України та Євростату) слід здійснити порівняльну
оцінку переліку основних показників статистики ринків послуг в
Україні та країнах-членах ЄС. Результати подати у формі таблиць і
висновків до них.
Підготовка дайджестів з коментарями фахівців у галузі статистики
про якість статистичної інформації щодо ринків послуг в Україні
та регіоні на підставі ознайомлення з джерелами наукової та
навчальної інформації. Складання переліку зауважень до якості та
повноти такої інформації.
Підготовка дайджестів про організацію та методологію статистики
ринків послуг на підставі ознайомлення з джерелами наукової та
навчальної інформації. Складання переліку найбільш актуальних
проблем розвитку цієї галузі статистики.
За даними сайту Державної служби статистики України слід
зробити візуалізацію ринків послуг, що відбуваються в країні
останні п’ять років. Результати візуалізації відобразити за
допомогою графічного методу.
Вивчення та розрахунок показників:
- статистики ринку страхових послуг;
- статистики ринку кредитних послуг;
- статистики ринку цінних паперів;
- статистики біржової діяльності;
- статистики ринку транспортних послуг та зв’язку;
- статистики ринку медичних послуг;

Кількість
годин

3

3

3

3
4
4
4
4
4
4
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- статистики ринку освітніх послуг
Разом

4
40

6. Індивідуальні завдання
Індивідуальна робота студентів є формою організації навчального процесу, яка
передбачає створення умов для як найповнішої реалізації творчих можливостей студентів
через iндивiдуально-спрямований розвиток їх здібностей, науково-дослідну роботу i
творчу діяльність. Індивідуальні заняття проводяться під керівництвом викладача з одним
або кількома студентами в позааудиторний час за окремим графіком, складеним
кафедрою.
Види індивідуальної роботи студентів: консультація; тестування; індивідуальне
навчально-дослiдницьке завдання (конспект із теми, реферат, розв’язування та складання
задач різного рівня, анотація прочитаної наукової літератури з курсу, бібліографічний
опис, розробка та виконання тестів тощо).
7. Методи контролю
Оцінювання знань, умінь та навичок студентів включає ті види занять, які згідно з
програмою навчальної дисципліни «Статистика ринку послуг» передбачають лекційні,
практичні заняття, самостійну роботу та виконання індивідуального розрахункового
завдання.
Перевірка та оцінювання знань студентів проводиться в наступних формах:
- оцінювання роботи і знань студентів під час практичних занять;
- складання проміжного контролю знань;
- оцінювання виконання та захист індивідуального розрахункового завдання;
- складання заліку.
Поточне оцінювання знань студентів здійснюється під час проведення практичних,
і має на меті перевірку рівня підготовленості студента до виконання конкретної роботи.
Об’єктами поточного контролю є:
♦ активність та результативність роботи студента протягом семестру над вивченням
програмного матеріалу дисципліни;
♦ відвідування занять;
♦ виконання індивідуального науково-дослідного завдання;
♦ складання проміжного контролю.
Контроль систематичного виконання самостійної роботи та активності на
практичних заняттях проводиться за такими критеріями:
▪ розуміння, ступінь засвоєння теорії та методології проблем, що розглядаються;
▪ ступінь засвоєння фактичного матеріалу навчальної дисципліни;
▪ ознайомлення з рекомендованою літературою, а також із сучасною літературою з питань,
що розглядаються;
▪ уміння поєднувати теорію із практикою при розгляді практичних ситуацій, розв’язанні
задач, проведенні розрахунків при виконанні індивідуальних завдань, та завдань,
винесених на розгляд в аудиторії;
▪ оволодіння методами економіко-статистичної обробки даних із використанням
комп’ютерних технологій;
▪ логіка, структура, стиль викладу матеріалу в письмових роботах і при виступах в
аудиторії, уміння обґрунтовувати свою позицію, здійснювати узагальнення інформації та
робити висновки.
Оцінювання знань студента під час виконання завдань для самостійної роботи
проводиться за 4- бальною шкалою.
Оцінка «відмінно» ставиться за умови відповідності виконаного завдання студента
або його усної відповіді до всіх зазначених критеріїв. Відсутність тієї чи іншої складової
знижує оцінку.
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При оцінюванні практичних занять увага приділяється також їх якості та
самостійності, своєчасності здачі виконаних завдань викладачу (згідно з графіком
навчального процесу). Якщо якась із вимог не буде виконана, то оцінка буде знижена.
Проміжний контроль рівня знань передбачає виявлення опанування студентом
лекційного матеріалу та вміння застосування його для вирішення практичної ситуації й
проводиться у вигляді тестування. При цьому тестове завдання може містити як
запитання, що стосуються суто теоретичного матеріалу, так і запитання, спрямовані на
вирішення невеличкого практичного завдання.
8. Схема нарахування балів
Для підсумкового семестрового контролю при проведенні семестрової залікової роботи

Т1
6

Залік
Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальні завдання
Розділ 1
Розділ 2
Індивідуальне
Разом
завдання
Т2
Т3
Т4
Т5
Т6
Т7
Т8
7
7
7
7
7
7
6
6
60
40

Сума

100

Т1, Т2 ... Т8 – теми розділів.
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