
Муніципальна статистика 

 

Заплановані результати навчання: 

Мета навчальної дисципліни: засвоєння методів та прийомів 

статистичних досліджень соціальних явищ і процесів. 

Основні завдання навчальної дисципліни: формування та визначення 

основних наукових способів щодо розкриття суті та змісту отриманої 

інформації про діяльність муніципалітету, про явища і процеси, що 

відбуваються на місцевому рівні, розвиток вміння використовувати 

категоріальний апарат муніципалітету та статистики, їх теоретичні та 

концептуальні напрацювання та методи дослідження при вирішенні 

аналітичних задач 

Компетентності: 

Загальні: 

Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу та застосовування 

знань у практичних ситуаціях.  

Знання та розуміння предметної області і професійної діяльності з 

можливостями проведення досліджень на відповідному рівні.  

Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел, 

застосування інформаційних і комунікаційних технологій.  

Фахові (спеціальні): 

Вільне володіння базовим категоріально-поняттєвим та аналітично-

дослідницьким апаратом сучасної світової політичної науки.  

Застосування ключових політологічних понять, теорій і методів до 

аналізу владно-політичних відносин, політичних інститутів та ідей відповідно 

до певного історичного або сучасного контексту.  

Здатність використовувати сучасні політологічні теорії, концепти та 

методи для аналізу політики на місцевому, національному та міжнародному 

рівнях 

Здатність конструювати дизайн, розробляти програму та виконувати 

політологічні дослідження з використанням якісних і кількісних методів та 

інструментарію прикладного аналізу.  

Програмні результати навчання: 

Використовувати інформаційні і комунікаційні технології для отримання, 

обробки та презентації інформації. 

Проводити професійний пошук, оброблення та аналіз фактів, даних та 

інформації з різних первинних та вторинних джерел. 

Розробляти програму та виконувати політологічні дослідження з 

використанням якісних і кількісних методів та інструментарію прикладного 

аналізу.  

Програма навчальної дисципліни 

Тема 1. Теоретичні засади муніципальної статистики та її роль у 

сучасному середовищі  

Тема 2. Статистичне спостереження. Зведення і групування матеріалів 

статистичного спостереження 

Тема 3. Абсолютні, відносні та середні величини та їх застосування у 

муніципальній статистиці 



Тема 4. Динамічні ряди у муніципальній статистиці 

Тема 5. Аналіз варіації та форми розподілу у муніципальній статистиці 

Тема 6. Вибіркове спостереження у муніципальній статистиці 

Тема 7. Індекси 

Тема 8. Ресурси органів муніципалітету та їх використання 

Тема 9. Статистика населення на муніципальному рівні 

Тема 10. Статистика витрат та фінансових результатів діяльності органів 

муніципалітету 

Трудомісткість 

Загальна кількість годин – 120 год.  

Кількість кредитів – 4.  

Форма сем. контролю – екзамен. 

 

 

 


