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ЯДРАНСЬКИЙ Д.М. 

НОВИЙ ПІДХІД  

ДО РОЗРОБКИ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИХ ПОСІБНИКІВ 

Рецензія на видання 

Мокряк В.Л. Світ і Україна: Динаміка основних показників соціально-

економічної статистики : навчально-методичний посібник / В.Л. Мокряк, 

А.С. Лобанова, Е.В. Мокряк, О.С. Савіна ; за ред. А.С. Лобанової. – 2-ге вид., 

перероблене та доповнене. – Кривий Ріг : Видавничий дім, 2011. – 548 с. 

 

Навчально-методичний посібник підготував колектив авторів: 

Лобанова А.С., Мокряк В.В., Мокряк Е.В., Савіна О.С. – під керівництвом 

та за редакцією професора Лобанової А.С. 

Відразу слід відзначити актуальність цього видання не лише для 

студентів вищих навчальних закладів, а й для всієї соціологічної та 

економічної спільноти України.  

Такий посібник є чи не єдиним в Україні навчально-методичним 

виданням, яке широко та змістовно, з використанням повної статистичної 

інформації характеризує такі принципово важливі аспекти соціально-

економічного буття України та світу, як: людський потенціал, зайнятість, 

підприємництво, гроші, доходи. При цьому необхідно наголосити на тому, 

що всі перелічені напрями висвітлені з наданням не тільки статистичних 

даних, а й вміщенням формул для розрахунків, описових характеристик 

показників. Привертає увагу глибина статистичного матеріалу, яка за 

окремими напрямами сягає 1960-х рр. минулого сторіччя.  

Великою заслугою авторів можна назвати надання посилань на 

інформаційні джерела, що не тільки підтверджує інформаційну 

змістовність і достовірність наведених даних, а й дає змогу 

використовувати ці матеріали під час наукових досліджень. 

Особливо цінними є наведені на початку відповідних розділів 

структурно-логічні схеми аналізу певного соціально-економічного 

процесу. Подальше викладення матеріалів і статистичних даних, таким 

чином, є упорядкованим та зрозумілим. До того ж надає легкості у 

сприйнятті авторської логіки викладення матеріалу. 

Особливо слід відзначити використання авторами аналізу даних не 

тільки в межах України, а й світових сентенцій. Такий підхід створює 

умови для якомога повнішого розуміння динаміки відповідних процесів в 

Україні порівняно зі світовими тенденціями. 

На нашу думку, цей посібник доцільно використовувати не тільки в 

навчальному процесі, а й у державному управлінні як основу для розробки 

та прийняття управлінських рішень. 

Навчально-методичний посібник має виражений міждисциплінарний 

характер та може стати в пригоді викладачам менеджменту, соціології, 

економіки державного управління тощо. 
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Принципових змістовних недоліків у праці авторського колективу не 

виявлено. Єдиним побажанням для авторів можна вважати часткове 

наближення цього видання до соціології (зокрема, громадської думки). 

Цікавими могли б бути результати порівняльного аналізу об’єктивних 

соціально-демографічних, економічних показників, які наведені в межах 

посібника, з показниками соціологічних моніторингів.  

При цьому зрозумілим є те, що в такому разі обсяг посібника, який 

і без того становить 32 у.д.а., значно б зріс, що могло б ускладнити 

роботу з ним. 

У цілому навчально-методичний посібник “Світ і Україна: Динаміка 

основних показників соціально-економічної статистики” є якісним та 

змістовним виданням, яке буде гідно оцінене працівниками науки та 

освіти, а також студентами. 

 


