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1. ВИМОГИ ДО ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

ІЗ ДИСЦИПЛІНИ «РЕГІОНАЛЬНА СТАТИСТИКА» 

 

Практичні заняття із дисципліни «Регіональна статистика» 

розраховані на студентів, які навчаються за освітньо-

кваліфікаційними програмами підготовки магістрів, а також для 

слухачів факультетів підвищення кваліфікації та інститутів 

післядипломної освіти відповідно до вимог Європейської кредитно-

трансферної системи (ЕСТS). 

У процесі проведення практичних занять студенти повинні 

оволодіти: 

− вивченням основних понять, категорій, систем, інструментарію 

та алгоритмів дисципліни "Регіональна статистика"; 

− вивченням системи статистичних показників і індикаторів, які 

характеризують соціально-економічні та екологічні процеси у регіоні 

з урахуванням прийнятої у міжнародній практиці системи обліку та 

статистики; 

− дослідженням методики розробки і проведенням спеціальних 

досліджень, переписів, анкетування, опитувань, що орієнтовані на 

виконання основних цілей регіональної статистики; 

− вивченням методики формування на єдиній методологічній 

основі інформаційного фонду регіональної статистики; 

− набуттям практичних навичок розв’язання практичних задач у 

сфері формування і аналізу регіональних статистичних показників; 

За результатами проведення практичних занять студенти повинні: 

1. Знати: 

− принципи організації системи регіональної статистики України; 

− методику формування основних статистичних показників 

регіону; 

− показники стану та динаміки фактичних показників регіональної 

статистики; 

− показники визначення ефективності діяльності органів 

регіональної статистики; 

2. Уміти: 

− розраховувати показники, що характеризують стан, формування 

та ефективність регіональної статистичної системи; 

− визначати та аналізувати основні статистичні показники 

соціально-економічного та екологічного стану і розвитку регіону. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4

2. ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 1 

 

Тема практичного заняття:  «Економічна сутність, значення та 

законодавче забезпечення регіональної статистики.  Характеристика 

основних ресурсів та показників регіональної статистики» 

 

Рекомендована література для підготовки до практичного заняття:  

1. Про державну статистику: Закон України від 17 вересня 1992 р. 

№ 2614-XII // Відомості Верховної Ради України, 1992 р. –  № 43. – с. 

608.  

2. Общая теория статистики / Боярский А.Я., Громыко Г.Л. – М.: 

Финансы и статистика, 1985. – 365 с. 

3. Про інформацію: Закон України від 2 жовтня 1992 року № 2657-

XІІ 

4. Статистический словарь / Гл. ред. М.А. Королев. – 2-е изд. – М.: 

Финансы и статистика. – 1989. – 623 с. 

5. Статистичний щорічник України за 2011 р. Державний комітет 

статистики України. / Під редакцією О.Г. Осауленка. – Київ: 

Консультант, 2012. – 580 с 

Питання, що розглядаються на практичному занятті: Поняття 

"регіональна статистика". Основні терміни регіональної статистики. 

Предмет та об’єкт регіональної статистики. Завдання регіональної 

статистики. Основні нормативно-правові акти, що регулюють 

законодавче забезпечення регіональної статистики в Україні. 

Характеристика організаційної структури органів управління 

регіональної статистики на загальнодержавному та регіональному 

рівнях. Повноваження, завдання та функції органів регіональної 

статистики. Інформаційні ресурси регіональної статистики та 

характеристика їх сукупності. Моніторинг соціально-економічного 

стану регіону. Класифікація показників, які вивчає регіональна 

статистика та їх характеристика. Інтегральна оцінка соціально-

економічного розвитку регіону. 

Контрольні запитання для перевірки знань студентів: 

1. Дайте визначення терміну "регіональна статистика". 

2. Як та де вперше виникла наука «Регіональна статистика»? 

3. Назвіть основні завдання регіональної статистики? 

4. Назвіть предмет, об’єкт дослідження регіональної статистики? 

5. Які спільні та відмінні риси між регіональною та 

муніципальною статистиками? 
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6. Що собою являє статистичний показник? 

7. Поясніть поняття «ознака» у статистиці та її застосування? 

8. Як поділяють показники у статистиці? 

9. Поясніть, чим відрізняються кількісні та якісні, абсолютні та 

відносні показники? 

10. Що являє собою методологія регіональної статистики? 

11. Які індикатори характеризують стан та розвиток регіону? 

12. Які нормативно-законодавчі акти регулюють регіональні 

статис-тичні спостереження? 

13. Назвіть осноні повноваження Держкомстату України? 

14. Назвіть основні повноваження Головного управління 

статистики адміністративно-територіальної одиниці? 

15. Назвіть основні положення Закону України «Про державну 

статистику»? 

16. Що являє собою План державних статистичних спостережень 

та який орган його затверджує? 

17. Наведіть структуру органів державного управління, які відпові-

дають за здійснення статистичних спостережень на 

загальнодержавному та регіональному рівнях? 

18. Поясніть, що собою являють інформаційні ресурси регіональної 

статистики? 

19. Назвіть основні причини недосконалості формування 

статистичних даних ре-гіону? 

20. Наведіть основні групи показників регіональної статистики? 

21. Охарактеризуйте групи показників, які вивчає регіональна 

статистика. 

 

 

3. ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 2 

 

Тема практичного заняття:  «Статистика демографічної ситуації 

регіону та показники зайнятості» 

 

Рекомендована література для підготовки до практичного заняття:  

1. Статистичний щорічник України за 2011 р. Державний комітет 

статистики України. / Під редакцією О.Г. Осауленка. – Київ: 

Консультант, 2012. – 580 с 

2. Баланда А. Соціально-економічні ризики та наслідки безробіття 

в Україні // Економіка та держава. – № 4. – 2007. – С. 75-78. 
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3. Завінська Г.П. Економіка праці: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 

2003. – 300 с. 

4. Захожий В. Статистика труда и зайнятости. К. : МАУП, 2000. – 

80 с. 

5. Колесникова И.И. Социально-экономическая статистика. – М.: 

«Новое знание», 2002. – 240 с.  

6. Курс социально-економической статистики: Учебник для вузов / 

Под ред. Проф. М.Г.Назарова. – М. – 2000. – 771с. 

7. Пальян З. О. Демографічна статистика: Навч.-метод. посібник 

для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2003. – 132 с. 

8. Підгорний А.З. Демографічна статистика. Навчальний посібник. 

– Одеса,: ОДЕУ, 2010. – 169 с. 

Питання, що розглядаються на практичному занятті: Показники 

демографічної ситуації регіону. Зайнятість населення та безробіття. 

Охорона здоров’я та соціальна політика. Статистика рівня життя 

населення, показники доходів і споживання. Оцінка трудового 

потенціалу. 

Контрольні запитання для перевірки знань студентів: 

1. Дайте визначення поняттю «чисельність населення». 

2. Опишіть схему побудови баланса чисельності населення. 

3. Як розраховується чисельність наявного і постійного населення? 

4. Які методи використовуються при розрахунку середньої чисель-

ності населення? 

5. Які види руху населення ви знаєте? 

6. Сформулюйте поняття «природній рух населення». 

7. Які показники розраховуються для аналізу природного руху на-

селення? 

8. Що таке міграція, які види міграції ви знаєте та як її досліджують? 

9. Які ви знаєте показники механічного руху населення? 

10. Які ви знаєте показники рівня життя? 

11. Охарактеризуйте основні показники доходів населення? 

12. У чому різниця між номінальними і реальними доходами? 

13. Опишіть балансову схему грошових доходів і витрат насе-лення? 

14. Що таке споживання населення? 

15. Структура та джерела споживання? 

16. Назвіть основні показники споживання населення матеріальних 

благ і послуг? 

17. Як досліджують залежність між доходом і споживанням насе-

лення? 
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4. ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 3 

 

Тема практичного заняття:  «Статистика природно-економічного 

потенціалу регіону» 
 

Рекомендована література для підготовки до практичного заняття:  

1. Аксьонова І.В. Регіональна статистика. Конспект лекцій. Вид-во 

Харків, ХНЕУ, 2008. – 128 с. 

2. Региональная статистика. Учебник. Под ред.. Е.В. Заровой, Г.И. 

Чудилина. – М.: Финансі и статистика, 2006. – 624 с. 

3. Миронова Т.Л., Добровольська О.П., Процай А.Ф., Колодій С.Ю. 

Управління розвитком регіону: Навчальний посібник. – К.: Центр 

навчальної літератури, 2006. – 328 с. 

4. Якимчук А.Ю., Черній А.Л. Економіка природокористування. 

Навчальний посібник. – Рівне: НУВГП, 2010. – 275 с. 

5. Якимчук А.Ю. Економіка та організація природно-заповідного 

фонду України. Монографія. Рівне: НУВГП, 2007. – 208 с. 

Питання, що розглядаються на практичному занятті: Статистика 

природного потенціалу регіону: основні показники, їх узагальнення та 

динаміка. Статистика економічного потенціалу регіону: основні 

показники, їх узагальнення та динаміка. 

Контрольні запитання для перевірки знань студентів: 

1. Поясніть поняття природного середовища регіону? 

2. Дайте визначення економічного потенціалу регіону? 

3. Як здійснюють статистичне дослідження економічного потенціалу 

регіону? 

4. Що являють собою галузеві та інтегральні індекси пропорційності 

внеску регіонів в економічний розвиток держави? 

 

 

5. ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 4 

 

Тема практичного заняття:  «Статистика промислового розвитку 

регіону та сільського господарства» 
 

Рекомендована література для підготовки до практичного заняття:  

1. Корецький М.Х. Державне регулювання аграрної сфери у 

ринковій економіці: Моногр. / М.Х. Корецький - К.: Вид-во УАДУ, 

2002. – 260 с. 

2. Зінь Е.А. Регіональна економіка: Підручник. – К.: «ВД 
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«Професіонал», 2007. – 528 с. 

3. Марченко О.І. Інноваційна активність промислових 

підприємств: сучасний стан та умови активізації в Україні // 

Економіка та держава. – № 4. – 2007. – С. 24-26. 

4. Миронова Т.Л., Добровольська О.П., Процай А.Ф., Колодій С.Ю. 

Управління розвитком регіону: Навчальний посібник. – К.: Центр 

навчальної літератури, 2006. – 328 с. 

5. Мармоза А.Т. Статистика сільського господарства. Навч.посіб. 

Рекомендовано МАПУ. – Т. 2007. – ст. 69Синякевич І.М. Економіка 

лісокористування: Навчальний підручник. – Львів.: ІЗМН, 2000. – 402 

с. 

6. Побурко Я.О., Данилко В.К. Часткові та комплексні статистичні 

оцінювання внеску регіонів України у соціально-економічний 

розвиток держави // Регіональна економіка. – 2004. – № 3. – С. 121-

138. 

7. Сорока М.П. Розвиток підприємництва в АПК в умовах 

трансформації економіки України / М.П. Сорока // Вісник Сумського 

державного аграрного університету. Серія Фінанси і кредит. – 1999. – 

№ 1. – С. 192-196. 

8. Чекотовський Е. Основи статистики сільського господарства: 

навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 2001. – 432 с. 

9. Економічна статистика: Навч. посібник. /За заг. ред. Р. М. 

Моторіна. – К.: КНЕУ 2005 

Питання, що розглядаються на практичному занятті: Методи 

комплексної економічної оцінки регіонального розвитку. Єдиний 

державний реєстр підприємств та організацій України. Індекси обсягів 

продукції промисловості та сільського господарства. Обсяги реалізації 

продукції. 

Контрольні запитання для перевірки знань студентів: 

1. Охарактеризуйте методи комплексної економічної оцінки регіона-

льного розвитку?  

2. Що являє собою єдиний державний реєстр підприємств та організацій 

України (ЄДРПОУ)? 

3. Які види даних включаються до інформаційного фонду ЄДРПОУ? 

4. Як розраховують індекси обсягів продукції промисловості та сільсь-

кого господарства? 

5. Наведіть основні показники, що характеризують стан та розвиток 

сільського господарства? 

6.  Наведіть основні показники, що характеризують стан та розвиток про-
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мисловості регіону? 

7. Як визначають обсяги реалізації продукції у промисловості та сіль-

ському господарстві? 

 

 

6. ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 5 

 

Тема практичного заняття:  «Статистика соціальної сфери регіону» 
 

Рекомендована література для підготовки до практичного заняття:  

1. Статистичний щорічник України за 2012 р. Державний комітет 

статистики України. / Під редакцією О.Г. Осауленка. – Київ: 

Консультант, 2013. – 580 с 

2. Марченко О.І. Інноваційна активність промислових підприємств: 

сучасний стан та умови активізації в Україні // Економіка та держава. 

– № 4. – 2007. – С. 24-26. 

3. Социальная статистика: Учебник/Под ред. И.И.Елисеевой. -

М.:ФиС, 1997.- 416с. 

4. Столярова Г. С., Огай М. Ю. Соціальна статистика: Навч.-метод. 

посіб. для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2003. – 195 с. 

5. Удотова Л. Ф. Соціальна статистика: Підручник. – К.: КНЕУ, 

2002. – 376 с. 

6. www.ukrstat.gov.ua – офіційний сайт Державного комітету 

статистики України. 

7. Статистика: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / 

А.М.Єріна, Р.М.Моторін, А.В. Головач та ін.-К.:КНЕУ, 2002.-448 с. 

Питання, що розглядаються на практичному занятті: Показники 

стану та розвитку освіти, охорони здоров’я, соціального захисту 

населення, культури та мистецтва. Статистичні показники, що 

характеризують розвиток туризму та рекреації у регіоні. Статистика 

розвитку житлово-комунального господарства регіону. 

Контрольні запитання для перевірки знань студентів: 

1. Наведіть показники стану та розвитку освіти у регіоні. 

2. Назвіть показники, що характеризують систему охорони здоров’я у 

регіоні? 

3. Показники соціального захисту населення у регіоні? 

4. Назвіть основні показники, що характеризують стан та розвиток 

культури та мистецтва у регіоні? 

5. Статистичні показники, що характеризують розвиток туризму та 

рекреації у регіоні, фізкультури та спорту?  
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6. Дайте характеристику основним статистичним показникам, які 

характеризують стан та розвиток житлово-комунального 

господарства регіону?  

 

 

7. ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 6 

 

Тема практичного заняття:  «Статистика матеріально-

енергетичного стану та розвитку регіону. Статистика науки, інновацій 

та інформаційного забезпечення регіону» 
 

Рекомендована література для підготовки до практичного заняття:  

1. Бланк И.А.. Инвестиционный менеджмент.- Киев, МП «ИТЕМ» 

ЛТД «Юнайтед Трейд Лимитед», 1995. 

2. Гаджинский А.М. Логистика: Учебник. – М.: Маркетинг, 1998. – 

228 с. 

3. Закон України «Про інвестиційну діяльність» від 18.09.91. 

4. Миронова Т.Л., Добровольська О.П., Процай А.Ф., Колодій 

С.Ю. Управління розвитком регіону: Навчальний посібник. – К.: 

Центр навчальної літератури, 2006. – 328 с. 

5. Коваленко Л.О., Ремньова Л.М. Фінансовий менеджмент: Навч. 

Посібник. – Чернігів, ЧДІЕУ, 2001, с. 291-334. 

6. Наукова та інноваційна діяльність в Україні. Статистичний 

збірник. Державна служба статистики в Україні. / відп. за випуск І.В. 

Калачова – Київ: ДП «Інформаційно-видавничий центр Держстату 

України», 2012. – 305 с. 

7. Пересада А.А. Інвестиційний процес в Україні. – К.: Лібра, 1998. 

8. Пересада А.А. та ін. Інвестування: Навч.-метод. посібник для 

самост. вивч. дисц./ А.А. Пересада, О.О. Смірнова, С.В. Онікієнко, 

О.О.Ляхова.- К.:КНЕУ, 2001, с. 3-10. 

9. Смирнов П.В., Степанова З.И., Фасоляк Н.Д. Организация и 

планирование материально-технической поставки в народном 

хозяйстве. - М.: Экономика, 1995. 

10. Тарасенко Н.В. Економічний аналіз діяльності промислового 

підприємства. – Львів: АБІ НБУ, 2000. – 485 с. 

Питання, що розглядаються на практичному занятті: Показники 

використання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення 

нафти. Питомі витрати палива, теплоенергії та електроенергії. Облік 

палива та енергії. Натуральні та умовні види обліку палива.Вивчення 

статистичних показників, що характеризують наукову та науково-
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технічну діяльність організацій (підприємств) та інноваційну 

діяльність промислових підприємств регіонів України. 

Фундаментальні та прикладні дослідження, науково-технічні розробки 

та послуги, Технологічні інновації та технічно новий продукт. 

Статистика винаходів, промислових зразків. 

Контрольні запитання для перевірки знань студентів: 

1. Назвіть основні показники використання енергетичних матеріалів та 

продуктів перероблення нафти? 

2. Назвіть основні показники використання матеріально-технічних і 

енергетичних ресурсів? 

3. Як визначають питомі витрати палива, теплоенергії та 

електроенергі?  

4. Наведіть показники обліку палива та енергії? 

5. Поясніть натуральні та умовні види обліку палива? 

6. Як здійснюють дослідження статистичних показників, що ха-

рактеризують на-укову та науково-технічну діяльність промислових 

підприємств регіону? 

7. За якими показниками досліджують інноваційну діяльність 

промислових підприємств регіонів України? 

8. За якими показниками вивчають здійснення фундаментальних та 

прикладних досліджень, науково-технічних розробок та послуг у 

регіоні? 

9. Показники вивчення запровадження технологічних інновацій та 

технічно нового продукту?  

10. Як проводять статистичне дослідження винаходів, 

промислових зразків? 
 

 

 

8. ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 7 

 

Тема практичного заняття:  «Статистика природних ресурсів 

та охорони навколишнього природного середовища»  
 

Рекомендована література для підготовки до практичного заняття:  

1. Думнов А.Д. Окружающая природная середа и затраты на ее 

охрану (системное статистическое исследование). – Москва: НИА – 

Природа. 2006. – 230 с. 

2. Данилко В.К. «Екологічні збори та поточні витрати на охорону 

природи:статистичний аналіз». – Статистика України. – 2003. –  № 1. – 

с.53-57. 
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3. Синякевич І.М. Економіка лісокористування: Навчальний 

підручник. – Львів.: ІЗМН, 2000. – 402 с. 

4. Тарасова В.В. Екологічна статистика. Підручник. К: «Центр 

учбової літератури», 2008. – 392 с. 

5. Якимчук А.Ю. Економіка та організація природно-заповідного 

фонду України. Монографія. Рівне: НУВГП, 2007. – 208 с. 

6. Якимчук А.Ю., Черній А.Л. Економіка природокористування. 

Навчальний посібник. – Рівне: НУВГП, 2010. – 275 с. 

7. Статистичний збірник про стан довкілля в Україні. 

Питання, що розглядаються на практичному занятті: 

Статистичне дослідження природних ресурсів регіону. Статистика 

якості навколишнього природного середовища. Статистика охорони 

навколишнього природного середовища. Методи та показники оцінки 

збитків від забруднення довкілля. Статистика екологічних інновацій 

регіону. 

Контрольні запитання для перевірки знань студентів: 

1. За якими показниками здійснюють статистичне дослідження при-

родних ресур-сів регіону? 

2. Що таке статистика якості навколишнього природного середовища?  

3. Назвіть основні статистичні показники, які характеризують охорону 

навколиш-нього природного середовища регіону? 

4. Назвіть основні методи та показники оцінки збитків від забруд-

нення навколишнього природного середовища? 

5. Який із методів ви вважаєте найкращим? 

 

 

9. ПРИКЛАДИ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ 

 

Задача 1 

Визначити загальні індекси фізичного обсягу споживання товарів і 

послуг населенням, а також у розрахунку на душу населення, 

виходячи із даних про витрати населення (табл. 1). Середньорічна 

чисельність населення регіону у базисному періоді становить 1,12 

млн. осіб, у звітному – 1,04 млн. осіб. 

 

Розв’язання: 

Загальний індекс споживання матеріальних благ і послуг у 

звітному періоді порівняно із базовим розраховується так: 

а) по усій чисельності населення: 
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Таблиця 1 

Вартість матеріальних благ та послуг регіону 
 

 

№ 

з/п 

 

 

Матеріальні блага  

і послуги 

 

Вартість придбаних това-

рів і послуг у поточних 

цінах за період, гр. од. 

 

Зміна 

цін, % 

 Базисний період Звітний період 

1. Продовольчі товари 2000 2300 +7,5 

2. Непродовольчі товари 1050 1100 +5,2 

3.  Платні послуги 250 360 +7,8 

 

(1)                                   ,
)(0)(000

)(0)(101

∑ ∑
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+
=

пп

пп

q
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б) на душу населення: 
 

(2)                               ,
:)(

:)(
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∑ ∑
∑ ∑

+

+
=
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Чрqрq
І
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де 
0001  , pqpq ∑∑ – загальний обсяг споживання матеріальних благ 

звітного і базового періодів у цінах базового періоду або співставимих 

цінах; 
)(0)(0)(0)(1  , пппп pqpq ∑∑ – загальний обсяг споживання послуг 

звітного і базового періодів у цінах базового періоду або порівнянних 

цінах. 

1. Перетворимо формули (1), (2) за середньою геометричною 

зваженою і отримаємо: 
 

;
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2. Розраховуємо загальний індекс споживання матеріальних благ і 

послуг у звітному періоді порівняно із базовим по усій чисельності 

населення: 
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%;6,106%100066,1
25010502000

)078,1:360052,1:1100075,1:2300(
=⋅=

++

++
=qІ  

 

3. Розраховуємо загальний індекс споживання матеріальних благ і 

послуг у звітному періоді порівняно із базовим на душу населення: 
 

%.7,114%100147,1
1120000:)25010502000(

1040000:)078,1:360052,1:1100075,1:2300(
1/ =⋅=

++

++
=qI

 

Висновок. Як свідчать проведені розрахунки, обсяг споживання 

усім населенням матеріальних благ і послуг у звітному періоді 

порівняно із базовим зріс на 6,6 %. Обсяг споживання матеріальних 

благ і послуг на душу населення у звітному періоді порівняно із 

базовим зріс на 14,7 %. 
 

 

Задача 2 

Чисельність наявного населення області на початок року становила 

920 тис. осіб, у тому числі 5 тис. осіб тимчасово проживаючих. Із 

чисельності постійного населення області на початок року були 

відсутні 7 тис. осіб. На кінець року в області виявилось 940 тис. осіб із 

чисельності постійного населення і 2 тис. осіб тимчасово 

проживаючих. Із чисельності постійного населення тимчасово були 

відсутні 6 тис. осіб. 

Розрахувати: чисельність постійного населення на початок року; 

чисельність наявного населення на кінець року; приріст постійного і 

наявного населення за рік; середньорічну чисельність наявного 

населення. 

 

Розв’язання: 

1. Чисельність постійного населення на початок року становить: 
 

осіб.  тис.92275920).(.).(.).().( =+−=+−= рпвтрпптрпнрппост ЧЧЧЧ  

 

де Чн(п.р) – чисельність наявного населення на початок року, осіб;   

Чт.п – чисельність тимчасово проживаючих, осіб; Чт.в – чисельність 

тимчасово відсутніх, осіб. 

2. Чисельність наявного населення на кінець року розраховуємо 

так: 
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осіб.  тис.93626940).(.).(.).().( =+−=+−= ркптрквтркпостркн ЧЧЧЧ  

 

де Чпост(к.р) – чисельність постійного населення на кінець року, осіб; 

Чт.в(к.р) – чисельність тимчасово відсутніх на кінець року, осіб; Чт.п(к.р) – 

чисельність тимчасово проживаючих на кінець року, осіб. 

3. Абсолютний приріст чисельності постійного населення за рік: 
 

осіб,  тис.18922940).().( =−=−∆=∆ рппостркпостп ЧЧЧ  

 

4. Абсолютний приріст чисельності наявного населення: 
 

осіб,  тис.16920936).().( =−=−∆=∆ рпнркнн ЧЧЧ  

 

5. Середньорічна чисельність наявного населення розраховуємо за 

формулою середньої арифметичної простої: 
 

осіб.  тис.928
2

920936

2

).().(
=

+
=

+
=

рпнркн

н

ЧЧ
Ч  

 

Висновок. Таким чином, на початок року чисельність постійного 

населення склала 922 тис. осіб. На кінець року чисельність наявного 

населення виявилась рівною 936 тис. осіб. Приріст за рік постійного 

населення області становить 18 тис. осіб, наявного – 16 тис. осіб. 

Середньорічна чисельність наявного населення дорівнює 928 тис. осіб. 

 

Задача 3 

Визначити середньорічну чисельність населення району на основі 

даних про чисельність населення (табл. 2)  

Таблиця 2 

Чисельність населення районів 

Район А Район Б 

дата, станом 

на яку є дані 

чисельність 

населення, тис. 

осіб 

дата, станом на 

яку є дані 

чисельність 

населення, 

тис. осіб 

01.01.2007 114 01.01.2007 112 

01.02.2007 124 01.04.2007 155 

01.05.2007 116 01.07.2007 135 

01.10.2007 126 01.10.2007 147 

01.01.2008 134 01.01.2008 151 
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Розв’язання: 

1. Знайдемо середньорічну чисельність населення району А. Дати, 

на які наявні дані, не рівновіддалені одна від одної. Для розрахунку 

використаємо формулу середньої арифметичної зваженої: 

 

осіб  тис.12312:3
2

134126
5

2

126116
3

2

116124
1

2

124114
=
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∑
∑
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t

tЧ
Ч

де 
³

× – середня чисельність населення на кожному і-му проміжку 

часу, яка розраховується за формулою середньої арифметичної 

простої. 

2. Розраховуємо середньорічну чисельність населення району Б. 

Дати, на які наявні дані рівновіддалені одна від одної. 

Використовуємо формулу середньої хронологічної: 

 

îñ³á  òèñ.142
4

1512/11471351551122/1

1

2/1...2/1
121

=
⋅++++⋅

=
−

++++
=

−

ï

××××
× ïï  

 

де Ч1...Чп – чисельність населення на певну дату; п – кількість дат. 

 

Висновок. Таким чином, середньорічна чисельність населення 

району А становить 123 тис. осіб, району Б – 142 тис. осіб. 
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10. ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 

Оцінювання результатів поточної роботи (завдань, що 

виконуються на практичних, семінарських, лабораторних, 

індивідуальних заняттях та консультаціях, результати самостійної 

роботи студентів) проводиться за такими критеріями: 

Розрахункові завдання, задачі, лабораторні роботи (у % від 

кількості балів, виділених на завдання із заокругленням до цілого 

числа): 

0%  – завдання не виконано; 

40% – завдання виконано частково та містить суттєві помилки 

методичного або розрахункового характеру; 

60% – завдання виконано повністю, але містить суттєві помилки у 

розрахунках або в методиці; 

80% – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі 

несуттєві недоліки (розмірності, висновки, оформлення тощо); 

100% – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 

Ситуаційні вправи, конкретні ситуації та інші завдання творчого 

характеру (у % від кількості балів, виділених на завдання із 

заокругленням до цілого числа): 

0%  – завдання не виконано; 

40%  – завдання виконано частково, висновки не 

аргументовані і не конкретні, звіт підготовлено недбало; 

60% – завдання виконано повністю, висновки містять окремі 

недоліки, судження студента не достатньо аргументовані, звіт 

підготовлено з незначним відхиленням від вимог;  

80% – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі 

несуттєві недоліки не системного характеру; 

100% – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 

 Підсумкові оцінки з навчальної дисципліни «Регіональна 

статистика» виставляються студентам за сумарною кількістю 

набраних балів, отриманих в результаті поточного та підсумкового 

контролів.   

 Позитивні оцінки виставляються тільки тим студентам, які 

виконали всі види навчальної роботи, передбачені робочою 

програмою навчальної дисципліни і набрали за результатами 

поточного та підсумкового контролів не менше 60 балів. 
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11.3. Періодичні видання 

1. Вопросы экономики. 

2. Державне управління: теорія і практика. 

3. Державне управління: удосконалення та розвиток. 

4. Економіка та держава. 

5. Економіка України. 

6. Економіст. 

7. Право України. 

8. Регіональна економіка. 

9. Фінанси України. 
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