
 

Дата: 29.09.2022 

Група: 2М-1 

Предмет:  Статистика  

 

УРОК 49 

Практична робота № 4 

ТЕМА: «Економічна та соціальна статистика» 

 

МЕТА:  

- Закріпити поняття про економічну та соціальну статистику 

- Розглянути практичне використання стастичних індексів 

- Опанувати практично правила статистичних розрахунків та аналізу 

- Виховати інформаційно-освічену особу, цікавість до обраної професії, дисципліну та 

уважність 

 

Вивчення нового матеріалу: 
Задача 1:     Відомі дані двох підприємств за два періоди. 

Підприємство 

Кількість виробленої 

продукції,одиниць 

Собівартість одиниці продукції, 

грн. 

Базисний період Звітний період Базисний період Звітний період 

А q0 q1 z0 z1 

1 20000 60000 60 54 

2 14000 16000 80 76 

Підсумок 
  

- - 

 

Необхідно обчислити: 

1) Середню собівартість продукції по двох підприємствах по періодах 

- в базисному 

 

- в звітному 

 

2. Загальні індекси собівартості: 

- змінного складу (середньої собівартості) 



 

 

- постійного складу 

 

- структурних зрушень 

 

Висновок: Провести порівняльний аналіз показників виробничої діяльності підприємств згідно 

розрахунків 

 

Задач 2.. Обчислення показників рівня життя населення.  

Середня заробітна плата працівників підприємства в базисному періоді становила 280 

грн, а у звітному періоді 307 грн. Вклади із суспільних доходів споживання в 

розрахунку на одного працівника в базисному періоді становила 38 грн, а у звітному – 

47 грн. Купівельна спроможність 1 грн зменшилась у звітному періоді порівняно з 

базисним на 8,2%. Визначити: 1) індекс цін підприємства на товари і послуги; 2) 

індекс реальної заробітної плати; 3) індекс кінцевих доходів населення; 4) індекс 

реальних доходів населення. Зробити висновки. 

 

Задача3. Обчислення показників зайнятості населення. Чисельність населення 

області на початок 2013 р. Становила 2,2 млн.осіб. Коефіцієнт працездатності 

населення становить 53,8 %, коефіцієнт працездатності населення працездатного віку 

96,9%. У народному господарстві зайнято 760 тис. осіб. Чисельність зареєстрованого 

незайнятого населення працездатного віку становила 36,7 тис. осіб. Визначити: 1) 

чисельність працездатного населення; 2) чисельність працездатного населення 

працездатного віку; 3) чисельність економічно активного населення; 4) загальний 

рівень зайнятості населення; 5) рівень зайнятості населення працездатного віку; 6) 

рівень зайнятості економічно активного населення; 7) рівень безробіття. Зробити 

висновки. 

 

Домашнє завдання:  

- Для зворотнього зв’язку використовувати e-mail: 2573562@ukr.net 


