ПЛАН
ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
з дисципліни «Соціально-економічна статистика»
практичні заняття, годин – 30
Викладач – ст. викл. Черепанова Н.О.
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Назва та стислий зміст
Мета роботи
практичного заняття
Заняття
1.
Теоретико- З’ясувати предмет статистики, розкрити
методологічні основи соціально- сутність
статистики
як
важливої
економічної статистики
суспільної науки, причини виникнення
статистики. Засвоїти сутність методів
статистичного дослідження.
Заняття 2. Основні класифікації З’ясувати значення класифікацій у
економічної статистики
економіко-статистичному
аналізі,
основних підходів до їх формування
Заняття 3. Система національних Розкрити зміст основних показників
рахунків
як
інструмент системи національних рахунків і їх
оцінювання
та
аналізу значення для статистичного оцінювання
економічних явищ і процесів
економічних явищ і процесів.
Заняття 4. Аналіз взаємозв'язків Розкрити сутність
системи оцінки
між
основними економічних явищ і процесів на
макроекономічними
макрорівні
інструментами
Заняття
5.
Статистика Розкрити сутність поняття «національне
національного багатства
багатство» і методів його статистичного
аналізу.
Заняття 6. Статистика основного Виявити значення основного капіталу і
капіталу
основних
показників
його
функціонування для подальшого розвитку
діяльності підприємств
Заняття 7. Статистика оборотних З’ясувати сутність оборотних фондів, їх
активів
значення
в
статистичному
аналізі
діяльності підприємств.
Заняття 8. Статистичні методи З’ясувати сутність тіньових економічних
оцінювання тіньової діяльності
процесів і їх вплив на діяльність легальної
виробничої діяльності.
Заняття 9. Статистика цін і Розкрити механізм аналізу динаміки цін і
тарифів
тарифів на рівні адміністративнотериторіальних одиниць.
Заняття
10.
Організація Виявити основні напрями і показники
статистики підприємств в Україні статистичного
аналізу
діяльності
підприємств в Україні.
Заняття
11.
Статистика З’ясувати оптимальний набір показників,
виробництва
продукції які відображають сутність, специфіку і
підприємств
перспективність
конкретного
підприємства
Заняття
12.
Статистика Розкрити
особливості
статистичного
результатів
фінансово- аналізу основних показників фінансовогосподарської
діяльності господарської діяльності підприємств для
підприємств
складання планів розвитку регіону.
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Заняття
13.
Статистичне
оцінювання
зовнішньоекономічної діяльності
Заняття
14.
Статистика
інвестицій
Заняття
15.
зайнятості населення

Виявити основні підходи для реалістичної
оцінки перспектив регіону у здійсненні
зовнішньоекономічної діяльності.
З’ясувати роль статистичного аналізу у
виявленні інвестиційної привабливості
регіону.
Статистика Розкрити методи аналізу динаміки
економічної активності населення і
фактори, які можуть суттєво вплинути на
оптимізацію
зайнятості
населення
регіону.

