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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Мета викладання курсу — формування у студентів теоретичних
знань і вмінь використовувати ці знання у практичних цілях при вив
ченні, дослідженні й визначенні закономірностей і тенденцій розвит
ку соціальних процесів у суспільстві.
Освітня мета — дати уявлення про зміст і основні поняття про со
ціальні процеси та їх вплив на стан і розвиток суспільства; навчити
студентів використовувати методи статистичного аналізу і прогнозу
ванню дослідження соціальних процесів.
Виховна мета — виховати у студентів відповідальність за вірогід
ність і порівнянність, своєчасність збирання, правильність обробки й
подачі інформації, уміння організовувати роботу відповідно до прин
ципів наукової організації праці.
Практична мета — студент повинен уміти спланувати досліджен
ня, організувати збирання, обробку та аналіз статистичної інформації,
робити узагальнення і висновки, а також пропозиції щодо прийняття
управлінських рішень.
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
дисципліни
“СОЦІАЛЬНА СТАТИСТИКА”
№
пор.

Назва змістового модуля і теми

Змістовий модуль І. Предмет, завдання соціальної статистики.
Статистика чисельності, складу та рівня життя населення
Предмет і завдання соціальної статистики
1
Статистика численності, складу і соціальної структури населення,
2
сім’ї та домашнього господарства
Статистика освіти
3
Статистика трудових ресурсів, зайнятості та умови праці
4
Статистика прибутків і споживання, рівня життя населення
5
Змістовий модуль ІІ. Статистика охорони здоров’я та умов життя
населення
Статистика охорони здоров’я та медичного обслуговування
6
Статистика житлових умов та житлово-комунального
7
обслуговування
Статистика навколишнього середовища
8
Статистика бюджетів часу населення та дозвілля
9
Статистика суспільного життя і вивчення громадської думки
10
Статистика громадського порядку та безпеки
11
Разом годин: 108
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ЗМІСТ
дисципліни
“СОЦІАЛЬНА СТАТИСТИКА”
Змістовий модуль І. Предмет, завдання соціальної статистики.
Статистика чисельності, складу та рівня
життя населення
Тема 1. Предмет і завдання соціальної статистики
Предмет і об’єкти дослідження соціальної статистики, її місце
серед інших наук і зв’язок з ними. Завдання соціальної статистики.
Структурна схема соціальної статистики.
Література [1–7]
Тема 2. Статистика чисельності, складу і соціальної
структури населення, родини і домашнього
господарства
Демографічні показники, що використовуються в соціальній ста
тистиці. Демографічна, етнічна, територіальна і професійна структу
ри населення. Соціальні класи, соціальна стратифікація й соціальна
мобільність населення.
Створення родин, їх стабільність. Домашні господарства, їх кла
сифікація.
Література [1; 2; 4–8; 10]
Тема 3. Статистика освіти
Можливості одержання освіти і розподіл послуг у галузі освіти
(дошкільне, шкільне, спеціальне, вища освіта, підвищення кваліфіка
ції).
Література [3–8]
Тема 4. Статистика трудових ресурсів, зайнятості та умов
праці
Економічна самодіяльність населення, зайнятість і безробіття,
розподіл за галузями економіки, регіонами, групами занять, освіти.
Умови праці (аспекти праці й робочих місць; нещасні випадки на
роботі, травми і тимчасова непрацездатність, відносини у процесі ви
робництва).
Служба працевлаштування, можливість одержати роботу, пере
підготовка кадрів. Економічно неактивне населення.
Література [2; 3; 5–7]
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Тема 5. Статистика доходів споживання, рівня життя
населення
Прибутки окремих осіб і домашніх господарств. Витрати кінцево
го споживання товарів і послуг, загальне споживання домашніх гос
подарств. Узагальнені показники рівня життя. Споживчі комплекси,
споживання продуктів харчування й непродовольчих товарів, послу
ги матеріального характеру.
Вартість життя, споживчі ціни. Соціальна забезпеченість населен
ня. Малозабезпечені верстви населення.
Література [1; 4–9]
Змістовий модуль ІІ. Статистика охорони здоров’я та умов
життя населення
Тема 6. Статистика охорони здоров’я й медичного
обслуговування
Статистична оцінка загального стану здоров’я населення. Статис
тика захворюваності. Наявність, використання і забезпеченість насе
лення медичним обслуговуванням. Прибутки і витрати щодо медич
ного обслуговування.
Література [5; 6; 8–14]
Тема 7. Статистика житлових умов житлово-комунального
обслуговування
Стан житлового фонду, житлове будівництво. Забезпечення на
селення житлом, володіння їм. Показники комунального обслугову
вання населення.
Література [3; 4–8]
Тема 8. Статистика навколишнього середовища
Система показників стану навколишнього середовища, якості
водних ресурсів, повітря. Екологія продуктів харчування.
Література [2; 4–8]
Тема 9. Статистика бюджетів часу населення та дозвілля
Бюджети часу населення, їх структура. Використання часу за ін
тересами та уподобаннями в період дозвілля. Наявність і можливості
використання, устаткування і заходів проведення дозвілля.
Література [5–8]
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Тема 10. Статистика суспільного життя і вивчення
громадської думки
Участь населення у політичних і громадських організаціях, струк
тура цих організацій, їх місце в суспільному житті. Участь населен
ня у виборах і виборчих органах. Методологія вивчення громадсь
кої думки і використання статистичних методів для узагальнення й
аналізу результатів.
Література [5–8]
Тема 11. Статистика громадського порядку і безпеки
Система показників, що характеризують громадський порядок
і безпеку населення. Кримінальні, цивільні, адміністративні право
порушення, судочинство, виконавське впровадження. Вивчення за
кономірностей, тенденцій розвитку правових явищ у часі, структури
злочинності, впливу суспільства на правопорушників.
Література [5–8]
ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
При виконанні письмової контрольної роботи треба дотримувати
ся таких правил:
• зазначити варіант контрольної роботи, переписати умови за
дач;
• розв’язати задачу з докладними розрахунками і короткими по
ясненнями;
• оформити результати розв’язання задач у формі статистичних
таблиць, графіків, діаграм;
• проаналізувати розраховані дані, зробити висновки;
• навести список використаної літератури.
Варіант контрольної роботи студент вибирає за першою літерою
свого прізвища (див. таблицю).
Контрольна робота, виконана не за своїм варіантом, не зарахо
вується.
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Перша літера
прізвища студента

Варіант
контрольної роботи

А, Б
В–Д
Е–Й
К, Л
М, Н
О, П
Р, С
Т, У
Ф–Ч
Ш–Я

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ВАРІАНТИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ
Варіант 1
1. Об’єкти соціальної статистики.
2. Показники, що характеризують стан медичного обслуговування
населення.
3. Є така інформація по регіону:
тис. чол.
Показник
1. Кількість вищих навчальних закладів.
2. Чисельність студентів, тис. чол., у т. ч.
денна форма навчання
вечірня форма навчання
заочна форма навчання

2000/01 р.

2004/05 р.

165
955
590
70
295

195
1240
800
90
350

Обчислити структуру контингенту студентів за формами навчан
ня і проаналізувати зміни у часі.
4. Є така інформація про склад засуджених:
Вікові групи
засуджених, роки

2000 р.

2005 р

14–17
18–24
25–29
30–39
40 і старші

9,7
21,6
20,9
37,6
10,2

11,7
23,7
22,0
35,8
6,8
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Обчислити:
1) середній вік засуджених за кожний рік;
2) моральний вік засуджених за кожний рік;
3) середнє квадратичне відхилення та коефіцієнт варіації віку за
суджених.
5. У звітному періоді проти базисного періоду фонд доходів у
поточних цінах збільшився на 20 %, ціни на товари зросли на 10 %,
тривалість робочого дня зменшилась на 7 %, чисельність працівників
зросла на 3 %.
Визначити індекс реальних доходів на одного працівника.
Варіант 2
1. Побудова та аналіз структур населення за різними класифіка
ціями.
2. Показники стану системи освіти і освітніх послуг.
3. Споживання щодо продуктів харчування на душу населення за
рік:
Продукти

Базисний період

Хліб
Цукор
М’ясо і м’ясопродукти
Молоко і молокопродукти
Чисельність населення, тис. чол.

Звітний період

170
50
60
280
1765

181
49
67
310
1689

Обчислити індекси рівня і обсягів споживання продуктів харчу
вання по області.
4. Відомі такі дані по місту:

Групи учнів

Кількість учнів,
тис. чол.
Минулий
рік

Звітний рік

Загальна сума витрат
на освіту, млн грн.
Минулий
рік

Звітний рік

Учні шкіл
Студенти коледжу

186,0
26,4

190,5
27,3

130,2
110,9

152,9
131,5

Разом

212,4

217,8

241,1

289,4

Обчислити:
1) середні витрати на одного учня за групами і в цілому за кожний
рік;
2) динаміку середніх витрат на освіту учнів.
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5. Визначити, як змінилась реальна середньорічна зарплата пра
цівників у звітному періоді, якщо відомо, що фонд зарплати у звітно
му періоді становив 28,6 млн грн проти 22 млн грн минулого року. За
рік чисельність працівників збільшилась з 10 до 10,3 тис. чол., купі
вельна спроможність населення зросла на 3 %.
Варіант 3
1. Джерела утворення заходів домашніх господарств.
2. Система показників стану навколишнього середовища.
3. Є така інформація щодо витрат державного бюджету:
млрд грн.
Витрати

Базовий період

Звітний період

На народне господарство
На соціально-культурні заходи

15,6
16,8

19,5
18,0

Разом

34,4

39,6

Обчислити:
1) структуру витрат державного бюджету;
2) абсолютні і відносні прирости витрат на соціально-культурні
заходи:
4. Є така інформація по області:
Ступінь освіти
Дошкільна
Початкова
Середня
Вища

Чисельність учнів,
тис. чол.

Охоплення молоді
освітою, %

2000 р.

2005р

2000 р.

2005 р.

26,3
39,0
46,8
20,9

23,1
39,0
50,7
20,8

64,1
98,7
94,6
36,5

52,4
98,1
86,9
34,5

Обчислити:
1) середній показник охоплення молоді освітою за кожний рік;
2) проаналізувати зміну охоплення молоді освітою за ступенем
освіти.
5. У 2005 р. ВВС України виявлено 1166 організованих злочинних
груп, які скоїли 9307 злочинів, з них 3062 — розкрадання державної,
колективної та приватної власності. Визначити середню кількість
злочинів і розкрадань, що припадає на одне злочинне груповання.
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Варіант 4
1. Класифікація сімей і домогосподарств, що застосовуються у
статистиці.
2. Структура бюджету часу населення.
3. Віковий склад постійного населення області характеризується
такими даними:
Кількість постійного населення, тис. чол.

Вікові групи,
років

Разом

Міське

Сільське

0–9
10–19
20–29
30–39
40–49
50–59
60–69
70 і старше

175,6
237,1
231,2
235,8
232,6
187,6
188,7
200,2

102,4
142,9
148,3
143,3
152,2
114,7
95,2
84,1

73,2
92,2
82,9
92,5
80,2
72,9
93,5
116,1

Визначити середній вік постійного населення разом і за місцем
проживання.
4. Трудові ресурси області, тис. чол.
Показник

1995 р.

2000 р.

2005 р.

Разом трудових ресурсів
В тому числі працездатного
населення процентного віку
Особи старшого віку та підлітки
Зайняте населення

990

1020

995

923
67
880

911
109
838

880
115
780

Обчислити:
1) коефіцієнт безробіття зайнятого населення;
2) питому вагу працездатного населення в загальній чисельності
трудових ресурсів;
3) проаналізувати динаміку зайнятого населення.
5. Обчислити як змінилась реальна заробітна плата, якщо порівня
но з минулим роком номінальна зарплата зросла на 30 %, а ціни — на
35 %.
Варіант 5
1. Потреби, попит, споживчі комплекси.
2. Показники безробіття та часткової зайнятості.
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3. Є така інформація про кількість неповнолітніх, засуджених за
умисні вбивства та замахи на вбивство по Україні.
Рік

2001

2002

2003

2004

Кількість засуджених

257

277

294

310

Обчислити:
1) абсолютне збільшення засуджених за кожний рік і в цілому за
весь період;
2) відносну зміну засуджених за кожний рік і за весь період.
4. Є така інформація щодо малого підприємства:
Грошові
Доходи, які
Чисельність Нарахована
виплати та
виплачують
Працівник працюючих,
на оплату
заохочення,
по акціях
чол.
праці, грн.
грн.
(дивіденди, грн.)
Штатні
Сумісники

88
34

110880
18360

23760
4080

18480
5200

Визначити:
1) загальну суму коштів, отриманих працівниками;
2) середню заробітну плату та середній дохід одного працівника.
5. У звітному періоді витрати населення міста на купівлю товарів
становила 20 млн грн, на оплату послуг — 2 млн грн. Ціни на товари
в середньому зменшились на 3 %, а на послуги — зросли на 1 % за цей
період. Визначити, як змінилася купівельна спроможність грівні та
економію населення від змін цін.
Варіант 6
1. Статистика чисельності, складу і соціальної структури населен
ня.
2. Система показників, що характеризують правопорушення і пра
вопорушників.
3. На початок року чисельність населення міста — 1 млн чол., з
них 49 % — особи працездатного віку. В місті було зайнято 385 тис.
чол. працездатного віку. Коефіцієнт працездатності населення у пра
цездатному віці — 0,84. Коефіцієнт зайнятості населення — 0,48. Се
ред зайнятих у господарстві пенсіонерів — на 18 % більше ніж під
літків. Чисельність незайнятого працездатного населення становила
25 тис. чол.
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Визначити:
1) коефіцієнт зайнятості працездатного населення;
2) чисельність працюючих пенсіонерів;
3) питому вагу безробітного населення.
4. На підприємстві внаслідок нещасних випадків 50 чол. одержали
травми, що призвело до втрати працездатності тривалістю 550 люди
но-днів. Середньорічна чисельність робітників — 1560 чол. Визначи
ти частоту травматизму і кількість людино-днів непрацездатності на
одного працюючого.
5. За даними вибіркового обстеження 1000 сімей середній склад
сім’ї у місті А становив 2,9 чол., середня кількість кімнат — 1,9 кімн./
сім’ю, середнє квадратичне відхилення — ± 0,5. кімн./сім’ю. За дани
ми вибіркового спостереження, у місті В 850 сімей, середній склад
сім’ї — 3,3 чол., середня кількість кімнат на сім’ю — 2,5, середнє квад
ратичне відхилення ± 0,5 кімн./сім’ю.
Визначити, в якому місті житлові умови сімей кращі.
Варіант 7
1. Джерела статистичної інформації про соціальні процеси в сус
пільстві.
2. Показники економічної активності населення, зайнятості та
безробіття.
3. Є така інформація по місту:
Вид
навчального
закладу

Інститути
Коледжі

2004 р.
Кількість
студентів,
тис. чол.
26.4
17,8

Загальна
сума витрат
на освіту,
тис. грн.
105600
53400

2005 р.
Кількість
студентів,
тис. чол.
29,5
16,3

Загальна
сума витрат
на освіту,
тис. грн.
147500
64700

Обчислити:
1) середні витрати на освіту одного студента інституту, коледжу та
в цілому за кожний рік;
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2) абсолютні та відносні зміни витрат на одного студента у 2005 р.
порівняно з 2004 р.
4. За паспортом — турбаза має 200 місць. Не готові до прийому
відпочиваючих 15 місць. У січні було задіяно 70 місць, з лютого по
квітень — 85, у травні — 125, з червня по вересень — 180, із жовтня по
грудень — 60 місць.
Визначити: кількість місць, задіяних протягом року; коефіцієнт
задіяності місць.
5. За наведеними нижче даними обчислити:
1. Забезпеченість лікарями всіх спеціальностей на 10000 населен
ня.
2. Укомплектованість штатних посад.
3. Коефіцієнт сумісництва.
На початок року в регіоні чисельність лікарів усіх спеціальностей,
які працювали за фахом, становила 395 чол., на кінець року — 405 чол.
Чисельність населення регіону становила відповідно 95 тис. і 105 тис.
чол. За штатним розкладом на рік було передбачено 540 посад, фак
тично було зайнято 500 посад.
Варіант 8
1. Предмет і завдання соціальної статистики.
2. Система показників, що характеризують умови праці.
3. Є такі дані по підприємству за рік:
• середньооблікова чисельність працівників — 2500 чол.;
• кількість випадків захворювання з тимчасовою втратою праце
здатності — 1500 чол.;
• кількість днів, втрачених у зв’язку із хворобами, разом — 16000,
у тому числі у зв’язку із захворюваністю: на грип — 2000; серце
во-судинні хвороби — 250;
• кількість працівників, які тимчасово не працювали протягом
року через хвороби — 800 чол.
Визначити показники захворюваності з тимчасовою втратою пра
цездатності.
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4. По регіону є такі показники за два роки:
Показник
2004 р. 2005 р.
1. Кількість населення віком 15–72 років, тис. чол.
3720
3800
2. Рівень економічної активності населення, % до кількості
68
…..
населення віком 15–72 років
53
55
3. Рівень зайнятості серед населення, %
…..
….
4. Рівень зайнятості, % до економічної активності населення
…..
10
5. Рівень безробіття, %
….
6. Чисельність економічно активного населення, тис. чол.
60
…..
7. Працюють неповний робочий тиждень, тис. чол.
13,2
8. Рівень потенційного безробіття, % до економічно
….
активного населення
…..
……
9. Припадає безробітних на 1000 зайнятих

Заповніть у таблиці дані, яких не вистачає, і проаналізуйте зміни
умов зайнятості і безробіття у 2005 р. порівняно з 2004 р.
5. Визначити, як змінилась реальна заробітна плата, якщо номі
нальна зарплата збільшилась на 20 %, а ціни зросли на 22 %.
Варіант 9
1. Статистичні прийоми та методи обробки й аналізу інформації.
2. Статистична оцінка загального стану здоров’я населення.
3. Відомі такі дані по області:
Рік

2002

2003

2004

2005

Чисельність учнів у школах на початок року

589,0

671,4

700,7

785,0

Обчислити:
1) середню чисельність учнів за кожний рік;
2) абсолютний та відносний приріст учнів за кожний рік і за увесь
період.
4. За матеріалами дослідження розподілу сімей за обсягом серед
ньомісячного доходу отримано такі дані:
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Групи сімей за розміром доходу
на одного члена сім’ї

Кількість сімей

120–220
220–320
320–420
420–520
520–620
620 і більше

12300
40450
90720
110340
84250
77810

Обчислити:
1) середній дохід на одного члена сім’ї;
2) моральний дохід.
5. Населення сплатило за товари у звітному періоді 120 тис. грн,
за послуги — 50 тис. грн. Ціни за цей рік на товари зросли на 7 %, на
послуги — на 5 %. Обчислити додаткові витрати населення у зв’язку
з підвищенням цін.
Варіант 10
1. Види та обсяг соціального забезпечення та допомоги населення.
2. Статистичне вивчення динаміки споживання населення.
3. Є така інформація за регіонами:
Вік, років
14–19
20–29
30–40
40 і більше

Чисельність постійного
населення, тис. чол.

Кількість засуджених за
злочини, чол.

2004 р.

2005 р.

2004 р.

2005 р.

28
36
23
18

34
42
25
20

28
32
14
9

29
33
15
10

Обчислити:
1) структуру засуджених за кожен рік;
2) динаміку кількості засуджених;
3) загальний коефіцієнт злочинності за кожний рік в розрахунку
на 1000 постійного населення.
4. Є така інформація по школах району:
Кількість учнів, тис. чол.
Групи учнів
по класах
1–4
5–9
10–12

2000 р.

2005 р.

12,0
16,5
3,8

22,5
18,5
3,0

Кількість учнів, які
навчаються в одну зміну,
тис. чол.
2000 р.

2005 р.

4,7
7,9
3,8

4,8
8,6
3,9

Проаналізувати динаміку середнього коефіцієнта змінності за
нять у школах.
5. Обчислити індекс реальної заробітної плати, якщо порівняно з
попереднім роком номінальна заробітна плата зросла на 20 %, а ін
декс цін на товари та послуги становив 1,2.
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ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
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Поняття “соціальний факт” і “соціальний процес”.
Що є соціальною сферою?
Предмет і мета соціальної статистики.
Комплексні завдання соціальної статистики?
Складові системи соціальної статистики.
Основні завдання соціальної статистики.
Об’єкти соціальної статистики та основні класифікації, що вико
ристовуються в соціальній статистиці при розробці показників.
Роль соціальних показників.
На які категорії поділяються дані соціальної статистики?
Основні елементи соціальної структури.
Статистичні показники, що характеризують чисельність, склад,
соціальну структуру суспільства, родин і домашнього господар
ства.
Угруповання населення, які підлягають соціальній статистиці.
Що таке домогосподарство? Його місце і значення у структурі
суспільства.
Класифікаційні ознаки сімей і домогосподарств, що застосову
ються у статистиці.
Джерела інформації щодо чисельності та складу населення.
Як обчислюється чисельність населення у перспективі?
Як обчислюється коефіцієнт природного приросту населення?
Що таке загальний коефіцієнт приросту населення?
Розрахунок показників соціальної мобільності населення між по
коліннями.
Показники, що характеризують родину, домогосподарство.
Статистичне забезпечення вивчення освіти.
Показники стану системи освіти й освітніх послуг.
Методика розрахунку показників грамотності населення, серед
ніх років навчання.
Абсолютні й відносні показники рівня освіти населення.
Показники інтенсивності підвищення освітнього рівня населення.
Як визначається середній рівень освіти населення?
Як обчислюється структура студентів за формами навчання?
Побудова соціально-економічних моделей різних рівнів освіти.
Аналіз соціально-економічних моделей та їх оцінювання.
Завдання статистики трудових ресурсів, зайнятості й умов праці.

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

Основні показники статистики трудових ресурсів.
Методика прогнозування трудових ресурсів на перспективу.
Що таке зайняте, безробітне та економічне неактивне населення?
Показники економічної активності населення, зайнятості та без
робіття.
Статистичний аналіз безробіття.
Аналіз динаміки зайнятості населення.
Система показників, що характеризують умови праці.
Як обчислюється коефіцієнт зайнятості населення? Його сут
ність.
Як обчислюється коефіцієнт зайнятості працездатного населен
ня? Його сутність.
Прогнозування зміни чисельності економічно-активного насе
лення і безробітних.
Визначення поняття “рівень життя”.
Групи показників, що характеризують рівень життя населення.
Основні показники, що характеризують доходи населення.
Сутність балансу грошових доходів і витрат населення.
Сутність споживчого комплексу та його складові.
Основні загальні показники споживання й витрат населення.
Показники соціальної диференціації населення.
Показники, що характеризують малозабезпечені верстви насе
лення.
Показники, що характеризують соціальну підтримку населення.
Поняття реальної і номінальної заробітної плати.
Як обчислюється і що характеризує індекс реальної заробітної
плати?
Побудова і аналіз бюджетів домашніх господарств.
Інформаційно-аналітичне забезпечення аналізу стану охорони
здоров’я і медичного обслуговування населення.
Основні групи показників, що характеризують стан охорони
здоров’я й медичного обслуговування.
Система показників загальної захворюваності.
Показники, що характеризують стан медичного обслуговування.
Статистика мережі охорони здоров’я.
Система показників діяльності закладів охорони здоров’я.
Показники, що обчислюються при вивченні захворюваності з
тимчасовою втратою працездатності.
Прибутки й затрати, пов’язані с медичним обслуговуванням.
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61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
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Як обчислюється забезпеченість населення лікарями?
Що таке середня кратність населення?
Основні поняття і показники рівня життя населення.
Завдання статистики житлово-комунального господарства.
Основні показники, що характеризують житловий фонд і його
використання.
Показники житлових умов населення.
Показники ступеня благоустрою житла.
Статистика ринку житла.
Основні показники комунальної статистики.
Основні показники, що характеризують благоустрій житла.
Показники комунального обслуговування населення.
Поняття навколишнього середовища та основні показники, що
його характеризують.
Нормативні поняття для контролю стану довкілля.
Статистичні показники запасу та використання води.
Статистика стану атмосферного повітря.
Статистика земельних ресурсів.
Інтегральні показники якості навколишнього середовища.
Екологія продуктів харчування.
Ціль вивчення бюджету часу населення.
Добовий фонд часу, його складові.
Інформаційно-аналітичне забезпечення бюджету часу населен
ня.
Використання часу за інтересами та уподобаннями в період доз
вілля.
Назвіть основні групи витрат часу, що включаються в позаробо
чий час.
Наявність і можливості використання устаткування і заходів
проведення дозвілля.
Визначення і роль (функції) громадської думки.
Інформаційно-аналітичне забезпечення дослідження громадської
думки.
Наявність і участь населення в політичних і громадських органі
заціях.
Використання статистичних методів для узагальнення і аналізу
результатів вивчення.
Інформаційно-аналітичне забезпечення дослідження громадсь
кого порядку і безпеки.

90. Система показників статистики громадського порядку і безпеки.
91. Ціль вивчення бюджету часу і дозвілля населення. Добовий фонд
часу, його складові.
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