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1. Загальні методичні вказівки
Заняття з дисципліни “Правова статистика” проводяться у вигляді
практичних занять з використанням електронно-обчислювальної техніки (ПК). На
їх проведення відводиться 2 учбові години за напрямом підготовки - 6.030401
„Правознавство” та 4 учбові години за напрямом підготовки - 6.030402
„Правоохоронна діяльність”. Основними завданнями практичних занять є
отримання слухачами необхідних знань в області теорії та практики статистичного
дослідження правопорушень, сприяти розвитку в них "статистичного мислення",
розумінню значення правової статистики як важливого метода пізнання стану та
динаміки правопорушень, діяльності правоохоронних органів з метою ефективного
виконання поставлених перед ними завдань. Критеріями оцінювання стану
вивчення навчальної дисципліни є вміння використовувати статистичні методи в
дослідженні правопорушень.
2. Розподіл часу навчальної дисципліни за темами
2.1. Розподіл часу навчальної дисципліни за темами
(напрям підготовки - 6.030401 „Правознавство”)

Вид контролю

Самостійна робота

Лабораторні заняття

Практичні заняття

Семінарські заняття

лекції

Номер та назва навчальної теми

Всього

з них:

Література, сторінки

Кількість годин відведених на
вивчення навчальної
дисципліни

Семестр № 8
Тема № 1: Предмет та метод правової
статистики, показники, які в ній
використовуються.
14

2

2

10

Тема №2. Статистичне вивчення динаміки
правопорушень.
10

2

8

Тема №3 Вивчення зв’язку правопорушень з
факторами, що їх обумовлюють.
12
Всього за семестр № 8:

36

12

4

2

30

Конспект
лекцій,
Література.
[1]: с.18-42,
101-121
130-145
[2]: с.42-50,
1 58-75, 120202
[3]: с.79-111,
149-190, 266320, 372-418
Конспект
лекцій,
Література.
[1]: с.146-170,
[2]: с.224-247
[3]: с.459-475
Конспект
лекцій,
Література.
[1]: с. 171-184
[2]: с.264-281
[3]: с.477-492

Аудиторна
контрольна
робота

Самостійна
контрольна
робота

Залік

2.2. Розподіл часу навчальної дисципліни за темами
(напрям підготовки - 6.030401 „Правознавство”)

Вид контролю

Самостійна робота

Лабораторні заняття

Практичні заняття

Семінарські заняття

лекції

Номер та назва навчальної теми

Всього

з них:

Література, сторінки

Кількість годин відведених на
вивчення навчальної
дисципліни

Семестр № 3
Тема № 1: Предмет та метод правової
статистики, показники, які в ній
використовуються.
12

2

2

8

Тема №2. Статистичне вивчення динаміки
правопорушень.
12

12

12

12

Тема №3 Вивчення зв’язку правопорушень з
факторами, що їх обумовлюють.

Всього за семестр № 3:

36

2

2

32

Конспект
лекцій,
Література.
[1]: с.18-42,
101-121
130-145
[2]: с.42-50,
1 58-75, 120202
[3]: с.79-111,
149-190, 266320, 372-418
Конспект
лекцій,
Література.
[1]: с.146-170,
[2]: с.224-247
[3]: с.459-475
Конспект
лекцій,
Література.
[1]: с. 171-184
[2]: с.264-281
[3]: с.477-492

Аудиторна
контрольна
робота

Самостійна
контрольна
робота

Залік

2.3. Розподіл часу навчальної дисципліни за темами
(напрям підготовки - 6.030402 „Правоохоронна діяльність)

Вид контролю

Самостійна робота

Лабораторні заняття

Практичні заняття

Семінарські заняття

лекції

Номер та найменування теми

Всього

з них:

Література, сторінки

Кількість годин відведених на
вивчення навчальної
дисципліни

Семестр № 8
Тема № 1: Предмет та метод правової
статистики, показники, які в ній
використовуються
28

2

2

24

2

24

4

48

Тема №2. Статистичне вивчення динаміки
правопорушень.
26
Всього за семестр № 8:

54

2

Конспект
лекцій,
Література.
[1]: с.18-42,
100-121
130-151
[2]: с.42-50,
1 58-75, 120202
[3]: с.79-111,
149-190, 266320, 372-418
Конспект
лекцій,
Література.
[1]: с.146-170,
[2]: с.224-247
[3]: с.459-475

Аудиторна
контрольна
робота

Самостійна
контрольна
робота

Залік

3. Методичні вказівки до практичних занять
Практичне заняття №1: Абсолютні та відносні показники
Навчальна мета заняття: Навчитися розраховувати та використовувати абсолютні та
відносні показники для дослідження стану та динаміки правопорушень та діяльності
правоохоронних органів.
Час проведення 2 години. Місце проведення - комп’ютерний клас
Напрями підготовки - 6.030401 „Правознавство”, 6.030402 „Правоохоронна діяльність”.
Навчальні питання:
1. Поняття статистичного показника, види статистичних показників.
2. Абсолютні показники.
3. Відносні показники.
Література:
1. Яковлєв С.В., Кубрак В.П. Правова статистика: Підручник, 2004 р.
2. Кальман О.Г., Христич І.О. Правова статистика: Підручник, Харків: Право, 2004 р.
3. Савюк Л.К. Правовая статистика: Учебник, 2000г.

1. Поняття статистичного показника, види статистичних показників.
С татистич н ий пок азн ик – це число, що характеризує певну кількісну
характеристику досліджуваного явища в конкретних умовах місця та часу.
Кожний статистичний показник має чотири визначеності:
- кількісну визначеність
- якісну визначеність
- просторову визначеність
- тимчасову визначеність
Всі статистичні показники поділяються на три види: абсолютні, відносні таю середні.
2. Абсолютні показники.
Абсолютні показники – це показники, які характеризують розміри досліджуваних явищ у
конкретних умовах місця й часу.
Абсолютні показники завжди є іменованими числами і виражаються в натуральних
(кількість зареєстрованих кримінальних правопорушень) та вартісних (сума матеріальних
збитків) одиницях виміру.
Найпоширенішими абсолютними показниками є: загальна кількість зареєстрованих
злочинів, кількість зареєстрованих злочинів за ступенем їхньої тяжкості, кваліфікацією,
територією вчинення, розміром матеріальних збитків ( у великих і особливо великих розмірах),
видом економічної діяльності і т.д., кількість осіб, що вчинили злочини, як загальна, так і
окремих категорій, кількість засуджених осіб, сума матеріальних збитків, сума їх відшкодування,
кількість виявлених, попереджених, розкритих злочинів та інші.
Разом з тим, можливості абсолютних показників обмежені, вони не дозволяють
виконувати важливі аналітичні задачі – порівнювати стан правопорушності та діяльність
правоохоронних органів на різних територіях.
Наприклад, не можна лише за кількістю зареєстрованих злочинів судити про стан
криміногенної обстановки на території різних регіонів, тому що вони можуть істотно
розрізнятися чисельністю населення, площею території і т.п.
Не можна порівнювати і стан розкриття злочинів у регіонах, орієнтуючись лише на
кількість розкритих злочинів. Для того, щоб оцінити цей показник, необхідна кількість розкритих
злочинів розділити на суму розкритих і нерозкритих злочинів за той же період часу.
Для більш глибокої та всебічної їх характеристики використовуються відносні і середні
показники.
3. Відносні показники.
Відносні показники – це показники, які отримуються шляхом ділення одних показників на
інші. Їхня загальна формула:
ВП

показник порівняння
показник, прийнятий за базу порівняння

Відносні показники виражаються у формі коефіцієнтів і відсотків. Форма вираження
залежить від того, що приймається за базу порівняння:
- якщо база порівняння приймається за одиницю (один показник
поділяється на
інший), то відносний показник виражається в коефіцієнтах,
- якщо база порівняння приймається за 100% (результат ділення одного показника на
інший помножується на 100%) – у відсотках (%).
Коефіцієнти використовуються тоді, коли порівнюваний показник значно (більш, ніж у 23 рази) перевершує базу порівняння.
У відсотках відносний показник виражається в тих випадках, коли порівнюваний показник
незначно відрізняється від бази (не більш, ніж у 2- 3 рази). Так, якщо порівнюваний показник в
3,5 рази більше, ніж база порівняння вираження відносного показника в процентній формі (350%)
не наочно, тому в цьому випадку краще використовувати коефіцієнт (3,5). Найбільш часто
відносні показники розраховують у відсотках.
В правовій статистиці використовуються такі відносні показники:
1) відносний показник інтенсивності
2) відносний показник структури

3) відносний показник координації
4) відносний показник динаміки
5) відносний показник порівняння
Відносний показник інтенсивності характеризує ступінь поширеності досліджуваного
явища у певному середовищі і являє собою відношення показника, що характеризує
досліджуване явище, до показника, що характеризує середовище поширення цього явища.
ВПІ

показник, що характеризує досліджуване явище
показник, що характеризує середовищепоширення явища

Тільки застосовуючи відносний показник інтенсивності можна об'єктивно порівняти
ситуацію з правопорушеннями в різних регіонах за один і той же період часу.
При дослідженні злочинності використовуються такі відносні показники інтенсивності, як
коефіцієнт злочинної інтенсивності та коефіцієнт злочинної активності.
Коефіцієнт злочинної інтенсивності – це показник, що характеризує ступінь
інтенсивності, з якою злочини обрушуються на певну частину населення.
Коефіцієнт злочинної інтенсивності обчислюється за формулою:
кількість злочинів
1000;10000;100000
населення регіону

КЗІ

Цей коефіцієнт розраховується за певний період часу з урахуванням кількості населення
на кінець цього періоду.
Коефіцієнт злочинної активності показує, скільки приходиться осіб, що вчинили
злочини, на певну частину населення.
Коефіцієнт злочинної активності визначається за формулою:
КЗА

кількість осіб
1000; 10000; 100000
кількість населення від 14 років та старіше

Якщо замість кількості осіб, що вчинили злочини, взяти кількість засуджених осіб, то
отриманий показник буде називатися коефіцієнтом судимості.
Відносний показник структури характеризує співвідношення частини і цілого.
Він являє собою відношення показника, що характеризує частину сукупності, до
показника, що характеризує всю сукупність.
ВПС

показник, що характеризує частину
показник, що характеризує ціле

Це відношення, виражене у відсотках, являє собою питому вагу окремої частини у всьому
цілому.
Як правило, усе ціле приймається за 100 %, а його окремі частини – за відповідну кількість
відсотків.
При дослідженні кримінальних правопорушень цей показник використовується для
визначення їх структури, осіб, які їх вчинили, покарань. Наприклад, на території району N в 2014
році зареєстровано 320 осіб, які вчинили кримінальні правопорушення. З них 256 чоловіків і 64
жінки. Відносні показники структури чоловіків і жінок становлять: 256 100% 80% ,
320

64
100%
320

20% .

Відносний показник координації характеризує співвідношення окремих частин одного
цілого.
Одна із складових частин цілого приймається за базу порівняння і потім розраховується
співвідношення з нею інших частин сукупності.
ВПК

показник, що характериз ує частину
показник, що характериз ує частину , прийняту за базу

При дослідженні злочинності це співвідношення жінок і чоловіків, неповнолітніх і
дорослих, що вчинили злочини, розкритих і нерозкритих злочинів, окремих видів злочинів.
Відносний показник динаміки характеризує співвідношення однойменних показників за
різні, але рівні, періоди або моменти часу і таких, що відносяться до одного і того ж об'єкту або
території, і уявляють собою відношення показника поточного періоду до показника попереднього

періоду.
ВПД

показник поточного періоду
показник попереднього періоду

Цей показник ще називається темпом зростання.
Вивчення правопорушень і розробка ефективних заходів боротьби з ними неможлива без
співставлення показників, що їх відображають, за різні періоди часу. Адже вивчення стану зміни
правопорушень в часі свідчить або про зростання, або про зниження певних показників у
порівнянні з базовим, визначає тенденцію їхньої зміни.
Відносний показник порівняння характеризує співвідношення однойменних показників,
що відносяться до одного і того ж періоду або моменту часу, але приналежних різним
територіям.
ВППор

показник, що характериз ує територію А
показник, що характериз ує територію Б

Прикладом цього показника є співвідношення коефіцієнтів злочинної інтенсивності,
кількості населення в адміністративно-територіальних регіонах, кількості особового складу в
органах внутрішніх справ на певний час і т.д.
Завдання: Відповідно до даних виданого Вам варіанту обчисліть, використовувати
функції Microsoft Excel, коефіцієнти злочинної інтенсивності (КЗІ) на 10 тисяч населення,
відносні показники структури (ВПС), відносні показники динаміки (ВПД), побудувати кругові
діаграми структури злочинів.
Методичні вказівки до заняття №1
1. Запустіть програму Microsoft Excel. Для цього встановіть покажчик миші та
клацніть на кнопці Пуск. Відкриється головне меню Windows. Встановіть покажчик миші
на групі Програми. У підменю, що відкрилось, виберіть команду Microsoft Office, у
меню, що відкрилось, виберіть команду Microsoft Excel та клацніть по неї мишею. На
екрані з’явиться вікно програми Microsoft Excel.
2. Наберіть номер, тему заняття та номер варіанта, в верхню таблицю введіть
найменування граф, рядків а також дані, вказані в Вашому варіанті. Якщо для розміщення
інформації необхідно дві і більше комірки, їх необхідно об’єднати. Наприклад, в комірки E1F1 необхідно ввести номер заняття. Для цього комірки E1-F1 необхідно об’єднати. Клацніть
лівою клавішею миші по комірці E1 і, не відпускаючи її, протягніть курсор (хрестик) по
комірках від E1 до F1. Далі виберіть у меню команду Главная, на команді Выравнивание
натисніть лівою клавішею миші стрілочку. На екрані з'явиться вікно Формат ячеек.
Натисніть кнопку Выравнивание. Під заголовком Отображение клацніть лівою клавішею
миші на вікно объединение ячеек і натисніть кнопку Ок.
Для об’єднання комірок та розміщення даних в середині об’єднаних комірок можно
використовувати на панелі Выравнивание команду Объединить и поместить в центре. Для
цього комірки треба спочатку виділити.
Якщо для якогось найменування не вистачає місця у комірці (наприклад, комірка C5
Населення), клацніть лівою клавішею миші по заголовку стовпчика, в якому знаходиться ця
комірка (наприклад, C), заголовок стовпчика потемніє, встановіть курсор (хрестик) на праву
границю заголовка та відтягніть цю границю вправо. Розмір комірки зміниться.
Якщо в комірці треба розмістити два слова або більше (наприклад, комірка H6 Інші
злочини, комірка I6 Всього злочинів), клацніть лівою клавішею миші по цій комірці
(наприклад, комірка H6), виберіть у меню команду Главная, в полі Выравнивание натисніть
лівою клавішею миші стрілочку. На екрані з'явиться вікно Формат ячеек. Натисніть кнопку
Выравнивание. Під заголовком Отображение клацніть лівою клавішею миші на вікно
переносить по словам і натисніть кнопку Ок.

3. Розрахуйте загальну кількість зареєстрованих злочинів у кожному році.
3.1. Для розрахунку загальної кількості зареєстрованих злочинів в 2014 році натисніть
лівою клавішею миші по комірці I7, в меню натисніть команду Формулы, у вікні
формул натисніть Математические. В списку формул знайдіть “СУММ”. Натисніть
кнопку Ок. З'явиться вікно Аргументы функции. У поле Число1 введіть дані комірок
D7-H7 шляхом їхнього виділення. Натисніть кнопку Ок. В комірці І7 з’явиться загальна
кількість зареєстрованих злочинів.
3.2. Таким же чином розрахуйте загальну кількість зареєстрованих злочинів в 2015 році.
4. В нижню таблицю введіть найменування граф, рядків та види відносних показників.
5. Розрахуйте зазначені відносні показники.
5.1. Розрахуйте коефіцієнти злочинної інтенсивності (КЗІ) на 10 тисяч населення для
кожного виду злочину та для всіх злочинів разом.
5.1.1. Для розрахунку КЗІ вбивств в 2014 році наберіть в комірці D12 формулу:
=D7/C7*10000. Натисніть клавішу Enter, в комірці D12 з'явиться розрахований КЗІ
вбивств в 2014 році.
5.1.2. Таким же чином розрахуйте коефіцієнти злочинної інтенсивності (КЗІ) по інших
видах злочинів в 2013 році, а також по усіх злочинах разом.
5.1.3. Таким же чином розрахуйте КЗІ в 2015 році.
5.2. Розрахуйте відносні показники структури (ВПС) у відсотках для кожного виду
злочину.
5.2.1. Для розрахунку ВПС вбивств в 2014 році наберіть в комірці D14 формулу:
=D7/I7*100. Натисніть клавішу Enter. В комірці D14 з'явиться розрахований ВПС
вбивств в 2014 році.
5.2.2. Таким же чином розрахуйте відносні показники структури (ВПС) по інших
видах злочинів в 2014 році.
5.2.3. Таким же чином розрахуйте ВПС в 2015 році.
5.3. Розрахуйте відносні показники динаміки (ВПД) для кожного виду злочину та для
всіх злочинів разом.

5.3.1. Для розрахунку ВПД вбивств наберіть в комірці D16 формулу: =D8/D7*100.
Натисніть клавішу Enter. В комірці D16 з'явиться розрахований ВПД вбивств.
5.3.2. Таким же чином розрахуйте відносні показники динаміки (ВПД) по інших видах
злочинів, а також по усіх злочинах разом.
5.4. Округліть отримані відносні показники до двох знаків після коми. Для цього
одночасно виділіть всі ці показники, натисніть кнопку Выравнивание. На екрані
з’явиться вікно Формат ячеек. Натисніть кнопку Число, а в полі Числовые форматы
натисніть кнопку Числовой. У вікні Число десятичных знаков вкажіть 2 і натисніть
Ок.
6. Побудуйте кругову діаграму структури злочинів в 2014 році. Для цього:
6.1. Виділіть комірки D7-H7 (кількість злочинів).
6.2. Виберіть у меню команду Вставка, потім в області Диаграммы натисніть
піктограму Круговая і виберіть діаграму Круговая. В області Данные натисніть
кнопку Выбрать данные. З’явиться поле Выбор источника данных. Під написом
Подписи горизонтальной оси (категории) натисніть кнопку Изменить. У відкрите
поле Подписи оси введіть назви видів злочинів шляхом виділення комірок D6-H6 і
натисніть Ок. Закрийте поле Выбор источника данных. У полі Макеты диаграмм
натисніть кнопку Макет1. У полі Название диаграммы вкажіть Структура злочинів
у 2014 році. Отриману діаграму встановіть у необхідне місце.
7. Таким же чином поруч з першою діаграмою побудуйте кругову діаграму структури
злочинів у 2015 році.
Практичне заняття №2: Показники ряду динаміки.
Навчальна мета заняття: Навчитися розраховувати та використовувати в практичній
діяльності показники, що характеризують динаміку правопорушень та діяльності
правоохоронних органів.
Час проведення 2 години. Місце проведення - комп’ютерний клас
Напрям підготовки - 6.030402 „Правоохоронна діяльність”.
Навчальні питання:
1. Поняття ряду динаміки, види рядів динаміки.
2. Абсолютні та відносні показники ряду динаміки.
3. Середні показники ряду динаміки.
Література:
1. Яковлєв С.В., Кубрак В.П. Правова статистика: Підручник, 2004 р.
2. Кальман О.Г., Христич І.О. Правова статистика: Підручник, Харків: Право, 2004 р.
3. Савюк Л.К. Правовая статистика: Учебник, 2000г.
1. Поняття ряду динаміки, види рядів динаміки.
Одним з завдань при дослідженні правопорушень є вивчення їх динаміки, тобто зміни в
часі показників, що характеризують ці правопорушення.
Динаміка – це процес зміни, розвитку, руху суспільних явищ у часі.
Аналіз змін рік за роком стану правопорушень дозволяє встановити тенденції їх розвитку
в часі, а, отже, і забезпечити прийняття своєчасних заходів соціального контролю над ними. Для
проведення такого аналізу використовується метод побудови рядів динаміки.
Ряд динаміки – це ряд значень статистичного показника, що змінюються в часі, і
розташованих в хронологічному порядку.
Прикладом ряду динаміки є таблиця 1, у якій відображена кількість зареєстрованих
злочинів не території певного району за період з 2012 по 2015 роки.
Таблиця 1
Рік
Кількість зареєстрованих
кримінальних правопорушень

2012
158
y1

2013
164
y2

2014
146
y3

2015
182
y4

Ряд динаміки складається з двох шкал: 1) шкали часу; 2) шкали рівнів.
Рівні ряду позначаються буквою “y”, а проміжки часу – “t”.
У залежності від форми вираження значень шкали часу ряди динаміки поділяються на
інтервальні та моментні.
Інтервальний ряд динаміки – це ряд, у якому значення показника вказуються за певні
періоди часу (інтервали) - місяці, квартали, роки. Прикладом такого ряду є таблиця 1.
Моментний ряд динаміки – це ряд, у якому значення показника вказуються на певний
момент часу. Прикладом такого ряду є таблиця :
Таблиця 2
Дата

На 1.01
2012 р.

На 1.01
2013 р.

На 1.01
2014 р.

На 1.01
2015 р.

Кількість розшукуємих злочинців

28

34

32

30

Моментні ряди використовуються для відображення зміни в часі кількості кримінальних
справ, що знаходяться у провадженні слідчих підрозділів, кількості осіб, що відбувають
покарання в установах виконання покарань на певну дату і т.д.
2. Абсолютні та відносні показники ряду динаміки.
Для характеристики кількісних змін рівнів ряду при переході від одного періоду або
моменту часу до іншого, використовується система абсолютних і відносних показників ряду
динаміки, до яких відносяться:
Абсолютний приріст (А); Темп зростання (Тзр); Темп приросту (Тпр).
Показники ряду динаміки розраховуються двома способами порівняння рівнів ряду:
базисним і ланцюговим.
Базисний спосіб

y1

y2

y3

y4

yn
...

Ланцюговий спосіб

При базисному способі кожний досліджуваний рівень ряду порівнюється з одним і тим же
рівнем, прийнятим за базу порівняння.
При ланцюговому способі кожний досліджуваний рівень ряду динаміки порівнюється з
попереднім рівнем.
Абсолютний приріст (А) визначається як різниця двох порівнюваних рівнів ряду
динаміки і показує, на скільки одиниць досліджуваний рівень більше або менше рівня, з яким
здійснюється порівняння.
Абі=yi – yб
Алi=yi

базисний спосіб

– yi-1
ланцюговий спосіб
де: Аi– абсолютний приріст досліджуваного рівня;
yi– досліджуваний рівень;
yб– базисний рівень;
yi-1– попередній рівень.
Темп зростання (Тзр) визначається як відношення двох порівнюваних рівнів і показує в
скільки разів досліджуваний рівень більше або менше рівня, з яким здійснюється порівняння.

Тзр б i

yi

базисний спосіб

Тзр л i

yб

ланцюговий спосіб

yi
y
i 1

Темп приросту (Тпp) визначається як відношення абсолютного приросту досліджуваного
рівня і рівня, з яким здійснюється порівняння, і показує, на скільки відсотків досліджуваний
рівень більше або менше рівня, з яким здійснюється порівняння.
Темп приросту виражається у відсотках.
базисний спосіб
ланцюговий спосіб
А лi
Aб i
б
Тпp лi
100%
Тпр i

y
б

100%

y
n 1

3. Середні показники ряду динаміки.
Для узагальнюючої характеристики динаміки правопорушень за ряд періодів визначають
середні показники ряду динаміки.
До них відносяться:
Середній рівень ряду динаміки ( y );
Середній абсолютний приріст ( А );
Середній темп зростання ( Т зр );
Середній темп приросту ( Т пр ).
Середній рівень інтервального ряду динаміки визначається за формулою середньої
арифметичної:
y1 y2 y3 ... yn
де: n – число рівнів ряду динаміки
y хр
n

Середній рівень моментного ряду динаміки визначається за формулою:
y1
2

y хр

y2

y3

...

yn
2

n 1

де: y1, y2, y3,... yn – рівні ряду динаміки n – число рівнів ряду динаміки
Середній абсолютний приріст розраховується як середня арифметична з абсолютних
приростів за кожний період часу, розрахованих ланцюговим способом:
А

Ал 2

А л 3 ... А л n
n 1

де: n – кількість рівнів ряду.

Середній темп зростання обчислюється за формулою середньої геометричної з темпів
зростання за кожний період часу, розрахованих ланцюговим способом:
Т зр

=n

1

Тзр л 2 Тзр л 3  Тзр л n

Середній темп приросту визначається за наступною формулою:
Т пр = ( Т зр – 1)100%
Завдання: Відповідно з даними виданого Вам варіанта розрахуйте абсолютні, відносні та
середні показники ряду динаміки, побудуйте гістограму кількості зареєстрованих грабежів,
зробіть висновок про динаміку грабежів.
Методичні вказівки до заняття №2
1. Запустіть програму Excel.
2. Побудуйте ряд динаміки, вказаний в Вашому варіанті.
3. Розрахуйте показники ряду динаміки базисним способом.
3.1. В комірках E12-K12 розрахуйте абсолютні прирости за кожний рік за формулою: Абі=yi
– yб
де yi – кількість грабежів за кожний рік (з 2010 по 2015), а yб - кількість грабежів за 2009
рік.
3. 2. В комірках E13-K13 розрахуйте темпи зростання за кожний рік за формулою:
Тзр б i

yi
yб

3.3. В комірках E14-K14 розрахуйте темпи приросту за кожний рік за формулою:
Тпрб i

Aб i
100%
y
б

4. Розрахуйте показники ряду динаміки ланцюговим способом.
4.1. В комірках E15-K15 розрахуйте абсолютні прирости за кожний рік за формулою:
Алi=yi – yi -1
де yi – кількість грабежів за кожний рік (з 2010 по 2015), а yi -1 - кількість грабежів за кожний
попередній рік.
4.2. В комірках E16-K16 розрахуйте темпи зростання за кожний за формулою:
yi
Тзр лi
y
i 1
4.3. В комірках E17-K17 розрахуйте темпи приросту за кожний рік за формулою:
Тпp лi

А лi
100%
y
і 1

5. В об'єднаних комірках D18-K18 розрахуйте середній рівень ряду динаміки за формулою:
y

y1

y2

y 3 ... y n
n

6. В об'єднаних комірках D19-K19 розрахуйте середній абсолютний приріст за формулою
А

Ал 2

А л 3 ... А л n
n 1

7. В об'єднаних комірках D20-K20 розрахуйте середній темп зростання за формулою:

Т зр = n 1 Тзр л 2

Тзр л3  Тзр л n

Для цього наберіть формулу: =(E12*F12*G12*H12*I12*J12*K12)^(1/7).

8. В об'єднаних комірках D21-K21 розрахуйте середній темп приросту за формулою: Т пр =
( Т зр – 1)·100%
9.
Побудуйте гістограму “Динаміка грабежів”, яка характеризує зміну кількості
зареєстрованих грабежів за період з 2009 по 2015 роки. Для цього:
9.1. Виділіть комірки D7-J7 (кількість зареєстрованих грабежів).
9.2. Виберіть у меню вкладку Вставка, потім в області Диаграмма натисніть піктограму
Гистограма і виберіть діаграму Гистограмма с группировкой.
9.3. В області Данные натисніть кнопку Выбрать данные.
9.4. Під написом Подписи горизонтальной оси (категории) натисніть кнопку Изменить.
9.5. У відкрите поле Подписи оси введіть роки шляхом виділення комірок D6-J6 і
натисніть Ок.
9.6. У полі Макеты диаграмм натисніть кнопку Макет1.
9.7. У полі Название диаграммы вкажіть Динаміка грабежів.
9.8. Виберіть у меню вкладку Макет, у вікні Подписи натисніть команду Название осей
9.9. Натисніть команду Название основной горизонтальной оси, після цього – Название
под осью. В полі Название оси вкажіть Роки.
9.10. У вікні Подписи натисніть команду Название осей.
9.11. Натисніть команду Название основной вертикальной оси, у відкритому вікні
вкажіть Повёрнутое название.
9.12. У відкритому вікні Название оси вкажіть Кількість грабежів.
9.13. У вікні Подписи натисніть команду Легенда. У відкритому вікні вкажіть Нет (Не
добавлять легенду).
9.14. Отриману діаграму встановіть у необхідне місце.
10. Зробіть висновок щодо тенденції розвитку зареєстрованих грабежів.
Контрольні питання до заняття:
1. Поняття та склад ряду динаміки.
2. Види рядів динаміки.
3. Поняття абсолютного приросту. Формули розрахунку абсолютного приросту базисним і
ланцюговим способами.
4. Поняття темпу зростання. Формули розрахунку темпу зростання базисним і ланцюговим
способами.
5. Поняття темпу приросту. Формули розрахунку темпу приросту базисним і ланцюговим
способами.
6. Середні показники ряду динаміки. Їх поняття та формули розрахунку.
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