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Коротка анотація курсу Навчальна дисципліна “Статистичні і 
математичні методи в соціально-економічній 
географії” укладена відповідно до освітньої 
програми підготовки студентів за 
спеціальністю 106 Географія. 
“Статистичні і математичні методи в 
соціально-економічній географії” дають змогу 
навчити студентів професійно орієнтуватися в 
головних питаннях загальної та економічної 
статистики, математичної географії суспіль-
ства, сформувати у них знання головних 
підходів та методів для впровадження 
отриманих знань у практичну діяльність. 
навчити студентів професійно орієнтуватися в 
головних питаннях, сформувати у них знання 
головних підходів та методів для 
впровадження отриманих знань у практичну 
діяльність. 
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Тривалість курсу 90 годин 
Обсяг курсу 48 годин аудиторних - 32 лекційні години, 16 

год.  практичних занять; та 42 год. самостійної 
роботи 

Очікувані результати навчання Після завершення цього курсу студент буде: 
знати: основи загальної статистики, методи 
загального статистичного аналізу, елементи 
економічної статистики, основи методів 
математичної географії, вступні та розвинені 
методи математико-географічного аналізу 
геопросторової організації; 
вміти: визначати задачі статистичного 
аналізу, робити їх постановку та розв’язувати. 
здійснювати постановку та розв’язання задач 
математико-географічного аналізу. 
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Тема 2. Абсолютні і відносні величини в 
статистиці 
Тема 3. Степеневі середні величини 
Тема 4. Структурні середні величини 
Тема 5. Показники варіації ознаки 
Тема 6. Аналіз та вирівнювання рядів 
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вого прогнозування 
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картосхемами, рисунками, схемами, 
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