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ВСТУП 

 

 

Навчальна дисципліна «Статистика», як одна із фундаментальних 

дисциплін, вивчається студентами всіх спеціальностей. Методологія цієї 

навчальної дисципліни використовується майже в усіх науках як суспільних, 

так і природничих. Загальна теорія статистики покликана озброїти студентів 

знаннями, які мають не тільки пізнавальне, але й велике практичне значення. 

Опанування інших навчальних економічних дисциплін неможливе без знання 

методології статистики. 

В інших економічних дисциплінах широко використовуються поняття, 

терміни, категорії, показники, методика статистики. Засвоєння дисципліни 

дозволяє студентам на підставі інформації порівнювати явища між собою в часі 

і просторі, обчислювати узагальнюючі показники масових явищ (середні, 

відносні величини, варіації, індекси та ін.), будувати статистичні таблиці, 

графіки, робити висновки і давати пропозиції. 

Специфічний характер статистики, її показників та методології потребує 

від студентів вивчення цієї науки послідовно і систематично, засвоєння 

логічного змісту статистичних показників і методів. 

Вивчення навчальної дисципліни «Статистика» передбачає засвоєння 

навчального матеріалу у вільний від аудиторних занять час у формі самостійної 

та індивідуальної роботи, призначеної формувати практичні навички роботи 

студентів із спеціальною літературою, орієнтувати їх на інтенсивну роботу, 

критичне осмислення здобутих знань і глибоке вивчення теоретичних і 

практичних проблем функціонування туріндустрії для підвищення якості 

професійної підготовки управлінських кадрів для підприємств готельного, 

курортного, ресторанного та туристського бізнесу. 

Самостійна робота над засвоєнням навчального матеріалу з дисципліни 

може виконуватися в бібліотеці, навчальних кабінетах та лабораторіях, в 

домашніх умовах. Згідно з навчальним планом навчальної дисципліни 
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«Статисикиа» на самостійну роботу студентів відведено 100 годин. Раціональна 

організація самостійної роботи вимагає від студента вмілого розподілу свого 

часу між аудиторною і позааудиторною роботою. Виконання завдань із 

самостійної та індивідуальної роботи є обов'язковим для кожного студента. 

 У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

 знати : 

- збирання, перевірку та оцінювання статистичної інформації, 

розробку статистичних формулярів; 

- зведення та групування матеріалів статистичного спостереження, 

виявлення зв'язків між окремими явищами та процесами, встановлення його 

структури; 

- техніку обчислення узагальнюючих статистичних показників 

(абсолютних, відносних, середніх) та їх економічна інтерпретація;  

- статистичну оцінку однорідності зібраного статистичного матеріалу;  

- вивчення динаміки суспільних явищ, тенденцій і закономірностей їх 

розвитку; 

- аналіз складних суспільних явищ та виявлення дії окремих факторів 

їх розвитку; 

- проведення вибіркового спостереження і техніка перенесення його 

результатів на генеральну сукупність. 

вміти : 

- організувати і провести статистичне спостереження; 

- застосовувати основні прийоми і методи збору і обробки статистичної 

інформації; 

- здійснювати зведення і групування даних; 

-  грамотно аналізувати статистичні дані та формулювати висновки; 

- використовувати методику статистичного аналізу соціально-економічних 

процесів і явищ; 

- будувати і читати таблиці, графіки і діаграми; 
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- виконувати  статистичні розрахунки та уміти інтерпретувати отримані 

показники (відносні, середні величини, показники варіації, динаміки, індекси); 

- проводити статистичний аналіз з використанням комп'ютерних програм; 

- самостійно і творчо використовувати теоретичні знання в області 

статистики в процесі подальшого навчання; 

- кваліфіковано інтерпретувати статистичні публікації; 

- проводити зіставлення статистичних показників різних об`єктів, країн; 

-  використовувати методи статистичного оцінювання і прогнозування; 

- будувати економіко-статистичні моделі і їх досліджувати; 

- застосовувати комп'ютерні технології в соціально-економічних 

дослідженнях. 

Вивчення кожної теми потрібно проводити згідно з навчальною та 

робочою навчальною програмою. 

В процесі вивчення курсу важливо не тільки засвоєння теоретичних 

положень, але й виконання вправ, що дозволить набути вміння та практичних 

навичок обчислення статистичних показників, аналізу статис- тичних даних. 

Для засвоєння змісту кожної теми рекомендується відповісти на 

запитання для самоконтролю, що додаються до кожної теми. 

Керуючись програмою курсу, цими методичними вказівками, необхідно 

також систематично вивчати рекомендовану літературу. 
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1 ТЕМИ ТА ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД ЛЕКЦІЙ І 

САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Тема 

Денна форма 

навчання 

Заочна форма 

навчання 

К-сть 

год. 

(лек.) 

К-сть год. 

(СРС) 

К-сть год. 

(лек.) 

К-сть год. 

(СРС) 

Змістовий модуль 1. Предмет статистики. Методологічні основи узагальнення 

статистичних даних 

Тема 1 Методологічні засади 

статистики. Організація 

статистики в Україні 
2 9   

Тема 2 Статистичне 

спостереження 
2 9   

Тема 3 Зведення та групування 

статистичних даних 
4 9   

Тема 4 Узагальнюючі 

статистичні показники та 

загальні принципи їх 

застосування. Абсолютні та 

відносні величини. Середні 

величини 

4 9   

Тема 5 Ряди розподілу та їх 

аналіз 
4 9   

Разом за змістовим модулем 1 16 45   

Змістовий модуль 2. Методологічні основи статистичного оцінювання 

закономірностей розвитку. Методологія вибіркового спостереження 

Тема 6  Статистичні методи 

вимірювання взаємозв'язків 4 10   

Тема 7  Аналіз тенденцій 

розвитку 
2 10   

Тема 8 Індексний метод аналізу 4 10   

Тема 9  Вибіркове спостереження 4 10   

Разом за змістовим модулем 2 14 40   

ІНДЗ - КР 
– 

13   

Семестровий контроль  -іспит 
– 

2   

Усього годин 
30 100 
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2 ПЕРЕЛІК ТЕМ І ПИТАНЬ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ 

 

Змістовий модуль 1. Предмет статистики. Методологічні основи 

узагальнення статистичних даних 

Тема 1 Методологічні засади статистики. Організація статистики в Україні 

Галузі статистичної науки. Завдання статистики в сучасних умовах та її 

організація в Україні. Права і обов'язки органів державної статистики. Порядок 

і умови доступу до статистичної інформації. Міжнародні статистичні 

організації. 

Питання для самоперевірки 

1. Від чого походить термін «статистика»? 

2. Назвіть основні галузі статистичної науки 

3. Визначте предмет і метод статистики. 

4. Назвіть основоположні і специфічні методи статистики. 

5. Назвіть основні категорії і поняття статистики та роз'ясніть їх зміст. 

6. Дайте визначення статистичного показника. 

Література: [1-5; 15,17, 18, 19, 33–37]. 

 

Тема 2 Статистичне спостереження 

Статистичні формуляри та принципи їх розробки. Організаційні питання 

плану статистичного спостереження. Органи спостереження. Підготовчі 

роботи. Засоби забезпечення точності спостереження. 

Первинний облік та звітність. Види звітності. Основні форми 

статистичної звітності підприємств торгівлі та ресторанного господарства. 

Реквізити «Звіту про товарооборот», Форма № 1 - торг. Спеціальні статистичні 

спостереження. Помилки спостереження. Контроль даних спостереження. 

.Питання для самоперевірки 

1. В чому полягає суть і особливості статистичного спостереження? 

2. Назвіть форми, види і способи статистичних спостережень. 

3. Назвіть складові частини плану статистичного спостереження. 
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4. Роз'ясніть суть таких понять як об'єкт спостереження, одиниця 

спостереження, одиниця сукупності. 

5. Які помилки можливі при проведенні статистичного спостереження? 

6. Якими способами здійснюється контроль матеріалів спостереження? 

 Література: [4, 12, 20]. 

 

Тема 3 Зведення та групування статистичних даних 

Основні класифікатори України. Класифікатор видів економічної 

діяльності (КВЕД). Товарна номенклатура зовнішньоекономічної діяльності 

(УКТ ЗЕД), Класифікатор форм власності (КФВ), Класифікатор основних 

фондів (КОФ), Реєстр підприємств і організації України (РПОУ) та інші. 

Засоби графічного зображення статистичної інформації. Поняття про 

статистичний графік та його елементи. Класифікація статистичних графіків. 

Статистичні таблиці, їх види. Правила побудови. Аналіз таблиць. 

Розробка макетів таблиць. Статистичні таблиці у вивченні оптової та роздрібної 

торгівлі. 

Питання для самоперевірки 

1. В чому полягає зміст статистичного зведення? 

2. Що таке групування, і яке його значення в економічних 

дослідженнях? 

3. Назвіть основні види групувань. 

4. Наведіть приклади типологічного, структурного і факторного 

групування. 

5. Які види інтервалів вам відомі? 

6. 3а якими правилами будуються дискретні і інтервальні (з рівними 

інтервалами) ряди розподілу? 

7. Дайте визначення статистичної таблиці і статистичного графіка. 

8. Із яких елементів складається таблиця і графік? 

9. Які види таблиць і графіків вам відомі? 

10. Які вимоги висуваються до побудови таблиці і графіка? 
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11. В яких випадках використовуються ті чи інші види графіків? 

Література: [ 5, 7-11; 14, 24–25]. 

 

Тема 4 Узагальнюючі статистичні показники та загальні принципи їх 

застосування. Абсолютні та відносні величини. Середні величини 

 

Суть і види узагальнюючих статистичних показників. Принципи 

побудови узагальнюючих статистичних показників. Огляд основних джерел 

статистичної інформації та їх загальна характеристика. 

4.1. Абсолютні та відносні величини 

 

Абсолютні статистичні величини, їх види та одиниці виміру. Відносні 

величини. Види відносних величин, техніка їх обчислення та форми виразу. 

Відносні величини динаміки, планового завдання та виконання плану. Базисні 

та ланцюгові відносні величини. Взаємозв'язок між окремими видами відносних 

величин. 

4.2. Середні величини 

 

Суть і умови використання середніх величин. Види середніх величин. 

Середня арифметична та умови її застосування. Властивості середньої 

арифметичної та спрощені способи її обчислення. Середня гармонічна і техніка 

її обчислення. Середня квадратична та умови її застосування. Середня 

геометрична та середня хронологічна. Умови використання і техніка 

обчислення. 

Особливості обчислення середніх і відносних величин. Мода і медіана у 

статистиці. Обчислення моди і медіани в інтервальному ряді розподілу. 

Питання для самоперевірки  

1. Які величини в статистиці називаються абсолютними? 

2. Перерахуйте одиниці виміру абсолютних величин. 

3. В яких випадках використовуються умовно-натуральні одиниці 

виміру абсолютних величин? 

4. Що таке відносні статистичні величини? 
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5. Назвіть основні види відносних величин. 

6. Які основні вимоги до правильного обчислення відносних величин? 

7. Дайте визначення середньої. 

8. Які види середньої ви знаєте? 

9. Сформулюйте правила вибору виду середньої. 

10. Дайте визначення понять «мода» і «медіана». 

11. За якими правилами вибирається модальний і медіанний інтервали? 

Література: [3, 6, 9,  с. 11-145; 11-14;]. 

 

Тема 5 Ряди розподілу та їх аналіз 

Методи обчислення дисперсії. Аналіз концентрації, диференціації та 

подібності розподілів. 

Питання для самоперевірки 

1. Які показники варіації вам відомі? 

2. В чому перевага коефіцієнта варіації в порівнянні з середнім лінійним 

і середнім квадратичним відхиленням? 

3. Розкрийте методи обчислення дисперсії. 

Література: [ 11-14, c. 125-190]. 

 

Змістовий модуль 2. Методологічні основи статистичного оцінювання 

закономірностей розвитку. Методологія вибіркового спостереження 

 

 Тема 6 Статистичні методи вимірювання взаємозв'язків 

 

Обчислення параметрів рівняння регресій. Визначення щільності зв'язку 

між показниками. Лінійний коефіцієнт кореляції. Коефіцієнт детермінації, 

індекс кореляції. 

Множинна і часткова кореляції, критерії істотності зв'язку між 

факторами. 
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Питання для самоперевірки 

1. В чому різниця між функціональною і стохастичною залежністю? 

2. Які методи вивчення взаємозв’язків вам відомі? 

3. Якими методами визначаються параметри рівняння? 

4. За допомогою яких показників визначається тіснота зв’язку? 

5. Які види рівнянь вам відомі? 

6. Для чого використовуються рівняння тренда? 

7. Як оцінюється тіснота зв’язку в ранжованих ознаках? 

Література: [4-15, c. 114-119; 12, 16, 18, c. 46-150; 19]. 

 

Тема 7 Аналіз тенденцій розвитку 

 

Середня геометрична, техніка її обчислення та випадки застосування. 

Середня хронологічна, техніка обчислення та випадки застосування. 

Способи обробки рядів динаміки з метою виявлення основної тенденції 

розвитку: укрупнення інтервалів, спосіб рухомих середніх, приведення рядів до 

однієї основи, змикання рядів динаміки, вимірювання сезонних коливань. 

Прогнозування на основі рядів динаміки. Інтерполяція та екстраполяція 

в статистиці, аналітичне вирівнювання. 

Питання для самоперевірки 

1. В чому суть і значення рядів динаміки в економічних дослідженнях? 

2. Які принципи і правила побудови рядів динаміки? 

3. Чим відрізняється моментний ряд від інтервального? Наведіть 

приклади. 

4. Як обчислюються середні в інтервальних і моментних рядах 

динаміки? 

5. Назвіть основні аналітичні показники рядів динаміки. За якими 

формулами вони обчислюються? 

6. Якими методами визначається основна тенденція в рядах динаміки? 

7. В чому суть і призначення індексу сезонності? 
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Література: [ 5-11, c.77-94; 12,14,15, c. 63-150; 17, 19] 

. 

Тема 8 Індексний метод аналізу 

Розкладання загального абсолютного приросту за факторами. 

Аналіз динаміки середнього рівня інтенсивного показника. Індекси 

структурних зрушень. 

Індекси Фішера, Ласпейреса і Пааше. Індекс споживчих цін. 

Інфляція та методи її виміру. Індекси - дефлятори. 

Питання для самоперевірки 

1. Які відносні величини називаються індексами? 

2. Назвіть правила побудови індивідуальних і агрегатних індексів. 

3. Покажіть взаємозв’язок індексів фізичного обсягу, цін і товарообігу. 

4. В яких випадках використовуються середні індекси? 

5. В чому полягає економічна суть індексу змінного складу і від чого 

залежить його рівень? 

6. Назвіть методи проведення факторного аналізу за допомогою 

індексів. 

7. В яких випадках використовується метод різниць і в яких – метод 

відносних різниць? 

Література: [9-11, с. 34-39; 15, 16, 17, c. 23-45; 19] 

 

Тема 9 Вибіркове спостереження 

 

Наукова публікація: поняття, функції, основні види. Тези наукової 

доповіді. Реферат, наукова доповідь, виступ. Наукова стаття та її структурні 

елементи. Наукова монографія. Правила оформлення публікації. 

Систематизація результатів наукового дослідження. 
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Питання для самоперевірки 

1. В чому суть і для чого використовуються вибіркові спостереження? 

2. Що таке генеральна і вибіркова сукупність? 

3. Визначте поняття «помилка вибірки» і «гранична помилка вибірки», 

«вибіркова середня» і «вибіркова частка». 

4. Які схеми відбору вам відомі? 

5. Які способи відбору ви знаєте? 

6. Яким чином визначається помилка вибірки при різних схемах 

відбору? 

7. Яким чином визначається необхідна чисельність вибірки? 

8. Назвіть основні способи розповсюдження  даних  вибіркової 

сукупності на генеральну сукупність 

Література: [9-11, с. 34-39; 15, 16, 17, c. 23-45; 19] 

. 

 

 

. 
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3.ЗАВДАННЯ НА ІНДИВІДУАЛЬНУ РОЗРАХУНКОВУ РОБОТУ 

 

Мета розрахункової роботи полягає в тому, щоб сформувати у студентів 

теоретичні знання та практичні навички кількісного оцінювання масових 

суспільно-економічних явищ та процесів на народногосподарському рівні, 

зокрема для розробки обґрунтованих рекомендацій щодо вдосконалення 

діяльності досліджуваного об’єкта. 

У процесі досягнення зазначеної мети вирішуються такі завдання: 

– закріплення та поглиблення знань з дисциплін фахового 

спрямування; 

– вивчення, поглиблення та узагальнення теоретичних засад з 

навчальної дисципліни «Статистика»; 

– досягнення вміння орієнтуватись у великому обсязі інформації та 

процесах, які відбуваються в економіці; 

– узагальнення отриманих результатів та їх аналіз. 

В роботі здійснюються детальні та ґрунтовні розрахунки за вихідними 

даними згідно з варіантом. Завдання щодо змістового наповнення кожного з 

розділів основної частини наводяться нижче. 

В розділі 1 (Побудова інтервальних варіаційних рядів розподілу) 

необхідно побудувати інтервальні варіаційні ряди розподілу періодів 

функціонування підприємства за сукупним обсягом виробництва продукції, 

виручкою від реалізації та витратами на виробництво продукції; відобразити 

результати розрахунків графічно та зробити висновки. 

В розділі 2 (Визначення середніх величин та показників варіації) потрібно 

для заданих наборів даних розрахувати середнє значення, середнє лінійне 

відхилення, середнє квадратичне відхилення, дисперсію, квадратичний та 

лінійний коефіцієнти варіації, моду і медіану; проаналізувати отримані 

результати. 

В розділі 3 (Аналіз статистичних характеристик рядів динаміки) 

необхідно визначити середні значення кількості реалізованої продукції, 
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виручки від реалізації та витрат на виробництво і за цими показниками 

розрахувати абсолютні прирости (ланцюгові, базові та середні), темпи росту і 

приросту (ланцюгові, базові та середні), а також абсолютні значення 1% 

приросту (ланцюгові і за весь період); зробити висновки. 

В розділі 4 (Визначення індексів якісних та кількісних показників) на 

основі розрахованих середніх значень кількості реалізованої продукції, виручки 

від реалізації та витрат на виробництво необхідно визначити індивідуальні 

індекси фізичного обсягу, собівартості, ціни, товарообороту, витрат на 

виробництво. Визначити вплив окремих факторів на зміну товарообороту та 

витрат на виробництво за досліджуваний період. За отриманими результатами 

зробити висновки. 

В розділі 5 (Формування та оцінювання вибіркової сукупності) потрібно з 

ймовірністю 0,954 визначити граничні похибки вибіркових середніх та межі, в 

яких будуть знаходитись середні величини генеральної сукупності, якщо 

врахувати, що надані масиви даних щодо сукупного обсягу виробництва 

продукції, виручки від реалізації та витрат на виробництво продукції є 

результатом 15-відсоткового вибіркового спостереження. Зробити висновки 

щодо репрезентативності сформованих вибіркових сукупностей. 

В розділі 6 (Дослідження та визначення взаємозв’язку між 

досліджуваними показниками) необхідно визначити взаємозв’язок між 

наведеними даними (показниками обсягів реалізації продукції та показниками 

витрат підприємства на випуск реалізованої продукції і виручкою від реалізації) 

за допомогою лінійного рівняння регресії та параметри лінійних рівнянь (а0, а1); 

величину постійних витрат підприємства; величину змінних витрат на одиницю 

продукції; ціну одиниці продукції; точку беззбитковості. Зобразити графічно 

залежність виручки від реалізації, витрат та прибутку підприємства від обсягів 

реалізації продукції. 

У додатки, обсяг яких не обмежується, рекомендується включати 

відносно самостійні частини тексту, складні розрахунки, громіздкі таблиці, 

виокремлення яких поліпшує цілісність сприйняття основної частини роботи. 
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4 ТЕСТИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

1. Статистика - це: 

а) наука, що вивчає кількісну сторону масових суспільних явищ у 

нерозривному зв'язку їх якісною стороною; 

б) наука, що займається збором даних про основні фінансові показники 

підприємств (установ, організацій); 

в) наука, що виявляє основні відхилення в показниках діяльності 

підприємств; 

г) правильна відповідь а) і б). 

 

2. Методологічну основу статистики становить: 

а) статистичне спостереження, зведення і групування даних, аналіз 

показників; 

б) статистичне групування, зведення згрупованих даних, екстраполяція 

статистичних даних; 

в) теорія середніх величин, рядів динаміки, індексного аналізу; 

г) правильна відповідь а) і б). 

 

3. Статистика, як наука включає в себе: 

а) медичну статистику, статистику галузей народного господарства, 

соціальну статистику; 

б) теорію статистики, соціальну статистику, економічну статистику; 

в) загальну теорію статистики, соціально-економічну статистику, 

галузеву статистику; 

г) медичну статистику, статистику будівництва, інші галузеві статистики. 

 

4. Повноваження і функції органів державної статистики визначаються: 

а) Законом України про статистичну службу; 

б) Законом України про інформацію; 
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в) Законом України про державну статистику; 

г) Положенням КМУ "Про державний комітет статистики". 

 

5. Найвищим органом правління державної статистики виступає: 

а) Міністерство фінансів України; 

б) Державний комітет статистики України; 

в) Міністерство статистики та оперативної інформації; 

г) Комітет статистики та інформації України. 

 

6. За формою та змістом статистичні показники бувають: 

а) абсолютні та відносні; 

б) первинні та вторинні; 

в) змістовні та незмістовні; 

г) одновимірні та багатовимірні. 

 

7. За способом обчислення статистичні показники класифікують на: 

а) інтервальні та моментні; 

б) первинні та похідні; 

в) абсолютні та процентні; 

г) правильна відповідь відсутня. 

 

8. За ознакою часу статистичний показник буває: 

а) місячний, квартальний; 

б) інтервальний, моментний; 

в) місячний річний, квартальний; 

г) інтервальний, квартальний 

 

9. Статистична сукупність, це: 

а) маса цифр, що характеризують соціально-економічне явище (процес); 
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б) маса територій за якими відбирають показники для статистичного 

аналізу; 

в) маса об'єктів, які мають єдину якісну основу, але відрізняються 

певними ознаками; 

г) маса об'єктів, які беруть до уваги під час побудови рядів розподілу. 

 

10. В статистиці, як науці окремо виділяють: 

а) три групи закономірностей; 

б) п'ять груп закономірностей; 

в) дві групи закономірностей; 

г) чотири групи закономірностей. 

 

11. Предметом статистики є: 

а) тільки структура явищ і процесів; 

б) кількісна і якісна сторона явищ і процесів в конкретних умовах місця і 

часу; 

в) характеристики розвитку явищ і процесів в часі; 

г) форма окремих явищ і процесів; 

 

12. Статистична сукупність - це: 

а) множина елементів, поєднаних між собою умовами існування і 

розвитку; 

б) множина одиниць, поєднаних масовістю, однорідністю, 

взаємозалежністю окремих одиниць і їх варіацією; 

в) множина елементів у часі і просторі; 

г) всі варіанти відповідей правильні. 
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13. Варіація ознаки - це: 

а) коливання, кількісна зміна значень одиниць сукупності; 

б) множина подібних між собою явищ; 

в) її числова характеристика; 

г) її властивість, виражена цілим числом. 

 

14. Закон великих чисел виявляє: 

а) закономірність у статистичній сукупності; 

б) кількісні закономірності масових явищ у достатньо великому їх числі; 

в) закономірність середньої величини; 

г) закономірність середньої величини у статистичній сукупності. 

 

15. Ознака - це: 

а) властивість одиниці статистичної сукупності; 

б) множина подібних між собою явищ; 

в) елемент сукупності; 

г) кількісна характеристика явища. 

 

16. Статистичне спостереження - це: 

а) планомірне науково-організоване збирання масових суспільних явищ і 

процесів за допомогою реєстрації їх суттєвих ознак; 

б) реєстрація суспільних явищ та процесів у спеціальних формах 

статистичного спостереження; 

в) збирання матеріалів спостереження та їх реєстрація; 

г) правильна відповідь відсутня. 

 

17. Основними етапами статистичного спостереження виступають: 

а) збирання даних, реєстрація даних, арифметичний перерахунок; 

б) збирання даних, перерахунок даних, написання висновків. 

в) підготовка спостереження, реєстрація даних, формування бази даних; 
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г) правильна відповідь відсутня. 

 

18. Статистична звітність поділяється на : 

а) внутрішню та державну; 

б) зовнішня та внутрішня; 

в) звітність підприємства та звітність району; 

г) фінансова та податкова звітність. 

 

19. Програма статистичного спостереження включає: 

а) перелік питань, відповіді на які хочуть дати в процесі спостереження; 

б) перелік методів за допомогою яких проводять спостереження; 

в) перелік відповідальних осіб за проведення спостереження; 

г) всі варіанти відповідей правильні. 

 

20. Статистичне спостереження за рівнем реєстрації поділяють, на: 

а) первинне і вторинне; 

б) первинне і похідне; 

в) первинне і багатоетапне; 

г) первинне і стохастичне. 

 

21. Статистичне спостереження полягає в тому, щоб: 

а) отримати реєстрацію даних які вірогідно надходять безпосередньо від 

об'єкта дослідження; 

б) отримати вірогідні дані, які вірогідно характеризують явища і процеси 

суспільного життя; 

в) отримати вірогідні дані, які вірогідно характеризують явища і процеси 

галузей національної економіки; 

г) отримати вірогідні дані, які вірогідно характеризують явища і процеси 

підприємств (установ, організацій). 
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22. Статистичні дані - це: 

а) масові системні кількісні та якісні характеристики соціально- 

економічних явищ та процесів; 

б) збирання раніш зареєстрованих та оброблених даних; 

в) показники за якими проводять розрахунки; 

г) показники фінансової звітності підприємств (установ, організацій). 

 

23. Помилки спостереження - це: 

а) розбіжності між даними спостереження та реальними даними; 

б) розбіжності між даними спостереження, реальними даними та даними 

спостережень що відбулися; 

в) розбіжності між даними спостереження та реальними даними до 

початку проведення розрахунків; 

г) розбіжності між даними спостереження та реальними даними після 

проведених обчислень. 

 

24. Основними способами отримання статистичних даних є: 

а) безпосередній облік даних; 

б) документальний облік; 

в) опитування респондентів; 

г) всі варіанти відповідей вірні. 

 

25. Помилки реєстрації поділяють на: 

а) випадкові та реєстраційні; 

б) логічні та арифметичні; 

в) математичні та кількісні; 

г) навмисні та ненавмисні. 

26. Органи державної статистики проводять статистичні спостереження 

через: 

а) збирання статистичної звітності; 
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б) здійснення одноразових обліків та переписів; 

в) здійснення вибіркових та інших обстежень; 

г) всі перелічені. 

 

27. Офіційний документ із переліком статистичних спостережень, що їх 

проводять органи державної статистики - це: 

а) статистичний інструментарій; 

б) програма статистичного спостереження; 

в) план державних статистичних спостережень; 

г) статистичний формуляр. 

 

28. План державного статистичного спостереження затверджує: 

а) Президент України; 

б) Верховна Рада України; 

в) Державний комітет статистики; 

г) Кабінет Міністрів України. 

 

29. Закон України про державну статистику поділяє статистичні 

спостереження на: 

а) первинні, вторинні; 

б) державні та інші; 

в) суцільні, несуцільні; 

г) облікові, переписні. 

 

30. Програмно-методологічні питання плану статистичного 

спостереження визначають: 

а) місце, час, вид та спосіб спостереження; 

б) мету, об'єкт, одиницю та програму спостереження; 

в) систему контролю даних спостереження; 

г) всі варіанти відповідей. 
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31. Статистичне зведення це: 

а) систематизація статистичних показників на основі підсумовування; б 

)приведення статистичних показників до єдиного вигляду; 

в) упорядкування, систематизація, наукова обробка даних статистичного 

спостереження; 

г) спосіб приведення статистичних до правильного вигляду. 

 

32. Складним зведенням називається: 

а) варіаційний ряд; 

б) варіація; 

в) атрибутивний ряд групування; 

г) перегрупування показників. 

 

33. Групувальна ознака що виражається числом називається: 

а) кількісною; 

б) ознакою простору; 

в) ознакою часу; 

г) якісною. 

 

34. Групування одиниці сукупності за однією ознакою це: 

а) ряд динаміки; 

б) зведення; 

в) ряд розподілу: 

г) ряд варіації. 

 

35. Ряд розподілу складається з таких елементів: 

а) варіація і варіанта; 

б) підмет і присудок; 

в) інтервал і частота; 
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г) частоти і варіанти. 

 

36. На статистичні групування покладають такі завдання: 

а) вивчення структури груп; 

б) вивчення структурних зрушень; 

в) визначення типів соціально-економічних явищ; 

г) всі варіанти відповідей правильні. 

 

37. За способом проведення статистичні зведення поділяють на: 

а) централізоване та децентралізоване; 

б) первинне та вторинне; 

в) простує та групове; 

г) правильна відповідь відсутня. 

 

38. Групувальна ознака - це ознака: а) за якою проводять групування; 

б) кількісний показник; 

в) якісний показник; 

г) мультиплікативний показник. 

 

39. Кількість груп визначається за формулою: 

а) m = 1 + 3,21*lgN; 

б) m = 1 + 3,31; 

в) m = 1 + 3,322*lgN; 

г) m = 1 + 3,31*lgN. 

 

40. Крок інтервалу визначають за формулою: 

а) максимальне значення варіюючої ознаки/кількість груп –мінімальне 

значення варіюючої ознаки; 

б) (максимальне значення варіюючої ознаки + мінімальне значення 

варіюючої ознаки)*кількість груп; 
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в) максимальне значення варіюючої ознаки + мінімальне значення 

варіюючої ознаки*кількість груп 

г)) правильна формула відсутня. 

 

41. Зведення статистичних даних - це: 

а) підсумування кількості елементів сукупності; 

б) підсумування значень властивих їм ознак; 

в) комплекс послідовних операцій із узагальнення одиничних фактів; 

г) правильна відповідь відсутня. 

 

42. Види групувань залежно від мети (завдань) дослідження бувають: 

а) прості, комбінаційні; 

б) первинні, вторинні; 

в) типологічні, аналітичні, структурні; 

г) порядкові, номінальні, кількісні. 

 

43. Вторинне групування - це: 

а) групування за атрибутивними ознаками; 

б) групування за безперервними ознаками; 

в) розмежування сукупності на групи і підгрупи за існуючими ознаками; 

г) створення нових груп за даними вже створеного групування. 

 

44. Основою групування може бути ознака: 

а) кількісна; 

б) якісна; 

в) правильна відповідь а) і б); 

г) правильна відповідь відсутня. 

 

45. Виявити взаємозв'язок між ознаками можна за допомогою групування: 

а) типологічного; 
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б) структурного; 

в) аналітичного; 

г) варіаційного. 

 

46. Абсолютна величина - це: 

а) показник, що виражає розмір певного соціально-економічного явища в 

конкретних умовах місця і часу; 

б) відносний показник, що виражає розмір певного соціально- 

економічного явища в конкретних умовах місця і часу; 

в) показник, що виражає співвідношення певних соціально-економічних 

явищ в конкретних умовах місця і часу; 

г) показник, що виражає питому вагу певного соціально-економічного 

явища в конкретних умовах місця і часу. 

 

47. Відносна величина - це: 

а) показник, що виражає розмір певного соціально-економічного явища в 

конкретних умовах місця і часу; 

б) відносний показник, що виражає розмір певного соціально- 

економічного явища в конкретних умовах місця і часу; 

в) показник, що виражає питому вагу певного соціально-економічного 

явища в конкретних умовах місця і часу; 

г) правильна відповідь б) і в). 

 

48. Одиницями вимірювання абсолютних величин виступають: 

а) натуральні, умовно-натуральні, вартісні; 

б) проценти, коефіцієнти, проміле; 

в) тільки натуральні і вагтісні; 

г) правильна відповідь відсутня. 

 

49. Одиницями вимірювання відносних величин виступають 
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а) натуральні, умовно-натуральні, вартісні; 

б) проценти, коефіцієнти, проміле, продециміле; 

в) тільки коефіцієнти та відсотки (проценти); 

г) тера-відсотки та про-коефіцієнти. 

 

50. Продециміле, це одиниця вимірювання у якої за базу порівняння 

приймають: 

а) сто одиниць; 

б) тисяча одиниць; 

в) десять тисяч одиниць; 

г) правильна відповідь відсутня. 

 

51. Величина, що характеризує ті чи інші ознаки сукупності, або окремих 

їх груп, і отримується в результаті сумування індивідуальних величин, 

називається: 

а) сумарною величиною; 

б) абсолютною величиною; 

в) натуральною величиною; 

г) валовою величиною. 

 

52. Відношення величини показника, що досягнута за певний період часу 

до величини цього показника, що передбачена планом, називається: 

а) відносною величиною виконання плану; 

б) відносною величиною координації; 

в) відносною величиною систематизації; 

г) абсолютною плановою величиною. 

 

53. Відносна величина порівняння - це: 

а) співвідношення величин і двох якісно різних явищ по одній території; 
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б) співвідношення однойменних показників, що характеризують різні 

об'єкти підприємства, або галузі; 

в) співвідношення величин і двох якісно різних явищ за один період; 

г) співвідношення однойменних показників, що вимірюються в відносних 

показниках; 

 

54. Статистика використовує: 

а) три види відносних величин; 

б) п'ять видів відносних величин; 

в) чотири види відносних величин; 

г) правильна відповідь відсутня. 

 

55. Умовні одиниці вимірювання утворюються на основі: 

а) перевідного коефіцієнта; 

б) поправочного коефіцієнта; 

в) індексного коефіцієнта; 

г) правильна відповідь відсутня. 

 

56. Кількість населення України на 1 січня 2005 р. - це показник: 

а) відносний; 

б) абсолютний; 

в) моментний; 

г) інтервальний. 

 

57. Валовий внутрішній продукт України 2016 р. у відсотках до 

попереднього року - це показник: 

а) відносний; 

б) абсолютний; 

в) моментний; 

г) інтервальний. 
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58. Які з перерахованих показників є моментними: 

а) чисельність безробітних на початок місяця; 

б) національних дохід за 2016 р.; 

в) залишки вартості основних фондів на кінець року; 

г) правильна відповідь а) і в). 

 

59. Виберіть обов'язкові складники статистичного показника: 

а) одиниця виміру числа; 

б) назва показника; 

в) місце, яке характеризує показник; 

г) всі варіанти повинні бути присутні. 

60. 90% населення України мають мобільні телефони. Виберіть ознаку(и) 

статистичного показника, якої(их) не вистачає: 

а) ознаки часу; 

б) територіальної ознаки; 

в) відносного рівня показника; 

г) правильна відповідь а) і б). 

 

61. Який розраховується вид середньої, коли повторюваність кожної 

варіанти однакова? 

а) арифметична проста; 

б) арифметична зважена. 

в) геометрична; 

г) гармонійна. 

 

62. Який розраховується вид середньої,коли варіанта характеризує 

сукупність на певний момент часу? 

а) арифметична; 

б) хронологічна; 
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в) гармонійна; 

г) квадратична. 

 

63. Середню квадратичну використовують при умові, що: 

а) варіанта виражена в одиницях площі; 

б) варіанта виражена в одиницях об'єму; 

в) варіанта виражена в грошових одиницях; 

г) варіанта виражена в іноземній валюті. 

 

64. Середню кубічну використовують при умові, що: 

а) варіанта виражена в натуральних одиницях; 

б) варіанта виражена в одиницях об'єму; 

в) варіанта виражена в одиницях площі 

г) варіанта виражена в відносних одиницях. 

 

65. Добуток середньої на суму частот дорівнює: 

а) сумі квадратів варіант; 

б) сумі добутків варіанти на частоту; 

в) сумі квадратів частот; 

г) правильна відповідь відсутня. 

 

66. Якщо варіанту помножити на будь-яке стале число А, то значення 

середньої при цьому: 

а) збільшиться на число А; 

б) зменшиться на число А: 

в) збільшиться в А разів. 

 

67. Сума різниць варіанти і середньої величини дорівнює: 

а) нулю; 

б) сумі варіанти в квадраті; 
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в) сумі частот; 

г) одиниці. 

 

68. Середня гармонічна виступає: 

а) оберненою величиною середній арифметичній; 

б) оберненою величиною середній квадратичній; 

в) оберненою величиною середній хронологічній; 

г) правильна відповідь відсутня. 

 

69. Якщо всі частоти помножити або поділити на будь-яке стале число А, 

то значення середньої: 

а) зменшиться в А число разів; 

б) збільшиться в А число разів; 

в) збільшиться в А2 разів; 

г) правильна відповідь відсутня. 

 

70. Мода в ряду розподілу – це:  

а) найбільш розповсюджене значення ознаки;  

б) найбільша частота;  

в) середнє значення ознаки;  

г) модуль найбільшого відхилення від середньої.  

 

71. До основних показників варіації відносять: 

а) середнє лінійне відхилення, розмах варіації, дисперсію, середнє 

квадратичне відхилення; 

б) середнє арифметичне, середнє хронологічне; 

в) середнє кубічне значення, дисперсія; 

г) всі варіанти відповідей правильні. 
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72. Медіана в інтервальному варіаційному ряді розподілу:  

а) не існує;  

б) може існувати або не існувати;  

в) завжди одна;  

г) може бути одна або декілька.  

 

73. Який з перерахованих показників варіації немає одиниці виміру:  

а) середнє квадратичне відхилення;  

б) середнє лінійне відхилення ;  

в) розмах варіації;  

г) дисперсія.  

 

74. Відносний показник динаміки є добутком відносних показників:  

а) виконання плану і планового завдання;  

б) виконання плану і структури;  

в) виконання плану і координації;  

г) планового завдання і структури. 

 

75. Середнє квадратичне відхилення - це: 

а) квадратний корінь із розмаху варіації; 

б) квадратний корінь із середнього лінійного відхилення; 

в) квадратний корінь із дисперсії; 

г) правильна відповідь відсутня. 

 

76. Сукупність з якої вибирають елементи для обстеження називається: 

а) директоркою; 

б) генеральною; 

в) вибірковою; 

г) статистичною. 
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77. Характеристики вибіркових сукупностей є оцінками відповідних 

параметрів: 

а) неочікуваних сукупностей; 

б) окремих сукупностей; 

в) генеральних сукупностей; 

г) статистичних сукупностей. 

 

78. Похибки репрезентативності бувають: 

а) систематичні, випадкові; 

б) повсякденні, одноденні; 

в) неочікувані, очікувані; 

г) систематичні, одноразові. 

 

79. При вибірковому спостереженні важливо: 

а) відтворити склад генеральної сукупності; 

б) встановити чисельність вибірки; 

в) уникнути регулювання генеральних сукупностей; 

г) правильна відповідь а) і б). 

 

80.Власне вибіркова вибірка - це: 

а) відбір одиниць сукупності шляхом жеребкування; 

б) відбір одиниць пропорційно питомої ваги в генеральній сукупності; 

в) відбір проводять серіями у випадковому порядку; 

г) одиниці відбирають в алфавітному порядку. 

 

81. Типова вибірка - це: 

а) відбір одиниць сукупності шляхом жеребкування; 

б) відбір одиниць пропорційно питомої ваги даної групи в генеральній 

сукупності; 

в) відбір проводять серіями у випадковому порядку; 
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г) одиниці відбирають в алфавітному порядку. 

 

 

82. Серійна вибірка - це: 

а) відбір одиниць сукупності шляхом жеребкування; 

б) відбір одиниць пропорційно питомої ваги даної групи в генеральній 

сукупності; 

в) відбір проводять серіями у випадковому порядку; 

г) одиниці відбирають в алфавітному порядку. 

 

83. Механічна вибірка - це: 

а) відбір одиниць сукупності шляхом жеребкування; 

б) відбір одиниць пропорційно питомої ваги даної групи в генеральній 

сукупності; 

в) відбір проводять серіями у випадковому порядку; 

г) одиниці відбирають в алфавітному порядку. 

 

84. Рівень граничної вибірки дає можливість визначити: 

а) довірчі межі генеральної середньої і частки; 

б) ймовірність того, що відхилення не перевищує визначену величину; 

в) необхідну чисельність вибірки; 

г) всі варіанти відповідей правильні. 

 

85. Основними способами поширення характеристик вибіркового 

спостереження на генеральну сукупність є: 

а) спосіб математичного очікування, спосіб поправочних процентів; 

б) спосіб прямого перерахунку, спосіб поправочних коефіцієнтів; 

в) спосіб логічного контролю, спосіб поправочних коефіцієнтів; 

г) спосіб механічного контролю, спосіб логічного контролю. 
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86. Завдання вибіркового спостереження полягає у тому, що обстежують 

вибіркову частину сукупності для отримання узагальнюючих показників для: 

а) тої частини сукупності, яку обстежували; 

б) генеральної сукупності; 

в) половини генеральної сукупності; 

г) правильна відповідь відсутня. 

 

87. Вибіркова сукупність складається із: 

а) всіх одиниць сукупності; 

б) частини одиниць сукупності; 

в) половини одиниць сукупності; 

г) третини одиниць сукупності. 

 

88. Суть повторного відбору полягає у тому, що кожна одиниця 

генеральної сукупності може потрапити у вибірку: 

а) лише один раз; 

б) декілька разів; 

в) три рази; 

г) лише два рази. 

 

89. Жеребкуванням або за допомогою таблиці випадкових чисел 

проводять вибіркове спостереження способом: 

а) випадковим; в) механічним; 

в) серійним; 

г) комбінованим. 

 

90. Якщо генеральна сукупність якимось чином впорядкована (розміщені 

одиниці сукупності мають певну послідовність), застосовують спосіб відбору: 

а) випадковий; 

б) механічний; 
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в) серійний; 

г) комбінований. 

 

91. Середнє значення показника в інтервальному ряді динаміки 

визначається за формулою: 

а) середньої арифметичної; 

б) середньої хронологічної; 

в) середньої гармонічної; 

г) середньої геометричної. 

 

92. Середнє значення показника в моментному ряді динаміки 

визначається за допомогою: 

а) середньої арифметичної; 

б) середньої гармонічної; 

в) середньої хронологічної; 

г) середньої кубічної. 

 

93. Екстраполяція - це: 

а) визначення невідомого показника в ряді динаміки; 

б) визначення невідомого показника ряду динаміки за його межами на 

перспективу; 

в) визначення невідомого показника ряду динаміки в двох сусідніх 

періодах; 

г) визначення невідомого показника ряду динаміки в сусідньому ряді 

динаміки. 

 

94. Визначення коефіцієнта зімкнення ряду динаміки необхідне для: 

а) перерахунку даних старого району на показники нового; 

б) для визначення середніх показників динамічного ряду; 

в) для екстраполяції динаміки; 
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г) такий коефіцієнт не визначають взагалі. 

 

95. Індекс стабільності динаміки є: 

а) різницею одиниці і коефіцієнта сезонності динаміки; 

б) різницею одиниці і темпу росту динаміки; 

в) різницею одиниці і темпу спаду динаміки; 

г) правильна відповідь відсутня. 

 

96. Абсолютне значення 1 % приросту вимірюється у:  

а) відсотках;  

б) натуральних одиницях;  

в) трудових одиницях;  

г) абсолютних одиницях. 

 

97. Показники динаміки, які мають абсолютні вимірники - це:  

а) абсолютний приріст і темп зростання;  

б) темп приросту і темп зростання;  

в) абсолютне значення 1 % приросту і темп зростання;  

г) абсолютний приріст і абсолютне значення 1 % приросту. 

 

98. Темп приросту характеризує:  

а) вагомість кожного відсотка приросту;  

б) на скільки відсотків взятий рівень ряду відрізняється від базисного або 

ланцюгового рівня;  

в) зміну даного рівня ряду в абсолютному вираженні від базисного рівня;  

г) зміну даного рівня ряду в абсолютному вираженні від базисного і 

попереднього рівнів. 

 

99. Загальний індекс товарообороту характеризує зміну товарообороту за 

рахунок зміни:  
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а) ціни одиниці продукції;  

б) обсягу реалізації;  

в) ціни і обсягу реалізації;  

г) ціни і собівартості продукції. 

 

100. Якщо коефіцієнт контингенції дорівнює -0,18, зв'язок між 

факторами: 

а) зворотній; 

б) прямий; 

в) не існує; 

г) правильна відповідь відсутня. 
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