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Тематичне оцінювання за змістовним модулем 1 

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. За формою та змістом статистичні показники бувають: 

а) абсолютні та відносні; 

б) первинні та вторинні; 

в) змістовні та незмістовні; 
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г) одновимірні та багатовимірні. 

5. За способом обчислення статистичні показники класифікують на: 

а) інтервальні та моментні; 

б) первинні та похідні; 

в) абсолютні та процентні; 

г) правильна відповідь відсутня. 

6. За ознакою часу статистичний показник буває: 

а) місячний, квартальний; 

б) інтервальний, моментний; 

в) місячний річний, квартальний; 

г) інтервальний, квартальний 

7. Статистична сукупність, це: 

а) маса цифр, що характеризують соціально-економічне явище (процес); 

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. 

8. В статистиці, як науці окремо виділяють: 

а) три групи закономірностей; 

б) п'ять груп закономірностей; 

в) дві групи закономірностей; 

г) чотири групи закономірностей. 

9. 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; 

10. Статистична сукупність - це: 
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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. 

11. 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. 

12. 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. 

13. Ознака - це: 

а) властивість одиниці статистичної сукупності; 

б) множина подібних між собою явищ; 

в) елемент сукупності; 

г) кількісна характеристика явища. 

14. 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. 

15. Основними етапами статистичного спостереження виступають: 

а) збирання даних, реєстрація даних, арифметичний перерахунок; 
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б) збирання даних, перерахунок даних, написання висновків. 

в) підготовка спостереження, реєстрація даних, формування бази даних; 

г) правильна відповідь відсутня. 

16. Статистична звітність поділяється на: 

а) внутрішню та державну; 

б) зовнішня та внутрішня; 

в) звітність підприємства та звітність району; 

г) фінансова та податкова звітність. 

17. 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. 

18. Статистичне спостереження за рівнем реєстрації поділяють, на: 

а) первинне і вторинне; 

б) первинне і похідне; 

в) первинне і багатоетапне; 

г) первинне і стохастичне. 

19. 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). 

20. Статистичні дані - це: 

а) масові системні кількісні та якісні характеристики соціально- 

економічних явищ та процесів; 
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б) збирання раніш зареєстрованих та оброблених даних; 

в) показники за якими проводять розрахунки; 

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

21. 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. 

22. Основними способами отримання статистичних даних є: 

а) безпосередній облік даних; 

б) документальний облік; 

в) опитування респондентів; 

г) всі варіанти відповідей вірні. 

23. Помилки реєстрації поділяють на: 

а) випадкові та реєстраційні; 

б) логічні та арифметичні; 

в) математичні та кількісні; 

г) навмисні та ненавмисні. 

24. 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. 


