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з дисципліни «Статистика» 

 

Питання 1 

1. Завдання статистичного вивчення національного багатства 

2. Статистика природних ресурсів 

3. Статистика національного майна 

4. Статистика фінансів 

5. Проблеми обліку, розрахунку та зіставлення показників продукції 

6. Макроекономічні показники продукції 

7. Статистичне вивчення ринку 

8. Особливості статистичного вивчення ринку споживчих товарів 

9. Особливості статистичного вивчення ринку засобів виробництва 

10. Статистика товарного обороту внутрішньої торгівлі 

 

Питання 2 

11. Статистика зовнішньоекономічної діяльності 

12. Методологічні особливості статистики населення 

13. Статистика чисельності, складу та розміщення населення 

14. Статистика природного руху та відтворення населення 

15. Механічний рух населення та його статистичні показники 

16. Перспективні розрахунки населення 

17. Поняття, склад та рух трудових ресурсів 

18. Особливості статистичного вивчення ринку праці 

19. Статистичне вивчення якості робочої сили 

20. Статистика рівня життя населення 
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Тестове оцінювання №2 

(вартість 1 питання 0,25) 

1. Групувальна ознака що виражається числом називається: 

а) кількісною; 

б) ознакою простору; 

в) ознакою часу; 

г) якісною. 

2. Ряд розподілу складається з таких елементів: 

а) варіація і варіанта; 

б) підмет і присудок; 

в) інтервал і частота; 

г) частоти і варіанти. 

3. 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. 

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

а) прості, комбінаційні; 

б) первинні, вторинні; 

в) типологічні, аналітичні, структурні; 

г) порядкові, номінальні, кількісні. 

5. 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. 

6. Основою групування може бути ознака: 

а) кількісна; 

б) якісна; 

в) правильна відповідь а) і б); 

г) правильна відповідь відсутня. 

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

а) типологічного; 

б) структурного; 

в) аналітичного; 

г) варіаційного. 

8. 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; 
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г) показник, що виражає питому вагу певного соціально-економічного явища в 

конкретних умовах місця і часу. 

9. 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). 

10. Одиницями вимірювання абсолютних величин виступають: 

а) натуральні, умовно-натуральні, вартісні; 

б) проценти, коефіцієнти, проміле; 

в) тільки натуральні і вартісні; 

г) правильна відповідь відсутня. 

11. Одиницями вимірювання відносних величин виступають 

а) натуральні, умовно-натуральні, вартісні; 

б) проценти, коефіцієнти, проміле, продециміле; 

в) тільки коефіцієнти та відсотки (проценти); 

г) тера-відсотки та про-коефіцієнти. 

12. Продециміле, це одиниця вимірювання у якої за базу порівняння приймають: 

а) сто одиниць; 

б) тисяча одиниць; 

в) десять тисяч одиниць; 

г) правильна відповідь відсутня. 

13. 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. 

14. 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. 

15. Відносна величина порівняння - це: 

а) співвідношення величин і двох якісно різних явищ по одній території; 

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; 

16. Статистика використовує: 
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а) три види відносних величин; 

б) п'ять видів відносних величин; 

в) чотири види відносних величин; 

г) правильна відповідь відсутня. 

17. Умовні одиниці вимірювання утворюються на основі: 

а) перевідного коефіцієнта; 

б) поправочного коефіцієнта; 

в) індексного коефіцієнта; 

г) правильна відповідь відсутня. 

18. Кількість населення України на 1 січня 2020 р. - це показник: 

а) відносний; 

б) абсолютний; 

в) моментний; 

г) інтервальний. 

19. Валовий внутрішній продукт України 2020 р. у відсотках до попереднього року - це 

показник: 

а) відносний; 

б) абсолютний; 

в) моментний; 

г) інтервальний. 

20. Які з перерахованих показників є моментними: 

а) чисельність безробітних на початок місяця; 

б) національних дохід за 2005 р.; 

в) залишки вартості основних фондів на кінець року; 

г) правильна відповідь а) і в). 

21. Виберіть обов'язкові складники статистичного показника: 

а) одиниця виміру числа; 

б) назва показника; 

в) місце, яке характеризує показник; 

г) всі варіанти повинні бути присутні. 

22. 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). 

23. 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. 

24. Добуток середньої на суму частот дорівнює: 

а) сумі квадратів варіант; 

б) сумі добутків варіанти на частоту; 
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в) сумі квадратів частот; 

г) правильна відповідь відсутня. 

25. 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; 

г) збільшиться в Аг разів. 

26. Сума різниць варіанти і середньої величини дорівнює: 

а) нулю; 

б) сумі варіанти в квадраті; 

в) сумі частот; 

г) одиниці. 

27. Середня гармонічна виступає: 

а) оберненою величиною середній арифметичній; 

б) оберненою величиною середній квадратичній; 

в) оберненою величиною середній хронологічній; 

г) правильна відповідь відсутня. 

28. 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. 

29. 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. 

30. 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. 

31. Сукупність з якої вибирають елементи для обстеження називається: 

а) директоркою; 

б) генеральною; 

в) вибірковою; 

г) статистичною. 

32. Характеристики вибіркових сукупностей є оцінками відповідних параметрів: 

а) неочікуваних сукупностей; 

б) окремих сукупностей; 

в) генеральних сукупностей; 

г) статистичних сукупностей. 

33. Похибки репрезентативності бувають: 
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а) систематичні, випадкові; 

б) повсякденні, одноденні; 

в) неочікувані, очікувані; 

г) систематичні, одноразові. 

34. При вибірковому спостереженні важливо: 

а) відтворити склад генеральної сукупності; 

б) встановити чисельність вибірки; 

в) уникнути регулювання генеральних сукупностей; 

г) правильна відповідь а) і б). 

35. 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. 

36. 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; 

г) одиниці відбирають в алфавітному порядку. 

37. 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. 

38. 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. 

39. 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. 

40. 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. 

41. 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; 
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в) половини генеральної сукупності; 

г) правильна відповідь відсутня. 

42. Вибіркова сукупність складається із: 

а) всіх одиниць сукупності; 

б) частини одиниць сукупності; 

в) половини одиниць сукупності; 

г) третини одиниць сукупності. 

43. 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. 

44. Жеребкуванням або за допомогою таблиці випадкових чисел проводять вибіркове 

спостереження способом: 

а) випадковим;  

б) механічним; 

в) серійним; 

г) комбінованим. 

45. Якщо генеральна сукупність якимось чином впорядкована (розміщені одиниці сукупності 

мають певну послідовність), застосовують спосіб відбору: 

а) випадковий; 

б) механічний; 

в) серійний; 

г) комбінований. 

46. 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. 

47. 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; 

г) такий коефіцієнт не визначають взагалі. 

48. 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. 


