
 

Дата: 23.09.2022 

Група: 2М-1 

Предмет:  Статистика  

 

УРОК 35-36 

CЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ №3 

ТЕМА: «ЗВЕДЕННЯ І ГРУПУВАННЯ СТАТИСТИЧНИХ ДАНИХ» 

 

МЕТА:  

- Закріпити основні відомості про індекси та ряди даниміки 

- Вивчити  основні поняття про зведення і групування статистичних даних 

- Опанувати правила побудови статистичних графіків 

- Виховати інформаційно-освічену особу, цікавість до обраної професії, 

дисципліну та уважність 

 

Семінарське заняття являє собою виконання контрольної роботи з 5 блоків 

тестових завдань. Кожне тестове завдання до теми відповідає варіанту з 6 питань 

(одна правильна відповідь  - 0,4 б). Номер варіанту береться відповідно номеру в 

обліковому журналі (непарні номери – І варіант, парні номери – ІІ варіант).  

Завдання виконується письмово в зошиті і фото виконаної робот надіслати на ел. 

пошту: 2573562@ukr.net В темфі листа вказати прізвище, номер групи та номер 

уроку 

 

Тема 1. Зведення і групування статистичних даних 

Варіант № 1 

1. Зведення статистичних даних це підсумування: а) кількості елементів сукупності; б) 

значень притаманних їм ознак. 

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) а,б; 4) –. 

2. Розподіл інвестицій за транспортним підприємством регіону характеризується 

даними: 

 
Це групування: а) типологічне; б) аналітичне; в) просте; г) комбінаційне. 

Відповіді: 1) а, в; 2) а; 3) б, в; 4) б, г. 

3. Розподіл однорідної сукупності за значенням варіюючої ознаки здійснюється за 

допомогою групування: 

1)типологічного; 2)аналітичного; 3) атрибутивного. 

4. Розподіл неоднорідної сукупності на якісно однорідні зони здійснюється за допомогою 

групування:  

1) типологічного; 2)структурного 3) аналітичного; 4) атрибутивного. 

5. В чому зміст статистичного зведення? 

1. Групування даних за певними ознаками. 
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2. Підсумовування даних про число одиниць сукупності і значень їх ознак. 

3. Табличне і графічне оформлення одержаних даних. 

4. Сукупність прийомів,які дозволяють здійснювати збір масових даних. 

6. Що називають статистичним групуванням? 

1. Зведення результатів обчислення у статистичних таблицях. 

2. Раціональна форма викладення результатів обстеження явищ. 

3. Побудова варіаційного ряду. 

4. Розподіл статистичної сукупності на частини (групи) за рядом характерних для них 

ознак. 

Тема 1. Зведення і групування статистичних даних 

Варіант № 2 

1. Яка з названих нижче відповідей не властива завданням статистичних групувань? 

1. Вивчення зв"язків між ознаками. 

2. Вивчення структури явищ. 

3. Вивчення загального обсягу досліджуваних ознак. 

4. Вивчення типів явищ. 

2. Знайти неправильну відповідь на запитання: у чому суть комбінаційного 

групування? 

1. Групування за двома ознаками. 

2. Групування за двома і більше ознаками. 

3. Групування за однією ознакою. 

4. Групування за кількома ознаками. 

3. Назвати види групувань залежно від вирішуваних ними завдань. 

1. Результативні і факторні. 

2. Результативно-факторні. 

3. Варіаційні. 

4. Структурні, аналітичні і типологічні. 

4. У чому переваги комбінаційних групувань порівняно до групувань з однією ознакою? 

1. Визначення впливу однієї ознаки на іншу ознаку. 

2. Визначення впливу кількох ознак на інші ознаки. 

3. Можливість виділення впливу основних ознак на інші ознаки. 

4. Можливість виділення типів досліджуваних ознак. 

5.  Яке завдання вирішується за допомогою аналітичних групувань? 

1. Вивчення структури явищ. 

2. Вивчення типів явищ. 

3. Побудова ряду розподілу. 

4. Вивчення причинно-наслідкових зв"язків досліджуваних ознак. 

6. Яка статистична таблиця називається простою? 

1. Підмет містить перелік одиниць спостереження. 

2. Підмет містить групи одиниць спостереження за однією ознакою. 

3. Таблиця містить абсолютні і відносні величини. 

4. Підмет містить групи одиниць спостереження за двома ознаками і більше. 

 



 

Тема 2. Абсолютні, середні та відносні величини   

Варіант №1 

1. Знайти правильну відповідь до визначення абсолютних показників. 

1. Показники,які відображають розмір кількісних ознак досліджуваних явищ. 

2. Показники,які відображають розміри кількісних ознак окремих одиниць сукупності. 

3. Показники,які відображають кількісні ознаки певної сукупності. 

4. Показники,які відображають кількісні і якісні ознаки досліджуваних явищ. 

2. При обчисленні відносних величин,що виступає базою порівняння у формулі 

співвідношення абсолютних показників? 

1. Чисельник. 

2. Знаменник. 

3. 100%. 

4. Звітна величина. 

3. Які з перелічених величин характеризують відношення між однойменними 

показниками? 

1. Відносні величини інтенсивності. 

2. Відносні величини координації. 

3. Відносні величини структури. 

4. Інтегровані відносні величини. 

4. Які з перелічених величин характеризують відношення між різнойменними 

показниками? 

1. Відносні величини виконання плану. 

2. Відносні величини структури. 

3. Відносні величини динаміки. 

4. Відносні величини інтенсивності і відносні величини координації. 

5. Яка відносна величина характеризує відношення планового показника до 

іншої величини, прийнятої за базу порівняння? 

1. Відносна величина виконання плану. 

2. Відносна величина порівняння. 

3. Відносна величина координації. 

4. Відносна величина виконання планового завдання. 

6. Яка відносна величина характеризує зміну явищ і процесів у часі? 

1. Відносна величина структури. 

2. Відносна величина порівняння. 

3. Відносна величина динаміки. 

4. Відносна величина інтенсивності. 

 

Тема 2. Абсолютні, середні та відносні величини   

Варіант №2 

1. Яка відносна величина характеризує співвідношений між складовими 

частинами цілого? 

1. Відносна величина координації. 

2. Відносна величина структури. 



 

3. Відносна величина порівняння. 

4. Відносна величина інтенсивності. 

2. Яка відносна величина характеризує склад того чи іншого суспільного явища? 

1. Відносна величина координації. 

2. Відносна величина структури. 

3. Відносна величина порівняння. 

4. Відносна величина динаміки. 

3. В якому з наведених прикладів обчислена відносна величина координації? 

1. Кількість тракторів на початок року в одному господарстві по відношенню до 

іншого господарства становить 86%. 

2. Щільність поголів"я корів на 100 га сільськогосподарських угідь у господарстві 

становить 27 гол. 

3. На 100 робітників тваринницьких ферм припадає 70 жінок. 

4. Питома вага зернових культур у загальній площі посіву становить 36%. 

4. До якого виду вимірників абсолютних величин належить показник обсягу 

виробництва валової продукції по господарству? 

1. До трудових. 

2. До натуральних. 

3. До умовно-натуральних. 

4. До вартісних. 

5. Що називається середньою величиною? 

1. Типовий розмір ознаки сукупності об"єктів або ряду динаміки. 

2. Узагальнююча характеристика порівнюваних розмірів однойменних величин. 

3. Показник,що характеризує відношення окремих величин. 

4. Результат багаторазових вимірювань однієї і тієї ж ознаки. 

6. До якого виду середніх належить показник ознаки, що найчастіше зустрічається у 

ряду розподілу? 

1. Середня арифметична. 

2. Середня геометрична. 

3. Мода. 

4. Середня гармонійна. 

 

Тема 3. Ряди динаміки 

Варіант №1 

1 . Яка з відповідей виходить за межі вимог до побудови рядів динаміки? 

1. Вірогідність, точність, наукова обгрунтованість. 

2. Порівнянність за змістом. 

3. Порівнянність за територією. 

4. Порівнянність моментних і періодичних рядів. 

2. Яка з відповідей виходить за межі дискретних рядів динаміки? 

1. Моментні ряди. 

2. Інтервальні ряди. 

3. Неперервні ряди. 

4. Ряди середніх. 

3. До яких рядів динаміки належать показники, одержані через певні проміжки часу? 



 

1. Моментних. 

2. Інтервальних. 

3. Дискретних. 

4. Неперервних. 

4. До яких рядів динаміки належать показники, що характеризують розміри явищ за 

певні проміжки,часу? 

1. Дискретні. 

2. Моментні. 

3. Інтервальні. 

4. Ряди середніх. 

5. До якого виду рядів динаміки належать показники поголів"я худоби на початок 

кожного місяця року. 

1. Моментні. 

2. Інтервальні. 

3. Ряди середніх. 

4. Неперервні. 

6. За яким видом середньої розраховують середньорічну кількість худоби, якщо 

відома її чисельність на початок кожного місяця року? 

1. Арифметична. 

2. Хронологічна. 

3. Гармонічна. 

4. Геометрична. 

 

Тема 3. Ряди динаміки 

Варіант №2 

1. За яким видом середньої визначають середньорічний рівень виробництва молока в 

господарстві, якщо відомі щорічні обсяги його виробництва за 6 років? 

1. Арифметична. 

2. Хронологічна. 

3. Гармонічна. 

4. Геометрична. 

2. Який аналітичний показник ряду характеризує абсолютну величину розміру змін 

явища? 

1. Коефіцієнт зростання. 

2. Темпи приросту. 

3. Абсолютне значення 1% приросту. 

4. Абсолютний приріст. 

3. За яким видом середніх розраховують середній коефіцієнт зростання? 

1. Арифметична. 

2. Геометрична. 

3. Квадратична. 

4. Хронологічна. 

4. Відношенням рівня за даний період до рівня за попередній період визначається: 

1. Тенденція середнього рівня. 

2. Темп приросту 



 

3. Абсолютний приріст 

4. Темп зростання 

5. Відношенням абсолютного приросту за даний період до темпу приросту за цей же 

період визначається: 

1. Абсолютний приріст 

2. Темп приросту 

3. Темп зростання 

4. Абсолютне значення 1% приросту 

6. Що розуміють під загальною тенденцією динаміки? 

1. Тенденція в русі показників динаміки. 

2. Тенденція до зростання рівня явища. 

3. Тенденція до зростання або зниження рівнів ряду. 

4. Тенденція зростання,стабільності або зниження рівня даного явища. 

 

Тема 4. Індекси 

Варіант №1 

1. Як називають в індексному аналізі об'єднання різнорідних елементів в 

одну сукупність? 

1. Індексний комплекс. 

2. Модель індексного аналізу. 

3. Агрегат. 

4. Агрегатний індексний комплекс. 

2. Яка з відповідей дає визначення статистичного індексу? 

1. Показник. 

2. Відносна величина. 

3. Комплексний показник. 

4. Відносна величина,одержана в результаті порівняння складних 

економічних явищ, що не підлягають безпосередньому підсумуванню. 

3. Які індекси відображають співвідношення простих одиничних показників? 

1. Тотальні. 

2. Субіндекси. 

3. Індивідуальні. 

4. Загальні. 

4. Як називається в теорії індексів показник, зміну якого характеризує індекс? 

1. Сумірник. 

2. Індексована величина. 

3. Елімінована величина. 

4. Середня величина. 

5. Як називається в індексному комплексі постійна величина, пов"язана з 

індексованою? 

1. Сумірник (вага). 

2. Порівнювана величина. 

3. Константа. 

4. Середня величина. 

6. Як класифікуються індекси за способом побудови? 



 

1. Агрегатні, тотальні, середні. 

2. Агрегатні, середні із індивідуальних,середнього рівня. 

3. Агрегатні, групові, індивідуальні. 

4. Агрегатні, середнього рівня, індивідуальні. 

 

Тема 4. Індекси 

Варіант №2 

1. Як класифікуються індекси за ступенем охоплення елементів явищ? 

1. Індивідуальні,загальні. 

2. Індивідуальні, агрегатні. 

3. Загальні, тотальні. 

4. Групові, індивідуальні. 

2. За якою формою розраховують середні індекси? 

1. Арифметичної, гармонійної. 

2. Арифметичної. 

3. Гармонійної. 

4. Структурної. 

3. Яку форму індексу використовують в аналізі, якщо вихідні дані несуть 

інформацію про вартість продукції звітного періоду в базисних цінах? 

1. Середню арифметичну. 

2. Середню гармонійну. 

3. Середню арифметичну або середню гармонійну. 

4. Будь-яку середню форму. 

4. Як класифікують індекси залежно від періоду часу, взятого за основу порівняння? 

1. Періодичні. 

2. Базисні. 

3. Ланцюгові. 

4. Базисні та ланцюгові. 

5. Як називається індекс,представлений відносною величиною,що характеризує 

динаміку двох середніх показників? 

1. Індекс змінного складу. 

2. Індекс фіксованого складу. 

3. Індекс з постійною вагою. 

4. Індекс із змінною вагою. 

6. Яка відповідь відображує основні види економічних індексів? 

1. Індекси середнього рівня. 

2. Індекси продуктивності праці, індекси фізичного обсягу, індекси цін, індекси 

собівартості. 

3. Індекси структури. 

4. Індекси товарообігу. 

 

Тема 5. Графічні зображення статистичних даних 

Варіант №1 

1. Яка з відповідей дає визначення статистичного графіка? 

1. Зображення явищ на рисунку за допомогою символів. 



 

2. Наочне зображення статистичних даних. 

3. Спосіб наочного подання статистичних даних та їх співвідношеннь за допомогою 

геометричних знаків чи інших графічних засобів. 

4. Спосіб наочного подання статистичних даних із метою їх аналізу. 

2. У чому відмінність статистичних графіків від графіків взагалі? 

1. Особливість побудови. 

2. Відокремленність викладу. 

3. Двомірність графічних знаків. 

4. Предмет дослідження-масові статистичні дані. 

3. Що покладено в основу наукової класифікації статистичних графіків? 

1. Форми і типи графіків. 

2. Умовні зображення та загальне призначення. 

3. Загальне призначення,види,форми і типи основних елементів. 

4. Предмет дослідження. 

4. Як класифікуються графіки за видами їх поля? 

1. Діаграми, картограми, картодіаграми. 

2. Лінійні, стовпчикові, стрічкові. 

3. Прямокутні, колові. 

4. Фігурні. 

5. Які існують види діаграм? 

1. Лінійні, стовпчикові. 

2. Лінійні, стовпчикові, стрічкові, прямокутні, колові, секторні, радіальні, фігурні. 

3. Лінійні,фігурні. 

4. Прямокутні, колові. 

6. В якому виді діаграм статистичні дані зображають у вигляді 

прямокутників, розташованих по горизонталі? 

1. Стовпчикові. 

2. Стрічкові. 

3. Прямокутні. 

4. Секторні. 

 

Тема 5. Графічні зображення статистичних даних 

Варіант №2 

1. В якому виді діаграм величина явищ зображується у вигляді площ? 

1. Стовпчикові. 

2. Фігурні. 

3. Прямокутні. 

4. Квадратні. 

2. Який вид діаграм будується для відображення структури явищ? 

1. Стрічкові. 

2. Секторні. 

3. Радіальні. 

4. Квадратні. 

3. Який вид діаграм використовується для порівняння абсолютних величин? 

1. "Знак Варзара". 



 

2. Квадратні діаграми. 

3. Секторні діаграми. 

4. Радіальні діаграми. 

4. Який вид графічних зображень застосовують для відображення явищ шляхом 

нанесення умовної штриховки на карту-схему? 

1. Діаграми. 

2. Картограми. 

3. Картодіаграми. 

4. Картосхеми. 

5. Як називають статистичні графіки, якщо діаграмоване явище наноситься на карту 

у вигляді діаграм? 

1. Картосхема. 

2. Картограма. 

3. Картодіаграма. 

4. Фігурна діаграма. 

6. Який вид діаграм будується для відображення структури явищ? 

1. Стрічкові. 

2. Секторні. 

3. Радіальні. 

4. Квадратні. 

 

 

Домашнє завдання:  

- Для зворотнього зв’язку використовувати e-mail: 2573562@ukr.net 


