
 

Дата: 06.09.2022 

Група: 2М-1 

Предмет:  Статистика  

 

УРОК 7-8 

Контрольна робота до  теми: «Предмет і метод статистики» 
 

МЕТА:  
- Провести контроль знань до теми 

- Закріпити основні поняття предмету і методу статистики 

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

дисципліну та уважність 

 

Завдання: (виконати завдання до тестів та надіслати на ел.пошту викладача) 

 

1. Сукупність взаємопов’язаних, побудованих у логічній послідовності показників, 

які об’єктивно відображають закономірності суспільного виробництва, умови 

функціонування його елементів, результати розвитку національної економіки на 

макро- (країна, регіон) і мікрорівні (підприємство, домогосподарство, сім’я) та 

вплив цих результатів на рівень життя населення це…. 

а. Класифікатор 

б. Система показників соціально-економічної статистики 

в. Система національних рахунків 

2. За своїми головними функціями групуються в сектори. Фізичні та юридичні особи 

або їх групи (домашні господарства), які можуть володіти активами і брати на себе 

зобов’язання. Вважається резидентом в економіці країни, якщо вона має на її 

території центр економічної зацікавленості, тобто якщо вона займається або 

збирається займатися будь-якими видами економічної діяльності – це… 

а. Інституційні одиниці 

б. Класифікатори 

в. Трансферти 

 

3. Вивчає кількісну сторону масових суспільних явищ і процесів у нерозривному 

зв’язку з їх якісною стороною, досліджує кількісний вираз закономірностей 

суспільного розвитку за конкретних умов місця і часу. 

а. Класифікатор 

б. Статистика 

в. Статистичний індекс 

 

4. Об’єктом статистики є: 

а. одиничні явища та процеси будь-якої природи  

б. масові явища та процеси будь-якої природи 

в. кількісні явища та процеси 
5. Множина об’єктів (подій, елементів, явищ тощо), які мають єдину якісну основу, 

але відмінні за певними ознаками – це… 

а. Статистичний показник 

б. Статистична закономірність 



 

в. Статистична сукупність 

6. Сукупність показників, отриманих внаслідок статистичного спостереження або 

обробки даних 

а. Статистичні данні 

б. Статистична ознака 

в. Статистичні закономірність 

 

7. Систематизований розподіл сукупності об’єктів на однорідні категорії (класи) за 

ознаками, що є предметом вивчення- це…. 

а. Статистичне спостереження 

б. Статистичні класифікації 

в. Статистичні ознаки 

 

8. Систематизований перелік об’єктів (продукції, країн, валют тощо), кожному з яких 

надано певний код 

а. Класифікатор 

б. Статистичні класифікації 

в. Статистичний показник 

 

9. За способом одержання статистичних даних і методами їх обробки облік 

поділяють на три види: 

а. Оперативний, статистичний, господарський 

б. Статистичний, бухгалтерський 

в. Статистичний, бухгалтерський, оперативний 

 

10. Реєструє лише масові факти для узагальнення, аналізу їх у масі, а також виявляє 

взаємозв’язки й закономірності 

а. Оперативний облік 

б. Статистичний облік 

в. Бухгалтерський облік 

 

11.  Доповніть схему етапів статистичного дослідження:  

 

 

 
 

12. Цей розділ статистики вивчає процеси суспільного виробництва, розподілу і 

споживання 

а. Економічна статистика 

б. Галузева статистика 

в. Соціально-економічна статистика 

 

Домашнє завдання:  

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

 

 
 

? 
Групування та 

систематизація даних  
? Аналіз даних 


