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Блок 1 (теоретична частина) 
 

1. Статистика, її предмет та метод. 

2. Статистичне спостереження:  мета, завдання, програма, об’єкти.   

3. Середні величини. Застосування середніх величин. 

 

Блок 2 (тестові завдання) 
 

1. Предметом статистики є: 

А) структура явищ і процесів; 

Б) кількісна сторона явищ і процесів в конкретних умовах  місця і часу; 

В) характеристики розвитку явищ і процесів в часі; 

Г) стан окремих явищ і процесів; 

Д) закономірності формування і розвитку явищ і процесів 

 

2. Об’єктом статистики є: 

А) людське суспільство; 

Б) явища суспільного життя; 

В) процеси суспільного життя; 

Г) всі пункти 

 

3. Маса однорідних в певному відношенні елементів, що мають єдину якісну основу, але  

різняться між собою певними ознаками і підлягають певному закону розподілу, це:  

А) статистична сукупність; 

Б) однорідна сукупність; 

В) одиниця сукупності; 

Г) всі пункти 

 

4. Ознака – це: 

А) властивість одиниці статистичної сукупності; 

Б) множина подібних між собою явищ; 

В) елемент сукупності; 

Г) кількісна характеристика явища. 

 



      5. Ознаки, виражені окремими цілими числами, без проміжних значень, це: 

А) безперервні; 

Б) альтернативні; 

В) атрибутивні; 

Г) дискретні. 

  

6. Кількісна характеристика соціально – економічних явищ і процесів в умовах якісної визна-

ченості, це: 

А) статистичні дані; 

Б) статистичний показник; 

В) статистична закономірність; 

Г) система статистичних показників. 

 

7. 90% населення користуються мобільними телефонами. Виберіть складову статистичного 

показника, якої не вистачає: 

А) одиниця виміру, назва, місце; 

Б) місце; 

В) місце, час; 

Г) час. 

 

8. Розташуйте в хронологічному порядку етапи статистичного дослідження: 

А) зведення і групування даних та результатів спостережень;  

Б) аналіз;  

В) узагальнюючі показники (можуть бути абсолютні, середні і відносні);  

                  Г) статистичне спостереження – збір даних шляхом первинного (вимірення,  

                опитування, підрахування) або вторинного збору.  

 

9. 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. 

 

      10. Статистичний формуляр – це: 

     А) документ, який містить програму і результати спостереження; 

     Б) звіт та інструкція; 

     В) звіт. 

 

      11. Об’єктом статистичного спостереження є: 

    А) сукупність явищ, що підлягає обстеженню; 

    Б) сукупність ознак явища, що підлягає обстеженню; 

    В) первинний елемент, від якого одержують інформацію; 

    Г) первинний елемент, ознаки якого реєструють. 

 

       12. Одиницею статистичного спостереження є: 

   А) первинний елемент, ознаки якого реєструють; 

   Б) первинна одиниця сукупності, від якої одержують інформацію; 

   В) соціально – економічне явище (процес), яке вивчається; 

   Г) статистичний реєстр (звіт, анкета, облікова карта). 



       13. Перелік питань, які реєструють в процесі спостереження, називають: 

   А) статистичний формуляр; 

   Б) програма спостереження; 

   В) інструментарій спостереження; 

   Г) звітність. 

 

      14. Період, протягом якого проводять спостереження, називають: 

   А) суб’єктивний час спостереження; 

   Б) суб’єктивний момент спостереження; 

   В) критичний момент спостереження; 

   Г) об’єктивний час спостереження. 

 

       15. Об’єктивним часом спостереження є: 

   А) час, до якого відносять дані спостереження; 

   Б) час, протягом якого реєструють дані; 

   В) момент часу, станом на який реєструють дані. 

 

 

       16. За способом здійснення спостереження поділяються на: 

   А) безпосереднє, документальне, опитування; 

   Б) поточне, періодичне, одноразове; 

   В) суцільне, несу цільне; 

   Г) звітність, спеціально організоване, реєстр. 

 

 

      17. За ступенем охоплення одиниць спостереження поділяють на: 

   А) безпосереднє, документальне, опитування; 

   Б) поточне, періодичне, одноразове; 

   В) суцільне, несу цільне; 

   Г) звітність, спеціально організоване, реєстр. 

 

 

      18. Монографічний метод – це: 

   А) вид статистичного спостереження; 

   Б) спосіб статистичного спостереження; 

   В) репрезентативне вибіркове спостереження; 

   Г) спостереження за одиницями сукупності, що найбільш характеризують  

   статистичну сукупність. 

 

 

     19. Метод основного масиву – це: 

  А) вид статистичного спостереження; 

  Б) спосіб статистичного спостереження; 

  В) репрезентативне вибіркове спостереження; 

  Г) спостереження за одиницями сукупності, що найбільш характеризують  

      статистичну сукупність. 

 

 

     20. Помилки реєстрації притаманні спостереженню:  

  А) суцільному; 

  Б) несуцільному; 

  В) монографічному; 

  Г) вибірковому. 

 



 

     21. Помилки репрезентативності притаманні спостереженню: 

   А) суцільному; 

   Б) несуцільному; 

   В) монографічному; 

   Г) вибірковому. 

 

 

     22. Зведення статистичних даних даних – це: 

  А) підсумування кількості елементів сукупності; 

  Б) підсумування значень властивих їм ознак; 

  В) комплекс послідовних операцій із узагальнення одиничних фактів. 

 

 

     23. Види групувань залежно від мети дослідження бувають: 

  А) прості, комбінаційні; 

  Б) первинні, вторинні; 

  В) типологічні, аналітичні, структурні; 

  Г) порядкові, номінальні, кількісні. 

 

 

     24. Виявити взаємозв’язок між ознаками можна за допомогою групування: 

  А) типологічного; 

  Б) структурного; 

   В) аналітичного; 

   Г) варіаційного. 

 

 

      25. Частота ряду розподілу – це: 

  А) значення групувальної ознаки; 

  Б) кількість повторювань групувальної ознаки; 

  В) сума кількості повторювань групувальної ознаки даної групи і попередніх; 

  Г) його графічне зображення. 

 

Блок 3  (практичні завдання) 

 

Завдання 1  

Проводиться обстеження інвестиційної привабливості об’єктів гірськолижного готельного ком-

плексу Закарпатського регіону.  

Визначте: 

1) мету спостереження; 

2) об’єкт спостереження;  

3) одиницю сукупності; 

4) одиницю спостереження. 

 

 

Завдання 2 

Знайдіть центральні тенденції вибірки: 12, 17, 11, 13, 14, 15, 15, 16, 13, 13. 


