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ВСТУП 

 

Освітньо-професійною програмою та навчальними планами підготовки 

бакалаврів з напрямку „Економіка і підприємництво” передбачається вивчення 
дисципліни „Статистика”. У системі економічної освіти місце статистики, як 
навчальної дисципліни, обумовлено її роллю у науковій і практичній діяльності 
суспільства. Статистика як окрема галузь суспільної науки і спеціальна наукова 
дисципліна має свій предмет і метод дослідження. Вона вивчає закономірності 
суспільних явищ у нерозривному зв'язку з їх якісним змістом. Статистика 
розробляє способи кількісного аналізу, які у сукупності утворюють статистичну 
методологію і використовуються іншими суспільними науками як засіб 
соціального пізнання. 

Активною формою закріплення і систематизації знань, отриманих під час 
лекційних, практичних занять та самостійної підготовки студентів є поточний 

контроль знань, який проводиться у вигляді тестів. 
Збірник навчальних та контролюючих тестів складається з чотирьох 

частин. Перша частина містить твердження, правильність яких необхідно 
визначити. Друга частина містить теоретичні та практичні тестові завдання 
серед яких необхідно обрати лише одну вірну відповідь. Третя частина 
складається з аналітичних тестових завдань (окрім першої, другої та третьої 
тем). В четвертій частині студентові пропонується в наведених визначеннях 
вставити пропущені слова. Наприкінці розробки наводиться перелік навчально-
методичних матеріалів та рекомендована література до дисципліни.  

Тестові завдання за кожною темою оцінюються в діапазоні від 60 до 100 

балів. При оцінюванні знань студентів враховуються наступні критерії: 
розуміння, ступінь засвоєння теорії та методології проблем, що розглядаються; 
обізнаність з додаткових питань, що пропонуються до розгляду; фактична 
ступінь засвоєння матеріалу дисципліни; уміння поєднувати теорію з 
практикою при розв’язанні тестових завдань.  

Максимальний бал може бути отриманий студентом за відповідності його 
відповідей усім зазначеним критеріям. 

Якщо студент повністю засвоїв навчальний матеріал, але допустив до 10 

% помилок при відповіді на тестові запитання, то рівень його знань оцінюється 
в діапазоні від 90 до 100 балів.  

Якщо студент практично повністю засвоїв навчальний матеріал, але 
допустив від 11 до 26 % помилок при відповіді на тестові запитання, то рівень 
його знань оцінюється в діапазоні від 74 до 89 балів.  

Якщо студент в основному засвоїв матеріал лекційного курсу, але 
допустив від 27 до 40 % при відповіді на тестові запитання, то рівень його 
знань оцінюється в діапазоні від 60 до 73 балів. 

Якщо студент не засвоїв матеріал лекційного курсу, і допустив більш ніж 

40 % помилок при відповіді на тестові запитання, то рівень його знань 
оцінюється нижче за 60 балів. 

Отримані бали є підставою для оцінювання знань студентів за 
національною шкалою та шкалою ECTS. 
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МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ СТАТИСТИКИ 

 

Частина 1 

 

Визначити чи є правильними наведені твердження. 
 

1. Термін «статистика» походить від латинського слова «status»,  що означає 
«визначений стан речей».  

2. Первинною формою статистики був господарський облік. 
3. Між статистичною наукою і практикою існує тісний взаємозв'язок та 

залежність. 
4. Предметом статистики як науки є будь-які масові явища та процеси. 

5. Об'єктом вивчення статистики є людське суспільство, явища і процеси 

суспільного життя. 
6. У складі статистичної науки виділяють загальну теорію статистики, 

економічну статистику та її галузі.  
7. Статистична закономірність виражає властивості кожного явища окремо. 
8. Статистичні закономірності поєднуються у наступні групи: розвитку, 

розподілу елементів сукупності, структурних зрушень та зв'язку між 

явищами. 

9. Закон великих чисел проявляється на підставі дослідження достатньо 
великої кількості одиниць спостереження. 

10. Явища і процеси суспільного життя вивчаються статистикою за 
допомогою статистичних показників. 

11. Щоб показник відповідав своєму призначенню і виконував покладені на 
нього функції, на стадії його проектування проводиться логічне і 
статистичне обґрунтування. 

12. Характерною особливістю первинних показників є адитивність. 
13. Вірогідність статистичної інформації не залежить від того, наскільки 

об'єктивно статистичний показник відображає соціально-економічну суть 
явища чи процесу, що вивчається. 

14. Адекватність та точність є основними аспектами вірогідності статистичної 
інформації. 

15. Рівень кількісної ознаки вимірюється за допомогою метричної шкали.   

 

Частина 2 

 

Серед наведених відповідей на запитання обрати одну правильну. 
 

1. Предмет статистики – це: 
а) сукупність явищ та процесів; 
б) кількісні показники; 

в) якісні показники; 

г) засоби пізнання суспільного життя. 

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

2. Особливостями предмету статистики є: 
а) статистика вивчає кількісну сторону масових суспільних явищ; 

б) статистика є інструментом вивчення кількісних показників; 
в) статистика вивчає якісну сторону соціально-економічних явищ; 

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

3. Під статистичною сукупністю розуміють: 
а) безліч фактів суспільного життя; 
б) масу однорідних у певному відношенні елементів, які мають єдину 

якісну основу, але різняться між собою певними ознаками; 

в) сукупність різнорідних одиниць, які характеризуються різними 

ознаками; 

г) достатньо велику кількість одиниць спостереження. 
Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г. 
 

4. У сучасному розумінні термін "статистика" має значення: 
а) практична діяльність статистичних установ; 
б) сукупність цифрових показників, що характеризують певні статистичні 

сукупності; 
в) окрема галузь науки;  

г) всі відповіді вірні. 
Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г. 
 

5. Ознака – це: 
а) якісна характеристика статистичного показника; 
б) це статистичний еквівалент властивостей, притаманних елементам 

сукупності; 
в) кількісна характеристика статистичного показника; 
г) узагальнююча характеристика суспільних явищ і процесів, в якій 

поєднуються кількісна і якісна їх визначеність. 
Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г. 
 

6. Загальна теорія статистика розглядає: 
а) систему економічних показників і методи вивчення національного 

господарства країни чи регіону як єдиного цілого; 
б) методи та прийоми вивчення суспільних явищ; 

в) основні принципи, правила і методи дослідження, які є загальними для 
всіх галузей статистики. 

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

7. Економічна статистика розглядає: 
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а) систему економічних показників і методи вивчення національного 
господарства країни чи регіону як єдиного цілого; 

б) методи та прийоми вивчення суспільних явищ; 

в) основні принципи, правила і методи дослідження, які є загальними для 
всіх галузей статистики. 

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) правильної відповіді немає. 
 

8. Соціальна статистика розглядає: 
а) систему економічних показників і методи вивчення національного 

господарства країни чи регіону як єдиного цілого; 
б) методи та прийоми вивчення суспільних явищ; 

в) систему показників для характеристики життя населення та різних 
аспектів соціальних відносин. 

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) правильної відповіді немає. 
 

9. 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.  

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г. 
 

10. Стаж роботи працівників підприємства є ознакою: 

а) атрибутивною;     в) альтернативною; 

б) кількісною;     г) дискретною. 

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г. 
 

11. Рівень кваліфікації працівників підприємства є ознакою: 

а) атрибутивною;     в) альтернативною; 

б) кількісною;     г) дискретною. 

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

12. Обсяг товарообороту підприємств є ознакою: 

а) атрибутивною;     в) неперервною; 

б) кількісною;     г) дискретною. 

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

13. Стать робітників підприємства є ознакою: 

а) атрибутивною;     в) альтернативною; 

б) кількісною;     г) дискретною. 

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

14. За способом обчислення розрізняють показники: 

а) первинні;      в) похідні; 
б) інтервальні;     г) моментні. 
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Відповіді: 1) а, б; 2) б, в; 3) а, в; 4) в, г. 
 

15. За ознакою часу показники поділяють на: 
а) первинні;      в) похідні; 
б) інтервальні;     г) моментні. 
Відповіді: 1) а, б; 2) б, в; 3) б, г; 4) в, г. 
 

16. Залишок товарних запасів на початок року є показником: 

а) первинним;     в) похідним; 

б) інтервальним;     г) моментним. 

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

17. Середній залишок товару за місяць є показником: 

а) первинним;     в) похідним; 

б) інтервальним;     г) моментним. 

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

18. Обсяг доходу підприємства за місяць є показником: 

а) первинним;     в) похідним; 

б) інтервальним;     г) моментним. 

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

19. Ступінь виконання плану товарообороту за рік є показником: 

а) первинним;     в) похідним; 

б) інтервальним;     г) моментним. 

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

20. Частка міського населення в загальній чисельності населення:  
а) первинним;     в) похідним; 

б) інтервальним;     г) моментним. 

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

21. Статистична методологія являє собою: 

а) сукупність статистичних методів дослідження, тобто прийомів і 
способів вивчення розмірів суспільних явищ; 

б) сукупність статистичних методів дослідження економічних законів; 
в) систему економічних показників і методів вивчення явищ суспільного 

життя. 
Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) правильної відповіді немає. 
 

22. Статистичне дослідження  включає наступні етапи: 

а) збір даних та їх аналіз; 
б) статистичне спостереження, зведення та групування даних; 
в) статистичне спостереження, зведення та групування даних, розрахунок 

узагальнюючих показників та їх аналіз. 
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Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) правильної відповіді немає. 
 

23. На першому етапі статистичного дослідження використовуються 
методи: 

а) групування; 
б) індексний метод; 
в) графічний метод; 
г) метод масового спостереження. 
Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г. 
 

24. На другому етапі статистичного дослідження використовуються 
методи: 

а) групування; 
б) метод середніх величин; 

в) вибірковий метод; 
г) метод масового спостереження. 
Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г. 
 

25. На третьому етапі статистичного дослідження використовуються 
методи: 

а) групування;     в) вибірковий метод; 
б) метод середніх величин;   г) індексний метод. 

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

26. Центральним органом державної статистики є: 
а) Державний комітет статистики України; 

б) Міністерство статистики України; 

в) Верховна Рада України; 

г) Кабінет міністрів України. 

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г. 
 

27. Статистика об’єднує наступні розділи: 

а) загальна теорія статистики;   в) економічна статистика; 
б) статистика промисловості;   г) статистика населення. 
Відповіді: 1) а, б; 2) а, в; 3) б, г; 4) а, г. 
 

28. Основними завданнями органів державної статистики є: 
а) облік, аудит та аналіз первинних даних; 
б) збирання, опрацювання, аналіз, поширення, збереження, захист та 

використання статистичної інформації щодо масових економічних, соціальних, 
демографічних, екологічних явищ і процесів, які відбуваються в Україні та її 
регіонах; 

в) контроль виконання планів розвитку регіонів та областей країни; 

г) надання необхідної інформації органам управління та планування. 
Відповіді: 1) а, б; 2) б; 3) б, в; 4) г. 
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29.  Оберіть дискретні ознаки:  

а) вік безробітної особи;  

б) тривалість пошуку роботи;  

в) кількість поверхів у будинку;  
г) середня тривалість незайнятості.  
Відповіді: 1) а; 2) б, г; 3) в; 4) правильної відповіді немає.  
 

30.  Оберіть атрибутивні ознаки:  

а) вид поселення; 
б) реальна заробітна плата;  
в) назва регіону країни;  

г) коефіцієнт народжуваності;  
Відповіді: 1) а, в; 2) б, г; 3) б; 4) правильної відповіді немає.  
 

Частина 3  

 

Вставте відсутні слова. 
 

1. Основними функціями, що виконує статистика є:__________, 

__________, ___________. 

2. _________ _________ сукупність показників, отриманих внаслідок 
статистичного спостереження або обробки даних.  

3. __________ був засновником напряму розвитку статистики – «політична 
аріфметика».  

4. Г. Конрінг став засновником напряму розвитку статистики __________.  

5. __________ це статистичний еквівалент властивостей, притаманних 
елементам сукупності.  

6. Первинною формою статистики був ___________ ___________. 

7. _________ _________ – це повторюваність, послідовність і порядок в 
явищах. 

8. Набір властивостей явища і відповідних їм чисел називають _________ 

_________. 

9. За рівнем вимірювання і допустимими арифметичними діями виділяють 
_________, _________, _________ шкали. 

10. __________– це шкала найменувань. 
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СТАТИСТИЧНЕ СПОСТЕРЕЖЕННЯ 
 

Частина 1 
 

Визначити чи є правильними наведені твердження. 
 

1. Дані, що формуються в процесі статистичного спостереження мають бути 

вірогідними, повними, своєчасними, доступними та порівняними. 

2. В Україні діє лише децентралізована система збору статистичної 
інформації. 

3. Статистичне спостереження здійснюється в чотири етапи: підготовка 
спостереження, реєстрація статистичних даних, формування бази даних та 
аналіз отриманих показників. 

4. Звітна одиниця – це джерело інформації від якого можливо отримати 

відомості про одиниці спостереження. 
5. Для реалізації програми статистичного спостереження розробляється 

статистичний інструментарій. 

6. Забезпечити правильні відповіді на поставлені в статистичному формулярі 
запитання допомагає інструкція. 

7. Час спостереження – це час, станом на який проводиться реєстрація ознак 
одиниць спостереження. 

8. Період, протягом якого реєструються ознаки об'єкта спостереження, 
називають об'єктивним часом. 

9. Основними способами одержання інформації в процесі спостереження є: 
безпосереднє спостереження, документальне вивчення та опитування. 

10. Звітність характеризується такими властивостями як обов'язковість, 
систематичність та вірогідність. 

11. Переписи проводяться періодично або одноразово і дають повну 
характеристику масового явища станом на якусь дату або певний момент 
часу. 

12. Опитування буває експедиційне, самореєстрації, кореспондентське та 
монографічне. 

13. Кореспондентське опитування допускає довільність відповідей 

респондентів на поставлені питання. 
14. Несуцільне спостереження поділяють на спостереження основного масиву, 

вибіркове, монографічне, анкетне та моніторінг. 
15. Розбіжності між даними спостереження і дійсними значеннями 

показників, що вивчаються, називаються помилками спостереження. 
 

Частина 2 
 

Серед наведених відповідей на запитання обрати одну правильну. 
 

1. Статистичне спостереження це:  
а) статистична обробка цифрових даних; 

Тема 2 
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б) спланована, науково організована реєстрація масових даних про будь-
які соціально-економічні явища;  

в) розрахунок узагальнюючих статистичних показників. 
Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) а, в. 
 

2. Статистичне спостереження здійснюється шляхом: 

а) надання звітів про роботу; 
б) здійснення спеціально організованого спостереження; 
в) обчислення узагальнюючих статистичних показників. 
Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) а, в. 
 

3. Об’єктом спостереження у статистиці називається: 
а) перепис, одноразовий облік; 
б) сукупність одиниць, про які повинна бути зібрана необхідна інформація; 
в) первинна ланка сукупності, від якої потрібно одержати інформацію в 

процесі спостереження; 
г) первинний елемент статистичної сукупності, який є носієм ознак, що 

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

4. Одиницею спостереження в статистиці називається: 
а) соціально-економічне явище або процес, що підлягає статистичному 

обстеженню; 

б) перепис, одноразове обстеження; 
в) первинний елемент сукупності, від якої потрібно одержати відомості в 

процесі спостереження; 
г) первинний елемент статистичної сукупності, який є носієм ознак, що 

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

5. Програмно-методологічні питання плану статистичного спостереження  
визначають:  

а) місце, час; 
б) форму, вид та спосіб спостереження;  
в) мету, об′єкт, одиницю та програму спостереження;  
г) систему контролю даних спостереження. 
Відповіді: 1) а, б; 2) б, в; 3) в; 4) г. 
 

6. Організаційні питання плану статистичного спостереження  визначають:  
а) місце, час; 
б) форму, вид та спосіб спостереження;  
в) суб′єкт спостереження;  
г) систему контролю даних спостереження. 
Відповіді: 1) а, б; 2) а, в, г; 3) б, в; 4) г. 
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7. Під час інвентаризації кредиторської заборгованості клієнтів 
комерційних банків об'єктом спостереження є: 

а) обсяги кредиторської заборгованості;  
б) комерційні банки. 

Одиницею сукупності є: 
в) кредити; 

г) клієнти-позичальники. 

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

8. Програмою спостереження є: 
а) перелік робіт, які слід провести; 

б) перелік питань, на які слід одержати відповіді; 
в) перелік відповідей, одержаних в результаті спостереження. 
Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) а, в. 
 

9. Спостереження за часом реєстрації фактів поділяються на:  
а) поточне; 
б) періодичне, одноразове;  
в) вибіркове; 
г) основного масиву, монографічне. 
Відповіді: 1) а, б; 2) а, г; 3) б, в; 4) б, г. 
 

10. За способом реєстрації фактів розрізняють спостереження:  
а) поточне, періодичне; 
б) суцільне, несуцільне;  
в) безпосереднє, документоване, опитування;  
г) звітність, спеціально організоване спостереження. 
Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г. 
 

11. За організаційними формами розрізняють спостереження:  
а) поточне, періодичне; 
б) суцільне, несуцільне;  
в) безпосереднє, документоване, опитування;  
г) звітність, спеціально організоване спостереження, реєстри. 

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г. 
 

12. Безперервним спостереженням вважається: 
а) інвентаризація товарно-матеріальних цінностей; 

б) облік касової виручки; 

в) збирання даних про видані банками кредити. 

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

13. Періодичним спостереженням є: 
а) облік природного руху населення (народжуваність, смертність); 
б) планова ревізія діяльності установи; 
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в) телефонне опитування споживачів рекламної продукції; 
г) реєстрація одружень, розлучень. 
Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г. 
 

14. Одноразовим спостереженням вважається: 
а) обстеження бюджету часу студентів; 
б) опитування пасажирів про дальність поїздки у міському транспорті; 
в) облік одружень, розлучень. 
Відповіді: 1) а; 2) а, б; 3) б, в; 4) в. 
 

15. Комітет зі статистики здійснює статистичне спостереження за рівнем 

роздрібних цін на продуктових ринках великих міст, в яких проживає більше 
половини міського населення країни. За величиною охоплення одиниць 
сукупності спостереження вважається: 

а) суцільним; 

б) вибірковим; 

в) монографічним;      

г) обстеженням основного масиву. 
Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г. 
 

16. Здійснюється запис актів громадського стану. За рівнем охоплення 
одиниць сукупності спостереження вважається: 

а) суцільним; 

б) вибірковим; 

в) монографічним; 

г) обстеженням основного масиву. 
Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г. 
 

17. Поточним спостереженням є:  
а) запис актів громадянського стану; 
б) облік надходження товарів до магазину;  
в) облік прибутку підприємства. 
Відповіді: 1) а; 2) а, б; 3) б, в; 4) в. 
 

18. Періодичним спостереженням є:  
а) облік успішності студентів на семінарських і практичних заняттях; 
б) перевірка знань студентів під час екзаменаційної сесії; 
в) контроль залишкових знань студентів з дисципліни.  

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

19. Облік виробленої продукції на заводі за охопленням одиниць 
сукупності це спостереження:  

а) суцільне;       в) основного масиву; 
б) вибіркове;      г) монографічне.  
Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г. 
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20. Облік явок та неявок на роботу за охопленням одиниць сукупності є 
спостереженням:  

а) суцільним;      в) основного масиву; 
б) вибірковим;     г) монографічним.  

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г. 
 

21. Перевірка часу горіння електроламп за охопленням одиниць сукупності 
є спостереженням:  

а) суцільним;      в) основного масиву; 
б) вибірковим;     г) монографічним.  

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г. 
 

22. Перевірка якості  ниток на міцність за охопленням одиниць сукупності 
є спостереженням:  

а) суцільним;      в) основного масиву; 
б) вибірковим;      г) монографічним.  

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г. 
 

23. Проведено спостереження за станом здоров′я студентів п′яти 

факультетів з шести, що є в інституті. За охопленням одиниць сукупності 
спостереження є:  

а) суцільним;      в) основного масиву;  
б) вибірковим;     г) монографічним.  

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г. 
 

24. Детальний опис двох підприємств (рентабельного та нерентабельного) 
за охопленням одиниць сукупності  спостереження є:  

а) суцільним;     в) основного масиву;  
б) вибірковим;     г) монографічним.  

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г. 
 

25. Складаються списки виборців регіональних виборчих округів. За 
ступенем охоплення одиниць це спостереження:  

а) суцільним;     в) основного масиву;  
б) вибірковим;     г) монографічним.  

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г. 
 

26. Складаються списки виборців регіональних виборчих округів. За часом 

реєстрації даних: 
а) одноразове; б) періодичне; в) поточне. 
Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) правильної відповіді немає. 
 

27. Проводиться телефонне опитування споживачів рекламної продукції.  
За часом реєстрації даних:  
а) поточне; б) одноразове; в) вибіркове. 
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Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) правильної відповіді немає. 
 

28. Помилки реєстрації можуть бути: 

а) випадковими; б) систематичними; в) репрезентативності. 
Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) правильної відповіді немає. 
 

29. Помилки реєстрації притаманні спостереженню:  

а) суцільному; б) несуцільному; в) поточному. 
Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) правильної відповіді немає. 
 

30. Помилки репрезентативності притаманні спостереженню: 

а) суцільному; б) вибірковому; в) періодичному. 
Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) правильної відповіді немає. 
 

31. Прийомами логічного контролю є:  
а) співвідношення відповідей на різні взаємопов’язані питання;  
б) порівняння записів у документі, що перевіряється, з аналогічними 

даними в інших документах;  
в) співвідношення звітних показників за суміжні періоди;  

г) застосування методу балансової ув’язки показників;  
д) перерахунок.  
Відповіді: 1) а, б, в; 2) а, б, в, г; 3) в, г, д; 4) всі перелічені. 

 

32. Бланк для запису відповідей на зазначені в ньому запитання програми 

Перепису населення називають:  
а) переписним листом;  

б) переписною документацією;  

в) переписним інструментарієм;  

г) програма Перепису населення.  
Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г. 

 

33. Всеукраїнський перепис населення України – це:  
а) одноразове, спеціально організоване, суцільне спостереження;  
б) періодичне, спеціально організоване, суцільне спостереження;  
в) періодичне, реєстрове, суцільне спостереження;  
г) періодичне, спеціально організоване, вибіркове спостереження.  
Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г. 
 

34. Реєстрація цін виробників – це спостереження:  
а) періодичне; б) поточне; в) суцільне; г) несуцільне.  
Відповіді: 1) а, в; 2) а, г; 3) б, в; 4) б, г.  
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Частина 3 

 

1. _________ __________ – це сукупність статистичних даних, що 
відображують соціально-економічні процеси і використовуються в управлінні 
економікою та суспільним життям.  

2. Статистичне спостереження проводиться у відповідності з __________ 

___________ __________.  

3. Набір певних кількісних та якісних обмежувальних ознак, за допомогою 

яких ті чи інші об'єкти відносять до досліджуваної сукупності в статистиці 
називають __________.  

4. Обліковий документ, що містить адресну характеристику об'єкта 
спостереження та статистичні дані про нього називається __________ 

_________.  

5. _________ список або перелік одиниць певного об'єкта спостереження із 
зазначенням необхідних ознак, який складається та оновлюється під час 
постійного відстежування.  

6 __________ суцільні спостереження масових даних, які грунтуються на 
даних огляду, опитування та документальних записів.  

7. __________ підприємств, установ та організацій є основним джерелом 

статистичної інформації. 
8. Сукупність роз'яснень і вказівок щодо програми спостереження 

називається __________.  

9. Час спостереження поділяють на __________ і __________. 

10. При __________ опитуванні спеціально підготовлені реєстратори 

заповнюють формуляри спостереження і одночасно перевіряють правдивість 
відповідей на питання. 
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ЗВЕДЕННЯ І ГРУПУВАННЯ СТАТИСТИЧНИХ ДАНИХ 

 

Частина 1  

 

Визначити чи є правильними наведені твердження. 
 

1. Статистичне зведення в широкому розумінні включає лише підрахунок 
первинного статистичного матеріалу. 

2. За організацією робіт і формою обробки даних розрізняють централізоване 
і децентралізоване зведення. 

3. Статистичне групування – це розподіл сукупності на групи за істотними 

для них ознаками. 

4. Типологічні і структурні групування повність збігаються за формою та 
метою дослідження. 

5. Структурні групування дають можливість виявити із загального масиву 
інформації типові явища і процеси. 

6. Найбільш дієвим методичним інструментом для обробки економічної 
інформації є аналітичні групування. 

7. Ознака, яка впливає на інші та зумовлює їх зміни, називається 
результативною. 

8. За кількістю ознак покладених в основу групування розрізняють просте та 
складне групування. 

9. Якщо групування проводиться за альтернативною ознакою, то число груп 

відповідає до кількості її різновидів.  
10. Рівні інтервали застосовуються при рівномірній зміні кількісної ознаки 

всередені сукупності. 
11. Ряд розподілу, в якому частоти спочатку наростають, а потім так само 

спадають, називають симетричним. 

12. Окреме значення групувальної ознаки називається частотою. 

13. За дискретною ознакою, що варіює в широких межах, або за неперервною 

ознакою будують інтервальний ряд розподілу. 
14. Гістограма розподілу застосовується для зображення дискретних рядів 

розподілу. 
15. Якщо клітинка таблиці не може бути заповнена, ставиться знак „-”. 

 

Частина 2  

 

Серед наведених відповідей на запитання обрати одну правильну. 
 

1. Зведення статистичних даних – це:  
а) підсумування кількості елементів сукупності;  
б) підсумування значень властивих їм ознак;  
в) комплекс послідовних операцій із узагальнення одиничних фактів.  
Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) всі перелічені.  

Тема 3 
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2. Види групувань залежно від мети (завдань) дослідження бувають:  
а) прості, комбінаційні;  
б) первинні, вторинні;  
в) типологічні, аналітичні, структурні;  
г) порядкові, номінальні, кількісні.  
Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г.  
 

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

4. Основою групування може бути ознака:  
а) кількісна; б) якісна.  
Відповіді: 1) а; 2) б; 3) а, б; 4) Ваш варіант відповіді.  
 

5. Виявити взаємозв’язок між ознаками можна за допомогою групування:  
а) типологічного;      в) аналітичного; 
б) структурного;      г) варіаційного.  
Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г. 
 

6. Якщо сукупність групують за атрибутивною ознакою, кількість груп 

дорівнює:  
а) кількості видів та різновидів цієї ознаки;  

б) кількості значень цієї ознаки;  

в) 1 + 3,322 lg N (формула Стерджеса).  
Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) всі перелічені.  
 

7. Формулу Стерджеса доцільно використовувати, якщо:  
а) сукупність, яку групують, є однорідна;  
б) розподіл одиниць сукупності, яку групують, є нормальним;  

в) будують вторинне групування;  
г) в основі групування є атрибутивна ознака.  
Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г.  
 

8. Відповідно до формули Стерджеса, кількість груп залежить від:  
а) обсягу сукупності;  
б) варіації групувальної ознаки.  

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) а, б; 4) Ваш варіант відповіді.  
 

9. При неперервній варіації ознаки доцільно побудувати ряд:  
а) дискретний; б) інтервальний; в) ранжований.  

Відповідь: 1) а; 2) б; 3) в; 4) а, б.  
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10. Необхідно згрупувати підприємства за вартістю основних активів. 
Максимальне значення ознаки дорівнює 2040 млн. грн, а мінімальне – 290 млн. 

грн. Сукупність включає 80 підприємств, які треба розбити на 7 рівних груп. 

Вличина інтервалу дорівнює:  
Відповіді: 1) 1500; 2) 130; 3) 1750; 4) 250.  

 

11. Розподіл малих підприємств за тривалістю обороту обігових коштів: 
 

Тривалість обороту, 
днів 

Кількість малих 
підприємств 

Середній прибуток, 
млн. грн. 

36–50 7 4,0 

51–65 8 3,5 

66–80 5 2,0 

Разом 20 3,3 

 

Це групування: 
а) структурне; б) типологічне; в) аналітичне; г) комбінаційне. 
Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г. 
 

12. За даними страхової статистики майнового страхування сума 
застрахованих об'єктів становить: 

 

Вид застрахованого майна  Страхова сума, млрд. грн.  

Домашнє майно  
Будівлі  

340 

205 

Разом  545 

 

Це групування: 
а) структурне; б) аналітичне; в) просте; г) комбінаційне. 
Відповіді: 1) а, в; 2) а, г; 3) б, в; 4) б, г. 
 

13. Розподіл засуджених за вироками судів характеризується даними, %: 

 

Рецидив 
Вид злочину 

не судився 
судився 1 

раз 
судився 2 рази і 

більше 
разом 

Крадіжки  60 30 10 100 

Грабежі та розбої  30 50 20 100 

Вимагання  40 45 15 100 

 

Це групування: 
а) структурне; б) аналітичне; в) просте; г) комбінаційне. 
Відповіді: 1) а, в; 2) а, г; 3) б, в; 4) б, г. 
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14. За результатами соціологічного опитування виділено три групи 

респондентів за політичною орієнтацією: 
 

Політична орієнтація % до під сумку 
Консерватори  9 

Ліберали  18 

Демократи  73 

Разом  100 

 

Це групування: 
а) структурне; б) аналітичне; в) просте; г) комбінаційне. 
Відповіді: 1) а, в; 2) а, г; 3) б, в; 4) б, г. 
 

15. Групування молокозаводів регіону за обсягами переробки молока 
характеризується даними: 

 

Обсяг переробки молока за 
рік, тис. т 

Кількість заводів 
Прибуток на 1 т переробленого 

молока, грн. 

до 30 17 7,3 

30–50  13 10,1 

50 і більше  4 12,3 

Разом  34 9,8 

 

Це групування: 
а) структурне; б) типологічне; в) аналітичне; г) комбінаційне. 
Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г. 
 

16. Для порівняльного аналізу трудового потенціалу країн пропонуються 
такі дані: 

  

% до підсумку 
Країна економічно активне 

населення 
економічно пасивне  

населення 
А 43 57 

В 52 48 

С 35 65 

 

Це групування: 
а) структурне; б) типологічне; в) просте; г) комбінаційне. 
Відповіді: 1) а, в; 2) а, г; 3) б, в; 4) б, г. 
 

17. Ряд розподілу показує:  
а) розподіл одиниць сукупності на групи за групувальною ознакою;  

б) зміну характеристики сукупності у часі.  
Закономірність розподілу виявляється у залежності:  
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в) між значеннями ознаки;  

г) між значеннями ознаки і частотою їх появи.  

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

18. 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.  
Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г.  

 

19. У розподілі студентів групи за оцінками на іспиті частотою є:  
а) кількість студентів;  
б) кількість студентів, які одержали певну оцінку.  
У розподілі домогосподарств за кількістю дітей варіантом є:  
в) кількість дітей у домогосподарстві;  
г) кількість домогосподарств.  
Відповіді: 1) а, в; 2) а, г; 3) б, в; 4) б, г.  

 

20. Кумулятивні частоти використовують при побудові:  
а) полігону; б) гістограми; в) огіви, г) кумуляти.  

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

21. Щільність розподілу використовують для:  
а) побудови полігону дискретних рядів розподілу;  
б) побудови графіків рядів розподілу з нерівними інтервалами;  

в) аналізі рядів розподілу з нерівними інтервалами;  

г) визначенні числа одиниць у середині інтервалу.  
Відповіді: 1) а, б; 2) б, в; 3) в, г; 4) а, г.  

22. Атрибутивним рядом розподілу є: 
а) розподіл бюджету за джерелами надходження; 
б) розподіл вантажообороту за видами транспорту. 
Відповіді: 1) а; 2) б; 3) а, б; 4) правильної відповіді немає. 
 

23. Варіаційним рядом розподілу є: 
а) розподіл комерційних банків за розміром статусного капіталу; 
б) розподіл кредиторів банку за розміром заборгованості. 
Відповіді: 1) а; 2) а, б; 3) б; 4) правильної відповіді немає. 
 

24. Атрибутивним рядом розподілу підприємств є: 
а) розподіл за формою власності; 
б) розподіл за питомою вагою експортної продукції. 
Відповіді: 1) а; 2) б; 3) а, б; 4) правильної відповіді немає. 
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Варіаційним рядом розподілу є: 
а) розподіл міст за кількістю жителів; 
б) розподіл фермерських господарств за розміром посівних площ. 

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) а, б; 4) правильної відповіді немає. 
 

25. У ряду розподілу сімей за кількістю дітей варіантом є: 
а) кількість сімей; б) кількість дітей.  

У ряду розподілу міст за кількістю жителів частотою є: 
в) кількість міст; г) кількість жителів.  
Відповіді: 1) а, в; 2) а, г; 3) б, в; 4) б, г. 
 

26. У ряду розподілу фірм за кількістю зайнятих варіантом є: 
а) кількість зайнятих; б) кількість фірм. 

У ряду розподілу робітників-наладчиків за кількістю верстатів, що ними 

обслуговуються, частотою є: 
в) кількість наладчиків; г) кількість верстатів. 
Відповіді: 1)  а, в; 2) а, г; 3) б, в; 4) б, г. 
 

27. У формі дискретного ряду доцільно представити розподіл робітників 
підприємства: 

а) за стажем роботи; б) за рівнем кваліфікації (тарифні розряди). 

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) а, б; 4) правильної відповіді немає. 
 

28. У формі інтервального ряду доцільно представити розподіл малих 
підприємств: 

а) за видом діяльності; б) за розміром прибутку.  
Відповіді: 1) а; 2) б; 3) а, б; 4) правильної відповіді немає. 
 

29. Статистичною є таблиця, у якій наведено: 
а) платіжний баланс країни за кварталами року; 
б) співвідношення чоловіків та жінок за регіонами. 

Відповіді: 1) а; 2) а, б; 3) б; 4) правильної відповіді немає. 
 

30. Статистичною є таблиця, у якій наведено: 
а) підсумки торгів на фондовій біржі; 
б) розклад руху приміських електропоїздів. 
Відповіді: 1) а; 2) б; 3) а, б; 4) правильної відповіді немає. 
 

31. Рівень економічного розвитку країн характеризується даними: 
 

Країна 
ВВП на душу населення, 

дол. ША 

Енергоспоживання ВВП, 

КНЕ/1000 дол.США 

А 5123 272 

В 2654 218 

С 3618 141 

D 4852 252 
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За структурою підмета це таблиця:  
а) проста; б) групова; в) комбінаційна; г) аналітична. 
Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г. 
 

32. За даними соціологічного опитування умови життя населення країни 

оцінюються так: 
 

Оцінка 
Дуже 
добрі 

Відносно 
добрі 

Задовільні 
Дуже 
погані 

Разом 

Кількість 
респондентів, % до 
підсумку  

5 56 32 7 100 

 

За структурою підмета це таблиця:  
а) проста; б) групова; в) аналітична; г) типологічна. 
Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г. 
 

Частина 3  

 

Вставте відсутні слова. 
 

1. Накопичену частоту (частку) називають __________. 

2. Групування, які дають можливість виділити із загального масиву 
інформації типові явища і процеси, називають ___________.  

3. За дискретною ознакою, кількість значень якої обмежена, утворюється 
____________ ряд розподілу.  

4. __________ групування проводяться за факторною ознакою і в кожній 

групі визначається середня величина результативної ознаки. 

5. Якщо значення групувальної ознаки змінюється рівномірно, то 
виділяються __________ інтервали груп.  

6. Упорядкування, систематизацію і наукову обробку статистичних даних 
називають __________ __________. 

7. __________ групування характеризують розподіл якісно однорідної 
сукупності на групи за певною ознакою. 

8. Для __________ ознаки число груп відповідає числу її різновидів. 
9. Складне групування може бути ___________, якщо в його основі 

послідовно скомбіновано дві і більше ознак, або ___________, якщо воно 
проводиться за кількома ознаками одночасно. 

10. __________ __________ – це кількість елементів сукупності, що 
припадає на одиницю ширини інтервалу групувальної ознаки. 



 25 

УЗАГАЛЬНЮЮЧІ СТАТИСТИЧНІ ПОКАЗНИКИ 

 

Частина 1 

 

Визначити чи є правильними наведені твердження. 
 

1. Узагальнюючі показники можуть бути абсолютними, відносними та 
середніми величинами. 

2. Абсолютні статистичні величини отримують  методами статистичного 
спостереження і зведення вихідної інформації. 

3. За способом вираження абсолютні статистичні величини поділяються на 
індивідуальні та сумарні.  

4. Умовно-натуральні одиниці вимірювання не мають обмежень у 
застосуванні. 

5. Чисельник відносної статистичної величини називають звітною величиною. 

6. Розрахунок відносних величин у вигляді коефіцієнтів застосовують, якщо 
порівнювана величина є більшою від тієї, з якою її порівнюють. 

7. Іменовані відносні величини одержують в результаті порівняння 
однойменних величин. 

8. Відносну величину виконання плану можна розрахувати співвідношенням 

відносної величини динаміки і відносної величини планового завдання. 
9. Медіана – це значення варіанти, яке найчастіше повторюється в ряді 

розподілу. 
10. У дискретному ряді розподілу моду розраховують за спеціальною 

формулою. 

11. Узагальнюючу характеристику сукупності однотипних одиниць за певною 

кількісною ознакою називають середньою величиною. 

12. Співвідношення між різними видами середніх, обчислених для одних і тих 
же даних, називають правилом мажорантності. 

13. Якщо кожну варіанту збільшити або зменшити на будь-яку постійну 
величину, то середня при цьому не зміниться. 

14. Якщо середня обчислюється для інтервального ряду розподілу, то 
варіантами виступають середини інтервалів, які знаходять як півсуму двох 
меж. 

15. Сума квадратів відхилень варіант від середньої менша за будь-яку іншу 
величину. 
 

Частина 2 

 

Серед наведених відповідей на запитання обрати одну правильну. 
 

1. Показники, які характеризують обсяги, розміри соціально-економічних 
явищ, є величинами: 

а) абсолютними; б) відносними.  

Тема 4 
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Вони виражаються одиницями вимірювання:  
в) натуральними, трудовими, вартісними; г) коефіцієнтами, процентами. 

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

2. Показники, що характеризують кількісні співвідношення явищ, є 
величинами: 

а) відносними; б) абсолютними.  

При обчисленні таких показників співвідносяться: 
в) лише однойменні величини; г) і однойменні, і різнойменні. 
Відповіді: 1) а, в; 2) а, г; 3) б, в; 4) б, г. 
 

3. Співвідношенням різнойменних показників розраховуються відносні 
величини: 

а) інтенсивності; б) територіального порівняння.  
Співвідношенням однойменних показників розраховуються відносні 

величини: в) інтенсивності; г) динаміки.  

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

4. Вкажіть відносні величини інтенсивності: 
а) кількість чоловіків на 1000 жінок становить 895; 

б) кількість народжених на 1000 жителів – 13,5. 

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) а, б; 4) правильної відповіді немає. 
 

5. За рік зареєстровано шлюбів: в регіоні А –12,7 тис., в регіоні Б –  11,3 

тис. Середньорічна чисельність населення відповідно становить 1760 та 1345 

тис.чол. Кількість шлюбів на 1000 жителів:  
а) більша в регіоні А;     в) в обох регіонах однакова; 
б) більша в регіоні Б;     г) висновок зробити неможливо. 
Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г. 
 

6. Вкажіть відносні величини інтенсивності: 
а) на 100 000 жителів старших 14 років зареєстровано 510 злочинів; 
б) серед засуджених кожен третій у віці до 30 років. 
Відповіді: 1) а; 2) б; 3) а, б; 4) правильної відповіді немає. 
 

7. На початок року капітал комерційних банків становив, млн. грн: банку А 

– 760, банку В – 420; прибуток відповідно 266 та 147.  

Прибутковість капіталу: а) більша в банку А; б) більша в банку В; в) в обох 
банках однакова; г) висновок зробити неможливо. 

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г. 
 

8. Вкажіть відносні величини динаміки: 

а) інвестиції у нафтовидобувну промисловість за рік зросли на 40%; 

б) видобуток нафти за той самий період збільшився на 210 млн. т. 
Відповіді: 1) а; 2) б; 3) а, б; 4) правильної відповіді немає. 
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9. За останні роки в регіоні зменшилось виробництво на душу населення: 
цукру – з 90 до 72 кг; олії – з 20 до 17,4 кг.  

Швидше скорочувалося виробництво: а) цукру; б) олії; в) темпи 

скорочення однакові; г) висновок зробити неможливо. 
Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г. 
 

10. Вкажіть відносні величини динаміки: 

а) за минулий рік реальна заробітна плата зросла в 1,2 рази; 

б) дефіцит бюджету зменшився на 5 млн. грн. 

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) а, б; 4) правильної відповіді немає. 
 

11. За п'ять років зовнішній борг країни збільшився з 90 до 626 млн. грн., 

виплати за борг (повернення номіналу та проценти) зросли з 11 до 131 млн. грн. 

Вищими темпами зростали: 

а) сума боргу;     в) з обох показників однакові; 
б) виплати за борги;    г) висновок зробити неможливо. 
Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г. 
 

12. Вкажіть відносні величини просторового порівняння: 
а) забезпеченість житлом населення в регіоні А становить 19 кв.м на 

особу, в регіоні В – 26 кв. м; 

б) вартість 1 кв.м житла в регіоні А в 2 рази вища, ніж у регіоні В. 

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) а, б; 4) правильної відповіді немає. 
 

13. Вкажіть відносні величини порівняння із стандартом: 

а) відношення мінімальної заробітної плати до прожиткового мінімуму 
становить 78%; 

б) допомога по безробіттю не перевищує 65% мінімальної заробітної 
плати. 

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) а, б; 4) правильної відповіді немає. 
 

14. Вкажіть відносні величини структури: 

а) бюджетні видатки на охорону здоров'я становлять 10%; 

б)  в експорті продукції акціонерного товариства 48% припадає на 
Китай, 29% – на Росію. 

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) а, б; 4) правильної відповіді немає. 
 

15. Вкажіть відносні величини координації: 
а) на 1000 зайнятих у народному господарстві регіону 175 мають вищу 

освіту; 
б)  на 1000 осіб відповідної статі у шлюбі перебувають 730 чоловіків та 610 

жінок. 
Відповіді: 1) а; 2) б; 3) а, б; 4) правильної відповіді немає. 
 

16. Вкажіть відносні величини просторового порівняння: 
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а) автомобільним транспортом перевезено вантажів у контейнерах в 1,5 

рази більше, ніж залізницею, і в 2 рази більше, ніж морем; 

б) монтована ємність автоматичних телефонних станцій у містах в 6 разів 
більша, ніж в селах. 

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) а, б; 4) правильної відповіді немає. 
 

17. Вкажіть відносні величини структури: 

а) обігові кошти фірми за минулий рік зросли на 20%; 

б) товарно-матеріальні цінності в обігових коштах становлять 44%. 

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) а, б; 4) правильної відповіді немає. 
 

18. Частка зернових культур у загальній посівній площі становить 34%, 

частка озимої пшениці у посівній площі зернових – 75%. Яка частка припадає 
на озиму пшеницю у загальній посівній площі? 

а) 2,20; б) 41,0; в) 45,3; г) 25,5. 

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

19. На кінець року у видобувній промисловості працювала 1/5 загальної 
кількості зайнятих у промисловості, з них 12% – у вугільній. Яка частка 
зайнятих у вугільній промисловості від кількості зайнятих у промисловості в 
цілому? 

а) 0,6; б) 8; в) 32; г) 2,4. 

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

20. Вкажіть відносні величини координації: 
а) 6% від загальної рекламної площі газети "Бізнес" припадає на рекламу 

комп'ютерів, 12% – оргтехніки та засобів зв'язку; 
б) на європейському ринку цінних паперів вартість облігацій у 3 рази 

перевищує вартість банківських позик. 
Відповіді: 1) а; 2) б; 3) а, б; 4) правильної відповіді немає. 
 

21. На початок року в регіоні проживало 2,5 млн. чол., в т.ч. у містах – 1,5. 

Частка сільського населення становить: 
а) 0,6; б) 0,4. 

На 100 сільських мешканців припадає міських: 
в) 150; г) 67. 

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

22. Для обчислення відносної величини динаміки, необхідно:  
а) відносну величину прогнозу помножити на відносну величину 

координації;  
б) відносну величину прогнозу поділити на відносну величину виконання 

прогнозу;  
в) відносну величину виконання прогнозу поділити на відносну величину 

прогнозу;  
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г) відносну величину прогнозування помножити на відносну величину 
виконання плану.  

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

23. Значення відносної величини динаміки показує:  
а) як обсяг явища планують змінити у звітному періоді порівняно із 

базовим;  

б) рівень перевиконання (недовиконання) прогнозу в звітному періоді;  
в) обсяг явища у звітному періоді порівняно з базовим;  

г) як показник відрізняється від нормативного (еталонного) рівня.  
Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г.  
 

24. Для одержання відносного показника динаміки із постійною базою, 

необхідно:  
а) перемножити відносні показники динаміки зі змінною базою;  

б) поділити відносні показники динаміки зі змінною базою;  

в) перемножити відносні показники динаміки з постійною базою;  

г) додати відносні показники динаміки зі змінною базою.  

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

25. Значення відносної величини прогнозу показує:  
а) зміну обсягу явища у звітному періоді порівняно із базовим;  

б) ступінь виконання прогнозу у звітному періоді;  
в) відношення запланованого на наступний період обсягу явища до 

досягнутого в цьому періоді;  
г) відхилення обсягу явища від нормативного (еталонного) рівня.  
Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г.  
 

26. Відносні величини структури характеризують:  
а) питому вагу кожної його частини у загальному підсумку;  
б) співвідношення окремих частин явища, що входять до його складу.  
Відносні величини динаміки отримують в результаті:  
в) співвідношення показників звітного періоду з попереднім або 

початковим;  

г) співвідношення двох одноіменних показників, що відносяться до різних 
об’єктів за один і той же період або момент часу.  

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

27. Значення відносної величини територіально-просторових порівнянь 
показує:  

а) ступінь поширення території у просторі;  
б) ступінь поширення простору на території;  
в) відмінності одного і того ж явища на різних територіях;  
г) відмінності поширення різних явищ на одній території.  
Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г.  
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28. Сума всіх відносних величин структури, обчислених для однієї 
сукупності: а) більша, менша, дорівнює 100% (або 1); б) менша за 100% (або 1); 

в) більша за 100% (або 1); г) дорівнює 100% (або 1).  

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

29. Щільність населення – це відносна величина:  
а) просторових порівнянь; б) інтенсивності.  
Її виражають у формі:  
в) коефіцієнта; г) відсотка.  
Відповіді: 1) а, в; 2) б, в; 3) а, г; 4) б, г.  
 

30. Якщо кількість жінок у країні поділити на кількість чоловіків, це буде 
відносна величина:  

а) прогнозу; б) координації; в) інтенсивності; г) динаміки.  

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г. 
 

31. Середня величина є узагальнюючою характеристикою варіюючої 
ознаки: 

а) лише в якісно-однорідній сукупності; б) у будь-якій сукупності. 
Значення середньої залежить: 
в) від індивідуальних значень ознаки;  

г) від індивідуальних значень ознаки і їх вагомості. 
Відповіді: 1) а, в; 2) а, г; 3) б, в; 4) б, г. 
 

32. Середня арифметична проста застосовується: 
а) на підставі первинних, не згрупованих даних; 
б) на підставі згрупованих даних; 
в) якщо варіанти мають різні частоти; 

г) застосування середньої простої не має обмежень. 
Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г. 
 

33. Середня арифметична зважена застосовується: 
а) на підставі первинних, не згрупованих даних; 
б) на підставі згрупованих даних; 
в) якщо варіанти мають різні частоти; 

г) якщо варіанти мають однакові частоти. 

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

34. Якщо обсяг варіаційної ознаки для всієї сукупності формується як сума 
значень ознаки окремих одиниць досліджуваної сукупності, то застосовується 
середня:  

а) арифметична;     в) гармонійна; 
б) геометрична;     г) квадратична. 
Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г.  
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35. Середня гармонійна – це величина:  
а) обернена до середньої арифметичної;  
б) обернена до середньої хронологічної;  
в) змінної ознаки, навколо якої групуються варіанти ряду розподілу;  
г) обернена до середньої арифметичної з обернених величин.  

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

36. До структурних середніх відносять: 
а) моду;      в) дисперсію; 

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

 

37. Якщо кожну з варіант дискретного ряду розподілу збільшити на 10 

одиниць, то середня арифметична:  
а) не зміниться;  
б) збільшиться на 10 одиниць;  
в) зменшиться на 10 одиниць.  
Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) визначити неможливо. 
 

38. Якщо кожну з варіант дискретного ряду розподілу збільшити в 10 

разів, а частоти зменшити в 10 разів, то середня арифметична:  
а) не зміниться;      в) зменшиться в 10 разів;  
б) збільшиться в 10 разів;    г) збільшиться в 100 разів.  
Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г. 
 

39. Якщо всі частоти (ваги) ряду розподілу зменшити в 10 разів, у 
результаті величина середньої арифметичної цього ряду:  

а) зменшиться в 10 разів;  
б) не зміниться;  
в) збільшиться в 10 разів.  
Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) визначити неможливо. 
 

40. Якщо кожну з варіант дискретного ряду розподілу збільшити на 10 

одиниць, а частоти (ваги) зменшити на 10 одиниць, то середня арифметична:  
а) збільшиться на 10;  

б) зменшиться на 10;  

в) не зміниться. 
Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) визначити неможливо. 
 

41. Сума відхилень варіант від середньої арифметичної рівна:  
а) середній; б) нулю; в) n (xi  – х ); г) n х . 

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г. 
 

42. Сума добутків варіант дискретного ряду розподілу на їх частоти рівна:  
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а) середній; б) n х ; в) 1; г) 100. 

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г. 
 

43. Для m чисел розрахували середню арифметичну ( х ар), середню 

гармонійну ( х га), середню геометричну ( х ге) і середню квадратичну ( х кв). Ці 
середні розмістяться у порядку зростання так:  

а) х га < х ге < х ар < х кв;    в) х ге < х га < х ар < х кв; 
б) х га < х ар < х ге < х кв;    г) х га < х ге < х кв < х ар.  

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

44. Сума квадратів відхилень індивідуальних значень ознаки від середньої 
арифметичної є:  

а) рівною нулю;  

б) меншою, ніж будь-яке число;  
в) більшою, ніж одиниця;  
г) рівною n х .  

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г. 
 

45. Якщо ваги усереднюваного показника представлені у коефіцієнтах, 
знаменник середньої арифметичної дорівнює:  

а) 1; б) 10; в) 100; г) Ваш варіант відповіді. 
Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г. 
 

46. В сім’ї із чотирьох осіб зарплата батька на 100 грн більша від 
середньої в сім’ї, сина – на 30 грн менша, матері на 70 грн менша. Зарплата 
доньки:  

а) рівна середній;     в) більша за середню; 

б) менша за середню;    г) менша за середню на 100 грн.  

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г. 
 

47. Чотири групи експертів, у кожній з яких було по 5 фахівців, оцінили 

ступінь інвестиційного ризику в балах: 15, 35, 28, 32. Розрахунок середнього 
балу інвестиційного ризику слід здійснювати за формулою:  

а) арифметичної простої;   в) гармонічної простої; 
б) арифметичної зваженої;   г) гармонічної зваженої. 
Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г. 
 

48. Кількість рекламних повідомлень, що друкувалися у бізнесовій газеті 
протягом кварталу, була такою: в липні – 186; в серпні – 200; у вересні – 235. 

Середньомісячна кількість рекламних повідомлень за квартал може бути 

визначена за формулою:  

а) арифметичної простої; в) гармонічної простої;   
б) арифметичної зваженої;                             г) гармонічної зваженої.  
Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г. 
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49. Поголів'я корів на фермах господарства протягом кварталу 
змінювалось таким чином, гол.: 

1.01 – 614      1.03 – 610 

1.02 – 588      1.04 – 620. 

Середнє поголів'я корів за квартал може бути визначено за формулою:  

а) арифметичної простої;   в) хронологічної;  
б) арифметичної зваженої;   г) геометричної.  
Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г. 

 

Частина 3 

 

1. Обсяг товарообороту підприємства за квартал склав 450 тис. грн., а 
середньооблікова чисельність робітників – 35 чол. Відносна величина 
інтенсивності складає 12,9. Це означає, що: 

а) обсяг товарообороту перевищує чисельність робітників в 12,9 рази; 

б) на 1 робітника підприємства припадає 12,9 тис. грн. товарообороту; 
в) обсяг товарообороту перевищує чисельність робітників на 12,9 рази. 

г) продуктивність праці робітників збільшилась на 12,9 тис. грн. 

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г. 
 

2. За даними про розподіл робітників цеху за стажем роботи визначено, що 
медіана дорівнює 10. Це означає, що: 

а) середній стаж роботи дорівнює 10 років; 
б) більшість робітників цеху мають стаж роботи 10 років; 
в) половина робітників цеху мають стаж роботи більше 10 років, а 

половина робітників менше 10 років; 
г) середня чисельність робітників складає 10 чол. 
Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г. 
 

3. За даними про розподіл робітників підприємства за розміром заробітної 
плати визначено, що мода дорівнює 480. Це означає, що: 

а) середній розмір заробітної плати на підприємстві дорівнює 480 грн.; 

б) більшість робітників підприємства отримують заробітну плату в розмірі 
480 грн.; 

в) половина робітників підприємства мають заробітну плату більше 480 

грн., а половина робітників менше 480 грн.;  

г) середня чисельність робітників складає 480 чол. 
Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г. 
 

4. Відносна величина виконання плану товарообороту складає 94,5 %. Це 
означає, що: 

а) план товарообороту перевиконано на 94,5 %; 

б) план товарообороту недовиконано на 5,5 %; 

в) план товарообороту виконано на 94,5 %. 
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г) передбачуваний розмір зменшення товарообороту за планом в 
наступному періоді складе 5,5%. 

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г. 
 

5. Чистий прибуток магазину № 1 складає 11,6 тис. грн., а магазину № 2 - 

5,5 тис. грн. Відносна величина порівняння складає 0,47. Це означає, що: 
а) чистий прибуток магазину № 1 перевищує чистий прибуток магазину № 2 у 

0,47 рази; 

б) на 100 грн. чистого прибутку магазину № 2 припадає  47 грн чистого 
прибутку магазину № 1; 

в) чистий прибуток магазину № 1 перевищує чистий прибуток магазину № 

2 на 53 %; 

г) чистий прибуток магазину № 1 перевищує чистий прибуток магазину № 

2 на 47 %. 

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г. 
 

6. Частка прибуткових підприємств харчування складає 94 %. Це означає, 
що: 

а) кількість прибуткових підприємств зменшилась на 0,06; 

б) кількість прибуткових підприємств зросла на 94 %; 

в) питома вага прибуткових підприємств складає 94 % в загальній кількості 
підприємств харчування; 

г) частка прибуткових підприємств зменшилась на 6 %. 

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г. 
 

7. Відносна величина динаміки прибутку підприємства складає 101,2 %. Це 
означає, що: 

а) порівняно з минулим періодом відносна величина динаміки зросла на 
1,2%; 

б) порівняно з минулим періодом  прибуток підприємства збільшився на 
1,2%; 

в) прибуток підприємства звітного періоду складає 101,2 % рівня минулого 
періоду;  

г) план прибутку підприємства перевиконано на 1,2 %. 

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г. 
 

8. Чисельність робітників приватних підприємств регіону складає 6 млн. 

чол., а державних підприємств 8 млн. чол. Відносна величина координації 
дорівнює 1,3. Це означає, що: 

а) чисельність робітників, що працюють в державних підприємствах,  на 
1,3 рази більше, ніж  чисельність робітників приватних підприємств; 

б) чисельність робітників, що працюють в державних підприємствах,  в 1,3 

рази  більше, ніж  чисельність робітників приватних підприємств; 
в) на 1 робітника приватних підприємств припадає 1,3 робітника 

державних підприємств; 
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г) на 10 робітників приватних підприємств припадає 13 робітника 
державних підприємств. 

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г. 
 

9. Обсяг поставок продукції на підприємство у І півріччі звітного року 
дорівнював 500 млн. грн., а на ІІ півріччя обсяг поставок прогнозується в обсязі 
510 млн. грн. Відносна величина планового завдання дорівнює 102%. Це 
означає, що: 

а) на ІІ півріччя передбачається збільшення обсягу поставок продукції 
порівняно з І півріччям на 2%; 

б) обсяг поставок продукції у ІІ півріччі звітного року складає 102 % рівня 
І півріччя; 

в) прогнозований обсяг поставок продукції на підприємство складає 102 %; 

г) план з поставки продукції перевиконано на 2%. 

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г. 
 

10. Відносна величина динаміки прибутку підприємства дорівнює 0,85. Це 
означає, що: 

а) порівняно з минулим періодом відносна величина динаміки збільшилась 
на 0,85; 

б) порівняно з минулим періодом  прибуток підприємства збільшився в 
0,85 рази; 

в) план прибутку підприємства недовиконано на 15 %;  

г) прибуток підприємства звітного періоду складає 85 % рівня минулого 
періоду. 

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г. 
 

Частина 4 

 

Вставте відсутні слова. 
 

1. Відносні величини __________ характеризують передбачуваний розмір 
збільшення або зменшення розмірів явища за планом в наступному періоді 
порівняно з базисним.  

2. Середня арифметична зважена застосовується у тих випадках, коли 

варіанти мають __________ частоти.  

3. Відносні величини __________ характеризують співвідношення окремих 
частин цілого, одна з яких береться за базу порівняння в межах однієї 
сукупності.  

4. _________ варіанта, що ділить ранжируваний ряд на дві кількісно 
однакові частини.  

5. _________ називаються такі одиниці виміру, які відповідають 
природним (фізичним) властивостям даного предмета і виражаються в мірах 
довжини, площі, обсягу, маси тощо або кількістю одиниць, кількістю фактів чи 

подій.  
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АНАЛІЗ РЯДІВ РОЗПОДІЛУ 

 

Частина 1  

 

Визначити чи є правильними наведені твердження. 
 

1. Ряд розподілу – це упорядкована послідовність пар елементів: варіанта – 

частота. 
2. Залежно від ознаки ряди розподілу бувають атрибутивними або 

варіаційними. 

3. Атрибутивні ряди розподілу можуть бути дискретними або інтервальними. 

4. Інтервальні ряди будують для неперервних ознак, які можуть набувати 

будь-яких значень у певних межах. 
5. Ряд розподілу може бути охарактеризований системою статистичних 

оцінок, серед яких розрізняють характеристики центру, варіації та форми 

розподілу. 
6. Варіація – це різниця між найбільшим і найменшим значенням ознаки. 

7. До абсолютних характеристик вимірювання та оцінки варіації відносяться: 
розмах варіації, середнє лінійне та середнє кадратичне відхилення, 
дисперсії. 

8. Лінійний коефіцієнт варіації характеризує частку середнього значення 
абсолютних відхилень від середньої величини. 

9. В інтервальному ряді розподілу розмах варіації визначається як різниця між 

верхньою межею останнього інтервалу та нижньою межею першого. 
10. Чим менше середнє квадратичне відхилення, тим об'єктивніше середня 

арифметична відображує всю сукупність. 
11. Для оцінки однорідності сукупності, тобто надійності і типовості середньої 

величини застосовують коефіцієнт осциляції. 
12. Загальна дисперсія дорівнює сумі середньої з групових дисперсій та 

міжгрупової дисперсії. 
13. Групова дисперсія дорівнює середньому квадрату відхилень групових 

середніх від загальної середньої 
14. Внутрішньогрупова дисперсія характеризує варіацію результативної ознаки 

за рахунок групувальної ознаки. 

15. Групова дисперсія відображує варіацію ознаки лише за рахунок умов і 
причин, що діють всередині групи. 

 

Частина 2  

 

Серед наведених відповідей на запитання обрати одну правильну. 
 

1. Для вимірювання та оцінки варіації використовують: 
а) абсолютні показники;    в) коефіцієнт варіації; 
б) відносні показники;     г) розмах варіації. 

Тема 5 
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Відповіді: 1) а, б; 2) а, в; 3) б, в; 4) б, г. 
 

2. Мода в ряду розподілу – це: 
а) найпоширеніше значення ознаки; б) найбільша частота. 
Значення моди: 

в) залежить від крайніх значень ознаки; г) не залежить. 
Відповіді: 1) а, в; 2) а, г; 3) б, в; 4) б, г. 
 

3. Медіана в ряду розподілу – це: 
а) найпоширеніше значення ознаки;  

б) значення ознаки, яке ділить ряд навпіл. 
Значення медіани збігається із значенням середньої: 
в) у симетричному розподілі; г) в асиметричному розподілі. 
Відповіді: 1) а, в; 2) а, г; 3) б, в; 4) б, г. 
 

4. Розподіл проданих на аукціоні держоблігацій за рівнем їх номінальної 
доходності характеризується даними: 

 

Номінальна доходність 
облігацій, %  

24-28 28-32 32-36 36-40 Разом 

Питома вага проданих 
облігацій, %  

15 34 24 27 100 

 

Медіанним є інтервал: 
а) від 28 до 32; б) від 32 до 36. 

Якщо частку першої групи збільшити на 5%, а частку останньої групи 

відповідно зменшити, то медіанний інтервал: 
в) зміниться; г) не зміниться. 
Відповіді: 1) а, в; 2) а, г; 3) б, в; 4) б, г. 
 

5. Якщо частоти ряду розподілу перетворити в частки, чи зміниться мода:  
а) так; б) ні.  
Середня величина: в) так; г) ні.  
Відповіді: 1) а, в; 2) а, г, 3) б, в; 4) б, г.  
 

6. Ранжований ряд розподілу складається із 1200 одиниць сукупності. 
Медіаною цього ряду є:  

а) значення 600-ї одиниці сукупності;  
б) значення 601-ї одиниці сукупності;  
в) кумулятивна частота 600-ї одиниці сукупності;  
г) півсума значень 600-ї і 601-ї одиниці сукупності.  
Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г.  
 

7. Ранжований ряд розподілу складається із 1201 одиниці сукупності. 
Медіаною цього ряду є:  
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а) значення 600-ї одиниці сукупності;  
б) значення 601-ї одиниці сукупності;  
в) кумулятивна частота 600-ї одиниці сукупності;  
г) півсума значень 600-ї і 601-ї одиниці сукупності.  
Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г.  
 

8. Ряд розподілу може мати дві моди: а) так; б) ні.  
Ряд розподілу може мати дві медіани: в) так; г) ні.  
Відповіді: 1) а, в; 2) а, г, 3) б, в; 4) б, г.  
 

9. Моду в розподілі з інтервалами різної величини визначають за 
найбільшою:  

а) частотою;       в) щільністю розподілу; 
б) часткою;      г) кумулятивною частотою.  

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г. 
 

10. Медіанний інтервал визначають за значенням першої кумулятивної 
частоти, яка ≥ 0,5, для варіаційного ряду, який складається з інтервалів і:  

а) частот;       в) кумулятивних частот; 
б) часток;      г) кумулятивних часток. 
Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г. 
 

11. Реалізація консервів з терміном вживання до 1 року характеризується 
даними: 

 

Термін вживання, міс. До 3 3-6 6-9 9-12 Разом 

Кількість проданих банок, % 

до підсумку 
22 31 34 13 100 

 

Модальним є інтервал: 
а) від 3 до 6;  

б) від 6 до 9. 

Якщо частку першої групи зменшити на 2%, а частку останньої групи 

відповідно збільшити, то модальний інтервал: 
в) зміниться; 
г) не зміниться. 
Відповіді: 1) а, в; 2) а, г; 3) б, в; 4) б, г. 
 

12. Для виміру варіації в ряді незгрупованих даних використовують:  
а) різницю між найбільшим і найменшим значенням ознаки;  

б) середнє відхилень значень ознаки від показника центру розподілу;  
в) середнє квадратів відхилень значень ознаки від показника центру 

розподілу.  
Відповіді: 1) а, б; 2) а, в; 3) б, в; 4) всі перелічені.  
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13. Середні значення ознаки у двох сукупностях однакові. Чи може бути 

різною варіація в цих сукупностях? 

а) так; б) ні. 
Середні значення ознаки в двох сукупностях різні. Чи може бути 

однаковою варіація ознаки в цих сукупностях? 

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

14. Комерційні банки міста видавали кредити терміном до 15 діб під 
проценти: 

 

Банк 
Місяць 

А В С D E 

Вересень 40 35 40 30 35 

Грудень 30 20 25 20 25 

 

У грудні порівняно з вереснем середня кредитна ставка: 
а) зменшилась; б) не змінилась.  
Варіація кредитної ставки: в) зменшилась; г) не змінилась.  
Відповіді: 1) а, в; 2) а, г; 3) б, в; 4) б, г. 
 

15. Результати тестування двох груп випускників школи аудиторів, які 
навчались за різними методиками, виявились такими: 

 

Кількість випускників 
Оцінка, балів 

традиційна методика нетрадиційна методика 
5 2 3 

4 4 5 

3 3 2 

2 1 – 

Разом 10 10 

 

Вищий рівень знань у групі, яка навчалась: 
а) за традиційною методикою; б) за нетрадиційною методикою. 

Варіація рівня знань менша в групі, яка навчалась: 
в) за традиційною методикою; г) за нетрадиційною методикою. 

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

16. При обчисленні усереднених характеристик варіації використовують: 
а) алгебраїчну суму відхилень індивідуальних значень ознаки від  

середньої; 
б) суму абсолютних значень цих відхилень; 
в) суму квадратів цих відхилень. 
Відповіді: 1) а, б; 2) а, б, в; 3) б, в; 4)  а, в.  
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17. Чи ідентичні за змістом середнє лінійне та середнє квадратичне 
відхилення? 

а) так; б) ні. 
Чи однакові вони за абсолютною величиною? 

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

18. Якщо всі значення ознаки збільшити на певну величину, то дисперсія: 
а) збільшиться на таку саму величину; 
б) зменшиться на таку саму величину; 
в) не зміниться; 
г) передбачити зміну дисперсії неможливо. 
Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г. 
 

19. Найбільше значення дисперсії альтернативної ознаки – це:  
Відповіді: 1) 0,25; 2) 0,5; 3) 1; 4) 2.  

 

20. Якщо кожну з варіант дискретного ряду розподілу збільшити в 10 разів, 
то дисперсія:  

а) не зміниться;     в) збільшиться в 100 разів;  
б) збільшиться в 10 разів;   г) Ваш варіант відповіді.  
Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г.  
 

21. Якщо кожну з частот дискретного ряду розподілу збільшити в 10 разів, 
то дисперсія:  

а) не зміниться;     в) збільшиться в 100 разів;  
б) збільшиться в 10 разів;   г) Ваш варіант відповіді.  
Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г.  
 

22. Якщо кожну з варіант дискретного ряду розподілу збільшити на 10 

одиниць, то дисперсія:  
а) не зміниться;     в) збільшиться на 100 одиниць;  
б) збільшиться на 10 одиниць;   г) Ваш варіант відповіді.  
Відповідь: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г.  
 

23. Якщо кожну з варіант дискретного ряду розподілу збільшити в 10 разів, 
а частоти (ваги) зменшити в 10 разів, то дисперсія:  

а) не зміниться;     в) збільшиться в 100 разів;  
б) збільшиться в 10 разів;   г) Ваш варіант відповіді.  
Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г.  
 

24. Міжгрупова дисперсія показує:  
а) варіацію, зумовлену групувальною ознакою;  

б) варіацію, зумовлену ознаками, не покладеними в основу групування;  
в) варіацію однієї ознаки в різних сукупностях;  
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г) варіацію різних ознак в одній сукупності.  
Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г.  
 

25. Для визначення загальної середньої з групових середніх (питома вага 
груп неоднакова) необхідно застосовувати формулу середньої:  

а) арифметичної простої;   в) гармонійної простої; 
б) арифметичної зваженої;   г) гармонійної зваженої.  
Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г.  
 

26. Коефіцієнт варіації можна розрахувати на основі: 
а) середнього квадратичного відхилення;  
б) середнього лінійного відхилення;   
в) варіаційного розмаху.  
Відповіді: 1)  а; 2) а, б; 3)  а, б, в; 4)  в. 
 

27. Коефіцієнт варіації використовують для порівняння варіації: 
а) однієї ознаки в різних сукупностях;  
б) різних ознак в одній сукупності. 
Відповіді: 1) а; 2) а, б; 3) б; 4) правильної відповіді немає. 
 

28. Урожайність кукурудзи на зрошувальних землях характеризується 
даними, ц/га: 
Режим іригації Середня урожайність Середнє лінійне відхилення 

1 55 9,9 

2 70 10,5 

 

Ступінь варіації урожайності кукурудзи на зрошувальних землях: 
а) однаковий при будь-якому режимі іригації;  
б) менший при першому режимі іригації;  
в) менший при другому режимі іригації;  
г) порівняти варіацію неможливо. 
Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г. 
 

29. Прибутковість активів комерційних банків на 1 січня становила в 
середньому 12,8% при дисперсії 64, на 1 липня – 3,2%  при дисперсії 16. 

Відносна варіація прибутковості активів: 
а) зросла;      в) не змінилась; 
б) зменшилась;     г) висновок зробити неможливо. 
Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г. 
 

30. Статистична сукупність називається однорідною, якщо коефіцієнт 
варіації: 

а) менше 67 %;     в) більше 33 %; 

б) менше 33 %;     г) більше 67 %. 

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г. 
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31. Для вимірювання варіації групових середніх використовують: 
а) міжгрупову дисперсію; б) групові дисперсії. 
Для узагальнення варіації індивідуальних значень ознаки в середині груп 

використовують: 
в) загальну дисперсію; г) середню з групових дисперсій. 

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

32.  Дисперсія – це:  
а) середнє відхилення індивідуальних значень ознаки від середньої;  
б) середній квадрат цих відхилень. 
Дисперсію можна визначити: 

в) лише для кількісної ознаки; г) для кількісної та альтернативної ознаки. 

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

33. Попит на міжбанківські кредити з різним терміном використання 
характеризується даними: 

 

Термін, днів  1 7 14 30 Разом 
Кількість наданих кредитів, % до підсумку  48 16 6 30 100 

 

Мода становить:  
а) 1;   б) 48;   в) 30;   г) 7. 

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г. 
 

34. Розподіл працівників підприємства за рівнем кваліфікації наведено у 
таблиці. 

 

Тарифний розряд  1 2 3 4 5 6 

Кількість працівників, осіб  2 15 20 40 25 10 

 

Мода становить:  
а) 6;   б) 4;   в) 40;   г) 3,5. 

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г. 
 

35. Розподіл працевлаштованих протягом місяця безробітних за тривалістю 

перерви у роботі наведено у таблиці. 
 

Тривалість перерви у роботі, міс.  1 2 3 4 5 6 Разом 

Кількість працевлаштованих, осіб  5 15 20 30 20 10 100 

 

Медіана становить:  
а) 50; б) 3,5;  в) 30;   г) 4. 

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

 

1. Коефіцієнт варіації дорівнює 45%. Це означає, що: 
а) сукупність однорідна, а середня є типовою; 

б) сукупність неоднорідна, а середня є типовою; 

в) сукупність неоднорідна;  
г) однорідність сукупності визначити не можливо.  
Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г. 
 

2. За даними про розподіл робітників підприємства за рівнем 

продуктивності праці визначено, що середнє лінійне відхилення  дорівнює 2,3. 

Це означає, що: 
а) амплітуда коливань рівня продуктивності праці складає 2,3 тис. грн.; 

б) амплітуда коливань рівня продуктивності праці складає 2,3 %; 

в) амплітуда коливань чисельності робітників складає 230 чол.;  
г) індивідуальний рівень продуктивності праці відрізняється від середнього 

за сукупністю робітників в середньому на 2,3 тис. грн. 

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г. 
 

3. За даними про розподіл робітників підприємства за розміром заробітної 
плати визначено, що середнє квадратичне відхилення  дорівнює 8,0. Це означає, 
що: 

а) амплітуда коливань розміру заробітної плати складає 8,0 грн.; 

б) амплітуда коливань розміру заробітної плати складає 8,0 %; 

в) амплітуда коливань чисельності робітників складає 8 чол.;  
г) індивідуальний розмір заробітної плати відрізняється від середнього за 

сукупністю робітників в середньому на 8,0 грн. 

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г. 
 

4. За даними варіації продуктивності корів встановлено, що середній 

добовий надій молока на фермі становить 14,8 кг; середнє квадратичне 
відхилення 2,677 кг. Обчислений квадратичний коефіцієнт варіації дорівнює 
18,1%, що свідчить про: 

а) однорідність молочного стада щодо продуктивності молока; 
б) неоднорідність молочного стада щодо продуктивності молока; 
в) однорідність молочного стада щодо продуктивності молока та 

нетиповість середньої;  
г) визначити однорідність молочного стада щодо продуктивності молока 

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

5. За даними статистичного дослідження товарообороту двох регіонів було 
встановлено, що по регіону А дисперсія становила 64 і середнє квадратичне 
відхилення відповідно 8 млн. грн; по регіону Б дисперсія склала 755 і середнє 
квадратичне відхилення – 27,5 млн. грн. При цьму середній обсяг 
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товарообороту на одне підприємство в обох регіонах складає 105 млн.грн. Це 
означає, що: 

а) в регіоні А показники обсягу товарообороту більш однорідні ніж в 
регіоні Б; 

б) в регіоні А показники обсягу товарообороту менш однорідні ніж в 
регіоні Б; 

в) показники обсягу товарообороту в регіонах А і Б однаково однорідні;  
г) визначити однорідність неможливо. 
Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г. 
 

6. За даними розподілу торгових підприємств за обсягом прибутку та 
формам власності (державна та недержавна) було встановлено, що міжгрупова 
дисперсія становить 34,596, а загальна дисперсія 89,804. Розрахований 

коефіцієнт детермінації при цьму складає 38,5. Це означає, що: 
а) 38,5% відмінностей в обсязі прибутку підприємств зумовлені формою 

власності підприємств і 61,5% – впливом інших факторів; 
б) 61,5% відмінностей в обсязі прибутку підприємств зумовлені формою 

власності підприємств і 38,5% – впливом інших факторів; 
в) коливання обсягу прибутку всередені групи державних підприємств 

складає 89,804 млн. грн; 

г) коливання обсягу прибутку всередені групи недержавних підприємств 
складає 89,804 млн. грн. 

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г. 
 

7. За даними статистичного дослідження товарообороту підприємств 
області було встановлено, що розмах варіції складає 120 млн. грн, середній 

обсяг товарообороту на одне підприємство дорівнює 104 млн. грн. 

Розрахований коефіцієнт осциляції при цьму складає 115,4%. Це означає, що: 
а) сукупність однорідна, а середня є типовою; 

б) сукупність неоднорідна, а середня є типовою; 

в) обсяг товарообороту одного підприємтсва перевищує середньє його 
значення по області на 15,4%; 

г) різниця між крайніми значеннями на 15,4% перевищує середнє значення 
товарообороту на одне підприємство. 

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г. 
 

8. За даними статистичного дослідження якості твердого сиру залежно від 
терміну його зберігання було встановлено, що міжгрупова дисперсія становить 
1,17, а середня з групових дисперсій – 0,143. Розраховане кореляційне 
відношення при цьму складає 0,842. Це означає, що: 

а) 15,8% відмінностей в якості твердого сиру зумовлені терміном 

зберігання і 84,2% – впливом інших факторів; 
б) 0,158 відмінностей в якості твердого сиру зумовлені терміном 

зберігання і 0,842 – впливом інших факторів; 
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в) 84,2% варіації якості сиру пов'язані з терміном зберігання, на інші 
фактори припадає 15,8% варіації; 

г) 0,842 варіації якості сиру пов'язані з терміном зберігання, на інші 
фактори припадає 0,158 варіації. 

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г. 
 

9. За даними вібіркового обстеження громадян, зайнятих індивідуальною 

трудовою діяльністю розмах варіації їх місячного доходу становив 90. Це 
означає, що: 

а) амплітуда коливань місячного доходу складає 90 тис. грн.; 

б) амплітуда коливань місячного доходу складає 90 %; 

в) амплітуда коливань чисельності громадян складає 90 чол.;  
г) індивідуальний місячний дохід відрізняється від середнього за 

сукупністю громадян в середньому на 90 тис. грн. 

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г. 
 

10. Обсяг прибутку в середньому на одне підприємство складає 2 млн. грн., 

коливання його в сукупності державних торгових підприємств дорівнює 0,0468. 

Це означає, що: 
а) 46,8 млн. грн характеризують варіацію ознаки всередені державних 

підприємств; 
б) випадкова варіація ознаки, що виникла під впливом неврахованих 

чинників складає 46,8 млн. грн; 

в) 46,8 млн. грн характеризують варіацію ознаки всередені підприємств 
недержавної власності; 

г) 53,2 млн. грн характеризують варіацію ознаки всередені державних 
підприємств. 

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г. 
 

Частина 4  

 

Вставте відсутні слова. 
 

1. __________ – це кількісні зміни величини досліджуваної ознаки в межах 
однорідної сукупності, зумовлені впливом дії різних факторів.  

2. Абсолютну величину коливання ознаки навколо середньої величини 

показує __________  ___________ ___________.   

3. Коефіцієнт __________ відображає відносне коливання крайніх значень 
ознаки навколо середньої.  

4. __________ – це середній квадрат відхилень індивідуальних значень 
ознаки від середньої.  

5. __________ __________ дорівнює середньому квадрату відхилень 
окремих значень ознаки всередині групи від середньої арифметичної 
відповідної групи.  
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АНАЛІЗ КОНЦЕНТРАЦІЇ, ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ ТА 

ПОДІБНОСТІ РОЗПОДІЛІВ 

 

Частина 1  

 

Визначити чи є правильними наведені твердження. 
 

1. Коефіцієнти варіації, локалізації та концентрації є іменованими 

величинами. 

2. Криву співвідношення частот і значень варіюючої ознаки називають 
формою розподілу статистичної сукупності. 

3. За своєю формою розподіли поділяють на одно-, дво- і багато вершинні. 
4. Наявність двох і більше вершин свідчить про неоднорідність сукупності, 

про поєднання в ній груп з різними рівнями ознаки. 

5. Напрям асиметрії співпадає з напрямом зміщення вершини розподілу. 
6. Стандартизовані відхилення характеризують напрям і міру скошеності 

розподілу. 
7. Гостровершинність розподілу відображає скупченість значень ознаки 

навколо середньої величини і називається ексцесом. 

8. Як міра концентрації використовується коефіцієнт концентрації. 
9. Для об'єктивної оцінки істотності відхилень між фактичними та 

теоретичними частотами використовують критерії узгодження – Пірсона і 
Колмогорова. 

10. У симетричному розподілі частоти будь-яких двох варіант, 
рівновіддалених від центру розподілу, рівні між собою. 

11. Від'ємний знак показника асиметрії свідчить про правосторонню 

асиметрію. 

12. Для побудови кривої нормального розподілу необхідно знати два 
параметри х  та σ . 

13. Комплексна оцінка асиметрії та ексцесу виконується на основі 
центральних моментів розподілу. 

14. Значення коефіцієнта концентрації коливаються в межах від 0 при 

рівномірному розподілі до 1 при повній концентрації. 
15. Інтенсивність структурних зрушень оцінюється за допомогою коефіцієнта 

подібності (схожості) структур. 

 

Частина 2  

 

Серед наведених відповідей на запитання обрати одну правильну. 
 

1. Закономірність розподілу характеризується: 
а) межами варіації ознаки; 

б) числом груп, складових сукупності; 
в) частотами груп; 

Тема 6 
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г) співвідношенням варіантів та частот. 
Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г. 
 

2. Закономірність розподілу як результат дії основних, спільних для всіх 
елементів сукупності причин та умов проявляється: 

а) у кожному окремому елементі сукупності; 
б) у масовій сукупності в середньому. 
Відповіді: 1) а; 2) б; 3) а, б; 4) правильної відповіді немає. 
 

3. Кількісно описати закономірність розподілу можна за допомогою 

статистичних характеристик: 
а) центру розподілу; б) варіації; в) скошеності.  
Відповіді: 1) а, б; 2) а, б, в; 3) б, в; 4) а, в. 
 

4. На основі характеристик центру розподілу одинаків за віком вкажіть 
напрямок асиметрії кожного розподілу. 

 

Вік одинаків, років Чоловіки Жінки 

Середній вік  46,2 60,9 

Модальний вік  26,9 71,3 

 

5. Асиметрія розподілу чоловіків-одинаків:  
а) правостороння; б) лівостороння.  
Асиметрія розподілу жінок-одиначок:  
в) правостороння; г) лівостороння.  
Відповіді: 1) а, в; 2) а, г; 3) б, в; 4) б, г. 
 

6. Асиметрія розраховується за формулою: 

а) x Mo
A

σ
−= ;      в) x Me

A
σ

−= ;  

б) 
x

A
σ

= ;      г) 
2

x Mo
A

σ
−= . 

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г. 
 

7. Технологічна структура капітальних вкладень у регіоні 
характеризується даними: 

 

%до підсумку 
Стаття витрат 

2011 р. 2013 р. 
Будівельно-монтажні роботи  58 46 
Устаткування, інструмент  35 42 
Інші капітальні роботи і витрати  7 12 

 

Лінійний коефіцієнт структурних зрушень становить: 
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а) 0; б) 8. 

Він виражається: 
в) процентами; г) процентними пунктами. 

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

8. Співвідношення х  < Mе < Mо притаманне розподілам:  

а) симетричним;  

б) з правосторонньою асиметрією;  

в) з лівосторонньою асиметрією;  

г) з двома і більше вершинами.  

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

9. Ексцес розраховують для розподілів:  
а) симетричних; б) асиметричних; в) нормальних; г) гостровершинних.  
Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г.  

 

10. Розподіли, для яких коефіцієнт ексцесу менше нуля:  
а) гостровершинні; б) плосковершинні; в) асиметричні; г) нормальні.  
Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г.  

 

11. Відношення центрального моменту другого порядку розподілу до 
дисперсії цього розподілу дорівнює:  

а) 1; б) дисперсії цього розподілу; в) середній цього розподілу; г) нулю.  

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

12. Відношення центрального моменту другого порядку розподілу до 
середнього квадратичного відхилення цього розподілу дорівнює:  

а) 1; б) дисперсії цього розподілу; в) середній цього розподілу; г) нулю.  

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

13. Відношення центрального моменту першого порядку розподілу до 
середнього квадратичного відхилення цього розподілу дорівнює:  

а) 1; б) дисперсії цього розподілу; в) нулю; г) середній цього розподілу.  
Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г.  

 

14. Центральний момент четвертого порядку використовують при 

вивченні:  
а) асиметрії розподілу;     в) варіації ознаки;  

б) ексцесу розподілу;     г) ступеню нормальності розподілу.  
Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г.  
 

15. Крива нормального розподілу, середнє значення якої дорівнює нулю, а 
середнє квадратичне відхилення одиниці, називається:  

а) теоретичною; б) логарифмічною; в) канонічною; г) нормованою. 

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г.  
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16. При аналізі форми розподілу статистичної сукупності отримано 
нульове значення коефіцієнта асиметрії, ексцесу – 0,13. Це дає підстави 

стверджувати, що дана сукупність:  
а) розподілена нормально;  
б) симетрична відносно найбільшої ординати;  

в) має правосторонню асиметрію;  

г) має лівосторонню асиметрію.  

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

17. Середнє значення нормального розподілу становить 35, а середнє 
квадратичне відхилення – 4. Більшою є ймовірність того, що випадковим чином 

вибрана одиниця сукупності матиме значення:  
а) між 29 і 31;      в) більше за 40 і менше за 42;  

б) менше за 32 і більше за 30;    г) між 41 і 43.  

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

18. Ймовірність появи маловірогідних подій при великій кількості 
незалежних спроб описує розподіл:  

а) нормальний;      в) біноміальний;  

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

19. До показників диференціації належать: 
а) мода і медіана;      в) асиметрія та ексцес. 
б) коефіцієнт Лоренца;     г) коефіцієнт (індекс) Джині. 
Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) б, г. 

20. Диференціація розподілу характеризує: 
а) симетричність розподілу; 
б) ступінь нерівномірності розподілу; 
в) структуру розподілу; 
г) динаміку розподілу. 
Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г. 
 
21. Головна властивість медіани полягає в тому, що: 
а) сума абсолютних відхилень значень ознаки від медіани більше, ніж від 

будь-якої іншої величини; 

б) у асиметричних рядах розподілу вона співпадає з модою; 

в) сума абсолютних відхилень значень ознаки від медіани менше, ніж від 

будь-якої іншої величини; 

г) у асиметричних рядах розподілу вона співпадає з середньою; 

д) у симетричних рядах розподілу вона співпадає з модою і середньою. 

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

 

22. Мода і медіана можуть бути розраховані для рядів розподілу: 
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а)  який є інтервальний; 

б) який є дискретним; 

в) які обов'язково відповідають нормальному закону розподілу; 
г)  який є атрибутивним; 

д) який є динамічним. 

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

 

23. Моду визначають графічно на основі: 
а) картограми; б) кумуляти; в) гістограми; г) лінійної діаграми; д) полігону. 
Відповіді: 1) а, б; 2) в, д; 3) а; 4) г. 
 

24. Медіану визначають графічно на основі: 
а) гістограми; б) картограми; в) кумуляти; г) лінійної діаграми; д) полігону. 
Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г, д. 

 

25. Ряд розподілу є симетричним, якщо: 
а) Мо > Me > х ;   в) М0 < Me < х ; 

б) М0 < Me > х ;      г) М0 = Me = х . 

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г. 
 

26. Квантилі – це: 
а) показники концентрації розподілу; 
б) значення ознаки, які розділяють ранжований варіаційний ряд на певну 

кількість рівних частин; 

в) мода та медіана; 
г) асиметрія та ексцес; 
Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г. 
 

27. Медіана співпадає з одним зі значень: 
а) квартілів; б) квінтілів; в) перцентілів; г) децилів; д) промінів. 
Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в, д; 4) г. 
 

28. Перцентілі – значення ознаки, які розділяють ранжований варіаційний 

ряд на: 
а) чотири рівновеликі частини; 

б) десять рівновеликих частин; 

в) сто рівновеликих частин; 

г) п'ять рівновеликих частин. 

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г. 
 

29. Розділяють ранжований варіаційний ряд на п'ять рівних частин: 

а) квартілі; б) квінтілі; в) перцентілі; г) децилі. 
Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г. 
 

30. Розділяють ранжований варіаційний ряд на десять рівних частин: 
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а) квартілі; б) квінтілі; в) перцентілі; г) децилі. 
Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г. 
 

31. Квартілі – значення ознаки, які розділяють ранжований варіаційний ряд 
на: 

а) чотири рівні частини;     в) десять рівних частин; 

б) п'ять рівних частин;     г) сто рівних частин.  

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г. 
 

32. Коефіцієнт асиметрії – це характеристика: 
а) структури варіаційного ряду;  в) динаміки варіаційного ряду;  
б)  розміру варіації;  г) форми варіації. 
Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г. 
 

33. Коефіцієнт Джині характеризує: 
а) ступінь нерівномірності розподілу ознаки у сукупності; 
б) структуру розподілу ознаки у сукупності; 
в) ступінь диференціації ознаки у сукупності; 
г) форму розподілу ознаки у сукупності; 
д) ступінь варіації ознаки у сукупності. 
Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в, г; 4) г, д. 

 

34. До видів розподілу належать: 
а) нормальний розподіл;     в ) кумулятивний розподіл; 
б) біномінальний розподіл;    г) розподіл Пуасона. 
Відповіді: 1) а, в; 2) а, б; 3) в, г; 4) б, г. 
 

35. Якщо у якості постійної величини прийнято середню арифметичну, то 
обчислювані моменти називатимуться: 

а) умовні;  в) умовно-початкові; 
б) центральні;  г)умовно-центральні. 
Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г. 
 

36. Якщо середнє значення варіюючої ознаки у сукупності дорівнює 50, 

мода 40, медіана 55, можна зробити висновок, що розподіл ознаки є: 
а) симетричним; б) приблизно симетричним; в) несиметричним; 

г) з правобічною асиметрією; д) з лівобічною асиметрією. 

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

 

37. У першій сукупності модальне значення ознаки становить 100, у 
другій сукупності 140. Середнє значення ознаки в обох сукупностях 

становить 120. 

У першій сукупності асиметрія: 
а) лівобічна; б) правобічна; в) нульова. 
У другій сукупності асиметрія: 



 52 

г) лівобічна; д) правобічна; е) нульова. 
Відповіді: 1) а, д; 2) б, г; 3) а, е; 4) в, д. 

 

38. У першій сукупності середнє значення ознаки становить 120, модальне 
значення ознаки становить 100, середньоквадратичне відхилення 40. У 

другій сукупності ці показники становлять, відповідно, 150, 140 і 50. 

Ступінь асиметрії вищий: 

а) у першій сукупності; 
б) у другій сукупності; 
в) в обох сукупностях однаков; 
г) висновок зробити неможливо. 
Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г. 
 

39. Знання форми розподілу дозволяє: 
а) встановити ймовірність відхилень від середнього значення, що 

найчастіше зустрічаються у даній сукупності; 
б) встановити довірчий інтервал варіації ознаки; 

в) зробити прогноз; 
г) оцінювати ступінь однорідності сукупності, асиметрії та ексцесу 

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

40. Критерій Пірсона не може бути розрахований на основі: 
а) емпіричних даних; б) кумулятивних частот; в) теоретичних частот; 
г) частостей; д) кількості ступенів свободи. 

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

 

41. Якщо розрахункове значення критерію Пірсона становить 10, а його 
табличне значення дорівнює 12,59, то ряд розподілу: 

а) не відповідає нормальному закону розподілу;   

б) відповідає.  
Якщо розрахункове значення критерію Пірсона збільшиться на 5, а 

теоретичне значення не зміниться, ряд розподілу: 
в) відповідатиме нормальному закону розподілу;  

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

42. Графік нормального розподілу являє собою: 

а) симетричну дзвоноподібну криву; 
б) дзвоноподібну криву з певним зміщенням верхівки; 

в) криву, яка має максимальне значення в крапці, що відповідає середній 

арифметичній ряду; 
г) криву, яка має максимальне значення в крапці, що відповідає моді й 

медіані ряду. 
Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г. 
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43. Якщо емпіричне значення варіанти становить 200, середнє значення 
ознаки у сукупності становить 250, а середньоквадратичне відхилення дорівнює 
100, то нормоване відхилення становить: 

а) 0,5;                  б) 0,75;           в)-0,75;            г)-0,5. 

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г. 
 

Частина 3  

 

1. Розподіл проданого магазином взуття нормальний. Його середнє 
значення, мода та медіана дорівнюють 38. Це означає, що:  

а) кількість проданих пар взуття розміром 39 дорівнює кількості проданих 
пар розміром 40;  

б) кількість проданих пар взуття розміром 37 дорівнює кількості проданих 
пар розміром 39;  

в) кількість проданих пар взуття розміром 36 дорівнює кількості проданих 
пар розміром 40;  

г) кількість проданих пар взуття розміром 36 дорівнює кількості проданих 
пар розміром 39.  

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

2. При аналізі форми розподілу статистичної сукупності отримано 
коефіцієнт асиметрії -0,15. Це означає, що:  

а) медіана і середнє значення сукупності однакові;  
б) всі варіанти сукупності зустрічаються приблизно однакову кількість 

разів;  
в) у сукупності переважають варіанти із меншими значеннями;  

г) у сукупності переважають варіанти із більшими значеннями.  

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

3. При аналізі форми розподілу статистичної сукупності отримано 
коефіцієнт асиметрії – 0,35. Це означає, що:  

а) у сукупності є декілька варіант із аномально малими (порівняно з 
іншими) значеннями;  

б) у сукупності є декілька варіант із аномально великими (порівняно з 
іншими) значеннями;  

в) у сукупності переважають варіанти із меншими значеннями;  

г) у сукупності переважають варіанти із більшими значеннями.  

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

4. Медіанний вік наречених в містах України становить 25 років, а 
середній вік – 29 років. Це означає, що:  

а) розподіл наречених за віком має правосторонню асиметрію;  

б) розподіл наречених за віком має лівосторонню асиметрію;  

в) переважна більшість наречених є молодші;  
г) переважна більшість наречених є старші.  
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Відповіді: 1) а, в; 2) б, в; 3) а, г, 4) б, г.  
 

5. Медіанна тривалість розірваних шлюбів у селах України становить 10 

років, а середня тривалість – 12 років. Це означає, що:  
а) розподіл розірваних шлюбів за тривалістю має правосторонню 

асиметрію;  

б) розподіл розірваних шлюбів за тривалістю має лівосторонню асиметрію;  

в) тривалість переважної більшості розірваних шлюбів є довша;  
г) тривалість переважної більшості розірваних шлюбів є коротша.  
Відповіді: 1) а, в; 2) б, в; 3) а, г, 4) б, г.  
 

6. Коефіцієнт асиметрії розподілу областей України за часткою 

україномовного населення дорівнює -0,7. Це означає, що:  
а) розподіл областей України за часткою україномовного населення має 

правосторонню асиметрію;  

б) розподіл областей України за часткою україномовного населення має 
лівосторонню асиметрію;  

в) частка україномовного населення більшості областей є висока, і лише 
декількох – невисока;  

г) частка україномовного населення більшості областей є невисока, і лише 
декількох – висока.  

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

7. При аналізі даних про перевезення пасажирів автомобільним 

транспортом одержано такі показники: центральний момент 3-го порядку – 245, 

4-го порядку – 625; середньоквадратичне відхилення в кубі – 320, в четвертій 

степені – 200. Це означає, що розподіл:  
а) нормальний; б) має правосторонню асиметрію;  

в) має лівосторонню асиметрію; г) гостровершинний; д) плосковершинний.  

Відповіді: 1) а, б; 2) б, в; 3) в, г, д; 4) Ваш варіант відповіді.  
 

8. При аналізі даних про перевезення пасажирів автомобільним 

транспортом одержано такі показники: центральний момент 3-го порядку – 245, 

4-го порядку – 625; середньоквадратичне відхилення в кубі – 320, в четвертій 

степені – 200. Це означає, що розподіл:  
а) нормальний; б) має правосторонню асиметрію;  

в) має лівосторонню асиметрію; г) гостровершинний; д) плосковершинний.  

Відповіді: 1) а, б; 2) б, в; 3) в, г, д; 4) Ваш варіант відповіді.  
 

9. Відомо, що розподіл студентів за шкалою ECTS (A, B, C, D, E), є 
нормальний. Це означає, що однаковою є ймовірність отримання оцінок:  

а) A i C; б) A i E; в) C i D; г) B i D.  

Відповіді: 1) а, в; 2) б, в; 3) а, г, 4) б, г.  
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10. Коефіцієнт асиметрії дорівнює 0,732, а коефіцієнт ексцесу становить 
0,456. Це означає, що розподіл: 

а) нормальний;  

б) гостровершинний;  

в) має правосторонню асиметрію; 

г) плосковершинний. 

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

Частина 4 

 

Вставте відсутні слова. 
 

1. Крива співвідношення частот і значень варіюючої ознаки називається 
________ ________ .  

2. Інтенсивність структурних зрушень оцінюється за допомогою ________ 

________ або ________ ________ відхилень часток.  
3. ________ ________ характеризує співвідношення часток.  
4. Для порівняння ступеня асиметрії різних розподілів використовується 

________ ________.  

5. Середня арифметична, мода і медіана мають однакове значення при 

________ розподілі.  
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СТАТИСТИЧНІ МЕТОДИ ВИМІРЮВАННЯ ЗВ'ЯЗКІВ 

 

Частина 1  

 

Визначити чи є правильними наведені твердження. 
 

1.  За статистичною природою всі зв'язки можна поділити на функціональні та 
стохастичні. 

2. Якщо зі збільшенням факторної ознаки зростає і результативна, то 
прямолінійний зв'язок буде зворотнім. 

3. Криволінійні зв'язки можуть бути виражені рівняннями параболи, 

гіперболи або степеневої функції. 
4. Вивчення залежності результативної ознаки від однієї факторної ознаки 

називається простою кореляцією. 

5. Балансовий метод встановлює взаємозв'язок між показниками за 
допомогою балансової таблиці. 

6. Якщо кореляційне відношення дорівнює 1, то зв'язок між ознаками 

стохастичний. 

7. Якщо значення критерія Фішера менше значення критерія Стьюдента, то з 
прийнятим ступенем ймовірності можна стверджувати про наявність 
впливу фактора, який вивчається. 

8. Для виявлення та вимірювання зв'язків між якісними ознаками 

використовують рангові методи кореляції. 
9. Ранг – це порядковий номер ознаки у зростаючому ряді розподілу. 
10. Коефіцієнти асоціації та контингенції застосовують для вимірювання 

тісноти зв'язків кількісних ознак. 
11. Значення індексу кореляції знаходиться в межах від -1 до +1. 

12. Показник кореляційного відношення вважають вірогідним якщо значення 
критерія Стьюдента більше або дорівнює 3. 

13. Щільність зв'язку характеризує порівняння міжгрупової дисперсії із 
загальною. 

14. Дисперсійний аналіз дає можливість вивчити форму зв'язку. 
15. При дисперсійному аналізі факторна ознака може бути як кількісною, так і 

якісною. 

 

Частина 2  

 

Серед наведених відповідей на запитання обрати одну правильну. 
 

1. За напрямом зв’язки між явищами у статистиці поділяють на:  
а) помірні, інтенсивні;    в) прямі, обернені; 
б) прямолінійні, криволінійні;    г) прямолінійні, оберненолінійні.  
Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г. 
 

Тема 7 



 57 

2. Функціональним є зв’язок, за якого:  
а) одному значенню факторної ознаки відповідає декілька значень 

результативної;  
б) одному значенню факторної ознаки відповідає одне значення 

результативної;  
в) при збільшенні (зменшенні) факторної  ознаки результативна аналогічно 

збільшується (зменшується);  
г) статистичну залежність між ознаками можливо виразити аналітичним 

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

3. Напрям на інтенсивність зв’язку можна визначити за допомогою:  

а) емпіричного коефіцієнта детермінації;  
б) емпіричного кореляційного відношення;  
в) лінійного коефіцієнта кореляції.  
Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) б, в.  
 

4. Якщо зв’язок між факторною та результативною ознаками прямий, тоді:  
а) зі збільшенням факторної ознаки результативна збільшується;  
б) зі зменшенням факторної ознаки результативна зменшується;  
в) зі збільшенням факторної ознаки результативна зменшується;  
г) зі зменшенням факторної ознаки результативна збільшується.  
Відповіді: 1) а, б; 2) б, в; 3) в, г, 4) а, г.  
 

5. Якщо емпіричне кореляційне відношення дорівнює –1, це означає, що:  
а) групувальна ознака зумовлює 100% варіації результативної ознаки;  

б) зв’язок між ознаками обернений та функціональний;  

в) зв’язок між ознаками прямий та функціональний.  

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) Ваш варіант відповіді.  
 

6. Якщо лінійний коефіцієнт кореляції дорівнює -0,81, зв’язок між 

чинниками:  

а) слабкий; б) щільний; в) прямий; г) обернений.  

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

7. Коефіцієнт регресії а1 показує:  
а) на скільки в середньому зміниться значення результативної ознаки, 

якщо факторна змінюється на одиницю;  

б) на скільки відсотків зміниться значення результативної ознаки, якщо 
факторна змінюється на один відсоток;  

в) скільки відсотків варіації результативної ознаки пояснює варіація 
факторної;  

г) ступінь щільності і напрям зв’язку між двома чинниками.  

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г.  
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8. З наведених пар ознак результативними є:  
а) розмір податку;     в) сукупний доход сім'ї; 
б) розмір прибутку;    г) заощадження. 
Відповіді: 1) а, г; 2) а, в; 3) б, в; 4) б, г. 
 

9. З наведених пар ознак факторними є: 
а) сума виплачених дивідендів;   в) ціни на товар; 
б) розмір акціонерного капіталу;   г) попит на товар.  

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

10. З наведених залежностей кореляційними є: 
а) плата за кредит від проценту за користування ним; 

б) молочна продуктивність корів від рівня їх годівлі. 
Відповіді: 1) а; 2) б; 3) а, б; 4) правильної відповіді немає. 
 

11. З наведених залежностей кореляційними є: 
а) вартість виробленої продукції від обсягу виробництва; 
б) урожайність сільськогосподарської культури від якості ґрунту. 
Відповіді: 1) а; 2) б; 3) а, б; 4) правильної відповіді немає. 
 

12. Кореляційне відношення це: 
а) частка  дисперсії у залишковій; 

б) частка міжгрупової дисперсії у загальній; 

в) частка залишкової дисперсії у загальній; 

г) сума міжгрупової та загальної дисперсії. 
Відповідь: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г. 
 

13. Кореляційне відношення використовують для оцінки щільності зв'язку, 
якщо кількісними ознаками є: 

а) лише факторна ознака; б) лише результативна ознака; в) обидві ознаки 

кількісні; г) обидві ознаки описові. 
Відповіді: 1) а; 2) б; 3) б, в; 4) в, г. 
 

14. Якщо η2 
= 0, то це означає, що: 

а) розбіжності між груповими середніми відсутні;  
б) значення варіант в межах груп однакові;  
в) зв'язок відсутній;  

г) зв'язок функціональний. 

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

15. Якщо факторна та результативна ознаки є кількісними, то для аналізу 
зв'язку між ними застосовують: 

а) комбінаційний розподіл за двома ознаками;  

б) рівняння регресії;  
в) аналітичне групування. 
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Відповіді: 1) б; 2) а, б; 3) б, в; 4) а, б, в.  
 

16. Якщо факторна ознака описова, а результативна кількісна, то для 
аналізу зв'язку між ними застосовують: 

а) комбінаційний розподіл за двома ознаками;  

б) рівняння регресії;  
в) аналітичне групування.  
Відповіді: 1) в; 2) а, в; 3) а, б; 4) а, б, в. 
 

17. Ефект впливу факторної ознаки на результативну визначається за: 
а) комбінаційним групуванням; б) аналітичним групуванням; в) рівнянням 

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

18. Якщо R2
=1, тоді: 

а) лінія регресії проходить через усі емпіричні точки;  

б) лінія регресії проходить паралельно осі абсцис; 
в) зв'язок відсутній;  

г) зв'язок функціональний. 

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

19. Якщо коефіцієнт детермінації дорівнює нулю, то: 
а) відсутні відхилення емпіричних значень результативної ознаки від 

теоретичних; 
б) відсутні відхилення теоретичних значень результативної ознаки від 

середньої величини; 

в) зв'язок функціональний; 

г) зв'язок відсутній. 

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

20. Коефіцієнт детермінації характеризує: 
а) частку варіації факторної ознаки за рахунок результативної; 
б) частку варіації результативної ознаки, пов’язану з варіацією факторної. 
Чи ідентичні за змістом R

2
 та η2

: 

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

21. Суть методу найменших квадратів полягає у тому, що мінімізується: 
а) сума квадратів відхилень фактичних значень від базисних; 
б) різниця квадратів відхилень фактичних значень від теоретичних; 
в) сума квадратів відхилень фактичних значень від теоретичних; 
г) сума відхилень фактичних значень від теоретичних. 
Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г. 
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22. Коефіцієнт кореляції рангів використовують для оцінки щільності 
зв’язку між: 

а) кількісними ознаками;  

б) ознаками, значення яких можна упорядкувати;  

в) будь-якими атрибутивними ознаками. 

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

23. Коефіцієнт взаємної спряженості використовують для оцінки щільності 
зв’язку між ознаками, якщо: 

а) обидві ознаки атрибутивні;  
б) лише факторна ознака атрибутивна;  
в) лише результативна ознака атрибутивна;  
г) обидві ознаки кількісні. 
Відповіді: 1) а, б, в; 2) а, б, в, г; 3) а, б; 4) а. 
 

24. Якщо коефіцієнт взаємної спряженості дорівнює нулю, то умовні 
розподіли результативної ознаки: а) збігаються; б) не збігаються.  

Факторна і результативна ознаки: в) залежні; г) незалежні.  
Відповіді: 1) а, в; 2) а, г; 3) б, в; 4) б, г. 
 

25. Для оцінки щільності зв’язку між альтернативними ознаками можна 
використати: 

а) коефіцієнт взаємної спряженості; б) коефіцієнт асоціації; в) коефіцієнт 
ксі-квадрат χ2

.  

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

26. Параметри рівняння регресії можна визначити за допомогою: 

а) методу найменших квадратів; 
б) точкового  методу; 
в) графічного методу; 
г) балансового методу. 
Відповіді: 1) а, б; 2) б, в; 3) а, б, в; 4) а, г. 
 

27. Якщо значення коефіцієнта регресії більше 1, то зв'язок результативної 
ознаки з факторною є: 

а) прямим;      в) вірогідним; 

б) зворотнім;      г) не можливо визначити. 

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г. 
 

28. Рівняння прямої має вигляд: 
а) хаау

х 10
+= ;     в) 2

210
хахаау

х
++= ; 

б) 
х

а
ау

х
1

0
+= ;     г) 1

0

а

х
хау += . 

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г. 
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29. Рівняння параболи має вигляд: 

а) хаау
х 10

+= ;     в) 2

210
хахаау

х
++= ; 

б) 
х

а
ау

х
1

0
+= ;     г) 1

0

а

х
хау += . 

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г. 
 

30. Рівняння гіперболи має вигляд: 

а) хаау
х 10

+= ;     в) 2

210
хахаау

х
++= ; 

б) 
х

а
ау

х
1

0
+= ;     г) 1

0

а

х
хау += . 

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г. 
 

Частина 3  

 

1. Якщо коефіцієнт детермінації дорівнює 1, то це означає, що: 
а) розбіжності між груповими середніми відсутні;  
б) значення варіант в межах груп однакові;  
в) зв'язок відсутній; 

г) зв'язок функціональний. 

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г. 
 

2. Зв'язок між процентною ставкою на кредит (%) та терміном надання 
кредиту (днів) описано рівнянням регресії:   У = 18 + 0,5х. 

Це значить, що з подовженням терміну користування кредитом на 1 день 
процентна ставка збільшиться в середньому на: 

а) 5%;        в) 0,5%; 

б) 18%;      г) 18,5%. 

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г. 
 

3. Зв'язок  між  прибутком підприємств (тис. грн.) та числом днів 
прострочених платежів описано рівнянням регресії: У = 100 - 0,4х. 

Це означає, що з кожним днем прострочених платежів прибуток у 
середньому зменшуватиметься: 

а) на 0,4 грн.;      

б) у 0,4 рази; 

в) за відсутності платежів становить 99,6 тис. грн.;  

г) за своєчасної сплати дорівнює 100 тис. грн. 

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г. 
 

4. Лінійний коефіцієнт кореляції між середньодушовим доходом сім’ї та 
бажаною кількістю дітей становить 0,4. Це означає, що варіація результативної 
ознаки пояснюється варіацією факторної, у % на: 

а) 40; б) 60; в) 16 ; г) 84. 
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Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г. 
 

5. Лінійний коефіцієнт кореляції між рівнем механізації робіт та 
продуктивністю праці дорівнює 0,6. Це означає, що варіація продуктивності 
праці пояснюється варіацією рівня механізації робіт, у % на: 

а) 60; б) 40; в) 36; г) 64. 

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г. 
 

6. Зв’язок між рівнем прибутковості активів та часткою високоліквідних 
активів оцінено за допомогою коефіцієнта детермінації, який становить 0,54. Це 
означає, що варіація частки високоліквідних активів пов’язана з варіацією 

прибутковості активів, у % на:  
а) 54; б) 46;  

або варіація прибутковості активів пов’язана з варіацією частки 

високоліквідних активів, у % на:  
в) 54; г) 46. 

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г. 
 

7. Зв’язок між середнім балом успішності студентів на І курсі та оцінками 

на вступних іспитах оцінено коефіцієнтом детермінації, який становить 0,36. Це 
означає, що варіація успішності студентів пояснюється варіацією оцінок на 
вступних іспитах, у % на: 

а) 64; б) 60; в) 36; г) 40. 

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г. 
 

8. Зв'язок між річним споживанням м'яса та м'ясопродуктів (кг) та 
середньодушовим доходом населення за рік (грн.) описано рівнянням регресії:   
У = 36+0,02х. 

Це значить, що з підвищенням середньодушового доходу на 10 грн., 

споживання м'яса та м'ясопродуктів збільшиться в середньому на: 
а) 20 г; б) 200 г; в) 2 кг; г) 36,2 кг. 
Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г. 
 

9. Якщо коефіцієнт асоціації дорівнює 0,53, зв’язок між ознаками:  

а) існує; б) не існує; в) прямий; г) обернений.  

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г. 
 

10.  Якщо коефіцієнт контингенції дорівнює -0,18, зв’язок між чинниками:  

а) існує; б) не існує; в) прямий; г) обернений.  

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

 

Вставте відсутні слова. 
 

1. ________ – це взаємозв'язок між ознаками, що полягає в зміні середнього 
значення однієї з них залежно від зміни іншої.  

2. При _________ зв'язку рівній зміні факторної ознаки відповідає рівна 
зміна результативної.  

3. Індекс кореляції визначають зіставленням _________ дисперсії та 
_________. 

4. Для оцінки надійності кореляційних характеристик використовують 
критерії _________ або _________.  

5. __________ – це зв'язок, при якому кожному значенню факторної ознаки  

відповідають декілька різних значень результативної ознаки.  
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АНАЛІЗ ІНТЕНСИВНОСТІ ДИНАМІКИ  

 

Частина 1  

 

Визначити чи є правильними наведені твердження. 
 

1. Процес розвитку суспільних явищ у часі називається динамікою. 

2. Частка від ділення базисних коефіцієнтів (темпів) дорівнює проміжному 
ланцюговому. 

3. Середній рівень у моментних рядах динаміки з рівними інтервалами між 

датами визначають за формулою середньої арифметичної зваженої. 
4. Кінцевий базисний темп зростання дорівнює добутку ланцюгових 

абсолютних приростів. 
5. Рівні інтервального ряду динаміки не залежать від тривалості інтервалу. 
6. Темп зростання обчислюється як добуток рівнів ряду. 
7. Якщо кожний рівень ряду порівнюється з попереднім, характеристики 

динаміки називаються ланцюговими. 

8. Середній рівень інтервального ряду динаміки з нерівними проміжками часу 
визначають за формулою середньої арифметичної простої. 

9. Аналіз змін у часі можна провести з використанням таких показників як 
абсолютний приріст, темп зростання, темп приросту. 

10. Фіксує стан явища на певний момент часу рівень інтервального ряду 
динаміки. 

11. Характеристики динаміки, обчислені відносно постійної бази, називаються 
базисними. 

12. Кінцевий базисний абсолютний приріст дорівнює сумі ланцюгових 
абсолютних приростів. 

13. Співвідношення абсолютного приросту і базового рівня є вимірником 

відносної швидкості зростання. 
14. Агрегований результат процесу, який залежить від тривалості часового 

інтервалу, відображає рівень моментного ряду динаміки. 

15. Залежно від статистичної природи показника-рівня розрізняють динамічні 
ряди абсолютних, середніх та відносних величин. 

 

Частина 2  

 

Серед наведених відповідей на запитання обрати одну правильну. 
 

1. Ряд динаміки характеризує:  
а) структуру сукупності за будь-якою ознакою;  

б) зміну характеристики сукупності у просторі;  
в) зміну характеристики сукупності у часі.  
Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) всі перелічені.  
 

Тема 8 
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2. Будь-який динамічний ряд складається з: 
а) абсолютних величин;    в) показників часу;  

б) відносних величин;    г) рівнів ряду. 
Відповіді: 1) а; 2) б; 3) б, в; 4) в, г.  
 

3. Особливостями моментних рядів динаміки є: 
а) величина рівнів залежить від тривалості періоду; 
б) величина рівнів не залежить від тривалості періоду; 
в) якщо рівні виражені абсолютними величинами, то їх можна складати; 

г)  якщо рівні виражені абсолютними величинами, то їх неможна складати; 

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

4. Особливостями інтервальних рядів динаміки є: 
а) величина рівнів залежить від тривалості періоду; 
б) величина рівнів не залежить від тривалості періоду; 
в) якщо рівні виражені абсолютними величинами, то їх можна складати; 

г) якщо рівні виражені абсолютними величинами, то їх неможна складати; 

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) всі перелічені.  
 

5. Зміну у часі одного показника характеризує ряд динаміки: 

а) первинний;     в) одномірний; 

б) похідний;      г) багатомірний. 

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

6. Зміну у часі двох і більше показників характеризує ряд динаміки: 

а) первинний;     в) одномірний; 

б) похідний;      г) багатомірний. 

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

7. Паралельні ряди та ряди взаємопов'язаних показників є різновидами 

ряду динаміки: 

а) первинного;     в) одномірного; 
б) похідного;      г) багатомірного. 
Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г.  
 

8. Зв'язок між показниками багатомірного динамічного ряду може бути: 

а) функціональним;    в) адитивним; 

б) кореляційним;     г) мультиплікативним. 

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

9. Моментний ряд динаміки характеризує рівень розвитку явища:  
а) на дати;       

б) за інтервали часу.  
Відповіді: 1) а; 2) б; 3) а, б; 4) Ваш варіант відповіді.  
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10.  Ряд динаміки характеризує рівень розвитку явища: 
а) на певні дати;  

б) за певні інтервали часу.  
Відповіді: 1) а; 2) б; 3) а, б; 4) правильної відповіді немає. 
 

11.  Моментним рядом динаміки є: 
а) склад населення за віком станом на 1 січня 2013 р.;  
б) капітал банківської системи на початок кожного місяця поточного року. 
Відповіді: 1) а; 2) б; 3) а, б; 4) правильної відповіді немає. 
 

12.  Інтервальним рядом динаміки є: 
а) щорічно виплачені дивіденди на акції компанії, яка заснована у 1998 р.; 
б) розподіл минулорічного прибутку компанії на дивіденди, поповнення 
статутного капіталу тощо. 
Відповіді: 1) а; 2) б; 3) а, б; 4) правильної відповіді немає. 
 

13.  Залишки обігових коштів фірми на кінець кожного кварталу – це ряд 
динаміки: 

а) інтервальний; б) моментний.  

Середній рівень цього ряду  розраховується за формулою середньої: 
в) арифметичної; г) хронологічної. 
Відповіді: 1) а, в; 2) а, г; 3) б, в; 4) б, г. 
 

14.  За минулий рік обсяги промислового виробництва зросли на 2,5%, а 
оптові ціни на промислову продукцію зменшились у середньому на 1,2%. 

Темп зростання обсягів промислового виробництва становить, %:  

а) 102,5; б) 97,5; оптових цін: в)  101,2; г) 98,8.  

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

15.  Темпи приросту визначаються: 
а) як відношення абсолютного приросту до рівня ряду, що є базою 

порівняння; 
б) відношення абсолютного приросту до темпу зростання; 
в) різниця між рівнями ряду динаміки; 

г) відношення рівнів ряду динаміки. 

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

16.  Абсолютне значення 1% приросту дорівнюватиме: 
а) рівню ряду динаміки, поділеному на темп приросту; 
б) абсолютному приросту, поділеному на темп приросту; 
в) 1% рівня, взятого за базу порівняння; 
г) абсолютному приросту, розділеному на рівень ряду динаміки. 

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

17.  Абсолютний приріст обчислюють як: 
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а) різницю між рівнями ряду динаміки; 

б) відношення рівнів ряду динаміки; 

в) суму рівнів ряду динаміки; 

г) рівень ряду динаміки, помножений на 100%. 

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

18.  Темп ряду динаміки розраховують як: 
а) різницю між рівнями ряду динаміки; 

б) відношення рівнів ряду динаміки; 

в) суму рівнів ряду динаміки; 

г) рівень ряду динаміки, помножений на 100%. 

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

19.  Прикладом моментного ряду динаміки є: 
а) щоденне надходження грошей до каси магазину; 
б) розподіл підприємств за галузевою специфікою; 

в) залишки продукції на складі підприємства на початок кожного кварталу; 
г) щомісячний прибуток підприємства. 
Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г.  
 

20. Прикладом інтервального ряду динаміки є:  
а) кількість студентів станом на 1.09.2013;  

б) вартість основних засобів підприємства на початок кожного місяця 
поточного року; 

в) обсяг реалізації підприємства по місяцям поточного року; 
г) щоденне надходження грошей до каси магазину. 
Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г.  
 

21. Рівень ряду динаміки – це: 
а) значення показника на певну дати чи момент часу; 
б) ряд періодів (моментів часу); 
в) сукупність 1) і 2); 

г) всі відповіді – невірні. 
Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г.  
 

22.  Базисний абсолютний приріст дорівнює: 
а) сумі ланцюгових абсолютних приростів; 
б) добутку ланцюгових абсолютних приростів. 
Базисний темп зростання дорівнює: 
в) сумі абсолютних темпів зростання;  
г) добутку ланцюгових темпів зростання. 
Відповіді: 1) а, в; 2) а, г; 3) б, г; 4) б, в. 
 

23. За стабільних абсолютних приростів темпи приросту: 
а) зменшуються; б) залишаються стабільними.  
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За стабільних темпів приросту абсолютні прирости:  

в) зростають; г) залишаються стабільними.  

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

24.  Середній темп (коефіцієнт) зростання обчислюємо за середньою:  

а) хронологічною; б) арифметичною простою; в) арифметичною зваженою; 

г) геометричною.  

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

25. При розрахунку середнього темпу зростання за допомогою середньої 
геометричної, підкорінний обсяг є:  

а) добутком ланцюгових темпів зростання; б) сумою ланцюгових темпів 
зростання.  

При цьому показник ступеня кореня дорівнює:  
в) числу рівнів ряду динаміки; г) числу ланцюгових темпів зростання.  
Відповіді: 1) а, в; 2) а, г; 3) б, в; 4) б, г.  

 

26. Середній рівень інтервального ряду динаміки з рівними періодами часу 
визначають за формулою: 

а) середньої арифметичної простої;  
б) середньої арифметичної зваженої; 
в) середньої хронологічної; 
г) середньої геометричної. 
Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г.  
 

27. Абсолютний приріст може бути: 

а) додатним;      в) рівним нулю; 

б) від'ємним;      г) всі відповіді вірні. 
Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г.  
 

28. Прикладом адитивно зв'язаних рядів є: 
а) динаміка чисельності всього населення і в тому числі міського і 

сільського; 
б) динаміка посівної площі, урожайності і валового збору певної 

сільськогосподарської культури; 

в) динаміка фонодоозброєності і продуктивності праці; 
г) всі відповіді вірні. 
Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г.  
 

29. Прикладом мультплікативно зв'язаних рядів є: 
а) динаміка чисельності всього населення і в тому числі міського і 

сільського; 
б) динаміка посівної площі, урожайності і валового збору певної 

сільськогосподарської культури; 

в) динаміка фонодоозброєності і продуктивності праці; 
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г) всі відповіді вірні. 
Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г.  
 

30. Конкурс на вступних іспитах до вищого навчального закладу 
змінювався відносно попереднього року, %:  у 2010 р. − 79%;  2011 р. − 82%; 

2012 р. − 87%;  2013 р. − 86%. Середньорічний темп зростання конкурсу 
можна розрахувати за формулою середньої: 

а) арифметичної;      в) геометричної; 
б) гармонічної;     г) хронологічної. 
Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г.  
 

31. Кредитні ресурси комерційного банку за місяцями кварталу 
становили, млн. грн.: 

1.01 – 32,2; 1.02 – 30,9; 1.03 – 34,3; 1.04 – 36,0. 

Середньоквартальний розмір кредитних ресурсів може бути визначений за 
формулою:  

а) арифметичної простої;    в) хронологічної; 
б) арифметичної зваженої;   г) геометричної.  
Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г. 
 

32. Чисельність населення міста станом на 1.01 кожного року становила: 
 

Рік 1 2 3 4 5 

Чисельність населення, 
тис. чол.  

206 209 213 216 218 

 

Середньорічна чисельність населення міста за 4 роки може бути визначена 
за формулою:  

а) арифметичної простої;   в) хронологічної;  
б) арифметичної зваженої;   г) геометричної.  
Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г. 
 

Частина 3  

 

1. Темп зростання продуктивності праці робітників дорівнює 1,25. Це 
означає, що: 

а) продуктивність праці зменшилась на 25 %; 

б) продуктивність праці збільшилась на 1,25 тис. грн.; 

в) продуктивність праці збільшилась  в 1,25 рази; 

г) продуктивність праці збільшилась на 25 %. 

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г. 
 

2. Середній темп зростання обсягу товарообороту дорівнює 1,05. Це 
означає, що: 

а) товарооборот збільшився на 0,05 %; 
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б) товарооборот збільшився на 1,05 тис. грн.; 

в) товарооборот в середньому збільшився  в 1,05 рази; 

г) середній темп зростання обсягу товарообороту збільшився  в 1,05 рази. 

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г. 
 

3. Абсолютне значення 1 % приросту витрат на оплату праці дорівнює 0,25. 

Це означає, що: 
а) витрати на оплату праці зменшились на 0,25 %; 

б) витрати на оплату праці збільшились на 0,25 тис. грн.; 

в) витрати на оплату праці збільшились  на 0,25 %; 

г) на кожний відсоток приросту припадає 0,25 тис. грн. суми витрат на 
оплату праці. 

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г. 
 

4. Середній абсолютний приріст обсягу товарних запасів за 2011-2013 рр. 

дорівнює 45. Це означає, що: 
а) обсяг товарних запасів збільшився на 45 %; 

б) обсяг товарних запасів в середньому збільшився на 45 тис. грн.; 

в) обсяг товарних запасів в середньому збільшився на 45 %; 

г) середній абсолютний приріст обсяг товарних запасів збільшився на 45 

тис. грн. 

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г. 
 

5. Середній темп зростання обсягу товарообороту дорівнює 0,85. Це 
означає, що: 

а) товарооборот зменшився на 0,85 %; 

б) товарооборот зменшився на 0,85 тис. грн.; 

в) товарооборот зменшився  в 0,85 рази; 

г) правильної відповіді немає. 
Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г. 
 

6. Абсолютний приріст середньорічної вартості основних засобів дорівнює 
201. Це означає, що: 

а) середньорічна вартість основних засобів збільшилась на 201 %; 

б) середньорічна вартість основних засобів збільшилась на 201 тис. грн.; 

в) середньорічна вартість основних засобів збільшилась в 2,01 рази; 

г) середньорічна вартість основних засобів зменшилась на 201 тис. грн. 

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г. 
 

7. Абсолютний приріст доходів операторів мобільного зв'язку дорівнює    
„-20”. Це означає, що: 

а) доходи зменшились на 20 %; 

б) доходи збільшились на 20 тис. грн.; 

в) доходи зменшились в 0,2 рази; 

г) доходи зменшились на 20 тис. грн. 
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Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г. 
 

8. Темп зростання реальної заробітної плати дорівнює 0,94. Це означає, що: 
а) реальна заробітна плата збільшилась на 0,94 %; 

б) реальна заробітна плата збільшилась на 0,94 тис. грн.; 

в) реальна заробітна плата складає 94 % рівня попереднього періоду; 
г) реальна заробітна плата зменшилась в  0,94 рази.  

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г. 
 

9. Середній темп приросту чисельності населення області дорівнює 5. Це 
означає, що: 

а) чисельність населення області в середньому збільшилась на 5 %; 

б) чисельністьнаселення області збільшилась на 5 тис. грн.; 

в) чисельність населення області в середньому збільшилась  у 5 разів; 
г) середній темп приросту чисельності населення області збільшився  на 5% . 

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г. 
 

10. Середня абсолютна швидкість виробництва продукції в регіоні склала 
30,5. Це означає, що: 

а) щорічно виробництво продукції зростає в середньому на 30,5 млн.грн.; 

б) щорічно виробництво продукції зростає в середньому на 30,5 %; 

в) виробництво продукції складає 30,5 % рівня попереднього року; 
г) середній абсолютний приріст виробництва продукції збільшився на 30,5 

млн. грн. 

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г. 
 

Частина 4  

 

Вставте відсутні слова. 
 

1. У __________ ряду за умови рівномірної зміни показника між датами, 

середня величина між двома датами розраховується як півсума значень на 
початок і кінець періоду. 

2. Інтенсивність зміни рівнів ряду оцінюється відносною величиною − 

__________ __________, який являє собою кратне відношення рівнів у формі 
коефіцієнта чи відсотка.  

3. Середній темп зростання обчислюється за формулою середньої 
__________ з ___________ темпів зростання.  

4. У моментних та інтервальних рядах динаміки з __________ періодами 

(проміжками) часу для обчислення середнього рівня ряду використовують 
середню __________ зважену.  

5. Окремі числові значення розмірів явищ називають __________ 

__________. 
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АНАЛІЗ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТА КОЛИВАНЬ  

 

Частина 1  

 

Визначити чи є правильними наведені твердження. 
 

1. Під тенденцією розуміють загальний напрямок до зростання, зниження або 
стабілізації рівня явища з плином часу. 

2. Трендом називається досить плавна і стійка зміна рівня явища в часі, 
більш-менш вільна від випадкових коливань. 

3. До основних способів порівнянності рядів динаміки відносять: приведення 
рядів динаміки до єдиної основи та зімкнення рядів динаміки. 

4. До основних способів порівнянності рядів динаміки відносять: зімкнення 
рядів динаміки та аналітичне вирівнювання. 

5. До основних способів порівнянності рядів динаміки відносять: аналітичне 
вирівнювання, метод плинних середніх та метод укрупнення інтервалів. 

6. До основних способів виявлення тенденції розвитку явищ відносять: 
приведення рядів динаміки до єдиної основи та зімкнення рядів динаміки. 

7. До основних способів виявлення тенденції розвитку явищ відносять: 
аналітичне вирівнювання, метод плинних середніх та метод укрупнення 
інтервалів. 

8. До основних способів виявлення тенденції розвитку явищ відносять: 
зімкнення рядів динаміки та аналітичне вирівнювання. 

9. Для виявлення трендів використовують методи емпіричного та 
теоретичного згладжування. 

10. Якщо при згладжуванні рядів динаміки ланки плинної середньої 
складаються з непарного числа рівней, необхідно застосовувати 

центрування. 
11. Для отримання узагальненої статистичної оцінки тренда застосовують 

методи укрупнення інтервалів та плинної середньої. 
12. У рівнянні прямолінійної функції taa

t 10y +=  параметр 1a являється  
коефіцієнтом регресії, який визначає напрям розвитку соціально-
економічного явища. 

13. У загальному вигляді індекс сезонності визначається відношенням 

емпіричних рівней ряду динаміки до теоретичних рівней. 

14. Розрізняють наступні еталонні типи розвитку соціально-економічного 
явища: рівномірний, рівноприскоренний (рівнозниженний) розвиток, 
розвиток зі змінним прискоренням (зниженням), розвиток за експонентою 

та розвиток зі зниженням зростання в кінці періода. 
15. Рівні рядів динаміки з рівноприскоренним (рівнозниженним) розвитком 

змінюються з постійними темпами приросту. 
 

Тема 9 
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Частина 2  

 

Серед наведених відповідей на запитання обрати одну правильну. 
 

1. Під загальною тенденцією динаміки розуміють: 
а) тенденцію в русі показників динаміки; 

б) тенденцію до зростання рівня явища; 
в) тенденцію до зростання або зниження рівнів ряду; 
г) тенденцію до зростання, стабільності або зниження рівня даного явища. 
Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г.  
 

2. Основними етапами вивчення тренду є: 
а) перевірка ряду динаміки на наявність тренду; 
б) проведення вирівнювання часового ряду і безпосередньо виділення 

тренду з екстраполяцією отриманих результатів; 
в) приведення рівнів рядів динаміки до зіставності; 
г) зімкнення рядів динаміки. 

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

3. Для вирівнювання ряду динаміки у випадках, коли абсолютні прирости 

рівномірно збільшуються застосовують наступний тип аналітичної функції: 
а) пряма;      в) парабола третього порядку; 
б) парабола другого порядку;   г) показова функцію. 

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

4. Для вирівнювання ряду динаміки при прискоренно зростаючих або 
знижуючихся абсолютних приростах застосовують наступний тип аналітичної 
функції: 

а) пряма;      в) парабола третього порядку; 
б) парабола другого порядку;   г) показова функцію. 

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

5. Для вирівнювання ряду динаміки при відносно стабільних темпах росту 
застосовують наступний тип аналітичної функції: 

а) пряма;      в) парабола третього порядку; 
б) парабола другого порядку;   г) показова функцію. 

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

6. Для вирівнювання ряду динаміки при відносно стабільних абсолютних 
приростах застосовують наступний тип аналітичної функції: 

а) пряма;      в) парабола третього порядку; 
б) парабола другого порядку;   г) показова функцію. 

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г.  
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7. Які з прийомів виявлення загальної тенденції розвитку та характеру 
динаміки слід використовувати, коли рівні ряду динаміки значно варіюють? 

а) згладжування шляхом укрупнення інтервалів, згладжування за 
допомогою ковзної середньої; 

б) побудова графіків рядів динаміки; 

в) зімкнення рядів динаміки; 

г) визначення автокореляції в рядах динаміки. 

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

8. Прийом „зімкнення рядів динаміки” використовують при: 

а) непорівнянності рівнів рядів динаміки; 

б) виявленні закономірності розвитку явища; 
в) виявленні характеру головної тенденції динаміки; 

г) виявленні типу загальної тенденції динаміки. 

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

9. До методів емпіричного згладжування відносяться: 
а) метод укрупнення інтервалів, ступінчатої та плинної середньої; 
б) аналітичне вирівнювання, виявлення і характеристика сезонних 

коливань; 
в) інтерполяція і екстраполяція; 
г) зімкнення рядів динаміки та приведення системи взаємозв'язаних рядів 

динаміки до єдиної основи. 

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

10.  До методів теоретичного згладжування відносяться: 
а) метод укрупнення інтервалів, ступінчатої та плинної середньої; 
б) аналітичне вирівнювання, виявлення і характеристика сезонних 

коливань; 
в) інтерполяція і екстраполяція; 
г) зімкнення рядів динаміки та приведення системи взаємозв'язаних рядів 

динаміки до єдиної основи. 

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

11.  Основним недоліком методу укрупнення інтервалів є: 
а) приховується тенденція розвитку явища всередені кожної створеної 

групи; 

б) скорочення числа рівнів ряду; 
в) різна тривалість періодів часу, до яких відносяться рівні ряду динаміки; 

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

12.  Основним недоліком методу плинної середньої є: 
а) приховується тенденція розвитку явища всередені кожної створеної 

групи; 
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б) скорочення числа рівнів ряду; 
в) різна тривалість періодів часу, до яких відносяться рівні ряду динаміки; 

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

13.  Приведення системи взаємозв'язаних рядів динаміки до однієї основи 

здійснюється шляхом: 

а) заміни абсолютних даних відносними величинами; 

б) об'єднання в один більш довгий ряд двох або декількох рядів, рівні яких 

обчислені за різною методологією або в різних межах; 
в) заміни фактичних рівнів рядами рухомих середніх; 
г) підсумовування окремих рівнів ряду динаміки. 

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

14. Зімкнення рядів динаміки здійснюється шляхом: 

а) заміни абсолютних даних відносними величинами; 

б) об'єднання в один більш довгий ряд двох або декількох рядів, рівні яких 

обчислені за різною методологією або в різних межах; 
в) заміни фактичних рівнів рядами рухомих середніх; 
г) підсумовування окремих рівнів ряду динаміки. 

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

15. Метод укрупнення інтервалів здійснюється шляхом: 

а) заміни абсолютних даних відносними величинами; 

б) об'єднання в один більш довгий ряд двох або декількох рядів, рівні яких 

обчислені за різною методологією або в різних межах; 
в) заміни фактичних рівнів рядами рухомих середніх; 
г) підсумовування окремих рівнів ряду динаміки. 

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

16. Метод плинних середніх здійснюється шляхом: 

а) заміни абсолютних даних відносними величинами; 

б) об'єднання в один більш довгий ряд двох або декількох рядів, рівні яких 

обчислені за різною методологією або в різних межах; 
в) заміни фактичних рівнів рядами рухомих середніх; 
г) підсумовування окремих рівнів ряду динаміки. 

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

17. Якщо є підстави для припущення, що явище зростає з більш-менш 

стабільним абсолютним приростом, то аналітичне вирівнювання динамічного 

ряду доцільно вести за функцією: 

а) лінійною; б) показовою. 

За стабільних темпів приросту адекватним трендовим рівнянням є: 
в) лінійне; г) експонента (показова функція). 
Відповіді: 1) а, в; 2) а, г; 3) б, в; 4) б, г. 
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18. У лінійному рівнянні тренду У = а + bх параметр b характеризує: 
а) середній абсолютний приріст; б) середній темп зростання;  
параметр а характеризує:  
в) середній рівень ряду динаміки; г) базовий рівень ряду динаміки. 

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

19. Екстраполяцією називають визначення невідомих рівнів:  
а) всередині динамічного ряду; б) за його межами.  

Якщо тенденція розвитку явища є лінійною, екстраполяцію можна 
розрахувати за допомогою середніх:  

в) абсолютних приростів; г) темпів зростання.  
Відповіді: 1) а, в; 2) а, г, 3) б, в; 4) б, г.  
 

20. Ряд динаміки характеризує обсяги явища за 24 місяці. Ряд тримісячних 
плинних середніх містить рівнів:  

Відповіді: 1) 21; 2) 20; 3) 22; 4) 3.  

 

21. Ряд динаміки характеризує обсяг явища за 24 місяці. Ряд 

п’ятимісячних плинних середніх містить рівнів:  
Відповіді: 1) 21; 2) 20; 3) 22; 4) 5.  

 

22. Індекс сезонності – це статистичний показник, який:  

а) вимірює середнє значення ряду динаміки за квартал;  
б) є відношенням середнього рівня за місяць до середньомісячного рівня за 

рік;  
в) є відношенням рівня за місяць до середньомісячного рівня за рік;  
г) є відношенням середнього рівня за квартал до середньоквартального 

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

 

23. Сезонні коливання споживання пива та безалкогольних напоїв в 
області характеризуються даними, % до середньорічного рівня: 

 

Квартал Пиво Безалкогольні напої 
І 87,2 37,8 

II 105,9 176,0 

III 94,7 135,0 

IV 112,2 51,2 

 

Сезонність споживання безалкогольних напоїв: 
а) більша сезонності споживання пива; 
б) менша сезонності споживання пива; 
в) сезонність споживання обох напоїв однакова; 
г) висновок зробити неможливо. 

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г.  
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24. Природно-кліматичні умови, які склалися в регіоні у минулому році, 
характеризуються даними: 

 

Показник Температура за Фаренгейтом Опади, мм 

Середньомісячний рівень  53,5 3,5 

Максимальний  75,0 4,3 

Мінімальний  33,0 3,0 

Сезонні коливання температури порівняно з опадами: 

а) більші; б) менші; в) однакові; г) висновок зробити неможливо. 

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

25. Яка з відповідей виходить за межі способів визначення сезонних 
коливань у рядах динаміки? 

а) розраховується середня арифметична ряду, з якою порівнюється 
щомісячні рівні; 

б) розраховуються індекси сезонності, а потім знаходиться середня 
арифметична з індексів; 

в) розраховується відношення фактичних щомісячних рівнів до ковзної 
середньої, розрахованої за 12 місяців, а потім за ряд років знаходиться середня 
арифметична для кожного місяця; 

г) розраховується середня арифметична ряду, з якою порівнюються середні 
ковзні тримісячні рівні. 

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

Частина 3  

 

1. Помісячне зростання оплати послуг населенням регіону (млн. грн.) 

описується трендовим рівнянням  У = 14,6 + 1,8х. 

Це означає, що оплата послуг населенням зростає щомісячно в середньому 
на: 

а) 1,8%; б) 101,8%; в) 1,8 млн. грн.; г) 16,4 млн. грн. 

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г. 
 

2. Поквартальне нарощення валютних коштів, розміщених на рахунках у 
банках регіону (тис. дол. США) описується трендовим рівнянням                       

У = 48,2+1,025х. 

Це означає, що валютні кошти зростали щоквартально в середньому на: 
а) 1,025%;  б)  2,5%; в) 1,025 млн. дол. США; г) 2,5 млн. дол. США. 

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г. 
 

3. Зв'язок між середнім балом успішності студентів на І курсі та оцінками 

на вступних іспитах оцінено коефіцієнтом детермінації, який становить 0,36. Це 
означає, що варіація успішності студентів пояснюється варіацією оцінок на 
вступних іспитах, у % на: 

а) 64; б) 60; в) 36; г) 40. 
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Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г. 
 

4. Залежність між зростом дорослих людей (см) та їх вагою (кг) описана 
лінійним рівнянням регресії:  У = 70 + 25х. Помилково обчислені параметри: 

а) а0;  б) а1; в) а0; а1; г) −. 

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г. 
 

5. Зв'язок між процентною ставкою на міжбанківський кредит (%) та 
терміном надання кредиту (днів) описано рівнянням регресії:   У = 18 + 0,5х. 

Це значить, що з подовженням терміну користування кредитом на 1 день 
процентна ставка збільшиться в середньому на: 

а)  5%; б)  18%; в) 0,5%; г)  18,5%. 

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г. 
 

6. Якщо 2η  = 0, то це означає, що: 

а) розбіжності між груповими середніми відсутні;  
б) значення варіант в межах груп однакові;  
в) зв'язок відсутній; 

г) зв'язок функціональний. 

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г. 
 

7. Зв'язок між річним споживанням м'яса та м'ясопродуктів (кг) та 
середньодушовим доходом населення за рік (грн.)  описано рівнянням регресії:     
У = 36 + 0,02х. 

Це значить, що з підвищенням середньодушового доходу на 10 грн., 

споживання м'яса та м'ясопродуктів збільшиться в середньому на: 
а) 20 г; б) 200 г; в) 2 кг; г) 36,2 кг. 
Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г. 
 

8. Якщо 2η  = 1, то це означає, що: 

а) розбіжності між груповими середніми відсутні;  
б) значення варіант в межах груп однакові;  
в) зв'язок відсутній; 

г) зв'язок функціональний. 

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г. 
 

9. Зв'язок  між  прибутком підприємств (тис. грн.) та числом днів 
прострочених платежів описано рівнянням регресії: У = 100 – 0,4х. 

Це означає, що з кожним днем прострочених платежів балансовий 

прибуток у середньому зменшуватиметься: 
а) на 0,4 грн.; б) у 0,4 рази; в) за відсутності платежів становить 99,6 тис. 

грн.; г) за своєчасної сплати дорівнює 100 тис. грн. 

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г. 
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10. Розмір пенсій за віком (грн.) певним чином залежить від загального 

стажу роботи пенсіонерів (років), що описано рівнянням регресії: 
У = 140 - 12х. Помилково обчислені параметри: 

а) а0; б) а1; в) а0; а1; г) правильної відповіді немає. 
Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г. 
 

Частина 4  
 

1. Тривалість періоду, який береться в розрахунок при застосуванні методу 
плинних середніх називається _________ _________.  

2. __________ – приблизний розрахунок рівня ряду динаміки, коли відомі 
рівні, що лежать лише по один бік від невідомого рівня.   

3. __________ – це приблизний розрахунок відсутніх рівнів майбутніх або 
минулих періодів часу, коли відомі рівні, що лежать по обидві сторони від 

невідомого рівня.  
4. Встановлення величини сезонних коливань відбувається через 

визначення __________  __________.  

5. ___________ – поняття, що характеризує регулярно зміни явища в 
динаміці, що повторюються і пов'язані із зміною пори року, явищами природи, 

виконання певних робіт і занять, а також подіями, традиціями і святами.  
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ІНДЕКСНИЙ МЕТОД  

 

Частина 1  

 

Визначити чи є правильними наведені твердження. 
 

1. Слово „індекс” походить від латинського „index”, що означає 
узагальнюючий показник, який характеризує рівень досліджуваного явища 
відносно рівня, прийнятого за базу порівняння. 

2. Загальні агрегатні індекси використовуються у випадках неоднорідної 
сукупності. 

3. Агрегатні індекси не можуть бути обчислені за допомогою індивідуальних 
індексів. 

4. Індексами якісних показників характеризуються зміни цін, продуктивності 
праці, прибутку та ін. 

5. Особливістю загальних індексів є те, що вони мають синтетичні та 
аналітичні властивості. 

6. Якщо в індексному відношенні порівнюється величина фактичного рівня 
розвитку явища з величиною планового завдання, то основу порівняння 
називають плановим рівнем. 

7. Якщо постійна величина в індексі є кількісним показником, то її називають 
вагою і фіксують на рівні базисного періоду. 

8. Якщо постійна величина в індексі є якісним показником, то її називають 
сумірником і фіксують на рівні звітного періоду. 

9. При вивченні змін фізичного обсягу товарної маси в якості індексуємої 
величини виступають дані про кількість товарів у натуральних вимірниках. 

10. Свою назву агрегатні індекси отримали від латинського слова „aggrega”, 

що означає „приєдную”. 

11. Індекс Пааше характеризує вплив зміни цін на вартість кількості товарів, 
що були реалізовані в базисному періоді. 

12. Індекс Ласпейреса показує вплив зміни цін на вартість товарів, що були 

реалізовані у звітному періоді. 
13. Середній індекс кількості виступає як середня арифметична величина з 

індивідуальних індексів кількості зважених за вартістю продукції звітного 
періоду. 

14. Середньозважений індекс цін розраховується за формулою середньої 
гармонічної. 

15. Вагою в індексі цін є обсяг товарообороту. 
 

Частина 2  

 

Серед наведених відповідей на запитання обрати одну правильну. 
 

1. Індекси використовують в статистиці для:  

Тема 10 



 81 

а) вивчення динаміки соціально-економічних явищ;  

б) порівняння рівнів соціально-економічних явищ у просторі;  
в) вивчення закономірностей розподілу явища.  
Відповіді: 1) а; 2) б; 3) а, б; 4) в.  
 

2. Відносна величина, що характеризує зміну рівня соціально-

економічного явища в часі, просторі, чи порівняно з планом, прогнозом, 

нормою чи стандартом – це:  
а) індекс; б) ланцюговий індекс; в) базовий індекс; г) індексована 

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

3. За характером досліджуваних об’єктів індекси поділяються на:  
а) динамічні, територіальні, міжгрупові;  
б) індивідуальні та зведені; 
в) агрегатні та середні; 
г) кількісних, об’ємних та якісних показників. 
Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г.  
 

4. Залежно від методології розрахунку індекси поділяються на:  
а) динамічні, територіальні, міжгрупові;  
б) індивідуальні та зведені; 
в) агрегатні та середні з індивідуальних індексів; 
г) кількісних, об’ємних та якісних показників. 
Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г.  
 

5. Залежно від бази порівняння індекси поділяються на:  
а) динамічні, територіальні, міжгрупові;  
б) індивідуальні та зведені; 
в) базисні та ланцюгові; 
г) кількісних, об’ємних та якісних показників. 
Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г.  
 

6. За ступенем охоплення елементів сукупності індекси поділяються на:  
а) динамічні, територіальні, міжгрупові;  
б) індивідуальні та зведені; 
в) агрегатні та середні; 
г) кількісних, об’ємних та якісних показників. 
Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г.  
 

7. За характером порівнянь індекси поділяються на: 
а) динамічні, територіальні, міжгрупові;  
б) індивідуальні та зведені; 
в) агрегатні та середні; 
г) кількісних, об’ємних та якісних показників. 
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Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г.  
 

8. Порівняння показника будь-якого періоду із показником початкового 
періоду – це індекс:  

а) базовий; б) ланцюговий; в) індивідуальний; г) агрегатний. 

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

9. У загальному індексі цін фіксується показник: 
а) якісний;      в) як ціни, так і кількості; 
б) кількісний;     г) товарообороту. 
Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г.  
 

10. У загальному індексі фізичного обсягу товарообігу фіксується показник: 
а) ціни;      в) як ціни, так і кількості; 
б) кількості;      г) товарообороту. 
Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г.  
 

11. Ланцюговий індивідуальний індекс фізичного обсягу показує:  
а) у скільки разів змінився фізичний обсяг одного виду продукції у 

звітному періоді порівняно з попереднім;  

б) у скільки разів змінився фізичний обсяг одного виду продукції у 
звітному періоді порівняно з базовим;  

в) у скільки разів змінився фізичний обсяг декількох видів продукції у 
звітному періоді порівняно з попереднім;  

г) у скільки разів змінився фізичний обсяг декількох видів продукції у 
звітному періоді порівняно з базовим.  

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

12. Ланцюговий агрегатний індекс ціни показує:  
а) у скільки разів змінилась ціна одного виду продукції у звітному періоді 

порівняно з попереднім;  

б) у скільки разів змінилась ціна одного виду продукції у звітному періоді 
порівняно з базовим;  

в) у скільки разів змінились ціни декількох видів продукції у звітному 
періоді порівняно з попереднім;   

г) у скільки разів змінились ціни декількох видів продукції у звітному 
періоді порівняно з базовим.  

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

13. Оберіть вірне визначення індексу фіксованого складу: 
а) відображає зміну середньої під впливом зміни значення ознаки і зміни 

структури сукупності; 
б) показує, як змінилося значення середньої за рахунок структурних 

зрушень; 
в) показує, як змінилося значення середньої при незмінній структурі; 
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г) відображає зміну товарообігу під впливом зміни ціни. 

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

14. Оберіть вірну рівність для індексів, де p
i  – індивідуальний індекс ціни: 

а) 0 01 0

0 0 0 0

pi p qp q

p q p q

⋅
= ∑∑

∑ ∑
; б) 

0 0

1 0

0 0 0 0

p

p q

ip q

p q p q
=
∑

∑
∑ ∑

; в) 1 0 1 0

0 0 0 0p

p q p q

p q i p q
=

⋅
∑ ∑
∑ ∑

. 

 

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) немає вірної відповіді. 
 

15. Який з індексів є загальним індексом фізичного обсягу товарообороту:  

а) ;
00

11

∑

∑

qp

qp
  б) ;

11

00

∑

∑

qp

qp
  в) ;

01

11

∑

∑

qp

qp
  г) 

∑

∑

00

10

qp

qp
. 

 

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

16. Який з індексів є зведеним індексом цін:  

а) ;
00

11

∑

∑

qp

qp
  б) ;

11

00

∑

∑

qp

qp
  в) ;

10

11

∑
∑

qp

qp
  г) 

∑

∑

00

10

qp

qp
. 

 

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

17. Який з індексів є загальним індексом товарообороту:  

а) ;
00

11

∑

∑

qp

qp
  б) ;

11

00

∑

∑

qp

qp
  в) ;

01

11

∑

∑

qp

qp
  г) 

∑

∑

00

10

qp

qp
. 

 

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

18. Між індексами фізичного обсягу реалізації, цін та товарообороту існує 
наступний зв’язок: 

а) ;IqIpIqp +=      в) ;IqIpIqp ÷=  

б) ;IqIpIqp ×=      г) IqpIpIq ×= . 

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

19. Індексованою величиною в індексі фізичного обсягу реалізації є 
показник:  

а) якісний;      в) кількісний; 

б) якісний та кількісний;    г) товарообороту. 
Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г.  
 

20. Індексованою величиною в індексі ціни є показник:  
а) якісний;      в) кількісний; 



 84 

б) якісний та кількісний;    г) товарообороту. 
Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г.  
 

21. Який з індексів є середньозваженим індексом фізичного обсягу 
продукції:  

а) ;
11

11

∑

∑

qi

qp

qp
  б) ;

00
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∑

∑
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qpiq
 в) ;
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∑

∑

11
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. 

 

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

22. Який з індексів є середньозваженим індексом цін:  

а) ;
11

11

∑

∑

pi

qp

qp
   б) ;
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00

∑

∑

qp

qpiq
  в) ;
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qp
   г) 

∑

∑
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11
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. 

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

23. Індекс середньої ціни змінного складу розраховують за формулою:  

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

24. Індекс середньої ціни фіксованого складу розраховують за формулою:  

а) ;:
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q

qp

q
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q
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∑
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. 

 

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

25. Індекс середньої ціни структурних зрушень знаходиться за формулою:  

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

26. Загальний абсолютний приріст обсягу товарообороту визначається за 
формулою: 

а) ;0001 pqpq ∑−∑     в) ;0011 pqpq ∑−∑  

б) ;1011 pqpq ∑−∑     г) 0111 pqpq ∑∑ − . 

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

27. Абсолютний приріст обсягу товарообороту за рахунок зміни кількості 
реалізованих товарів визначається за формулою: 

а) ;0001 pqpq ∑−∑     в) ;0011 pqpq ∑−∑  

б) ;1011 pqpq ∑−∑     г) 0111 pqpq ∑∑ − . 

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

28. Абсолютний приріст обсягу товарообороту за рахунок зміни цін на 
товари визначається за формулою: 

а) ;0001 pqpq ∑−∑     в) ;0011 pqpq ∑−∑  

б) ;1011 pqpq ∑−∑     г) 0111 pqpq ∑∑ − . 

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

29. Загальна абсолютна зміна середньої ціни розраховують за формулою:  

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

30. Абсолютна зміна середньої ціни за рахунок зміни в структурі продажу 
розраховують за формулою:  

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

31. Абсолютна зміна середньої ціни за рахунок зміни індивідуальних цін на 
товари розраховують за формулою:  
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б) 
∑
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Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г.  
 

32. Абсолютний приріст обсягу товарообороту за рахунок зміни кількості 
реалізованих товарів визначається за формулою: 

а) );( pqpqp ∆−∆      в) );( pqpqp ∆+∆  

б) );( pqpqp ∆÷∆      г) )(qqpqp ∆−∆ . 

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

33. Абсолютний приріст обсягу товарообороту за рахунок цін на товари 

визначається за формулою: 

а) );( pqpqp ∆−∆      в) );( pqpqp ∆+∆  

б) );( pqpqp ∆÷∆      г) )(qqpqp ∆−∆ . 

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

34. Між індексами середньої ціни змінного складу ( ..сзI ), фіксованого 
складу ( ..сфI ) та структурних зрушень ( ..зсI ) існує наступний взаємозв′язок:  

а) ...... зссфсз III ×= ;    в) ...... зссфсз III ÷= ; 

б) ...... зссфсз III += ;     г) зв′язок відсутній. 

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

35. Індекс фізичного обсягу Леспейреса обчислюємо за формулою:  

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

36.  Індекс ціни Пааше обчислюємо за формулою:  

а) 
∑
∑
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qp

qp
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∑
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;            в)
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∑
∑

00
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Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г. 
 

37. Індекс середньої ціни змінного складу характеризує:  
а) відносну зміну середньої ціни по групі товарів в звітному періоді 

порівняно з базисним; 

б) абсолютну зміну середньої ціни по групі товарів в звітному періоді 
порівняно з базисним; 

в) вплив зміни ціни кожного виду товару на динаміку середньої ціни; 

г) вплив змін в товарній структурі на динаміку середньої ціни. 
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Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г.  
 

38. Індекс середньої ціни фіксованого складу характеризує:  
а) відносну зміну середньої ціни по групі товарів в звітному періоді 

порівняно з базисним; 

б) абсолютну зміну середньої ціни по групі товарів в звітному періоді 
порівняно з базисним; 

в) вплив зміни ціни кожного виду товару на динаміку середньої ціни; 

г) вплив змін в товарній структурі на динаміку середньої ціни. 

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

39. Індекс середньої ціни структурних зрушень характеризує:  
а) відносну зміну середньої ціни по групі товарів в звітному періоді 

порівняно з базисним; 

б) абсолютну зміну середньої ціни по групі товарів в звітному періоді 
порівняно з базисним; 

в) вплив зміни ціни кожного виду товару на динаміку середньої ціни; 

г) вплив змін в товарній структурі на динаміку середньої ціни. 

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

40. Середньозважений індекс фізичного обсягу товарообороту 
визначається за формулою середньої: 

а) арифметичної;     в) гармонійної; 
б) геометричної;     г) квадратичної. 
Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г.  

 

Частина 3  

 

1. Середній індекс ціни дорівнює 1,1. Ціни в звітному періоді порівняно з 
базисним:  

а) зросли в середньому на 10 %;   в) зросли на 10 %;  

б) зросла в 1,1 рази;    г) зменшилась на 10 %. 

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г. 
 

2. Індивідуальний індекс продуктивності праці дорівнює 0,8. 

Продуктивність праці в звітному періоді порівняно з базисним:  

а) зросла на 20 %;      в) зменшилась на 0,2 тис. грн.; 

б) зросла в 0,8 рази;    г) зменшилась на 20 %. 

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г. 
 

3. Індивідуальний індекс цін дорівнює 1,8. Ціна в звітному періоді 
порівняно з базисним:  

а) зросла на 0,8 %;      в) зросла в середньому на 1,8 грн.; 

б) зросла на 0,8 рази;    г) збільшилась на 80 %. 

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г. 
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4. Середній індекс фізичного обсягу товарообороту дорівнює 0,95. 

Фізичний обсяг товарообороту в звітному періоді порівняно з базисним:  

а) зріс середньому на 0,95 %;    

б) зріс в 0,95 рази; 

в) зменшився в середньому на 0,05 %; 

г) зменшився в середньому на 5,0 %. 

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г. 
 

5. Індекс середньої заробітної плати структурних зрушень склав 1,12. Це 
означає, що: 

а) середня заробітна плата зросла на 1,12 грн.; 

б) індекс середньої заробітної плати структурних зрушень збільшився на 
1,12; 

в) середня заробітна плата порівняно з минулим роком зросла на 12%; 

г) порівняно з минулим роком середня заробітна плата зросла на 12 % за 
рахунок зміни в структурі робітників робітників. 

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г. 
 

6. Індекс середньої заробітної плати фіксованого складу склав 1,12. Це 
означає, що: 

а) середня заробітна плата фіксованого складу зросла в 1,12 рази; 

б) індекс середньої заробітної плати фіксованого складу збільшився на 12 %; 

в) середня заробітна плата порівняно з минулим роком зросла на 12%; 

г) порівняно з минулим роком середня заробітна плата зросла на 12 % за 
рахунок підвищення оплати праці окремих робітників. 

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г. 
 

7. Індекс середньої заробітної плати змінного складу склав 1,12. Це 
означає, що: 

а) середня заробітна плата змінного складу зросла в 1,12 рази; 

б) індекс середньої заробітної плати змінного складу збільшився на 12 %; 

в) середня заробітна плата порівняно з минулим роком зросла на 12%; 

г) порівняно з минулим роком середня заробітна плата зросла на 12 % за 
рахунок підвищення оплати праці окремих робітників. 

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г. 
 

8. Загальний індекс фізичного обсягу реалізації товарів дорівнює 0,84. Це 
означає, що: 

а) фізичний обсяг реалізації товарів в середньому  зріс на 0,84; 

б) індекс фізичного обсягу реалізації товарів в середньому зменшився на 
16%; 

в) фізичний обсяг реалізації товарів в середньому зменшився на 0,84; 

г) фізичний обсяг реалізації товарів в середньому зменшився на 16 %. 

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г. 
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9. Якщо втрати на виробництво зросли на 7,1%, а фізичний обсяг 
виробленої продукції – на 5%, то розрахований при цьому індекс собівартості 
продукції дорівнює 1,02. Це означає, що: 

а) індекс собівартості продукції збільшився на 2%; 

б) собівартість продукції зросла на 2%; 

в) собівартість продукції зросла в 0,02 рази; 

г) собівартість продукції зросла на 102%. 

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г. 
 

10. Загальний індекс товарообороту дорівнює 1,13. Це означає, що: 

а) обсяг товарообороту збільшився на 13 тис. грн.; 

б) обсяг товарообороту збільшився на 13 %; 

в) обсяг товарообороту за рахунок зміни цін на товари збільшився на 13%; 

г) індекс товарообороту збільшився в 1,13 рази. 

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г. 
 

Частина 4  

 

Вставте відсутні слова. 
 

1. В агрегатному індексі є дві величини: одна – _________, тобто величина, 
зміну якої визначають індексом, і друга –  _________ або _________, тобто 

ознака, яку застосовують як постійну величину.  
2.  Індекс ________ відображає різницю між фактичною вартістю продажу 

товарів у звітному періоді та вартістю продажу цих товарів по базисним цінам.  

3. Індекс ________ відображає різницю між сумою фактичного 
товарооборота базисного періода та можливого обсягу товарооборота при 

продажі тих же товарів за новими цінами.  

4. Відношення середніх рівнів інтенсивного показника за поточний і 
базисний періоди являє собою _______ _________ _______.  

5. _________ індекси характеризують співвідношення явищ (сукупностей), 

що складаються з окремих несумірних елементів, які не можна безпосередньо 
підсумовувати.  
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ВИБІРКОВИЙ МЕТОД  

 

Частина 1  

 

Визначити чи є правильними наведені твердження. 
 

1. Під вибірковим розуміють метод статистичного дослідження, при якому 
загальні показники вивчаємої сукупності встановлюються за деякою її 
частиною на підставі положень випадкового відбору. 

2. Узагальнюючими показниками при застосуванні вибіркового методу є 
відносна величина альтернативної ознаки та середня величина кількісної 
ознаки. 

3. Вибіркова доля або частость визначається відношенням одиниць, які мають 
певні значення ознаки, до загальної чисельності одиниць генеральної 
сукупності. 

4. Можливі розбіжності між характеристиками вибіркової та генеральної 
сукупності вимірюються середньою похибкою вибірки. 

5. При дотриманні принципу випадкового відбору дисперсія достатньо 
великого обсягу вибірки прагне відобразити дисперсію у генеральній 

сукупності. 
6. Спосіб поправочних коефіцієнтів використовують у тому випадку, коли 

метою вибіркового обстеження є визначеня обсягу ознаки в генеральній 

сукупності. 
7. Спосіб прямого перерахунку застосовують, якщо вибіркове спостереження 

проводять з метою уточнення результатів суцільного спостереження. 
8. Для узагальнюючої характеристики похибок репрезентативності 

розраховують середню похибку вибірки (стандарт). 
9. Залежно від того, як змінюється одиниця відбору, при послідовному 

проведенні кількох вибірок розрізняють одноступінчастий і 
багатоступінчастий відбір одиниць у вибіркову сукупність. 

10. Чисельність вибірки залежить від розміру граничної похибки, показників 
варіації ознаки і частки, та від ймовірності, з якою вимагається гарантувати 

результати вибірки. 

11. При застосуванні моментних спостережень обстеженню підлягають усі 
елементи сукупності, але на певні моменти часу.  

12. Вибірка буде репрезентативною не лише тоді, коли кожна одиниця матиме 
однаковий шанс потрапити до неї, а й коли обсяг її є достатнім. 

13. Репрезентативність вибірки не залежить від її обсягу. 
14. Малою вважається вибірка, обсяг якої варіює в межах від 10 до 50 одиниць. 
15. У порівнянні з типовою вибіркою серійна вибірка дає менш високу 

помилку репрезентативності. 
 

 

 

Тема 11 



 91 

Частина 2  

 

Серед наведених відповідей на запитання обрати одну правильну. 
 

1. Метою вибіркового спостереження є визначення узагальнюючих 
характеристик: 

а) для тієї частини генеральної сукупності, яка відібрана для обстеження;  
б) для всієї генеральної сукупності. 
При формуванні вибіркової сукупності дотримання принципу 

випадковості відбору є: 
в) обов'язковим; г) не обов'язковим. 

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

2. Проведено обстеження: 
а) кожного десятого сільськогосподарського підприємства із 150, які 

проводять зрошення земель за рахунок власних коштів з метою вивчення  
ефективності  використання  зрошувальних площ; 

б) агрофірми "Степова" з метою вивчення резервів підвищення 
ефективності зрошення саме у цьому господарстві. 

Яке з обстежень є вибірковим?  

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) а, б; 4) правильної відповіді немає. 
 

3. При вибірковому обстеженні доходів домогосподарств у деяких з них не 
враховані субсидії на житлово-комунальні послуги, дивіденди. Результати 

обстеження містять: 
а) систематичну похибку реєстрації; 
б) систематичну похибку репрезентативності. 
Відповіді: 1) а; 2) б; 3) а, б; 4) правильної відповіді немає. 
 

4. Вибіркове спостереження організовують за принципом(-ами):  

а) випадковості; б) рівноможливості; в) репрезентативності.  
Відповіді: 1) а; 2) а, б; 3) а, в; 4) всі перелічені.  
 

5. Систематична похибка репрезентативності виникає в результаті:  
а) порушення принципу випадковості відбору;  
б) несуцільного характеру спостереження.  
Систематичну похибку репрезентативності можна усунути:  

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

6. Завдання вибіркового спостереження полягає у тому, що обстежують 
вибіркову частину сукупності для отримання узагальнюючих показників для:  

а) тієї частини сукупності, яку обстежували;  

б) генеральної сукупності.  
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При формуванні вибіркової сукупності дотримання принципу 
випадковості відбору:  

в) обов’язкове; г) необов’язкове.  
Відповіді: 1) а, в; 2) а, г, 3) б, в; 4) б, г.  
 

7. Відхилення вибіркових характеристик від відповідних характеристик 
генеральної сукупності, що виникають через порушення принципу 
випадковості відбору, називають:  

а) систематичною похибкою репрезентативності;  
б) випадковою похибкою репрезентативності;  
в) систематичною помилкою реєстрації;  
г) випадковою помилкою реєстрації.  
Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г.  
 

8. Вибіркова сукупність складається із:  
а) всіх одиниць сукупності;  
б) частини одиниць сукупності.  
Відповіді: 1) а; 2) б; 3) а, б; 4) Ваш варіант відповіді.  
 

9. Суть повторного відбору полягає у тому, що кожна одиниця генеральної 
сукупності може потрапити у вибірку:  

а) лише один раз; б) декілька разів;  
Відповіді: 1) а; 2) б; 3) а, б; 4) Ваш варіант відповіді.  
 

10. Жеребкуванням або за допомогою таблиці випадкових чисел проводять 
вибіркове спостереження способом:  

а) випадковим; б) механічним; в) серійним; г) комбінованим.  

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

11. Якщо генеральна сукупність якимось чином впорядкована (розміщенні 
одиниць сукупності є певна послідовність), застосовують спосіб відбору:  

а) випадковий; б) механічний; в) серійний; г) комбінований.  

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

12. Суть випадкового відбору полягає в тому, що одиниці із генеральної 
сукупності вибирають:  

а) навмання;   
б) відповідно до пропорції або інтервалу;  
в) пропорційно до обсягу типових груп;  

г) пропорційно до варіації типових груп.  

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

13. Відбір, за якого із генеральної сукупності вибирають кожну соту 
одиницю, називається:  

а) випадковий; б) механічний; в) серійний; г) комбінований. 
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Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г.  
 

14. Суть типового відбору полягає в тому, що одиниці із генеральної 
сукупності вибирають:  

а) навмання;  
б) відповідно до пропорції або інтервалу;  
в) пропорційно до обсягу типових груп;  

г) пропорційно до варіації типових груп.  

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

15. Суть серійного відбору полягає у тому, що генеральна сукупність 
розбита на групи і:  

а) у вибірку потрапляють всі без винятку одиниці відібраних випадковим 

або механічним способом груп;  

б) всередині кожної групи одиниці вибирають випадковим або механічним 

способом.  

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) а, б; 4) Ваш варіант відповіді.  
 

16. Генеральна середня відрізняється від вибіркової на величину:  
а) середньої похибки; б) граничної похибки; в) вибіркової дисперсії; г) 

механічної похибки. 

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г. 
 

17. При обстеженні завантаження продавців магазина міста відбирали 

кожен десятий продовольчий магазин і кожен п’ятий непродовольчий. 

Способом відбору цього спостереження є:  
а) простий; б) механічний; в) типовий; г) серійний. 

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г. 
 

18. У вищому навчальному закладі проводять вибіркове спостереження 
стосовно пріоритетів життя у студентів. У кожній п’ятій групі проводять 
суцільне спостереження. Способом відбору цього спостереження є:  

а) простий; б) механічний; в) типовий; г) серійний.  

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г. 
 

19. Щоб зменшити похибку механічної вибірки, можна:  
а) збільшити обсяг вибіркової сукупності; в) збільшити кількість серій;  

б) зменшити обсяг вибіркової сукупності; г) змінити крок відбору.  
Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г.  
 

20. За допомогою випадкового безповторного відбору обстежено однакову 
кількість працівників у двох банках. Дисперсія заробітної плати цих двох 
банків однакова, а загальна чисельність працівників більша на першому 
підприємстві. Середня похибка вибірки:  
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а) більша для першого банку; б) більша для другого банку; в) однакова для 
обох банків. 

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) правильної відповіді немає. 
 

21. Щоб зменшити середню помилку вибірки вдвічі, обсяг випадкової 
повторної вибірки потрібно: 

а) збільшити в 4 рази;    в) підвищити в 4 рази; 

б) скоротити у 2 рази;    г) зменшити у 2 рази. 

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г. 
 

22. Середню помилку вибірки обчислюють для визначення; 
а) середньої значення досліджуваної ознаки;  

б) дисперсії; 
в) варіації ознаки; 

г) меж відхилення середньої генеральної від вибіркової. 
Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г. 
 

23. Який із наведених нижче показників необхідно обчислити, щоб 

визначити межі ознаки в генеральній сукупності: 
а) коефіцієнт варіації;    в) граничну помилку вибірки; 

б) дисперсію;     г) розмах варіації. 
Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г. 
 

24. Визначте, що не є перевагою вибіркового спостереження: 
а) зменшення помилок реєстрації; 
б) економія матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, часу; 
в) інколи – єдино можливе; 
г) дозволяє зробити прискорену обробку даних; 
Відповіді: 1) а, б; 2) б, г; 3) в, г; 4) всі відповіді вірні. 

 

25. Стандартна похибка для повторної вибірки обчислюється за формулою: 

а) 
2

(1 )
n

n N

σµ = ⋅ − ;     в) 
1n

σµ =
−

; 

б) 
2

(1 )
n

N N

σµ = ⋅ − ;     г) 
2

1N

σµ =
−

. 

 

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г. 
 

26. Гранична похибка для частки при безповторному відборі обчислюється 
за формулою: 

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

27. Мінімально достатній обсяг вибірки при повторному відборі 
розраховується за формулою: 

а) t
n

σ⋅=
∆

;      в) 
2

2 2
n

t σ
∆=
⋅

; 

б) 
2 2t

n
σ⋅=

∆
;      г) 

2 2

2

t
n

σ⋅=
∆

. 

 

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г. 
 

28. Проведено обстеження: 
а) кожної сотої сім'ї працівників вугільної промисловості з метою 

вивчення життєвого рівня населення регіону; 
б) п'яти багатодітних сімей працівників шахти з метою вивчення їх 

житлових умов. 
Яке з цих обстежень вибіркове?  

Відповіді: 1) а, б; 2) а; 3) б; 4) правильної відповіді немає. 
 

29. Необхідна чисельність вибірки для ознаки, яка виражена часткою, при 

безповторному відборі визначається за формулою: 

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

30. Гранична похибка для середньої величини при повторному відборі 
обчислюється за формулою: 

а) 
n

t
2σ⋅=∆ ;     в) 
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б) 
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N

n

n

ww
1

1
. 

 

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

 

1.  Якщо ймовірність похибки збільшити з 0,954 до 0,997, величина 
граничної похибки вибірки:  

а) збільшиться в 2 рази;     в) зменшиться в 2 рази; 

б) збільшиться в 1,5 рази;   г) зменшиться в 1,5 рази.  

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г. 
 

2. Якщо ймовірність похибки зменшити з 0,997 до 0,954, величина 
граничної похибки вибірки:  

а) збільшиться на 33,3%;    в) зменшиться на 33,3%; 

б) збільшиться на 66,7%;    г) зменшиться на 66,7%.  

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г. 
 

3. Якщо обсяг вибіркової сукупності збільшити в 1,5 рази, середня похибка 
випадкового повторного відбору:  

а) збільшиться на 18%;    в) збільшиться на 22%;        

б) зменшиться на 18%;    г) зменшиться на 22%.  

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г. 
 

4. Якщо обсяг вибіркової сукупності збільшити на 20%, середня похибка 
випадкового повторного відбору:  

а) зменшиться на 11%;    в) збільшиться на 12%;         

б) зменшиться на 17%;    г) зменшиться на 9%.  

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г. 
 

5. Для того, щоб середня похибка простого повторного відбору 
зменшилась у 2 рази, необхідно обсяг вибіркової сукупності:  

а) збільшити у 2 рази;    в) збільшити у 4 рази; 

б) зменшити у 2 рази;    г) зменшити у 4 рази.  

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г. 
 

6. Співвідношення похибок 1%-ї повторної та безповторної механічних 
вибірок (за інших однакових умов) є таким:  

а) 1 : 0,995; б) 0,995 : 1; в) 99 : 1; г) Ваш варіант відповіді. 
Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г. 
 

7. За даними 10%-го вибіркового обстеження дисперсія заробітної плати 

першого туристичного агентства дорівнює 225, другого – 100. Чисельність 
працівників першого агентства в чотири рази більша ніж у другому. Похибка 
безповторної вибірки:  

а) більша у першому туристичному агентстві;  
б) більша у другому туристичному агентстві;  
в) однакова у обох агентствах;  

г) Ваш варіант відповіді.  
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Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г. 
 

8. На митниці перевірено 36% багажу пасажирів. Похибка випадкової 
безповторної вибірки менша за похибку повторної вибірки на:  

а) 10%; б) 19%; в) 1%; г) 20%.  

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г. 
 

9. За допомогою 2%-го вибіркового спостереження вищих навчальних 
закладів міста з’ясували, що частка студентів із незадовільними оцінками на 
четвертому курсі склала 10%, а на третьому – 15%. За однакової чисельності 
вибіркової сукупності похибка вибірки:  

а) більша на четвертому курсі; б) більша на третьому курсі;  
в) однакова на третьому та четвертому; г) Ваш варіант відповіді.  
Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г. 
 

10. За вибірковими даними частка студентів відмінників на ІV курсі 
становить 20%, а на ІІІ курсі – 22%. За однакової чисельності студентів у 
вибірці середня помилка частки студентів-відмінників більша: 

а) на ІІІ курсі;     в) на ІV курсі; 
б) помилки однакові;    г) визначити неможливо. 

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г. 
 

Частина 4  

 

Вставте відсутні слова 
 

1. Найчастіше використовують наступні способи відбору: _________, 

_________, _________, __________.  

2. Помилки, які неминуче виникають при дотриманні принципу 
випадковості відбору, але не мають тендеційного характеру, мають назву  
________. 

3. Крок (розмір) інтервалу при механічному відборі обчислюють діленням 

_________ _________ на передбачений _________ _________.  

4. __________  вибірка передбачає, що з досліджуваної сукупності відразу 
відбираються одиниці або серії одиниць для безпосереднього обстеження. 

5. __________ вибірка організовується таким чином: генеральна сукупність 
розбивається на однорідні типові групи, райони, дільниці за певною ознакою, а 
потім з кожної такої групи відбирається певна кількість одиниць 
спостереження, пропорційно питомій вазі групи у генеральній сукупності.  
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ПОДАННЯ СТАТИСТИЧНИХ ДАНИХ:  

ТАБЛИЦІ, ГРАФІКИ, КАРТИ 

 

Частина 1  

 

Визначити чи є правильними наведені твердження. 
 

1. Складену таблицю, але не заповнену цифрами називають макетом таблиці. 
2. У присудку таблиці відображуються показники, за допомогою яких 

вивчається об'єкт. 
3. В залежності від побудови підмета всі таблиці діляться на прості, групові 

та комбінаційні. 
4. За характером наданого матеріалу групові таблиці діляться на спискові, 

територіальні та хронологічні. 
5. Комбінаційна таблиця встановлює взаємну дію на результативні ознаки та 

існуючий зв'язок між факторами групування. 
6. За метою дослідження статистичні таблиці поділяють на описово-

інформаційні, аналітичні, типологічні та спеціального призначення. 
7. Графічний метод є продовженням та доповненням табличного методу. 
8. Засновником графічного метода в статистиці вважають англійського 

економіста У. Плейфейра. 
9. Статистичний графік – це сукупність геометричних або графічних знаків, 

за допомогою яких відображуються статистичні дані. 
10. Експлікація графіка – це пояснення його змісту, що включає в себе 

заголовок графіка, пояснення масштабних шкал та окремих елементів 
графічного образу. 

11. За способом побудови статистичні графіки поділяють на діаграми, 

картограми та картодіаграми. 

12. За функціонально-цільовим призначенням графіки поділяють на аналітичні, 
ілюстративні та інформаційні. 

13. Для побудови лінійних діаграм зазвичай застосовують систему полярних 
координат. 

14. При побудові стрічкових діаграм основания стовпчиків розташовуються на 
вісі абсцис, а масштабна шкала наноситься на вісь ординат. 

15. При побудові радіальних діаграм площа окружності береться за величину 
всієї вивчаємої статистичної сукупності, а площі окремих секторів 
відображають питому вагу її складових частин. 

 

Частина 2  

 

Серед наведених відповідей на запитання обрати одну правильну. 
 

1. Серед простих таблиць розрізнюють: 
а) описово-інформаційні, аналітичні, типологічні та спеціального 

Тема 12 
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призначення; 
б) прості, групові, комбінаційні; 
в) спискові, територіальні, хронологічні; 
г) описово-інформаційні, аналітичні, типологічні, спискові та  

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

2. Кількісну характеристику окремих соціально-економічних явищ надають 
таблиці: 

а) описово-інформаційні;   в) аналітичні; 
б) типологічні;     г) спеціального призначення. 
Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г. 
 

3. Надають характеристику основним соціально-економічним видам явищ 

таблиці: 
а) описово-інформаційні;   в) аналітичні; 
б) типологічні;     г) спеціального призначення. 
Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г. 
 

4. Відображують взаємозв'язки між явищами та тенденції в їх розвитку 
таблиці: 

а) описово-інформаційні;   в) аналітичні; 
б) типологічні;     г) спеціального призначення. 
Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г. 
 

5. Підметом таблиці є: 
а) статистична сукупність, об'єкти або їх частини, які характеризуються 

рядом числових показників; 
б) показники, що характеризують статистичну сукупність. 
Зазвичай складові частини підмета таблиці розташовуються: 
в) ліворуч; г) праворуч. 

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

6. Присудком таблиці є: 
а) статистична сукупність, об'єкти або їх частини, які характеризуються 

рядом числових показників; 
б) показники, що характеризують статистичну сукупність. 
Зазвичай складові частини присудка таблиці розташовуються: 
в) ліворуч; г) праворуч. 

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

7. Таблиця, підмет якої містить лише перелік одиниць вивчаємої 
сукупності, називається:  

а) проста;      в) групова; 
б) комбінаційна;     г) спискова. 
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Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г. 
 

8. Таблиця, підмет якої містить групи елементів сукупності за істотною 

ознакою, називається:  
а) проста;      в) групова; 
б) комбінаційна;     г) спискова. 
Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г. 
 

9. Таблиця, в якій наводяться дані, згруповані за двома і більше ознаками, 

називається:  
а) проста;      в) групова; 
б) комбінаційна;     г) аналітична. 
Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г. 
 

10. Якщо відсутня інформація про явище, в клітинці таблиці ставиться: 
а) "Х";       в) „...”; 

б) „немає відомостей”;    г) „−”. 

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г. 
 

11. За відсутності самого явища, в клітинці таблиці ставиться: 
а) "Х";       в) „...”; 

б) „немає відомостей”;    г) „−”. 

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г. 
 

12. Дуже малі числа позначаються в таблиці так: 
а) "Х";       в) „...”; 

б) „0,0”;      г) „−”; 

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г. 
 

13. За даними соціологічного опитування умови життя населення країни 

оцінюються так: 
 

Оцінка 
Дуже 
добрі 

Відносно 

добрі 
Задовільні 

Дуже 
погані 

Разом 

Кількість респон-

дентів, % до підсумку 
5 56 32 7 100 

 

За структурою присудка це таблиця:  
а) проста;      в) групова;  
б) аналітична;     г) складна. 
Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г. 
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14. На підставі наведеного макета таблиці визначити яким за структурою є 
її присудок: 

 
Число магазинів у тому числі 

у тому 
числі 

у міських  

поселення, з них за 
товарами 

у сільських 

поселення, з них за 
товарами 

Область 
всього 

в 
місті 

в 
селі 

Роздрібний 

товарообіг, 
млн. грн 

продо-
вольчими 

непродо-
вольчими 

продо-
вольчими 

непродо-
вольчими 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Харківська         

Полтавська         

Донецька         

Всьго         

 

а) простим;      в) списковим;  

б) територіальним;     г) складним. 

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г. 
 

15. Графічні зображення складаються з наступних елементів: 
а) поле графіка;     в) графічний образ; 
б) просторові і масштабні орієнтири;  г) всі відповіді вірні. 
Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г. 
 

16. За загальним призначенням графіки поділяють на: 
а) аналітичні, ілюстративні та інформаційні; 
б) графіки групувань і рядів розподілу, рядів динаміки, взаємозв'язку і 

порівняння; 
в) діаграми, картограми; 

г) лінійні, стовпчикові, стрічкові, секторні, кільцеві, радіальні. 
Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г. 
 

17. За функціонально-цільовим призначенням графіки поділяються на: 
а) аналітичні, ілюстративні та інформаційні; 
б) графіки групувань і рядів розподілу, рядів динаміки, взаємозв'язку і 

порівняння; 
в) діаграми, картограми; 

г) лінійні, стовпчикові, стрічкові, секторні, кільцеві, радіальні. 
Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г. 
 

18. За формою графічного образу графіки поділяють на: 
а) аналітичні, ілюстративні та інформаційні; 
б) графіки групувань і рядів розподілу, рядів динаміки, взаємозв'язку і 

порівняння; 
в) лінійні, стовпчикові, стрічкові, секторні, кільцеві, радіальні; 
г) діаграми, картограми. 
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Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г. 
 

19. Стовпчикові діаграми використовують для: 
а) зображення інтервальних рядів розподілу; 
б) відображення динаміки досліджуваних явищ; 

в) зображення структури одного соціально-економічного явища; 
г) порівняння однойменних показників, що відносяться до різних об’єктів 

або територій. 

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г. 
 

20. Кругові діаграми використовують для: 
а) зображення інтервальних рядів розподілу; 
б) відображення динаміки досліджуваних явищ; 

в) зображення структури одного соціально-економічного явища; 
г) наочного зображення циклічних соціально-економічних процесів. 
Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г. 
 

21. Радіальні діаграми використовують для: 
а) зображення інтервальних рядів розподілу; 
б) відображення динаміки досліджуваних явищ; 

в) зображення структури одного соціально-економічного явища; 
г) наочного зображення циклічних соціально-економічних процесів. 
Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г. 
 

22. Простір, у якому розміщуються геометричні або інші графічні знаки 

називають: 
а) статистичний графік;    в) графічний образ; 
б) поле графіка;     г) просторові орієнтири. 

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г. 
 

23. Сукупність геометричних або графічних знаків, за допомогою яких 
відображуються статистичні дані, називають: 

а) статистичний графік;    в) графічний образ; 
б) поле графіка;     г) масштабні орієнтири. 

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г. 
 

24. Для визначення порядку розміщення графічних знаків у полі графіка 
застосовують: 

а) масштабні орієнтири;    в) масштабну шкалу;  
б) просторові орієнтири;    г) масштаб. 

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г. 
 

25. Масштабна шкала складається з наступних елементів: 
а) лінії, яка є носієм або опорою шкали; 

б) позначки шкали; 
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в) числових позначень, як відповідають поділу шкали; 

г) всі відповіді вірні. 
Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г. 

 

26. Якщо у показниках, що вивчаються, спостерігається загальна тенденція 
до зростання, то при виборі виду графіка перевага надається: 

а) лінійній діаграмі;    в) стовпчиковій діаграмі; 
б) стрічковій діаграмі;    г) круговій діаграмі. 
Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г. 

 

27. Якщо показники, що вивчаються, відображають результат (підсумок) 
функціонування того чи іншого процесу, то при виборі виду графіка перевага 
надається: 

а) лінійній діаграмі;    в) стовпчиковій діаграмі; 
б) стрічковій діаграмі;    г) круговій діаграмі. 
Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г. 
 

28. З наведених нижче діаграм виберіть лише ті, для побудови яких 
застосовується декартова система координат: 

а) лінійна;      в) стовпчикова; 
б) стрічкова;      г) радіальна. 
Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г. 
 

29. Недоліком якого виду діаграм є невідповідність графічного зображення 
знаками-символами явища, що вивчається, його дійсному значенню: 

а) фігурної;      в) кругової; 
б) стрічкової;     г) радіальної. 
Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г. 
 

30. Графічний метод зображення статистичних показників вимагає 
розміщення факторних ознак на: 

а) горизонтальній шкалі графіка; 
б) вертикальній шкалі графіка. 
Їх зміни читаються: в) зліва направо; г) знизу вгору.   
Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г. 
 

31. Графічний метод зображення статистичних показників вимагає 
розміщення результативних ознак на: 

а) горизонтальній шкалі графіка; 
б) вертикальній шкалі графіка. 
Їх зміни читаються: в) зліва направо; г) знизу вгору.   
Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г. 
 

32. Статистичною є таблиця, у якій наведено: 

а) підсумки торгів на фондовій біржі; 
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б) розклад руху приміських електропоїздів. 
Відповіді: 1) а; 2) б; 3) а, б; 4) правильної відповіді немає. 
 

33. Рівень економічного розвитку країн характеризується даними: 

 

Країна 
ВВП на душу населення, 

дол. ША 

Енергоспоживання ВВП, 

КНЕ/1000 дол.США 

А 5123 272 

В 2654 218 

С 3618 141 

D 4852 252 

 

За структурою підмета це таблиця:  
а) проста; б) групова; в) комбінаційна; г) аналітична. 
Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г. 
 

34. За даними соціологічного опитування умови життя населення країни 

оцінюються так: 
 

Оцінка 
Дуже 
добрі 

Відносно 

добрі 
Задовільні 

Дуже 
погані 

Разом 

Кількість 
респондентів, % до 
підсумку  

5 56 32 7 100 

 

За структурою підмета це таблиця:  
а) проста; б) групова; в) аналітична; г) типологічна. 
Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г. 
 

35. Статистичною є таблиця, у якій наведено: 

а) платіжний баланс країни за кварталами року; 
б) співвідношення чоловіків та жінок за регіонами. 

Відповіді: 1) а; 2) а, б; 3) б; 4) правильної відповіді немає. 
 

Частина 3  

 

Вставте відсутні слова. 
 

1. В залежності від завдань дослідження та характера вихідної інформації 
присудок статистичних таблиць буває _________ та _________.  

2. Таблиці, підмет яких містить перелік територій, називаються __________ 

__________.  

3. Умовну міру переводу числового значення статистичної величини у 
графічну, і навпаки, називають _________.  
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4. __________ – це такий вид графіків, у якому цифрові дані зображені за 
допомогою геометричних фігур та знаків.  

5. __________ __________ – це лінія, поділена відповідно до прийнятого 
масштабу.  

6. За метою дослідження та призначенням статистичні таблиці поділяють 
на: ___________, ____________, ___________, __________.   

7. __________ __________ використовуються для визначеня порядку 
розміщення графічних знаків у полі графіка.  

8. Якщо потрібна додаткова інформація, певні уточнення цифрових даних, 

до таблиці додається _________.  

9. Якщо підсумковий рядок розміщується першим, то деталізація його 
подається за допомогою словосполучення «____________».  

10. Сукупність горизонтальних і вертикальних граф без наведення 
числових даних утворює __________ статистичної таблиці. 
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