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ВСТУП 

 
Управління та адміністрування є однією із важливих галузей. Її функціонування 

залежить від ефективного та професійного управління, ключову роль в якому відіграє 

компетентний, висококваліфікований керівник. 

Все це зумовлює потребу в ґрунтовній підготовці майбутніх фахівців, основою якої є 

фахова підготовленість до здійснення управлінської / адміністративної діяльності, що сприяє 

їх професійному становленню як керівника - лідера. 

Формування професійної компетентності керівників відбувається в процесі 

збагачення системи життєвих і професійних цінностей, а також із розвитком культури 

професійного мислення та готовності до управлінської діяльності. 

Одним із чинників ефективного функціонування управлінця є наявність нової 

концепції щодо стратегії управлінської діяльності у публічній системі, а саме, ситуаційний 

підхід до управління, впровадження сучасних технологій управління персоналом, 

інноваціями, змінами, проектами, підготовка й ефективне використання і нарощування 

ключового ресурсу – кваліфікованих управлінців, тощо. 

Навчально-методичний посібник покликаний допомогти студенту осмислити 

отриману інформацію, обрати самостійний простір для пошуків інформації та відповідей на 

питання статистики як науки та навчальної дисципліни. Відповідно пропоновані питання для 

самоконтролю та самопідготовки включають різні види тестових завдань, а саме: 

одновибіркові, задачі тощо. 

Тестові завдання, уміщені в посібнику, охоплюють головні поняття кожної із тем 

навчальної дисципліни «Статистика». 

Пропоновані тестові завдання з даної навчальної дисципліни сприятимуть 

перетворенню отриманих теоретичних знань на практичні навички та вміння узагальнювати 

управлінські факти, об'єктивно оцінювати ситуацію, дії суб'єктів управління, приймати 

ефективні управлінські рішення. 

 

 



 5 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

 

Тема 1. Методологічні засади статистики 

Тема 2. Статистичне спостереження 

Тема 3.  Зведення і групування статистичних даних 

Тема 4.  Подання статистичних даних: таблиці, графіки, карти 

Тема 5.  Узагальнюючі статистичні показники  

Тема 6.  Аналіз рядів розподілу 

Тема 7.  Аналіз концентрації, диференціації та подібності розподілів 

Тема 8. Статистичні методи вимірювання взаємозв’язків 

Тема 9. Аналіз інтенсивності динаміки  

Тема 10.  Аналіз тенденцій розвитку та коливань 

Тема 11. Індексний метод 

Тема 12.  Вибірковий метод 
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МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ СТАТИСТИКИ 
 

1. Предметом статистики як суспільної науки є:  

 а) явища, що знаходяться поза сферою суспільної діяльності людини; 

 б) якісне відображення закономірностей суспільного розвитку в конкретних умовах місця і 

часу; 

 в) кількісна сторона масових суспільних явищ у нерозривному зв’язку з їх якісною 

стороною; 

 г) особливості кожної окремої галузі економіки. 
   

 

2. До основних категорій статистичної науки відносять: 

 а) одиниці виміру, технологію збору даних, обчислювальні операції; 

 б) статистичне спостереження, статистичне зведення і групування, статистичний аналіз; 

 в) загальну теорію статистики, економічну статистику, соціальну статистика; 

 г) статистичну сукупність, статистичну закономірність, закон великих чисел. 
 

3. Під статистичною сукупністю розуміють: 

 а) сукупність прийомів і методів статистичного дослідження; 

 б) масу однорідних у певному відношенні елементів, які мають єдину якісну основу, але 

різняться між собою певними ознаками; 

 в) сукупність ознак для характеристики явищ і процесів суспільного життя; 

 г) сукупність статистичних показників, які характеризують кількісну сторону суспільних 

явищ і процесів. 
 

4. Статистична закономірність виражає:  

 а) якісну визначеність суспільних явищ і процесів; 

 б) статистичний еквівалент властивостей окремих елементів сукупності; 

 в) системні властивості, середній результат взаємодії значного числа однорідних явищ; 

 г) адекватність і точність статистичних показників. 
 

5. Статистичний показник характеризує: 

 а) кількісну оцінку властивостей суспільних явищ і процесів у конкретних умовах простору і 

часу; 

 б) якісну оцінку властивостей досліджуваного явища; 

 в) одиниці вимірювання ознак окремих суспільних явищ; 

 г) абстрактний результат виконання арифметичних дій над числами. 
 

6. Система показників – це: 

 а) система спеціальних прийомів і методів статистики, спрямованих на вивчення кількісних 

закономірностей; 

 б) повторюваність, послідовність і порядок змін у явищах; 

 в) сукупність взаємопов’язаних показників, які відображають стан та розвиток масових 

соціально-економічних явищ та процесів; 

 г) сукупність форм виявлення причинного зв’язку та закономірностей розвитку суспільних 

явищ і процесів. 
 

7. За способом обчислення розрізняють такі види статистичних показників: 

 а) інтервальні і моментні; 

 б) первинні і вторинні (похідні); 

 в) абсолютні, середні і відносні; 

 г) індивідуальні і сумарні. 
 

8. За ознакою часу розрізняють такі види статистичних показників: 

 а) інтервальні і моментні; 

 б) первинні і вторинні (похідні); 

 в) абсолютні, середні і відносні; 

 г) індивідуальні і сумарні. 
 

9. За статистичною природою розрізняють такі види статистичних показників: 

 а) інтервальні і моментні; 

 б) первинні і вторинні (похідні); 

 в) абсолютні, середні і відносні; 
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 г) індивідуальні і сумарні. 
 

10. Статистичну методологію розглядають як: 

 а) сукупність статистичних прийомів і способів вивчення розмірів суспільних явищ; 

 б) сукупність загальнонаукових принципів, на основі яких досліджуються явища; 

 в) сукупність статистичних показників, що відображають соціально-економічну суть явищ і 

процесів; 

 г) сукупність математичних методів обробки і оцінювання даних. 
 

11. До основних специфічних способів і прийомів статистичного дослідження відносять: 

 а) реєстрацію статистичних даних, формування бази даних за результатами статистичного 

спостереження; 

 б) статистичне спостереження, зведення і групування матеріалів, статистичний аналіз; 

 в) методи аналізу і синтезу сукупності елементів; 

 г) методи лінійної алгебри, теорії ймовірностей та математичної статистики. 
 

12. Статистичне спостереження передбачає: 

 а) класифікацію та систематизацію фактів; 

 б) збір первинного матеріалу шляхом реєстрації фактів; 

 в) групування суспільних явищ за характерними ознаками; 

 г) виявлення закономірностей та зв’язків суспільних явищ. 
 

13. Основним завданням статистичного зведення і групування є:  

 а) збір первинного матеріалу шляхом  опитування; 

 б) виявлення закономірностей та зв’язків суспільних явищ; 

 в) систематизація та узагальнення результатів статистичного спостереження; 

 г) використання компактних та раціональних форм подання статистичної інформації у 

вигляді статистичних таблиць і графіків. 
 

14. У процесі статистичного аналізу: 
  

 а) одержують первинну інформаційну базу для статистичного дослідження; 

 б) класифікують і систематизують матеріали статистичного спостереження; 

 в) виявляють закономірності та зв’язки суспільних явищ шляхом застосування 

узагальнюючих абсолютних, відносних, середніх величин, індексів та статистичних 

коефіцієнтів; 

 г) одержують підсумкові дані матеріалів статистичного спостереження. 

 

 

 

СТАТИСТИЧНЕ СПОСТЕРЕЖЕННЯ 

 
1. Суть статистичного спостереження полягає у: 

 а) планомірному науково-організованому збиранні масових даних про явища і процеси 

суспільного життя; 

 б) статистичній обробці цифрових даних. 

 У плані статистичного спостереження розглядається: 

 в) послідовність проведення статистичного спостереження; 

 г) програмно-методологічні і організаційні питання статистичного спостереження. 
 

2. Статистичне спостереження включає декілька етапів і проводиться у такій 

послідовності: 

 а) безпосередній процес збирання та реєстрації статистичних даних; 

 б) контроль та нагромадження даних спостереження (формування бази даних); 

 в) вирішення основних методологічних та організаційних питань проведення статистичного 

спостереження; 

 г) збереження даних спостереження. 
 

3. Програмно-методологічна частина плану статистичного спостереження включає 

визначення: 

 а) мети, об’єкта, одиниці і програми спостереження; 
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 б) форми, виду і способів спостереження; 

 в) місця і часу спостереження; 

 г) джерел і способів одержання інформації.  
 

4. Організаційна частина плану статистичного спостереження передбачає: 

 а) визначення мети, встановлення об’єкту та одиниць спостереження; 

 б) визначення місця, часу і органів спостереження, календар спостереження, систему 

контролю результатів спостереження; 

 в) складання програми спостереження; 

 г) перелік вимог щодо якості даних статистичного спостереження. 
 

5. Об’єктом статистичного спостереження у статистиці називається: 

 а) первинний елемент статистичної сукупності, який є носієм ознак, що підлягають 

реєстрації; 

 б) первинний елемент статистичної сукупності, від якого мають одержати відомості; 

 в) сукупність явищ, що вивчаються у процесі спостереження; 

 г) сукупність статистичних показників, які характеризують досліджуване явище. 
 

6. Одиницею статистичного спостереження називається: 

 а) соціально-економічне явище або процес, що вивчається в процесі статистичного 

спостереження; 

 б) звітна одиниця, яка є джерелом інформації; 

 в) статистичний показник, який характеризує окремі ознаки сукупності; 

 г) складовий елемент об’єкту спостереження, який є носієм ознак, що підлягають реєстрації 

у процесі спостереження. 
 

7. Звітною одиницею при проведенні статистичного спостереження називається: 

 а) первинний елемент об’єкту спостереження, який є носієм ознак, що підлягають реєстрації 

у процесі спостереження; 

 б) первинний елемент об’єкту спостереження, який є джерелом одержання інформації; 

 в) сукупність одиниць, що вивчаються у процесі спостереження; 

 г) ознака, яка підлягає вимірюванню у процесі  спостереження. 
 

8. Програма статистичного спостереження це: 

 а) сукупність робіт, які слід провести в процесі статистичного спостереження; 

 б) план статистичного спостереження; 

 в) перелік питань, на які треба одержати відповіді в процесі спостереження; 

 г) перелік відповідей, які одержують в результаті статистичного спостереження. 
 

9. Статистичний формуляр – це обліковий документ, який містить: 

 а) перелік робіт, які слід провести в процесі статистичного спостереження; 

 б) план статистичного спостереження; 

 в) адресну характеристику об’єкта або одиниці спостереження та статистичні дані про них; 

 г) набір певних кількісних обмежувальних ознак, за допомогою яких ті чи інші об’єкти 

відносять до досліджуваної сукупності. 
 

10. Інструкція з питань проведення статистичного спостереження передбачає: 

 а) сукупність роз’яснень і вказівок щодо проведення статистичного спостереження; 

 б) перелік питань, на які треба дістати відповіді в процесі спостереження; 

 в) план проведення статистичного спостереження; 

 г) сукупність робіт, які треба провести в процесі спостереження. 
 

11. Місцем спостереження вважається: 

 а) місце, де формується база даних за результатами спостереження; 

 б) місце безпосередньої реєстрації ознак окремих одиниць сукупності; 

 в) органи державної статистики, куди подається звітність; 

 г) місце знаходження органу, який здійснює спостереження. 
 

12. Об’єктивним часом спостереження називається: 

 а) час, до якого відносяться дані спостереження; 

 б) час, протягом якого проводиться спостереження; 

 Критичним моментом спостереження називається: 

 в) термін подання звіту; 
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 г) момент часу, станом на який проводиться спостереження. 
 

13. Суб’єктивним часом спостереження називається: 

 а) час, до якого відносяться дані спостереження; 

 б) момент часу, станом на який проводиться спостереження; 

 в) період часу, протягом якого проводиться спостереження; 

 г) момент часу, станом на який проводиться реєстрація ознак одиниць спостереження. 
 

14. У балансі підприємства за І квартал 2004р. обсяг нормованих оборотних коштів подано 

станом на 1 квітня 2004р. Об’єктивним часом спостереження є: 

 а) І квартал 2004р.; 

 б) 1 квітня 2004р. 

 Термін подання звіту про собівартість продукції за вересень місяць – 1-5 жовтня. 

Об’єктивним часом спостереження є: 

 в) вересень місяць; 

 г) 1-5 жовтня. 
 

15. Переоблік товарно-матеріальних цінностей на базі проводився станом на 1 жовтня і 

тривав десять днів, з 1 по 10 жовтня. Суб’єктивним часом спостереження є: 

 а) 1 жовтня; 

 б) десять днів. 

 Термін подання звітів про випуск продукції за І квартал – 1-15 квітня. Суб’єктивним 

часом спостереження є: 

 в) І квартал; 

 г) 1-15 квітня. 
 

16. Останній перепис населення України проводився станом на 12 год. ночі з 4 на 5 грудня 

2001 року і тривав десять днів – з 5 по 14 грудня включно. Критичним моментом часу у 

даному випадку є: 

 а) 12 год. ночі з 4 на 5 грудня 2001 року; 

 б) з 5 по 14 грудня 2001 року; 

 в) 14 грудня 2001 року; 

 г) 5 грудня 2001 року. 
 

17. За організаційними формами розрізняють спостереження: 

 а) поточне, періодичне, одноразове; 

 б) суцільне, вибіркове, монографічне, анкетне, моніторинг, основного масиву; 

 в) звітність, спеціально організоване спостереження, реєстри; 

 г) безпосереднє, документальне, опитування. 
 

18. За часом реєстрації даних розрізняють спостереження: 

 а) поточне, періодичне, одноразове; 

 б) суцільне і несуцільне; 

 в) звітність, спеціально організоване спостереження, реєстри; 

 г) безпосереднє, документальне, опитування. 
 

19. За способом одержання даних спостереження поділяють: 

 а) поточне, періодичне, одноразове; 

 б) суцільне, вибіркове, монографічне, анкетне, моніторинг, основного масиву; 

 в) звітність, спеціально організоване спостереження, реєстри; 

 г) безпосереднє, документальне, опитування. 
 

20. За повнотою охоплення одиниць сукупності розрізняють спостереження: 

 а) поточне, періодичне, одноразове; 

 б) суцільне, вибіркове, монографічне, анкетне, моніторинг, основного масиву; 

 в) звітність, спеціально організоване спостереження, реєстри; 

 г) безпосереднє, документальне, опитування. 
 

21. Здійснюється детальне описування двох підприємств – платоспроможного і 

неплатоспроможного. За охопленням одиниць сукупності це спостереження: 

 а) суцільне; 

 б) вибіркове; 
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 в) основного масиву; 

 г) монографічне. 
 

22. Держкомстат проводить статистичне спостереження за рівнем роздрібних цін на 

продуктових ринках великих міст, в яких проживає більше половини міського населення 

країни. За повнотою охоплення одиниць сукупності це спостереження:  

 а) суцільне; 

 б) вибіркове; 

 в) основного масиву; 

 г) монографічне. 
 

23. Здійснюється запис актів громадського стану (народження, одруження, розлучення і т.д.). 

За охопленням одиниць сукупності це спостереження: 

 а) суцільне; 

 б) вибіркове; 

 в) основного масиву; 

 г) монографічне. 
 

24. Джерелом даних при обстеженні доходів і видатків населення є: 

 а) звітність; 

 б) спеціально організоване спостереження; 

 в) моніторинг; 

 г) засоби масової інформації. 
 

25. Джерелом даних про загальний обсяг товарообігу магазину є:  

 а) звітність; 

 б) спеціально організоване спостереження. 

 Джерелом даних про кількість проданих продуктів, проданих на продовольчому ринку є:  

 в) звітність; 

 г) спеціально організоване спостереження. 
 

26. За порядком проходження звітність поділяють на: 

 а) поточну, річну; 

 б) централізовану, децентралізовану; 

 в) типову, спеціалізовану; 

 г) поштову, телеграфну, електронну. 
 

27. За способом подання звітність поділяють на: 

 а) поточну, річну; 

 б) централізовану, децентралізовану; 

 в) типову, спеціалізовану; 

 г) поштову, телеграфну, електронну. 
   

 

28. Помилками репрезентативності називаються: 

 а) помилки, які виникають в результаті невірного встановлення фактів або невірного їх 

запису; 

 б) помилки, які виникають внаслідок того, що відібрана для обстеження частина сукупності 

не досить точно відображає всю досліджувану сукупність. 

 Ці помилки можуть виникати: 

 в) тільки при несуцільному спостереженні; 

 г) при суцільному і несуцільному спостереженні. 
 

29. Помилками реєстрації називаються: 

 а) помилки, які виникають в результаті невірного встановлення фактів або невірного їх 

запису; 

 б) помилки, які виникають внаслідок того, що відібрана для обстеження частина сукупності 

не досить точно відображає всю досліджувану сукупність. 
   

 Ці помилки можуть виникати: 

 в) тільки при несуцільному спостереженні; 

 г) при суцільному і несуцільному спостереженні. 
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30. Арифметичний контроль помилок спостереження здійснюється шляхом: 

 а) перевірки підсумкових даних, правильності розрахункових даних; 

 б) співставлення питань і відповідей переписного листа; 

 в) контрольної вибіркової перевірки результатів суцільного спостереження; 

 г) порівняння записів у документі, що перевіряється, з аналогічними даними в інших 

документах. 
   

 

 

ЗВЕДЕННЯ І ГРУПУВАННЯ СТАТИСТИЧНИХ ДАНИХ 

 
 

1. Суть статистичного зведення полягає в: 

 а) розподілі суспільних явищ на однорідні групи за істотними ознаками; 

 б) обліку фактів про явища суспільного життя; 

 в) науковій обробці статистичних матеріалів для виявлення типових рис і закономірностей 

явищ, що вивчаються; 

 г) перевірці і контролі статистичних матеріалів. 
 

2. За організацією робіт і формою обробки даних зведення може бути: 

 а) простим і складним; 

 б) централізованим і децентралізованим; 

 в) механізованим і ручним; 

 г) типологічним та аналітичним. 
 

3. За технікою виконання зведення може бути: 

 а) простим і складним; 

 б) централізованим і децентралізованим; 

 в) механізованим і ручним; 

 г) типологічним та аналітичним. 
 

4. Статистичне групування –  це: 

 а) про явища облік фактів і процеси суспільного життя; 

 б) перевірка та контроль статистичних даних; 

 в) розподіл сукупності на групи за певною ознакою; 

 г) обробка та аналіз результатів статистичного спостереження. 
 

5. Залежно від мети (завдання) дослідження розрізняють такі види групування: 

 а) прості і комбінаційні; 

 б) первинні і вторинні; 

 в) типологічні, структурні та аналітичні; 

 г) атрибутивні і кількісні. 
 

6. При структурному групуванні вирішується завдання: 

 а) дослідження взаємозв’язку і залежності між явищами; 

 б) вивчення структури і структурних зрушень; 

 в) виділення соціально-економічних типів явищ; 

 г) перевірка і контроль статистичного матеріалу. 
 

7. При типологічному групуванні вирішується завдання: 

 а) вивчення структури і структурних зрушень; 

 б) дослідження взаємозв’язку і залежності між явищами і їх ознаками; 

 в) виділення соціально-економічних типів явищ; 

 г) перевірка і контроль статистичного матеріалу. 
   

 

8. При аналітичному групуванні вирішується завдання: 

 а) вивчення структури і структурних зрушень; 

 б) дослідження взаємозв’язку і залежності між явищами і їх ознаками; 

 в) виділення соціально-економічних типів явищ; 

 г) перевірка і контроль статистичного матеріалу. 
 

9. За кількістю групувальних ознак розрізняють такі види групування: 

 а) прості і складні; 
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 б) первинні і вторинні; 

 в) типологічні, структурні та аналітичні; 

 г) атрибутивні і кількісні. 
 

10. Кількісні ознаки, що виражаються у кожній групі цілими числами називаються: 

 а) безперервними; 

 б) дискретними. 

 Питання про встановлення величини інтервалу виникає при групуванні за:  

 в) кількісними ознаками; 

 г) атрибутивними ознаками. 
 

11. До атрибутивних ознак відносять: 

 а) врожайність сільськогосподарських культур; 

 б) виробничий стаж роботи; 

 в) соціальний стан; 

 г) розмір товарообігу; 
 

12. До кількісних ознак відносять: 

 а) національність; 

 б) вік людини; 

 в) категорії персоналу; 

 г) тип навчального закладу. 
 

13. Вторинне групування може здійснюватись на основі: 

 а) укрупнення інтервалів; 

 б) перегрупування за питомою вагою; 

 в) екстраполяції; 

 г) інтерполяції. 
 

14. Рядом розподілу називається: 

 а) розподіл цифрових даних у зростаючому або спадному порядку; 

 б) впорядкований розподіл одиниць сукупності за будь-якою ознакою; 

 в) ряд показників, що характеризують зміну явищ за декілька років; 

 г) сукупність даних, які одержані в результаті спостереження. 
 

15. Ряд розподілу складається з таких елементів: 

 а) варіанти і частоти; 

 б) частоти і частки; 

 в) підмет і присудок; 

 г) варіанти та ознаки. 
 

16. Варіантою називають: 

 а) величину, яка показує повторюваність ознаки; 

 б) величину, яка показує питому вагу одиниць з певною ознакою в їх загальній кількості; 

 в) окремі значення групувальної ознаки; 

 г) ознака, яка набуває різних числових характеристик. 
 

17. Ряд розподілу, побудований за якісною ознакою, називається: 

 а) атрибутивним; 

 б) варіаційним. 

 У варіаційному ряді розподілу кількість одиниць у кожній групі називається: 

 в) варіантами; 

 г) частотами. 
 

18. Ряд розподілу, побудований за кількісною ознакою, називається: 

 а) атрибутивним; 

 б) варіаційним. 

 У варіаційному ряді розподілу числові значення ознаки називається: 

 в) варіантами; 

 г) частотами. 
 

19. Варіаційний ряд розподілу, побудований за кількісною ознакою, значення якої у кожній 

групі дається в межах від одного числа до іншого, називається: 
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 а) дискретним; 

 б) інтервальним. 

 Якщо групова ознака змінюється нерівномірно або в дуже широких межах, то 

використовуються інтервали: 

 в) рівні; 

 г) нерівні. 

 
20. Варіаційний ряд розподілу, побудований за кількісною ознакою, значення якої 

виражається одним конкретним числом у кожній групі,  називається: 

 а) дискретним; 

 б) інтервальним. 

 Інтервали, які мають дві межі, верхню і нижню, називаються: 

 в) закритими; 

 г) відкритими. 
   

21. У ряді розподілу робітників підприємства за розрядами варіантами є: 

 а) розряди; 

 б) число робітників. 

 У ряді розподілу магазинів за розміром товарообігу частотою є: 

 в) товарообіг; 

 г) число магазинів. 
   

22. У ряді розподілу робітників за виробничим стажем варіантами є: 

 а) число робітників; 

 б) виробничий стаж. 

 У ряді розподілу підприємств за чисельністю працюючих частотою є: 

 в) чисельність працюючих; 

 г) кількість підприємств. 

 

23. Ряди розподілу, в яких частоти до середини ряду зростають, а потім так само спадають 

називаються: 

 а) симетричними; 

 б) асиметричними. 

 Для графічного зображення інтервальних рядів розподілу переважно застосовується: 

 в) полігон розподілу; 

 г) гістограма розподілу. 
 

 

 

ПОДАННЯ СТАТИСТИЧНИХ ДАНИХ: ТАБЛИЦІ, ГРАФІКИ, КАРТИ 

 
1. Статистична таблиця – це: 

 а) спосіб раціонального, наочного і систематизованого викладення результатів зведення, 

групування та аналізу статистичних даних; 

 б) система подання інформації за допомогою наочного зображення статистичних величин з 

використанням знакових систем; 

 в) зведена якісна характеристика статистичної сукупності; 

 г) сукупність горизонтальних рядків і вертикальних граф без наведення числових показників. 
 

2. Статистичними є таблиці: 

 а) таблиця логарифмів; 

 б) таблиця, у якій узагальнені результати екзаменаційної сесії студентів навчального закладу. 
 

3. Підметом статистичної таблиці є: 

 а) кількість одиниць сукупності, що входять до кожної групи; 

 б) впорядкований статистичний ряд чисел; 

 в) статистична сукупність, об’єкти або їх частини, які характеризуються рядом числових 

показників; 

 г) показники, що характеризують статистичну сукупність. 
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4. Присудком статистичної таблиці є: 

 а) показники, що характеризують статистичну сукупність; 

 б) статистична сукупність, об’єкти або їх частини, які характеризуються рядом числових 

показників; 

 в) список окремих ознак або об’єктів; 

 г) впорядкований статистичний ряд чисел. 
 

5. За побудовою підмета таблиці поділяють на такі види: 

 а) прості, групові, комбінаційні; 

 б) спискові, територіальні і хронологічні; 

 в) прості і складні; 

 г) описово-інформаційні, аналітичні, типологічні та спеціального призначення. 
 

6. За метою дослідження та призначенням таблиці поділяють на такі види: 

 а) спискові, територіальні і хронологічні; 

 б) описово-інформаційні, аналітичні, типологічні та спеціального призначення; 

 в) прості, групові, комбінаційні; 

 г) прості і складні; 
 

7. Таблиця називається простою, якщо: 

 а) у підметі дається групування за однією ознакою; 

 б) у підметі дається групування за двома і більше ознаками; 

 в) у підметі дається перелік ознак чи об’єктів; 

 г) присудок таблиці є простим. 
 

8. Таблиця називається комбінаційною, якщо: 

 а) у підметі дається групування за однією ознакою; 

 б) у підметі дається групування за двома і більше ознаками; 

 в) у підметі дається перелік ознак чи об’єктів; 

 г) присудок таблиці є складним. 

 

9. Статистичною є таблиця, у якій наведено: 

 а) платіжний баланс країни за кварталами року; 

 б) співвідношення чоловіків та жінок за регіонами. 

 

10. За даними опитування про умови життя населення у країні результати розподілились 

таким чином: 

Оцінка 
Кількість респондентів, 

у % до підсумку 

Дуже добрі 15 

Відносно добрі 40 

Задовільні 35 

Дуже погані 10 

Разом 100 
 

За структурою підмета це таблиця: 

 а) проста; в) аналітична; 

 б) групова; г) атрибутивна. 

 

11. Виберіть ознаки порядкової шкали: 

 а) вік; 

 б) кількість дітей; 

 в) релігійна конфесія; 

 г) соціально-економічний статус особи. 

 

12. Маємо дані про розподіл житла за кількістю кімнат у різних країнах світу: 
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Виберіть правильні твердження стосовно інформації, поданої на рис. 1: 

 а) найбільшу питому вагу житла з 3-5 кімнат має Польща, а найменшу – Білорусія; 

 б) найбільша частка житла з 6 кімнат і більше є в Канаді, найменша – в Румунії; 

 в) частка житла із 3-5 кімнат у Польщі складає близько 90 %; 

 г) частка житла із 5 кімнат і менше в Австрії приблизно дорівнює 90%. 

 

13. Діаграма на рис. 2 показує: 

  

 
 а) динаміку; 

 б) структуру 

 в) сезонні коливання; 

 г) структуру в динаміці. 
 

14. Діаграма на рис. 3 показує: 

 
 а) динаміку; 

 б) структуру 

 в) сезонні коливання; 

 г) структуру в динаміці. 
 

15. Діаграма на рис. 4 показує: 
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 а) динаміку; 

 б) структуру 

 в) сезонні коливання; 

 г) структуру в динаміці. 
   

 

16. Для визначення зміни середнього значення результативної ознаки при зміні чинникової 

ознаки на одиницю, необхідно: 
 а) побудувати комбінаційний розподіл; 

 б) розрахувати коефіцієнт кореляції; 

 в) здійснити аналітичне групування; 

 г) розрахувати один із параметрів рівняння регресії. 

 

17. Маємо дані про зовнішній борг деяких країн світу: 

Країна Зовнішній борг (млн. дол.) 

Латвія 3379 

Франція … 

Білорусія 851 

Відповідно до записів у таблиці, зовнішній борг Франції: 
 а) відсутній; 

 б) виражений у дуже малих числах; 

 в) є, але про нього відсутні відомості. 

 

18. Статистичною таблицею можна назвати: 

 а) таблицю множення; 

 б) опитувальний лист соціологічного обстеження; 

 в) таблицю, що характеризує розподіл населення Львівської області за статтю; 

 г) числові характеристики, що розміщені в колонках таблиці. 

 

19. Дані про кількість постійного населення у віці 100 років і більше у Львівській області: 

Вік 
Населення у віці 100 

років і більше (осіб) 

У тому числі 

у містах в селах 

100-104 104 42 62 

104-110 8 3 5 

110-114 2 - 2 

Всього 114 45 69 

Відповідно до записів у таблиці, міське населення у віці, старшому за 110 років у Львівській 

області: 

 а) відсутнє; 

 б) виражене у дуже малих числах; 

 в) клітинку з цією інформацією заповнювати не доцільно; 

 г) є, але про нього відсутні відомості. 
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УЗАГАЛЬНЮЮЧІ СТАТИСТИЧНІ ПОКАЗНИКИ 
І. АБСОЛЮТНІ ТА ВІДНОСНІ ВЕЛИЧИНИ 

 

1. Показники, які відображають розміри, обсяги, рівні суспільних явищ і процесів, є 

величинами: 

 а) абсолютними; 

 б) відносними. 

 Абсолютні величини можуть виражатись в таких одиницях виміру: 

 в) кілограми, метри, штуки, тонни, гектари, кілометри і т.д.; 

 г) коефіцієнти, проценти, проміле, продециміле, просантиміле. 
 

2. Характерна особливість абсолютних величин виражається у тому, що вони:  

 а) виражають співвідношення явищ у часі; 

 б) є завжди іменованими числами; 

 в) можуть бути виражені у відсотках; 

 г) вимірюються тільки у грошових одиницях. 
 

3. Розрізняють такі види абсолютних величин: 

 а) динаміки, структури, координації; 

 б) виконання плану та планового завдання; 

 в) індивідуальні та сумарні; 

 г) порівняння. 
 

4. Сумарні абсолютні величини одержують у результаті: 

 а) додавання індивідуальних абсолютних величин; 

 б) підрахунку числа одиниць, що входять до кожної групи або сукупності в цілому. 
 

5. Абсолютні величини можуть бути виражені в одиницях вимірювання: 

 а) натуральних та умовно-натуральних; 

 б) трудових та грошових. 
 

6. Показники, які виражають числові співвідношення, притаманні конкретним суспільним 

явищам, є величинами: 

 а) абсолютними; 

 б) відносними. 

 Відносні величини можуть виражатись в таких одиницях виміру: 

 в) кілограми, метри, штуки, тонни, гектари, кілометри і т.д.; 

 г) коефіцієнти, проценти, проміле, продециміле, просантиміле. 
 

7. Для обчислення відносних величин застосовується арифметична дія: 

 а) додавання; в) множення; 

 б) віднімання; г) ділення. 
 

8. Відносні величини планового завдання визначаються як: 

 а) співвідношення планового завдання на наступний період до фактичного досягнутого 

рівня, який береться за базу для плану; 

 б) відношення фактично досягнутого рівня до планового завдання за один і той же період 

часу; 

 в) відношення планового завдання до фактично досягнутого рівня за один і той же період 

часу; 

 г) співвідношення планових показників звітного та базисного періодів. 
 

9. Відносні величини виконання плану визначаються як: 

 а) співвідношення планового завдання на наступний період до фактичного досягнутого 

рівня, який береться за базу для плану; 

 б) відношення фактично досягнутого рівня до планового завдання за один і той же період 

часу; 

 в) співвідношення планових показників звітного та базисного періодів; 

 г) співвідношення планового завдання до фактичного виконання у звітному періоді. 
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10. Відносні величини структури характеризують: 

 а) відношення частини сукупності до всієї сукупності; 

 б) відношення однієї частини сукупності до іншої частини цієї ж сукупності; 

 в) співвідношення явищ у просторі; 

 г) співвідношення явищ у часі. 
 

11. Відносні величини структури переважно виражаються у формі: 

 а) натуральних вимірників; 

 б) коефіцієнта і процента; 

 в) іменованих чисел; 

 г) проміле. 
 

12. Відносні величини динаміки характеризують: 

 а) повторюваність даного явища у певній сукупності; 

 б) зміну явища у часі; 

 в) скільки одиниць однієї сукупності приходиться на одиницю іншої сукупності; 

 г) співвідношення двох однойменних показників, які відносяться до різних об’єктів або 

територій за один і той же період. 
 

13. Відносні величини динаміки виражаються у формі: 

 а) натуральних вимірниках; 

 б) коефіцієнта і процента; 

 в) іменованих чисел; 

 г) проміле. 
 

14. Відносні величини інтенсивності характеризують: 

 а) співвідношення між окремими складовими частинами сукупності; 

 б) ступінь поширення або розвитку явища у певному середовищу; 

 в) питому вагу окремих елементів сукупності у загальному підсумку; 

 г) співвідношення двох однойменних показників, які відносяться до різних об’єктів або 

територій за один і той же період. 
   

15. Відносні величини інтенсивності переважно виражаються у формі: 

 а) коефіцієнта; 

 б) процента; 

 в) іменованих чисел; 

 г) проміле. 
 

16. Відносні величини координації характеризують: 

 а) ступінь розповсюдження явища у певному середовищі; 

 б) співвідношення розмірів явища, що стосуються різних об’єктів; 

 в) питому вагу окремих елементів сукупності у загальному підсумку; 

 г) співвідношення між окремими складовими частинами сукупності. 
 

17. Відносні величини порівняння характеризують: 

 а) ступінь розповсюдження явища у певному середовищі; 

 б) співвідношення розмірів явища, що стосуються різних об’єктів; 

 в) співвідношення явищ у часі; 

 г) співвідношення між окремими складовими частинами сукупності. 
 

18. Планом передбачалось знизити собівартість продукції на 5%, а фактично собівартість 

збільшилась на 2%. Визначити, скільки відсотків становить фактична собівартість 

порівняно із запланованою: 

 а) 107,0%; в) 110,1%; 

 б) 93,1%; г) 107,4%. 
 

19. Планом передбачалось підвищити продуктивність праці на 5%, фактично план був 

виконаний на 98,1%. Визначити процентне співвідношення  фактичного рівня  

продуктивності праці у звітному періоді до базисного: 

 а) 101,9%; в) 103,0% 
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б) 106,8%; г) 93,4%. 
 

20. Випуск продукції на підприємстві у 2003р. становив 40 млн грн. Планом на 2004р. 

передбачалось виробити продукції на 50 млн грн. Фактично вироблено на 55 млн грн. 

Відносна величина виконання плану дорівнює: 

 а) 90,9%; 

 б) 110,0%. 
   

 Відносна величина планового завдання дорівнює: 

 в) 125,0%; 

 г) 80,0%. 
 

21. Відомі такі дані по перепису населення області: 
 

Рік 
Кількість наявного 

населення, тис. осіб 

У томі числі міське 

населення 

2000 1169,7 526,37 

2005 1173,3 551,45 
 

Відносними величинами динаміки є: 

 а) 2,22,   2,13; 

 б) 1,003,   1,048. 

 Питома вага міського населення становить: 

 в) 45,0%, 47,0%; 

 г) 47,0%, 53,0%. 
 

22. Плановий обсяг виробництва продукції на підприємстві на рік становив 55,0 млн. грн., 

фактично план був перевиконаний на 6,1%. Визначити фактичний випуск продукції: 

 а) 8,511001,106:0,55  ; 

 б) 4,58100:1,1060,55  ; 

 в) 4,3100:1,60,55  ; 

 г) 1,1061,60,100  . 

 

23. Обсяг реалізації продукції у І півріччі становив 800 тис. грн., у ІІ півріччі реалізація 

продукції збільшилась на 100 тис. грн. Визначити відносну величину динаміки: 

 а) 900100800  ; 

 б) 700100800  ; 
 в) 125,1800:)100800(  ; 

 г) 143,1)100800(:800  . 

 

24. Собівартість одиниці продукції на підприємстві у звітному періоді складала 550 грн., що 

на 150 грн. більше ніж у минулому році і на 50 грн. більше ніж на спорідненому 

підприємстві. Чому дорівнює відносна величина порівняння? 

 а) 0,350:150  ; 

 б) 1,1)50550(:550  ; 

 в) 7,0550:)150550(  ; 

 г) 3,1550:)150550(  . 

 
25. Відомі такі дані про виробництво продукції на підприємстві, тис. т: 

 

Місяць План Фактично 

Липень 90 100 

Серпень 106 110 
 

Визначити відносну величину планового завдання у %: 

 а) 1,11110090:100  ; 

 б) 0,106100100:106  ; 

 в) 3,94100106:100  ; 

 г) 8,103100106:110  . 
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26. Яка питома вага жінок у сукупності, яка складається із 260 жінок і 240 чоловіків? 

 а) 0,48100)240260(:240  ; 

 б) 0,52100)240260(:260  ; 

 в) 3,108100240:260  ; 

 г) 3,92100260:240  . 

 

27. Чому дорівнює відносний показник координації у сукупності, загальна чисельність якої 

500 чол., у тому числі 260 жінок? 

 а) 500 : 260 = 1,92; 

 б) 260 : 500 = 0,52; 
 в) 260 : (500 – 260) = 1,08; 
 г) 500 : (500 – 260) = 2,08; 
 

28. У регіоні площею 75,8 тис. км2 проживає 5154,4 тис. чол., із них 3100,0 тис. чол. міського 

населення і 2054,4 тис. чол. сільського населення. Визначити відносну величину 

інтенсивності: 

 а) 3100 : 75,8 = 40,9; 

 б) 5154,4 : 75,8 = 68; 
 в) 2054,4 : 75,8 = 27,1; 
 г) 3100 : 2054 = 1,5. 
 

29. Із нижче наведених прикладів визначити відносні величини координації: 

 а) за даними Всеукраїнського перепису населення у 2001р. на 1000 осіб постійного 

населення у віці 10 років і старші вищу освіту мали 313 осіб; 

 б) за даними Всеукраїнського перепису населення у 2001р. на 1 км2 території України 

припадало 80 осіб. 

 

30. Із нижче наведених прикладів визначити відносні величини просторового порівняння: 

 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 у 6 разів більша, ніж у 

селах 
 

 
ІІ. СЕРЕДНІ ВЕЛИЧИНИ 

 
1. Для визначення середнього значення ознаки, обсяг якої визначений як сума 

індивідуальних її значень, які виражені прямими показниками, використовується 

формула середньої... 

 а) арифметичної; 

 б) гармонічної; 

 в) геометричної; 

 г) квадратичної. 
 

2. Для визначення загальної середньої із групових середніх (питома вага груп неоднакова) 

використовується формула середньої... 

 а) арифметичної простої; 

 б) арифметичної зваженої; 

 в) гармонічної простої; 

 г) гармонічної зваженої. 
 

3. Величина середньої арифметичної зваженої залежить від: 

 а) розміру частот; 

 б) співвідношення між частотами; 

 в) розміру варіант. 
 

4. За даними про середній бал успішності та кількість студентів у кожній із академічних 

груп факультету потрібно обчислити середній бал успішності студентів факультету в 

цілому. Яку формулу середньої треба застосувати? 
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 а) арифметичної простої; 

 б) арифметичної зваженої; 

 в) гармонічної простої; 

 г) гармонічної зваженої. 
 

5. Відомі дані про урожайність озимої пшениці і її валовий збір у кожному з трьох 

фермерських господарств району. Середня урожайність озимої пшениці в районі буде 

визначатись за формулою середньої: 

 а) арифметичної простої; 

 б) арифметичної зваженої; 

 в) гармонічної; 

 г) геометричної . 
 

6. Якщо всі індивідуальні значення ознаки збільшити на 5 одиниць, то середня: 

 а) збільшиться у 5 раз; 

 б) збільшиться на 5; 

 в) не зміниться; 

 г) зміну середньої передбачити не можна. 
 

7. Якщо частоти всіх значень ознаки зменшити у два рази, то середня: 

 а) збільшиться; 

 б) зменшиться; 

 в) не зміниться; 

 г) зміну середньої передбачити не можна. 
 

8. Якщо всі індивідуальні значення ознаки збільшити в 3 рази, а частоти зменшити в 3 

рази, то середня: 

 а) не зміниться; 

 б) збільшиться у 3 рази; 

 в) зменшиться у 3 рази; 

 г) зміну середньої передбачити не можна. 
 

9. Відомі такі дані про середню заробітну плату працівників двох цехів підприємства: 
 

Цех 

Середня заробітна 

плата одного 

працівника, грн. 

Кількість 

працівників, 

осіб 

1 348 150 

2 336 250 

Разом Х 400 
 

Визначити середню заробітну плату одного працівника підприємства в цілому: 

 а) 
342

2

336348



;  

 б) 
5,340

400

250336150348



; 

 в) 
1,199

336348

250336150348





;  

 г) 
0,200

2

250150



. 

 

10. Відомі такі дані про посівні площі та урожайність цукрового буряка для трьох 

господарств: 

Господарство 
Урожайність, 

ц/га 

Посівна площа, 

га 

1 360 250 

2 280 100 

3 320 150 
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Разом Х 500 
 

Визначити середню урожайність для трьох господарств в цілому: 

 а) 
332

500

150320100280250360



; 

 б) 
9,172

320280360

150320100280250360





; 

 в) 3203:)320280360(  ; 

 г) 7,1663:)150100250(  . 
 

11. На меблевій фабриці №1 денну норму виробітку виконують і перевиконують 90% 

робітників, на фабриці №2 – 80% і на фабриці №3 – 76%. Чисельність робітників на цих 

фабриках відповідно становить: 500, 400 і 100 осіб. Визначити середній процент 

робітників, що виконують і перевиконують денну норму виробітку: 

 а) 82,0%; в) 84,6%; 

 б) 90,0%; г) 76,0%. 
 

12. Середній виробничий стаж робітника у першій бригаді становить 6 років, у другій – 8 

років і в третій – 10 років. У першій бригаді 30% всіх робітників, у другій – 50% всіх 

робітників. Визначити середній стаж робітників для трьох бригад в цілому: 

 а) 8 років; в) 7,25 років; 

 б) 32,5 років; г) 7,8 років. 
 

13. Наведені такі дані про затрати праці на однорідну продукцію трьох підприємств: 
 

Підприємство 

Затрати часу на 

одиницю 

продукції, хв. 

Затрати часу на 

весь випуск 

продукції, год. 

1 60 1200 

2 50 2000 

3 40 1600 

Разом Х 4800 

Визначити середні затрати часу на виготовлення одиниці продукції для трьох 

підприємств в цілому: 

 а) 48 хвилин; в) 49,2 хвилин; 

 б) 50 хвилин; г) 32 хвилини. 
 

14. Наведені такі дані про виконання плану перевезень вантажів автотранспортними 

підприємствами міста: 
Номер 

автоколони 

План перевезень на 

місяць, тис.т 

Виконання плану, 

% 

1 200 103 

2 50 92 

3 100 105 

Разом 350 Х 

Визначити середній процент виконання плану перевезень автомобільними 

підприємствами міста: 

 а) 100,0% в) 98,0% 

 б) 101,6% г) 109,0% 
 

15. За наведеними даними про кількість пропущених занять студентами за місяць 

визначити середню кількість пропущених занять у розрахунку на одного студента. 
 

Номер 

групи 

Всього 

пропущено 

занять, год. 

Пропущено занять у 

розрахунку на одного 

студента, год. 

1 135 5,4 

2 208 8,0 

3 210 10,5 

Разом 553 Х 
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 а) 7,8 год.; в) 8,3 год.; 

 б) 8,0 год.; г) 9,0 год. 
 

16. Модою у ряді розподілу вважається: 

 а) найбільша частота; 

 б) найбільша варіанта; 

 в) варіанта, яка має найбільшу частоту; 

 г) варіанта, яка ділить ряд впорядкованих значень ознаки на дві рівні частини. 
 

17. Якщо всі частоти дискретного ряду розподілу зменшити у три рази, а індивідуальні 

значення ознаки залишити без змін, то мода: 

 а) зменшиться на 3; 

 б) зменшиться у  3 рази; 

 в) не зміниться; 

 г) зміну передбачити неможливо. 
 

18. За результатами вибіркового спостереження отриманий розподіл сімей за кількістю 

дітей: 
 

Кількість дітей 0 1 2 3 4 5 6 

Кількість сімей 6 28 22 19 13 5 7 
 

Модою у даному ряді розподілу є: 

 а) 28; в) 6; 

 б) 1; г) 3. 
 

19. У результаті статистичного спостереження побудований ряд розподілу проданих за день 

жіночих зимових чобіт взуттєвими магазинами міста: 
 

Розмір чобіт До 36 37 38 39 
40 і 

більше 

Кількість випадків 

продажу 
100 250 800 300 250 

 

Модою у даному ряді розподілу є: 

 а) 800; в) 40; 

 б) 39; г) 38. 
 

20. Наведено такі дані про результати здачі екзамену з статистики у двох академічних 

групах: 
 

Екзаменаційний 

бал 

Число студентів, які 

здавали екзамен 

101 група 102 група 

5 – 14 

4 17 12 

3 10 6 

2 3 – 
 

Середній бал вище: 

 а) у 101 групі; 

 б) у 102 групі. 

 Мода більша: 

 в) у 101 групі; 

 г) у 102 групі. 
 

21. Наведено такі дані про розподіл робітників двох цехів за рівнем виконання норм 

виробітку: 
 

Виконання норм  

виробітку, % 

Число робітників 

Цех № 1 Цех № 2 

до 100 5 10 

100 – 104 15 25 

104 – 108 25 15 

108 і більше 5 – 
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Середній процент виконання норм виробітку вище: 

 а) у цеху №1; 

 б) у цеху №2. 
   

 Мода більша: 

 в) у цеху №1; 

 г) у цеху №2. 
 

22. За результатами вибіркового спостереження отриманий розподіл пасажирів за кількістю 

трамвайних зупинок від місця проживання до місця роботи: 
Кількість 

зупинок 
1 2 3 4 5 6 7 і більше 

Кількість 

пасажирів осіб 
40 100 200 250 400 610 500 

 

Медіаною у даному ряді розподілу є: 

 а) 6; в) 250; 

 б) 610; г) 4; 
 

23. У результаті статистичного спостереження побудований ряд розподілу робітників за 

стажем роботи на підприємстві: 
 

Стаж роботи, років До 2 2 – 4 4 – 6 6 – 8 8 і більше Разом 

Кількість робітників, % 6 14 40 22 18 100 
 

Медіаною у даному ряді розподілу є: 

 а) 5; в) 40; 

 б) 4,5; г) 7,5. 
 

24. У результаті статистичного спостереження побудований ряд розподілу осіб, що 

зареєстрували шлюб, за віком: 
 

Вік, 

років 
До 19 19 – 21 21 – 23 23 – 25 

25 і 

більше 
Разом 

Число 

осіб 
10 36 70 64 20 100 

Модою у даному ряді розподілу є: 

 а) 22,7; в) 70; 

 б) 22,0; г) 27,0. 
 

25. У результаті статистичного спостереження зафіксовано кількість касових апаратів у 

магазинах міста: 
 

Кількість касових 

апаратів 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Кількість магазинів, 

% 
9 18 24 25 12 5 4 3 

Модою у даному ряді розподілу є: 

 а) 4;   

 б) 8;   
 Медіаною у даному ряді розподілу є: 

 в) 3,5; 
 г) 3. 

 

26. Розподіл проданих на аукціоні державний облігацій за рівнем їх номінальної доходності 

характеризується такими 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 
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зменшити, то медіанний інтервал: 

 в) зміниться; 
 

г) не зміниться. 

 

 

АНАЛІЗ РЯДІВ РОЗПОДІЛУ 

 
1. Ряд розподілу характеризує: 

 а) структуру сукупності за деякою ознакою; 

 б) зміну характеристики сукупності в часі. 

 Закономірність розподілу проявляється у зв’язку: 

 в) між значеннями ознаки; 

 г) між значеннями ознаки і частотою прояву. 
 

2. Кількісно виміряти закономірність розподілу можна за допомогою таких статистичних 

характеристик: 

 а) варіація; 

 б) асиметрія; 

 в) ексцес. 
 

3. Варіація характеризує: 

 а) відмінність індивідуальних значень будь-якої ознаки всередині сукупності; 

 б) відмінність значень декількох ознак окремої одиниці сукупності. 
 

4. Середнє значення ознаки у двох сукупностях є однаковим. Чи може бути варіація ознаки 

у цих сукупностях різною? 

 а) так; 

 б) ні. 

 Середнє значення ознаки у двох сукупностях є різними. Чи може бути варіація ознаки у 

цих сукупностях однаковою? 

 в) так; 

 г) ні. 
 

5. Середньодобовий обсяг виробництва продукції на двох підприємствах за листопад 

однаковий – 140 тис грн. По декадах місяця він розподіляється таким чином: 
 

Декади 1 2 3 

Підприємство №1 134 141 145 

Підприємство №2 115 128 177 

На основі цих даних можна зробити висновок, що більш ритмічно працювало: 

 а) підприємство №1; 

 б) підприємство №2; 

 в) ритмічність роботи однакова для двох підприємств; 

 г) порівняти ритмічність роботи підприємств не можна. 
 

6. Розподіл оцінок, одержаних студентами двох груп на екзамені з статистики 

характеризується такими даними:  

Оцінка 
Кількість студентів 

107 група 108 група 

5 4 2 

4 9 16 

3 9 7 

2 3 0 

Разом 25 25 

Середній бал успішності вищий у: 

 а) 107 групі 

 б) 108 групі 

 Варіація успішності більша в: 

 в) 107 групі 

 г) 108 групі 
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7. Дисперсія характеризує: 

 а) середній розмір відхилень індивідуальних значень ознаки від середньої; 

 б) середній квадрат цих відхилень. 

 Дисперсія може бути розрахована: 

 в) тільки для кількісної ознаки; 

 г) для кількісної і альтернативної ознаки. 
 

8. Для порівняння варіації двох ознак необхідно визначити: 

 а) середнє лінійне відхилення; 

 б) середнє квадратичне відхилення; 

 в) розмах варіації; 

 г) коефіцієнт варіації. 
 

9. Коефіцієнт варіації можна використовувати для порівняння варіації: 

 а) однієї й тієї ж ознаки у різних сукупностях; 

 б) різних ознак у одній сукупності. 
 

10. Середня урожайність пшениці в районі становила 35 ц, середнє лінійне відхилення – 7 ц. 

Середня урожайність ячменю – 25 ц, середнє лінійне відхилення – 5 ц. Варіація 

урожайності: 

 а) пшениці більше; 

 б) ячменю більше; 

 в) пшениці і ячменю однакові; 

 г) порівняти варіацію урожайності пшениці і ячменю не можна. 
 

11. Середній тарифний розряд робітників підприємства – 3 при дисперсії 0,64; середня 

заробітна плата – 485 гривень при дисперсії  2601. Варіація заробітної плати: 

 а) більше варіації тарифного розряду; 

 б) менше варіації тарифного розряду; 

 в) варіація тарифного розряду і заробітної плати однакові; 

 г) порівняти варіацію цих показників не можна. 
 

12. Якщо всі значення варіант поділити на будь-яке стале число, то дисперсія: 

 а) не зміниться; 

 б) збільшиться; 

 в) зменшиться; 

 г) передбачити зміну дисперсії не можна. 
 

13. Якщо всі значення ознаки зменшити на деяку постійну величину, то дисперсія: 

 а) не зміниться; 

 б) зменшиться на цю величину; 

 в) збільшиться на цю величину; 

 г) передбачити зміну дисперсії не можна. 
 

14. На основі співвідношення між значеннями характеристик центру розподілу (середньої, 

моди і медіани) можна визначити: 

 а) асиметрію розподілу; 

 б) ексцес розподілу; 

 в) міру асиметрії. 
 

15. За допомогою центральних моментів розподілу можна визначити: 

 а) асиметрію розподілу; 

 б) ексцес розподілу. 
 

16. За умови  еMоMx   ряд розподілу є: 

 а) симетричним; 

 б) асиметричним із правосторонньою асиметрією; 

 в) асиметричним із лівосторонньою асиметрією; 

 г) висновок зробити не можна. 
 

17. За умови  еMоMx   ряд розподілу є: 

 а) симетричним; 
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 б) асиметричним із правосторонньою асиметрією; 

 в) асиметричним із лівосторонньою асиметрією; 

 г) висновок зробити не можна. 
 

18. За результатами зимової екзаменаційної сесії середній бал успішності студентів становив 

3,85. Модальний бал успішності – 4. Розподіл студентів за рівнем успішності: 

 а) симетричний; 

 б) асиметричний із правосторонньою асиметрією; 

 в) асиметричний із лівосторонньою асиметрією; 

 г) висновок зробити не можна. 
 

19. Середня заробітна плата на підприємстві у 2004р. становила 546 грн., що співпадає із 

модальною величиною цього показника. Розподіл працівників підприємства за рівнем 

зарплати: 

 а) симетричний; 

 б) асиметричний із правосторонньою асиметрією; 

 в) асиметричний із лівосторонньою асиметрією; 

 г) висновок зробити не можна. 
 

20. Згідно даних про затрати студентами часу на обід у студентському кафе середні витрати 

часу становлять 16 хв. Медіана – 15 хв. Розподіл студентів за затратами часу на обід: 

 а) симетричний; 

 б) асиметричний із правосторонньою асиметрією; 

 в) асиметричний із лівосторонньою асиметрією; 

 г) висновок зробити не можна. 
 

21. При аналізі розподілу спеціалізованих магазинів за обсягом товарообігу і процента 

виконання плану за квартал були отримані такі дані: 
 

Показник 
Середній 

рівень 
Мода 

Середнє квадратичне 

відхилення 

Обсяг товарообігу, 

тис грн. 
34,4 32,0 6,0 

Кількість 

продавців, осіб 
6,5 6,2 1,2 

 

Розподіл магазинів має більшу асиметрію за таким показником: 

 а) за розміром товарообігу; 

 б) за кількістю продавців; 

 в) обидва розподіли мають однакову асиметрію; 

 г) висновок зробити не можна. 
 

22. Коефіцієнт асиметрії розраховується на основі центральних моментів розподілу: 

 а) першого порядку; 

 б) другого порядку; 

 в) третього порядку; 

 г) четвертого порядку. 
 

23. Коефіцієнт ексцесу розраховується на основі центральних моментів розподілу: 

 а) першого порядку; 

 б) другого порядку; 

 в) третього порядку; 

 г) четвертого порядку. 
 

24. На основі розподілу 200 робітників за процентом виконання норм виробітку одержано 

такі дані: коефіцієнт асиметрії (As) дорівнює 0,57 і коефіцієнт ексцесу (Ek) дорівнює 2,33. 

На основі цих даних можна зробити висновок, що ряд розподілу має асиметрію: 

 а) правосторонню; 

 б) лівосторонню. 

 Розподіл: 

 в) гостровершинний; 

 г) плосковершинний. 
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25. При аналізі результатів успішності студентів під час зимової сесії розраховано такі 

показники: коефіцієнт асиметрії As= –0,32 і коефіцієнт ексцесу Ek = 3,38. На основі цих 

даних можна зробити висновок, що ряд розподілу має асиметрію: 

 а) правосторонню; 

 б) лівосторонню. 

 Розподіл: 

 в) гостровершинний; 

 г) плосковершинний. 
 

26. При аналізі результатів опитування 250 пасажирів приміських поїздів про дальність 

поїздки розраховано такі показники: коефіцієнт асиметрії As=–0,22 і коефіцієнт ексцесу 

Ek=2,38. На основі цих даних можна зробити висновок, що ряд розподілу має асиметрію: 

 а) правосторонню; 

 б) лівосторонню. 
   

 Розподіл: 

 в) гостровершинний; 

 г) плосковершинний. 

 

СТАТИСТИЧНІ МЕТОДИ ВИМІРЮВАННЯ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКІВ 
 

1. У наведених нижче парах ознак факторними ознаками є: 

 а) тарифний розряд робітників; в) використання фонду робочого часу; 

 б) стаж роботи робітників; г) продуктивність праці. 
 

2. У наведених нижче парах ознак результативними ознаками є: 

 а) середньодушове споживання м’яса; в) заробітна плата; 

 б) середньодушовий дохід; г) тарифний розряд. 
 

3. У наведених нижче парах ознак результативними ознаками є: 

 а) продуктивність праці; в) рентабельність; 

 б) собівартість продукції; г) собівартість продукції. 
 

4. У наведених нижче парах ознак результативними ознаками є: 

 а) кількість палива; в) процент механізації; 

 б) урожайність; г) продуктивність праці. 
 

5. При функціональній залежності кожному значенню факторної ознаки відповідає: 

 а) єдине значення результативної ознаки; 

 б) множина значень результативної ознаки; 

 в) розподіл одиниць сукупності за результативною ознакою; 

 г) середнє значення результативної ознаки. 
 

6. При кореляційній залежності кожному значенню факторної ознаки відповідає: 

 а) єдине значення результативної ознаки; 

 б) множина значень результативної ознаки; 

 в) розподіл одиниць сукупності за результативною ознакою; 

 г) середнє значення результативної ознаки. 
 

7. При стохастичній залежності кожному значенню факторної ознаки відповідає: 

 а) єдине значення результативної ознаки; 

 б) множина значень результативної ознаки; 

 в) розподіл одиниць сукупності за результативною ознакою; 

 г) середнє значення результативної ознаки. 
 

8. Взаємодією у комбінаційному аналітичному групуванні називається: 

 а) залежність між факторними ознаками; 

 б) залежність між результативними ознаками; 

 в) залежність сили впливу однієї факторної ознаки від рівня іншої; 

 г) залежність рівня результативної ознаки від рівня факторної ознаки. 
 

9. Із наведених нижче залежностей кореляційними є: 

 а) залежність обсягу продукції від продуктивності праці і чисельності робітників; 

 б) залежність заробітної плати від розряду і відпрацьованого часу при погодинній оплаті праці. 
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10. Із наведених нижче залежностей кореляційними є: 

 а) залежність продуктивності праці від проценту механізації робіт; 

 б) залежність заробітної плати від розряду і розряду при погодинній оплаті праці. 
 

11. Із наведених нижче залежностей кореляційними є: 

 а) залежність вартості сировини, витраченої на весь обсяг виробництва продукції, від ціни 1 

т сировини на одиницю продукції і кількості продукції; 

 б) залежність обсягу випуску продукції від чисельності працівників. 
 

12. Із наведених нижче залежностей кореляційними є: 

 а) залежність собівартості одиниці продукції від рівня продуктивності праці; 

 б) залежність виробітку електроенергії від потужності двигунів і тривалості їх роботи. 
 

13. Із наведених нижче залежностей кореляційними є: 

 а) залежність рівня освіти від віку населення; 

 б) залежність чисельності адміністративно-управлінського персоналу від кількості цехів на 

підприємстві. 
 

14. Із наведених нижче залежностей кореляційними є: 

 а) залежність рівня споживання від доходу; 

 б) залежність собівартості одиниці продукції від загальної суми затрат на виробництво 

продукції та кількості виробленої продукції. 
 

15. Із наведених нижче залежностей кореляційними є: 

 а) залежність випуску продукції від вартості основних фондів; 

 б) залежність виробленої продукції одним робітником від стажу роботи. 
 

16. За статистичною природою зв’язки поділяють на: 

 а) функціональні і кореляційні; 

 б) прямі та обернені; 

 в) прямолінійні та криволінійні; 

 г) однофакторні та багатофакторні. 
 

17. За напрямком дії (спрямованістю) розрізняють зв’язки: 

 а) функціональні і кореляційні; 

 б) прямі та обернені; 

 в) прямолінійні та криволінійні; 

 г) однофакторні та багатофакторні. 
 

18. За формою аналітичного вираження виділяють зв’язки: 

 а) функціональні і кореляційні; 

 б) прямі та обернені; 

 в) прямолінійні та криволінійні; 

 г) однофакторні та багатофакторні. 
 

19. Міжгрупова дисперсія в аналітичному групуванні, яке побудоване за факторною 

ознакою, характеризує: 

 а) варіацію результативної ознаки, яка пов’язана з варіацією групувальної ознаки; 

 б) варіацію результативної ознаки, яка пов’язана з варіацією всіх ознак, крім групувальної; 

 в) варіацію факторної ознаки, яка пов’язана з варіацією групувальної ознаки; 

 г) варіацію результативної ознаки під впливом всіх факторів і причин. 
 

20. Середня із групових дисперсій в аналітичному групуванні, побудованому за факторною 

ознакою, характеризує: 

 а) варіацію результативної ознаки, яка пов’язана з варіацією групувальної ознаки; 

 б) варіацію результативної ознаки, яка пов’язана з варіацією всіх ознак, крім групувальної; 

 в) варіацію факторної ознаки, яка пов’язана з варіацією групувальної ознаки; 

 г) варіацію результативної ознаки під впливом всіх факторів і причин. 
 

21. Варіацію результативної ознаки під впливом всіх факторів і причин, як систематично 

діючих, так і випадкових,  характеризує: 

 а) загальна дисперсія; 

 б) міжгрупова дисперсія; 

 в) середня із групових дисперсій; 



 30 

 г) коефіцієнт варіації. 
 

22. Варіацію результативної ознаки, яка пов’язана з варіацією факторної ознаки, яка 

покладена в основу аналітичного групування, характеризує: 

 а) загальна дисперсія; 

 б) міжгрупова дисперсія; 

 в) середня із групових дисперсій; 

 г) коефіцієнт варіації. 
 

23. Емпіричне кореляційне відношення характеризує: 

 а) частку міжгрупової дисперсії у загальній; 

 б) частку міжгрупової дисперсії у залишковій; 

 в) частку залишкової дисперсії у загальній; 

 г) частку залишкової дисперсії у міжгруповій. 

 

24. Кореляційне відношення використовується для визначення: 

 а) факторної варіації; 

 б) залишкової варіації; 

 в) щільності зв’язку; 

 г) напрямку зв’язку. 
 

25. Якщо кореляційне відношення дорівнює 0, то: 

 а) відмінності між груповими середніми відсутні; 

 б) відмінності між варіантами в середині груп відсутні; 

 в) зв’язок функціональний; 

 г) зв’язок відсутній. 
 

26. Якщо кореляційне відношення дорівнює 1, то: 

 а) міжгрупова дисперсія дорівнює загальній; 

 б) міжгрупова дисперсія дорівнює  0; 

 в) зв’язок функціональний; 

 г) зв’язок відсутній. 
 

27. За допомогою F-критерію перевіряється: 

 а) правильність групування; 

 б) надійність кореляційного відношення; 

 в) наявність зв’язку між груповими середніми в генеральній сукупності; 

 г) однорідність виділених груп. 
 

28. Якщо критерій Стьюдента  3t , то: 

 а) зв’язок між ознаками є доведеним (вірогідним); 

 б) вірогідність зв’язку між ознаками сумнівна; 

 в) зв’язок між ознаками виміряний не точно; 

 г) зв’язок відсутній. 
 

29. За даними аналітичного групування, яке характеризує зв’язок між заробітною платою 

працівників і стажем роботи, обчислено значення F-критерію 5,3. Критичне значення з 

імовірністю 0,95 дорівнює 3,8. На основі цього можна зробити висновок, що: 

 а) групування побудоване неправильно; 

 б) зв’язок між ознаками виміряний неточно; 

 в) зв’язок між ознаками залишився недоведеним; 

 г) зв’язок відсутній. 
 

30. За даними аналітичного групування, яке характеризує зв’язок між урожайністю та 

кількістю внесених добрив, обчислено значення F-критерію 2,1. Критичне значення з 

імовірністю 0,95 дорівнює 3,9. На основі цього можна зробити висновок, що: 

 а) групування побудоване неправильно; 

 б) зв’язок між ознаками виміряний неточно; 

 в) зв’язок між ознаками залишився недоведеним; 

 г) зв’язок відсутній. 
 

31. Фактичне значення F-критерію, визначене при аналітичному групуванні дорівнює 5,9. 
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Критичне значення з імовірністю 0,95 дорівнює 5,5. На основі цього можна зробити 

висновок: 

 а) групування побудоване неправильно; 

 б) зв’язок між ознаками виміряний неточно; 

 в) зв’язок між ознаками залишився недоведеним; 

 г) зв’язок відсутній. 
 

32. За даними аналітичного групування 16 фермерських господарств визначена міжгрупова 

дисперсія, яка дорівнює 2. у групуванні виділено 4 групи. Загальна дисперсія 

урожайності дорівнює 4. З ймовірність 0,95 можна стверджувати про те, що: 

 а) вірогідність зв’язку між ознаками сумнівна; 

 б) зв’язок між ознаками суттєвий; 

 в) зв’язок відсутній; 

 г) зв’язок функціональний. 
 

33. За даними аналітичного групування 40 підприємств, яке характеризує залежність 

продуктивності праці від фондоозброєності, розрахована міжгрупова дисперсія 

продуктивності праці дорівнює 40. У групуванні виділено 4 групи. Загальна дисперсія 

продуктивності праці дорівнює 200. З ймовірністю 0,95 можна стверджувати про те, що: 

 а) вірогідність зв’язку між ознаками сумнівна; 

 б) зв’язок між ознаками суттєвий; 

 в) зв’язок відсутній; 

 г) зв’язок функціональний. 
 

34. За даними аналітичного групування 20 підприємств, яке характеризує залежність 

рентабельності від фондоозброєності праці, розрахована міжгрупова дисперсія 

рентабельності  дорівнює 9. У групуванні виділено 4 групи. Загальна дисперсія 

рентабельності дорівнює 12. З ймовірністю 0,95 можна стверджувати про те, що: 

 а) вірогідність зв’язку між ознаками сумнівна; 

 б) зв’язок між ознаками суттєвий; 

 в) зв’язок відсутній; 

 г) зв’язок функціональний. 
 

35. За даними аналітичного групування 41 підприємств, яке характеризує залежність 

продуктивності праці від фондоозброєності, розрахована міжгрупова дисперсія 

продуктивності праці дорівнює 12. У групуванні виділено 4 групи. Загальна дисперсія 

продуктивності праці дорівнює 48. З ймовірністю 0,95 можна стверджувати про те, що: 

 а) вірогідність зв’язку між ознаками сумнівна; 

 б) зв’язок між ознаками суттєвий; 

 в) зв’язок відсутній; 

 г) зв’язок функціональний. 
   

36. Щоб визначити, наскільки зміниться середнє значення результативної ознаки при 

збільшенні факторної ознаки на одиницю, необхідно: 

 а) побудувати комбінаційний розподіл; 

 б) визначити коефіцієнт кореляції; 

 в) побудувати аналітичне групування; 

 г) визначити параметри рівняння регресії. 
 

37. Для вивчення залежності між рівнем освіти і продуктивністю праці робітники 

підприємства були  згруповані за рівнем освіти у три групи. При кореляційному 

відношенні 0,12 зв’язок між рівнем освіти і продуктивністю праці:  

 а) досить тісний; 

 б) несуттєвий. 

 При значенні критерію Стьюдента 1,8 вірогідність зв’язку між ознаками:  

 в) доведена і підтверджується; 

 г) не підтверджується. 
 

38. Для визначення кореляційного відношення вихідні дані: 

 а) повинні бути обов’язково згруповані; 

 б) можуть бути не згрупованими. 

 Для визначення параметрів рівняння регресії вихідні дані: 
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 в) повинні бути обов’язково згруповані; 

 г) можуть бути незгрупованими. 
 

39. Теоретичними значеннями називаються: 

 а) групові середні; 

 б) значення результативної ознаки, обчислені за рівнянням регресії; 

 в) фактичні значення результативної ознаки; 

 г) фактичні значення факторної ознаки. 
 

40. Рівняння регресії можна побудувати за умови, що: 

 а) кількісною є тільки факторна ознака; 

 б) кількісною є тільки результативна ознака; 

 в) обидві ознаки кількісні; 

 г) обидві ознаки якісні. 
   

 

АНАЛІЗ ІНТЕНСИВНОСТІ ДИНАМІКИ 
 

1. Рядом динаміки називається: 

 а) ряд показників, які характеризують розподіл сукупності на групи за певною ознакою; 

 б) ряд показників, які характеризують зміну розмірів суспільних явищ у часі; 

 в) ряд показників, які характеризують розмір ознаки  в зростаючому або спадному порядку; 

 г) ряд показників, які характеризують розподіл сукупності за часовою ознакою. 
 

2. Ряд динаміки характеризує: 

 а) структуру сукупності за будь-якою ознакою; 

 б) зміну значень ознаки в часі. 

 Рівнем ряду динаміки називається: 

 в) конкретне значення варіюючої ознаки в сукупності; 

 г) величина показника на певну дату чи за певний період. 
 

3. За часовою ознакою ряди динаміки поділяють на: 

 а) одномірні і багатомірні; 

 б) паралельні і ряди взаємопов’язаних показників; 

 в) моментні та інтервальні; 

 г) ряди абсолютних, відносних і середніх величин. 
   

 

4. Залежно від статистичної природи показника рівня ряди динаміки поділяють на: 

 а) моментні та періодичні; 

 б) ряди абсолютних, відносних і середніх величин; 

 в) одномірні і багатомірні; 

 г) паралельні і ряди взаємопов’язаних показників. 
   

 

5. Із наведених рядів динаміки рядом абсолютних величин є: 

 а) густота населення по областях України за 2000–2009 роки; 

 б) видобуток вугілля на шахтах області за 1999–2009 роки; 

 в) темпи росту врожайності зернових культуру фермерських господарствах області за 1999–

2009 роки; 

 г) частка підприємств державної форми власності серед підприємств малого бізнесу області 

за 2000– 2009 роки. 
   

 

6. Із наведених рядів динаміки моментним рядом є: 

 а) товарообіг торгівельних підприємств міста за 1995–2005 роки; 

 б) видобуток вугілля на шахтах області по роках минулого десятиліття; 

 в) товарні запаси станом на початок кожного місяця минулого року; 

 г) середньомісячні заробітні плати працівників підприємства за 1995–2005 роки. 
   

 

7. Із наведених рядів динаміки інтервальним рядом є: 

 а) вклади населення у міських відділеннях ощадного банку на початок кожного місяця 

поточного року;  

 б) вартість основних фондів на кінець року за 2000–2005 роки; 

 в) товарообіг торгівельних підприємств міста за 1995–2005 роки; 
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 г) чисельність працюючих на підприємстві на початок кожного кварталу поточного року. 
 

8. Із наведених рядів динаміки моментним рядом є: 

 а) виробництво продукції на підприємстві за кожний день місяця;  

 б) залишки товарів на складі за даними щорічних інвентаризацій; 

 в) розподіл працівників за затратами часу на одну деталь; 

 г) продуктивність праці на промисловому підприємстві за кожний місяць року. 
   

 

9. Із наведених рядів динаміки моментним рядом є: 

 а) склад населення за національністю станом на 1 січня 2008 року;  

 б) депозитні вклади населення в комерційних банках на кінець кожного року; 

 в) виробництво сталі на душу населення в країні по роках; 

 г) кількість збудованих квартир по роках. 
   

 

10. Із наведених рядів динаміки інтервальним рядом є: 

 а) виробництво продукції на підприємстві за кожний день місяця;  

 б) залишки товарів на складі за даними щорічних інвентаризацій; 

 в) розподіл працівників за затратами часу на одну деталь; 

 г) продуктивність праці на промисловому підприємстві за кожний місяць року. 
   

 

11. Із наведених рядів динаміки інтервальним рядом є: 

 а) склад населення за національністю станом на 15 січня 2005 року;  

 б) депозитні вклади населення в комерційних банках на кінець кожного року; 

 в) виробництво сталі на душу населення в країні по роках; 

 г) кількість збудованих квартир по роках. 
   

 

12. Із наведених рядів динаміки моментним рядом є: 

 а) золоті і валютні запаси на кінець кожного року; 

 б) обсяг капітальних вкладень у народне господарство по роках; 

 в) кількість впроваджених у виробництво винаходів і раціоналізаторських пропозицій по роках; 

 г) вартість основних фондів у промисловості на початок кожного року. 
   

 

13. Із наведених рядів динаміки моментним рядом є: 

 а) питома вага міського населення у загальній чисельності населення на початок кожного року; 

 б) кількість кіноустановок на кінець кожного року; 

 в) випуск спеціалістів із вищих навчальних закладів по роках; 

 г) постачання мінеральних добрив сільському господарству по роках. 
   

 

14. Із наведених рядів динаміки періодичним рядом є: 

 а) золоті і валютні запаси на кінець кожного року; 

 б) обсяг капітальних вкладень у народне господарство по роках; 

 в) кількість впроваджених у виробництво винаходів і раціоналізаторських пропозицій по роках; 

 г) вартість основних фондів у промисловості на початок кожного року. 
   

 

15. Із наведених рядів динаміки періодичним рядом є: 

 а) питома вага міського населення у загальній чисельності населення на початок кожного року; 

 б) кількість кіноустановок на кінець кожного року; 

 в) парк тракторів в Україні на кінець кожного року; 

 г) постачання мінеральних добрив сільському господарству по роках. 
   

 

16. Середній рівень ряду динаміки з рівними інтервалами часу обчислюється за формулою: 

 а) середньої арифметичної зваженої; 

 б) середньої арифметичної простої; 

 в) середньої хронологічної простої; 

 г) середньої геометричної. 
   

 

17. Середній рівень моментного ряду динаміки з рівними проміжками часу між датами 

обчислюється за формулою: 

 а) середньої арифметичної зваженої; 

 б) середньої арифметичної простої; 

 в) середньої хронологічної простої; 
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 г) середньої гармонічної. 
   

 

18. Золоті і валютні запаси України на кінець кожного року останнього десятиріччя – це ряд 

динаміки: 

 а) інтервальний; 

 б) моментний. 

 Середній рівень цього ряду визначається за формулою: 

 в) середньої арифметичної; 

 г) середньої хронологічної. 
   

 

19. Середній рівень моментного ряду з нерівними інтервалами між датами визначається як 

середня: 

 а) середньої арифметичної зваженої; 

 б) середньої арифметичної простої; 

 в) середньої хронологічної простої; 

 г) середньої гармонічної. 
   

 

20. Відомо, що на підприємстві чисельність працівників станом на 01.01 була 842 особи, з 

05.01 вибуло 4 особи, з 12.01 зараховано 5 осіб і з 26.01 зараховано 2 особи. На основі цих 

даних середньомісячна спискова чисельність працівників підприємства буде становити, 

осіб: 

 а) 845;  в) 842; 

 б) 844; г) 841, 5 
   

 

21. Чисельність робітників у цеху на початок кожного місяця становила: 

І ІІ ІІІ IV V V VII 

280 284 280 300 302 304 320 

Визначити середньомісячну чисельність робітників у цеху за перше півріччя. 

 а) 345; в) 201,5; 

 б) 295; г) 300. 
 

22. За І квартал поточного року спискова чисельність робітників на будівництві об’єкту 

становила: 01.01 – 400 чол., 01.02 – 420 чол., 01.03 – 405 чол., 01.04 – 436 чол. Визначити 

середньомісячну чисельність робітників за І квартал (осіб): 

 а) 414; в) 408; 

 б) 415; г) 418. 
 

23. Залишки депозитних вкладів у регіональних відділеннях Ощадного банку у Львівській 

області протягом першого півріччя 2004р. становили на початок місяця (млн грн.) 
 

Місяць 01 02 03 04 05 06 07 

Сума 320 303 324 315 328 332 340 
 

Визначити середній залишок депозитних вкладів за перше півріччя (млн грн.) 

 а) 276; в) 330; 

 б) 322; г) 323,1. 

 
24. Товарні запаси на початок кожного місяця у торгівельній мережі країни становили (млн 

грн.) 

Місяць 01.2004р 04.2004р 07.2004р. 10.2004р. 01.2005р. 

Запаси 22,4 23,5 20,8 22,2 24,6 

Визначити середньоквартальний залишок за 2004 рік (млн грн.) 

 а) 22,225; в) 18,0; 

 б) 23,7; г) 22,5. 
   

 

25. Якщо порівнюються суміжні рівні ряду динаміки, показники динаміки називаються: 

 а) базисними; 

 б) ланцюговими; 

 в) на скільки одиниць даний рівень ряду відрізняється від іншого; 

 г) відносну оцінку абсолютного приросту. 
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26. Абсолютний приріст характеризує: 

 а) відношення одного рівня ряду до іншого; 

 б) величину явища на певну дату чи за певний період часу; 

 в) на скільки одиниць даний рівень ряду відрізняється від іншого; 

 г) відносну оцінку абсолютного приросту. 
   

 

27. Темп зростання характеризує: 

 а) відношення одного рівня ряду до іншого; 

 б) величину явища на певну дату чи за певний період часу; 

 в) на скільки одиниць даний рівень ряду відрізняється від іншого; 

 г) відносну оцінку абсолютного приросту. 
   

 

28. Темп приросту характеризує: 

 а) відношення одного рівня ряду до іншого; 

 б) величину явища на певну дату чи за певний період часу; 

 в) на скільки одиниць даний рівень ряду відрізняється від іншого; 

 г) відносну оцінку абсолютного приросту. 
   

 

29. Абсолютний приріст вимірюється в: 

 а) коефіцієнтах; 

 б) процентах; 

 в) одиницях виміру рівня ряду; 

 г) грошових одиницях. 
   

 

30. Темп зростання виражається в: 

 а) одиницях виміру рівня ряду; 

 б) натуральних одиницях; 

 в) коефіцієнтах і процентах; 

 г) грошових одиницях. 
   

 

31. Абсолютний приріст перевезень усіма видами транспорту в Україні відображає: 

 а) на скільки млн. т збільшився обсяг перевезень; 

 б) на скільки відсотків збільшився обсяг перевезень; 

 в) у скільки разів збільшився обсяг перевезень; 

 г) середній рівень перевезень. 
   

 

32. Темп зростання виробництва чавуну в Україні відображає: 

 а) на скільки млн. т збільшилось виробництво чавуну; 

 б) на скільки відсотків збільшилось виробництво чавуну; 

 в) у скільки разів збільшилось  виробництво чавуну; 

 г) середній рівень виробництва чавуну. 
   

 

33. Темп приросту виробництва зерна в країні характеризує: 

 а) на скільки млн. т збільшилось виробництво зерна; 

 б) на скільки відсотків збільшилось виробництво зерна; 

 в) у скільки разів збільшилось  виробництво зерна; 

 г) середній рівень виробництва зерна. 
   

 

34. Темп зростання капітальних вкладень у народне господарство України відображає: 

 а) на скільки млн. грн збільшились капітальні вкладення; 

 б) у скільки разів збільшився обсяг капітальних вкладень; 

 в) на скільки відсотків збільшився обсяг капітальних вкладень; 

 г) середній обсяг капітальних вкладень. 
   

 

35. Абсолютний приріст перевезень усіма видами транспорту в Україні відображає: 

 а) на скільки млн. т збільшився обсяг перевезень; 

 б) на скільки відсотків збільшився обсяг перевезень; 

 в) у скільки разів збільшився обсяг перевезень; 

 г) середній рівень перевезень. 
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36. Абсолютне значення 1% приросту визначається: 

 а) діленням абсолютного приросту на темп зростання; 

 б) діленням темпу приросту на абсолютний приріст; 

 в) діленням абсолютного приросту на темп приросту; 

 г) діленням темпу зростання на темп приросту. 
   

 

37. Базисний абсолютний приріст дорівнює: 

 а) сумі ланцюгових абсолютних приростів;  б) добутку ланцюгових абсолютних 

приростів. 

 Базисний темп зростання дорівнює: 

 в) сумі ланцюгових темпів зростання; г) добутку ланцюгових темпів зростання. 
 

38. Зміна собівартості 1 ц молока у фермерському господарстві характеризується такими 

даними (у% до 2000р.): 

2000р. 2004р. 2005р. 

100 105,0 102,9 

У 2005р. собівартість 1 ц молока порівняно з 2004р.: 

 а) збільшилась на 2,1%;  в) зменшилась на 2,9%; 

 б) збільшилась на 2%; г) зменшилась на 2%. 
 

39. Зміна затрат на 1 грн товарної продукції харчової промисловості характеризується 

такими даними (у% до попереднього року): 

2003р. 2004р. 2005р. 

+10 –6 +5 

У 2005р. порівняно з 2003р. затрати на 1 грн товарної продукції харчової галузі: 

 а) збільшилась на 1%;  в) зменшилась на 1%; 

 б) збільшилась на 8,57%; г) зменшилась на 1,3%. 
 

40. Ціни на картоплю на продовольчих ринках міста мінялись по місяцях таким чином (у% 

до попереднього місяця): 

Січень Березень Квітень 

+5 –4 –5 

У квітні порівняно з січнем ціни на картоплю: 

 а) не змінились;  в) збільшилась на 4,24%; 

 б) збільшилась на 4%; г) збільшилась на 5%. 
 

41. Темпи зростання реальної заробітної плати в Україні становили (у % до попереднього 

року): у 2002р. – 118,2, у 2003р. – 115,2. Визначити, на скільки відсотків збільшилась 

заробітна плата за два роки: 

 а) 16,7%; в) 36,2%; 

 б) 33,4%; г) 102,6%. 
   

 

42. Динаміка випуску книжок українською мовою у видавництві характеризується такими 

даними: 
  

Рік 2003 2004 2005 

У % до 2003 року 100,0 120,8 125,0 
 

На основі цього можна зробити висновок, що у 2005р. випуск книжок українською мовою 

порівняно з рівнем 2004р.: 

 а) збільшився на 4,2%;  в) зменшився на 4,2%; 

 б) збільшився на 3,5%; г) зменшився на 3,5%; 
   

 

43. Собівартість продукції на підприємстві характеризується такими даними, грн.: жовтень – 

50, листопад – 60, грудень – 70. Визначити темп зростання базисним методом: 

 а) 60:50*100=120%         70:50*100=140%; 

 б) 60:50*100=120%         70:60*100=116,7%; 

 в) 50:60*100=83,3%        50:70*100=71,4%; 

 г) 50:60*100=83,3%        70:60*100=116,7%. 
   

 

44. При розрахунку середнього темпу зростання за допомогою середньої геометричної вираз 

під коренем має вигляд: 
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 а) добутку ланцюгових темпів зростання; 

 б) суми ланцюгових темпів зростання. 

 При цьому показник ступеня кореня дорівнює: 

 в) кількості рівнів ряду; 

 г) кількості ланцюгових темпів зростання. 
   

 

45. Середній абсолютний приріст дорівнює: 

 а) різниці кінцевого і початкового рівнів поділеній на кількість рівнів ряду динаміки; 

 б) базисному абсолютному приросту поділеному на кількість ланцюгових абсолютних 

приростів; 

 в) півсумі кінцевого і початкового рівнів. 
   

 

46. Середній темп зростання розраховують як: 

 а) середню арифметичну; 

 б) середню геометричну; 

 в) середню хронологічну; 

 г) середню гармонічну. 
   

 

47. Коефіцієнт випередження розраховується: 

 а) при порівнянні рядів динаміки взаємопов’язаних показників; 

 б) при порівнянні рядів динаміки однакових показників, які відносяться до різних об’єктів. 
   

 

48. За 1991-2000рр. національний дохід країни (у фактичних діючих цінах) збільшився у 2 

рази; чисельність працівників і службовців у народному господарстві – в 1,6 разів. 

Коефіцієнт випередження зростання національного доходу дорівнює: 

 а) 0,4; б) 1,2; 

 Основні фонди народного господарства за той самий період збільшились на 120%, 

валовий суспільний продукт – в 2 рази. Коефіцієнт випередження зростання основних 

фондів народного господарства дорівнює: 

 в) 1,2; г) 1,1. 
   

 

49. Середньорічна чисельність робітників і службовців промисловості за 2001-2005рр. 

збільшилась на 20%, фондоозброєності працівників – на 44%. Коефіцієнт випередження 

зростання фондоозброєності праці дорівнює: 

 а) 2,2; б) 1,2; 

 Продуктивність праці за даний період збільшилась на 21%, а фондовіддача – на10%. 

Коефіцієнт випередження зростання продуктивності праці дорівнює: 

 в) 2,1; г) 1,1. 
   

 

50. Реальні доходи населення країни за останні десять років збільшились в 1,5 разів, 

товарообіг на душу населення – в 1,8 разів.  Коефіцієнт випередження зростання 

товарообігу на душу населення дорівнює: 

 а) 0,3; б) 1,2; 

 Витрати населення на культурно-побутові потреби збільшились на 40%, а середній розмір 

внеску в Ощадний банк – в 2,1 разів. Коефіцієнт випередження зростання середнього 

розміру внеску в Ощадний банк  дорівнює: 

 в) 5,25; г) 1,5. 
   

 

51. Заробітна плата на підприємстві за останніх п’ять років збільшились у 2,5 рази, 

продуктивність праці за цей же період зросла в 1,8 рази. Коефіцієнт випередження 

зростання заробітної плати  на підприємстві  дорівнює: 

 а) 0.7; б) 1,4. 

 Витрати населення на культурні потреби збільшились на 40%, а середній розмір 

депозитних вкладів у комерційних банках – у 2,1 рази. Коефіцієнт випередження 

зростання середнього розміру депозитних вкладів в комерційних банках дорівнює: 

 в) 5,25; г) 1,5. 
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АНАЛІЗ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ ТА КОЛИВАНЬ 
 

1. Для встановлення загальних закономірностей розвитку за даними динамічних рядів їх 

обробляють за допомогою таких методів: 

 а) укрупнення інтервалів часу; 

 б) переведення абсолютних рівнів ряду у відносні; 

 в) вирівнювання ряду за допомогою плинних середніх; 

 г) аналітичне вирівнювання ряду динаміки. 
   

 
2.  Якщо є передумови вважати, що досліджуване явище збільшується із постійним 

абсолютним приростом, то для аналітичного вирівнювання ряду динаміки доцільно 

використовувати рівняння: 

 а) лінійне; 

 б) параболи другого порядку; 

 в) ступеневе; 

 г) гіперболи. 

 
3. Для вирівнювання рівня динаміки, який характеризує зміну кількості машин в автопарку, 

використано пряму Y=a+bt.  Параметр b характеризує: 

 а) середньорічний абсолютний приріст; 

 б) середньорічний темп зростання; 

 в) середньорічний темп приросту; 

 г) середній рівень ряду. 
 

4. У лінійному рівнянні тренду Y=a+bt параметр a характеризує: 

 а) середньорічний абсолютний приріст; 

 б) середньорічний темп приросту; 

 в) середньорічний рівень ряду динаміки; 

 г) рівень ряду динаміки при   t=0. 
   

 

5. Ряд динаміки, який характеризує зміну виробництва цукрового буряка (ц) 

сільськогосподарськими підприємствами за 1990-2005 роки, аналітично можна відобразити 

рівнянням Y=230+12t. Це означає, що виробництво цукрового буряка збільшувалось 

щорічно в середньому на: 

 а) 12%; в) 242 ц; 

 б) 12 ц; г) 112%. 
   

 

6. Інтерполяцією називається визначення невідомих рівнів: 

 а) всередині заданого ряду динаміки; 

 б) за межами заданого ряду динаміки. 

 Застосування інтерполяції можливе за умови, що: 

 в) динаміці суспільних явищ властивий рівномірний характер зміни у часі; 

 г) виявлена тенденція у динамічному ряді матиме місце і надалі. 
   

 

7. Екстраполяцією називається визначення невідомих рівнів: 

 а) всередині заданого ряду динаміки; 

 б) за межами заданого ряду динаміки. 

 Якщо тенденція розвитку досліджуваного явища лінійна, екстраполяція може 

здійснюватись на основі середніх: 

 в) абсолютних приростів; 

 г) темпів зростання. 
   

 

8. Середньорічна кількість населення, зайнятого економічною діяльністю у регіоні, 

збільшилась з 42 тис.осіб. у 2000р. до 55 тис. чол. у 2005р. Вказаний період 

характеризується стабільним щорічним абсолютним приростом кількості зайнятих. На 

основі цих даних визначити кількість населення, зайнятого економічною діяльністю у 2003 

р.: 

 а) 51,75 тис.чол.; в) 48,6 тис.чол.; 

 б) 49,8 тис.чол.; г) 48,5 тис.чол. 
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9. Середньорічна кількість зайнятого населення у будівництві зменшилась з 15 тис. чол. у 

2000 р. до 9 тис. чол. у 2004 р. Вказаний період характеризується стабільним щорічним 

зменшенням кількості, зайнятих у будівництві. На основі цього визначити кількість 

зайнятого населення у будівництві у 2003 р.: 

 а) 18,6 тис.чол.; в) 10,5 тис.чол.; 

 б) 10,2 тис.чол.; г) 10,0 тис.чол. 
 

10. Середньорічна чисельність робітників і службовців у народному господарстві країни 

збільшилась з 7,7 млн осіб у 2000р. до 9,0 млн осіб у 2005р. Вказаний період 

характеризується стабільним абсолютним приростом чисельності робітників і службовців. 

Враховуючи це, визначити чисельність робітників і службовців у 2002р. 

 а) 8,35; в) 8,22; 

 б) 8,48; г) 10,3. 
   

 
11. Динаміка виробництва легкових автомобілів в країні за 2001-2005рр. характеризується 

стабільним середньорічним темпом зростання (Тзр=1,1). Визначити виробництво легкових 

автомобілів у 2002р., якщо відомо, що в 2000р. було вироблено 200 тис шт. 

 а) 242; в) 220; 

 б) 204,4; г) 244. 
   

 

12. Чисельність населення області у 2004р. становила 100000 осіб. У наступні роки 

передбачається стабільний середньорічний приріст чисельності населення (1%). 

Визначити очікувану чисельність населення області в 2006р. 

 а) 202000; в) 103000; 

 б) 102010; г) 100200. 
   

 

13. Тенденцію зростання врожайності рису (ц) у районі за 1994-2003 роки можна описати 

рівнянням Y=26,34+1,85t, де t=1,2,3,...,n. Екстраполюючи цю тенденцію розвитку, 

визначити очікувану врожайність рису у 2005р.: 

 а) 30,04 ц; в) 44,84 ц; 

 б) 48,54 ц; г) 22,20 ц. 
   

 

14. Динаміку обсягу капіталовкладень (тис грн.) в районі за 1991-2000рр. можна описати 

рівнянням тренду Y=60+2t, де t=1,2,3,...,n. Екстраполюючи цю тенденцію розвитку, 

визначити очікуваний обсяг капіталовкладень у 2010р.: 

 а) 100; в) 96; 

 б) 102; г) 98,6. 
   

 

15. Екстраполяцією називається визначення невідомих рівнів: 

 а) всередині заданого ряду динаміки; 

 б) за межами заданого ряду динаміки. 

 Якщо тенденція розвитку досліджуваного явища лінійна, екстраполяція може 

здійснюватись на основі середніх: 

 в) абсолютних приростів; 

 г) темпів зростання. 
   

 

16. Інтерполяцією називається визначення невідомих рівнів 

 а) всередині заданого ряду динаміки; 

 б) за межами заданого ряду динаміки. 

 Застосування інтерполяції можливе за умови, що: 

 в) динаміці суспільних явищ властивий рівномірний характер зміни у часі; 

 г) виявлена тенденція у динамічному ряді матиме місце і надалі. 
   

 

17. Для порівняння зміни рівнів динамічних рядів кількох споріднених або взаємопов’язаних 

явищ, ці ряди перетворюють на основі: 

 а) зімкнення динамічних рядів; 

 б) зведення динамічних рядів до однієї основи; 

 в) аналітичного вирівнювання рядів динаміки; 

 г) укрупнення інтервалів часу динамічних рядів. 
   

 

18. Щоб забезпечити порівнянність двох відрізків одного динамічного ряду, які є 
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непорівнянними, вдаються до такого прийому, як:  

 а) зімкнення динамічних рядів; 

 б) зведення динамічних рядів до однієї основи; 

 в) аналітичного вирівнювання рядів динаміки; 

 г) укрупнення інтервалів часу динамічних рядів. 
   

 

 

ІНДЕКСНИЙ МЕТОД 

 

1. Статистичними  індексами  називають: 

 а) відносні показники, що характеризують співвідношення складових частин сукупності між собою; 

 б) відносні величини структури, що характеризують співвідношення частини сукупності до 

всієї сукупності; 

 в) абсолютні величини, що характеризують розміри суспільних явищ; 

 г) відносні показники, що характеризують співвідношення явищ у часі,  просторі чи 

порівняно з планом. 
   

 

2. Індекси використовуються в аналізі для вивчення: 

 а) динаміки суспільних явищ; 

 б) рівня виконання плану; 

 в) ролі факторів, які впливають на зміну явищ, що вивчаються; 

 г) співвідношення явищ у просторі. 
   

 

3. За мірою охоплення явищ чи процесів розрізняють: 

 а) динамічні  і територіальні індекси; 

 б) індивідуальні та загальні індекси; 

 в) індекси об’ємних та якісних показників; 

 г) базисні та ланцюгові індекси. 
   

 

6. За характером досліджуваних об’єктів розрізняють: 

 а) динамічні  і територіальні індекси; 

 б) індивідуальні та загальні індекси; 

 в) індекси об’ємних та якісних показників; 

 г) базисні та ланцюгові індекси. 
   

 

7. Залежно від бази порівняння розрізняють: 

 а) динамічні  і територіальні індекси; 

 б) індивідуальні та загальні індекси; 

 в) індекси об’ємних та якісних показників; 

 г) базисні та ланцюгові індекси. 
   

 

8. За характером порівнянь розрізняють: 

 а) динамічні  і територіальні індекси; 

 б) індивідуальні та загальні індекси; 

 в) індекси об’ємних та якісних показників; 

 г) базисні та ланцюгові індекси. 
   

 

9. Індивідуальні індекси характеризують: 

 а) зміну одного елемента сукупності або всієї однорідної сукупності; 

 б) розміри окремих елементів суспільних явищ; 

 в) співвідношення окремих елементів сукупності між собою; 

 г) співвідношення частини сукупності до всієї сукупності. 
   

 

10. До індивідуальних індексів відносяться показники, які виражають: 

 а) співвідношення товарообігу магазину «Фокстрот» з продажу телевізорів марки «Samsung» 

у 2005р. і 2004р.; 

 б) співвідношення роздрібних цін телевізору марки «Samsung» у 2005р. і 2004р. 
   

 

11. Загальні індекси характеризують: 

 а) співвідношення частини сукупності до всієї сукупності. 

 б) співвідношення складних суспільних явищ, що складаються з окремих несумірних 
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елементів; 

 в) розміри суспільних явищ; 

 г) співвідношення складових частин сукупності між собою. 
   

 

12. Залежно від методології обчислення загальні індекси поділяють на: 

 а) динамічні  і територіальні індекси; 

 б) агрегатні і середні індекси; 

 в) індекси об’ємних та якісних показників; 

 г) індекси фіксованого та змінного складу. 
   

 

13. Якщо в агрегатному індексі вагою (співвимірником) є кількісний показник, то його 

прийнято фіксувати на рівні: 

 в) звітного періоду; 

 г) базисного періоду. 

 Якщо в агрегатному індексі вагою (співвимірником) є якісний показник, то його 

прийнято фіксувати на рівні: 

 в) звітного періоду; 

 г) базисного періоду. 
   

   

14. При визначенні загального індексу фізичного обсягу товарообігу співвимірником є: 

 а) кількість реалізованого товару у звітному періоді; 

 б) кількість реалізованого товару у базисному періоді; 

 в) ціна за одиницю товару у звітному періоді; 

 г) ціна за одиницю товару у базисному періоді. 
   

 

15. При визначенні загального цін співвимірником є: 

 а) кількість виготовленої продукції у звітному періоді; 

 б) кількість виготовленої продукції у базисному періоді; 

 в) ціна одиниці продукції  звітного періоду; 

 г) собівартість одиниці продукції базисного періоду. 
   

 

16. При визначенні загального індексу собівартості продукції співвимірником є: 

 а) кількість виготовленої продукції у звітному періоді; 

 б) кількість виготовленої продукції у базисному періоді; 

 в) собівартість одиниці продукції  звітного періоду; 

 г) собівартість одиниці продукції базисного періоду. 
   

 

17. Агрегатний індекс фізичного об’єму товарообігу визначається як: 

 а) відношення кількості проданого товару у звітному періоді до кількості базисного періоду; 

 б) відношення вартості реалізованих товарів у звітному періоді до вартості реалізованих 

товарів у базисному періоді; 

 в) відношення вартості реалізованих товарів у звітному періоді до вартості реалізованих 

товарів звітного періоду у цінах базисного періоду; 

 г) відношення вартості реалізованих товарів звітного періоду  у цінах базисного періоду до 

вартості реалізованих товарів у базисному періоді. 
   

 

18. Агрегатний індекс товарообігу у фактичних цінах визначається як: 

 а) відношення ціни у звітному періоді до ціни базисного періоду; 

 б) відношення вартості реалізованих товарів у звітному періоді до вартості реалізованих 

товарів у базисному періоді; 

 в) відношення вартості реалізованих товарів у звітному періоді до вартості реалізованих 

товарів звітного періоду в цінах базисного періоду; 

 г) відношення вартості реалізованих товарів звітного періоду в цінах базисного періоду до 

вартості реалізованих товарів у базисному періоді. 
   

 

19. Агрегатний індекс цін визначається як: 

 а) відношення ціни у звітному періоді до ціни у базисному періоді; 

 б) відношення вартості реалізованих товарів у звітному періоді до вартості реалізованих 

товарів у базисному періоді; 

 в) відношення вартості реалізованих товарів у звітному періоді до вартості реалізованих 

товарів звітного періоду в цінах базисного періоду; 
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 г) відношення вартості реалізованих товарів звітного періоду в цінах базисного періоду до 

вартості реалізованих товарів у базисному періоді. 
   

 

20. Агрегатний індекс продуктивності праці визначається як: 

 а) відношення трудомісткості одиниці продукції у звітному періоді до трудомісткості у 

базисному періоді; 

 б) відношення трудових затрат на виготовлення продукції у звітному періоді до трудових 

затрат у базисному періоді; 

 в) відношення трудових затрат на виготовлення продукції у базисному періоді до трудових 

затрат у звітному періоді; 

 г) відношення трудових затрат на виготовлення продукції звітного періоду при рівні 

трудомісткості базисного періоду до трудових затрат звітного періоду. 
   

 

21. Абсолютний розмір впливу окремого фактора на зміну складного економічного явища 

визначається як: 

 а) відношення чисельника агрегатного індексу даного фактора до його знаменника; 

 б) різниця чисельника і знаменника агрегатного індексу даного фактора; 

 в) добуток чисельника і знаменника агрегатного індексу даного фактора 

 г) сума чисельника і знаменника агрегатного індексу даного фактора. 
   

 

22. Для визначення середньої зміни ціни, якщо відомі дані про фактичний товарообіг 

звітного періоду та індивідуальні індекси цін по декількох видах товарів 

використовується індекс: 

 а) агрегатної форми; 

 б) середньозважений арифметичний; 

 в) середньозважений гармонічний; 

 г) змінного складу. 
   

 

23. Для визначення загальної зміни фізичного обсягу продукції, якщо відомі дані про 

фактичний товарообіг базисного періоду і індивідуальні індекси фізичного обсягу 

реалізації декількох видів товарів використовується індекс: 

 а) агрегатної форми; 

 б) середньозважений арифметичний; 

 в) середньозважений гармонічний; 

 г) змінного складу. 
   

 

24. Визначити, який із нижче наведених індексів є загальним агрегатним індексом цін: 
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25. Визначити, який із нижче наведених індексів є загальним агрегатним індексом фізичного 

об’єму продукції: 
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26. Визначити, який із нижче наведених індексів є загальним агрегатним індексом 

собівартості  продукції: 
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27. Визначити, який із нижче наведених індексів є загальним агрегатним індексом 
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продуктивності праці (за трудовими затратами): 
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28. Визначити, який із нижче наведених індексів є середньоарифметичним зваженим 

індексом фізичного обсягу продукції: 
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29. Визначити, який із нижче наведених індексів є середнім гармонічним  індексом цін: 
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30. За допомогою індексу змінного складу оцінюється: 

 а) вплив на зміну середнього рівня двох факторів – індексованої величини і структури 

досліджуваної сукупності; 

 б) вплив індексованої величини на зміну складного явища; 

 в) вплив структурних зрушень на зміну середніх рівнів; 

 г) ступінь впливу зміни кількісного показника на загальну зміну складного об’ємного 

економічного явища. 
   

 

31. За допомогою індексу постійного (фіксованого) складу оцінюється: 

 а) вплив на зміну середнього рівня двох факторів – індексованої величини і структури 

досліджуваної сукупності; 

 б) вплив індексованої величини на зміну складного явища; 

 в) вплив структурних зрушень на зміну середніх рівнів; 

 г) ступінь впливу зміни кількісного показника на загальну зміну складного об’ємного 

економічного явища. 
   

 

32. За допомогою індексу структурних зрушень оцінюється: 

 а) вплив на зміну середнього рівня двох факторів – індексованої величини і структури 

досліджуваної сукупності; 

 б) вплив індексованої величини на зміну складного явища; 

 в) вплив структурних зрушень на зміну середніх рівнів; 

 г) ступінь впливу зміни кількісного показника на загальну зміну складного об’ємного 

економічного явища. 
   

 

33. Із названих показників загальним індексом є: 

 а) роздрібний товарообіг державної торгівлі в країні у 2004р. відносно 1995р. становив 149%; 

 б) виробництво сталі в країні у 2004р. відносно 1995р. становило 147%. 
   

 

34. Із названих показників індивідуальним індексом є: 

 а) виробництво цементу в Україні порівняно із Словаччиною в 2004р. становило 1,13; 

 б) виробництво електроенергії в Україні до рівня Великобританії, Франції і Німеччини, разом 

взятих, у 2004р. становило 0,45. 
   

 

35. Із названих показників загальним індексом є: 

 а) роздрібний товарообіг державної торгівлі в країні у 2004р. відносно 1995р. становив 149%; 
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 б) виробництво сталі в країні у 2004р. відносно 1995р. становило 147%. 
   

 

36. Індекс продуктивності праці дорівнює 1,25. як змінилась продуктивність праці у звітному 

періоді порівняно з базисним? 

 а) збільшилась на 25%; 

 б) зменшилась на 25%; 

 в) збільшилась на 1,25%; 

 г) зменшилась на 20%. 
   

 

37. Собівартість і обсяг продукції підприємства характеризується такими даними: 
 

Продукція 

 

Собівартість одиниці 

продукції, грн. 

Виробництво 

продукції, тис.шт. 

Базовий 

рік 

Звітний 

рік 

Базовий 

рік 

Звітний 

рік 

А 20 25 70 60 

Б 15 10 150 200 

Визначити загальний індекс собівартості продукції. 

 а) 0,9589; в) 1,0; 

 б) 0,8333; г) 1,151. 
   

 

31. Собівартість і обсяг продукції підприємства характеризується такими даними: 
 

Продукція 

 

Собівартість одиниці 

продукції, грн. 

Виробництво 

продукції, тис.шт. 

Базовий 

рік 

Звітний 

рік 

Базовий 

рік 

Звітний 

рік 

А 20 25 70 60 

Б 15 10 150 200 

Визначити загальний індекс фізичного об’єму  продукції 

 а) 0,9589; в) 1,182; 

 б) 0,8333; г) 1,151. 

 
32. Товарообіг магазину характеризується такими даними: 

 

Секції 
Місяць Зміна ціни в лютому 

порівняно з січнем, % січень лютий 

1 14,0 16,4 – 5 

2 6,0 5,5 + 4 
 

На основі цих даних можна зробити висновок, що ціни в цілому по магазину: 

 а) зменшились на 3,5%; 

 б) зменшились на 3,1%; 

 в) збільшились на 3,9%; 

 г) збільшились на 3,1%. 
   

 

33. Товарообіг магазину характеризується такими даними: 
 

Товарні 

групи 

Базисний 

рік 

Звітний 

рік 

Зростання(+) або зменшення(–) 

кількості проданого товару у звітному 

році порівняно з базисним  

А 340 359 – 6 

Б 320 375 + 7 
 

На основі цих даних можна зробити висновок, що кількість проданих товарів в цілому по 

магазину: 

 а) зменшилась на 0,5%; 

 б) збільшилась на 0,3%; 

 в) збільшилась на 1,0%; 

 г) не змінилася. 
   

 

34. У звітному періоді продано шкіряного взуття на 50 тис.грн., гумового – на 20 тис.грн. і 

комбінованого – на 10 тис.грн. Чому дорівнює загальний індекс цін, якщо відомо, що ціна 
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на шкіряне взуття зросла на 17%, на гумове – зменшилася на 7% і на комбіноване – 

залишилася без змін? 

 а) 1,033; 

 б) 1,246; 

 в) 1,077; 

 г) встановити не можна. 
   

 

35. Вартість виготовленої продукції у І кварталі становила: цех №1 – 450 тис.грн., цех №2 – 

550 тис.грн. У ІІ кварталі порівняно з І кварталом фізичний об’єм продукції у цеху №1 

збільшився  на 18%, у цеху №2 – зменшився на 10%. Як змінився фізичний обсяг 

виробництва продукції в цілому на підприємстві? 

 а) збільшився  на 8,0%. 

 б) збільшився на 2,6%; 

 в) зменшилась на 5,0%; 

 г) встановити не можна. 
   

 

36. Відомі дані про реалізацію товарів: 
 

Товар 

Реалізовано, шт.. 
Ціна за одиницю, 

грн. 

Базовий 

рік 

Звітний 

рік 

Базовий 

рік 

Звітний 

рік 

А 200 250 420,0 400 

Б 500 500 80,0 78,4 

Визначити загальний індекс цін. 

 а) 0,957; в) 0,96; 

 б) 1,123; г) 1,169. 
   

 

37. Відомі дані про реалізацію товарів: 
 

Вид 

продукції 

Кількість 

виробленої 

продукції, щт. 

Собівартість 

одиниці продукції, 

грн. 

2004р 2005р 2004р 2005р 

А 378 400 5,0 4,8 

Б 448 500 12,0 10,0 

Визначити загальний індекс собівартості. 

 а) 0,948; в) 0,871; 

 б) 0,925; г) 0,865. 
   

 

38. Відомі дані про реалізацію товарів: 
 

Вид 

продукції 

Кількість виробленої 

продукції, щт. 

Собівартість одиниці 

продукції, грн. 

2004р 2005р 2004р 2005р 

А 10 12 14,0 13,5 

Б 22 24 3 2,3 

Визначити загальний індекс собівартості. 

 а) 0,94; в) 1,165; 

 б) 0,905; г) 1,054. 
   

 

39. Відомі дані про реалізацію товарів: 
 

Тканини 
Реалізовано, тис м 

Ціна за 1 м, дол. 

США 

І кв ІІ кв І кв ІІ кв 

Льняні 2,0 1,8 13,0 15,0 

Ситець 4,0 5,0 3,5 3,0 

Визначити загальний індекс товарообігу у фактичних цінах. 

 а) 1,133; в) 1,091; 

 б) 0,952; г) 1,050. 
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40. Відомі дані про виробництво продукції: 
 

Вид 

продукції 

Вироблено 

продукції, тис ц 

Собівартість 1 ц, 

грн. 

2004р 2005р 2004р 2005р 

А 18 20 16 15 

Б 1,0 1,4 112 100 

Визначити загальний індекс затрат на виробництво. 

 а) 0,965; в) 0,90; 

 б) 1,10; г) 1,192. 
   

 

41. Відомі дані про один із ринків міста: 
 

Вид 

продукції 

Кількість проданої 

продукції, тис ц. 
Ціна за 1 кг, грн 

2004р 2005р 2004р 2005р 

Буряк 60 60 1,5 2,0 

Картопля 124 140 1,5 1,3 

Визначити загальний індекс фізичного обсягу реалізованої продукції. 

 а) 0,565; в) 1,087; 

 б) 1,025; г) 1,129. 
   

 

42. Відомі дані про реалізацію товарів: 
 

Вид 

продукції 

Кількість проданої 

продукції, шт 

Ціна за одиницю,  

грош од 

2004р 2005р 2004р 2005р 

А 2000 2926 2,0 2,0 

Б 120 160 430 370 

Визначити загальний індекс товарообігу у фактичних цінах. 

 а) 1,83; в) 1,17; 

 б) 1,49; г) 0,861. 
   

 

43. Обсяг продукції і затрати праці на виробництво одиниці продукції характеризується 

такими даними: 
 

Вид 

продукції 

Вироблено 

продукції 

Затрати праці на одиницю 

продукції, люд-год 

2004р 2005р 2004р 2005р 

А 800 1000 5,1 4,6 

Б 400 400 6,5 6,0 

Визначити загальний індекс продуктивності праці. 

 а) 1,094; в) 0,910; 

 б) 1,10; г) 0,909. 
   

 

44. Обсяг продукції і затрати праці на виробництво одиниці продукції характеризується 

такими даними: 
 

Вид 

продукції 

Вироблено 

продукції, шт 

Затрати праці на 

одиницю продукції, 

люд-год 

2004р 2005р 2004р 2005р 

А 25 50 3,0 2,0 

Б 30 40 2,0 2,5 

Визначити загальний індекс продуктивності праці. 

 а) 0,80; в) 0,818; 

 б) 1,25; г) 1,33. 
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45. Відомі дані про реалізацію товарів: 
 

Товар 

Реалізовано, шт.. 
Ціна за одиницю, 

грн. 

Базовий 

рік 

Звітний 

рік 

Базовий 

рік 

Звітний 

рік 

А 200 250 420,0 400 

Б 500 500 80,0 78,4 

Визначити абсолютну зміну товарообігу у звітному періоді порівняно з базисним, 

обумовлену зміною кількості реалізованих товарів (тис грн.). 

 а) 21000; в) -5800; 

 б) 15200; г) 5800. 
   

 
46. Відомі дані про реалізацію товарів: 

 

Вид 

продукції 

Кількість виробленої 

продукції, щт. 

Собівартість одиниці 

продукції, тис грн. 

2004р 2005р 2004р 2005р 

А 378 400 5,0 4,8 

Б 448 500 12,0 10,0 

Визначити суму економії (перевитрат) затрат на виробництво, обумовлену зміною 

кількості виробленої продукції (тис грн.). 

 а) 734,0; в) -734,0; 

 б) 1080,0; г) 346,0. 
   

 

47. Відомі дані про реалізацію товарів: 
 

Вид 

продукції 

Кількість виробленої 

продукції, щт. 

Собівартість одиниці 

продукції, тис грн. 

2004р 2005р 2004р 2005р 

А 10 12 14,0 13,5 

Б 22 24 3 2,3 

Визначити суму економії (перевитрат) затрат на виробництво, обумовлену зміною 

собівартості одиниці виробленої продукції (тис грн.). 

 а) 206; в) 240; 

 б) 11,2; г) 34. 
   

 

48. Відомі дані про реалізацію товарів: 
 

Тканини 
Реалізовано, тис м Ціна за 1 м, дол. США 

І кв ІІ кв І кв ІІ кв 

Льняні 2,0 1,8 13,0 15,0 

Ситець 4,0 5,0 3,5 3,0 

Визначити абсолютну зміну товарообігу у ІІ кварталі порівняно з І кварталом (тис дол. 

США). 

 а) 2,0; в) -2,0; 

 б) 1,1; г) -1,1. 
   

 

49. Відомі дані про виробництво продукції: 
 

Вид 

продукції 

Вироблено продукції, 

тис ц 
Собівартість 1 ц, грн. 

2004р 2005р 2004р 2005р 

А 18 20 16 15 

Б 1,0 1,4 112 100 

Визначити загальну суму зміни затрат на виробництво продукції (тис грн.). 

 а) 36,8; в) -36,8; 

 б) 40; г) -42. 
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50. Відомі дані про один із ринків міста: 
 

Вид 

продукції 

Кількість проданої 

продукції, тис ц. 
Ціна за 1 кг, грн 

2004р 2005р 2004р 2005р 

Буряк 60 60 1,5 2,0 

Картопля 124 140 1,5 1,3 

Визначити абсолютну зміну товарообігу у звітному періоді порівняно з базисним, 

обумовлену зміною ціни реалізованих товарів (тис грн.). 

 а) 0,5; в) 3,0; 

 б) 2,0; г) 3,3. 
   

 

51. Відомі дані про реалізацію товарів: 
 

Вид 

продукції 

Кількість проданої 

продукції, шт 

Ціна за одиницю,  

тис грош од 

2004р 2005р 2004р 2005р 

А 2000 2926 2,0 2,0 

Б 120 160 430 370 

Визначити абсолютну зміну товарообігу у звітному періоді порівняно з базисним, 

обумовлену зміною кількості реалізованої продукції (тис грош од.). 

 а) -9600; в) 65052; 

 б) 91452; г) 19052.. 
   

 

52. Обсяг продукції і затрати праці на виробництво одиниці продукції характеризується 

такими даними: 
 

Вид 

продукції 

Вироблено продукції 
Затрати праці на одиницю 

продукції, люд-год 

2004р 2005р 2004р 2005р 

А 800 1000 5,1 4,6 

Б 400 400 6,5 6,0 

Визначити загальну зміну трудових затрат на виробництво продукції в результаті зміни 

кількості виробленої продукції. 

 а) 1020; в) 770; 

 б) 320; г) 700. 
   

 

53. Обсяг продукції і затрати праці на виробництво одиниці продукції характеризується 

такими даними: 
 

Вид 

продукції 

Вироблено продукції, 

шт 

Затрати праці на 

одиницю продукції, люд-

год 

2004р 2005р 2004р 2005р 

А 25 50 3,0 2,0 

Б 30 40 2,0 2,5 

Визначити загальну зміну трудових затрат на виробництво продукції в результаті зміни 

продуктивності праці. 

 а) 1020; в) 770; 

 б) 320; г) 700. 
   

 

54. У звітному періоді порівняно з базисним ціни на продукцію знизились на 5%, а вартість 

виготовленої продукції зросла на 5%. Отже, фізичний обсяг продукції у звітному періоді 

порівняно з базисним: 

 а) збільшився на 25%; в) зменшився на 9,5%; 

 б) збільшився на 10,5%; г) не змінився. 
   

 

55. У звітному періоді порівняно з базисним фізичний об’єм продукції збільшився на 25%, а 

собівартість зменшилась на 15%. Отже, загальні витрати на виробництво продукції у 

звітному періоді порівняно з базисним: 

 а) зменшилися на 10%; в) збільшилися на 6,2%; 
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 б) збільшилися на 8,7%; г) не змінилися. 
   

 

56. Фізичний обсяг продукції у звітному періоді порівняно з базисним зменшився на 14,5%, 

затрати на виробництво при цьому не змінилися. Отже, собівартість продукції у звітному 

періоді порівняно з базисним: 

 а) збільшилась на 14,5%; в) знизилась на 12,7%; 

 б) збільшилась на 17,0%; г) знизилась на 14,5%. 
   

 

57. У звітному періоді порівняно з базисним фізичний обсяг продукції збільшився на 25%, а 

собівартість зменшилась на 25%. Отже, загальні витрати на виробництво у звітному 

періоді порівняно з базисним: 

 а) зменшилися на 8,75%; в) зросли на 6,25%; 

 б) зменшилися на 6,25%; г) не змінилися. 
   

 

58. Трудові затрати на виробництво продукції у звітному періоді порівняно з базисним 

зросли на 2,5%, а фізичний об’єм продукції збільшився на 5%. Отже, продуктивність 

праці у звітному періоді порівняно з базисним: 

 а) зросла на 7,6%; в) знизилась на 2,4%; 

 б) зросла на 2,4%; г) не змінилась. 
   

 

59. Товарообіг магазину за звітний період збільшився на 4,%%. Ціни в середньому 

зменшились на 5%. Визначити, як змінився фізичний обсяг товарообігу (%). 

 а) +4,5; в) +10,0; 

 б) +22,5; г) +9,5. 
   

 

60. Фізичний обсяг продукції у звітному періоді порівняно з базисним збільшився на 20%, а 

виробничі затрати зменшились на 4%. Визначити, як змінилась собівартість одиниці 

продукції (%). 

 а) -20,0; в) -16,0; 

 б) +24,0; г) +5,0. 
   

 

61. Продуктивність праці у звітному періоді порівняно з базисним зменшилась на 10%, 

фізичний обсяг продукції збільшився на 5%. Визначити, як змінились загальні затрати 

на виробництво продукції (%). 

 а) 16,0 в) 16,0; 

 б) +7,5; г) -5,0. 
   

 

62. Собівартість одиниці виробу зменшилась у звітному році порівняно з базисним на 5%, на 

стільки ж збільшилась кількість виробленої продукції. Загальні затрати на виробництво 

продукції: 

 а) збільшились; в) не змінились; 

 б) зменшились; г) передбачити неможна. 
   

 

63. Собівартість продукції на одному з підприємств у 2005р. порівняно з 2004р. знизилась на 

5% при одночасному збільшенні фізичного обсягу продукції на 2%. Визначити, як 

змінились затрати на виробництво продукції (%). 

 а) +2,0; в) -6,9; 

 б) -3,1; г) не змінились. 
   

 

64. При збільшенні виробничих затрат у звітному періоді порівняно з базисним на 12% 

собівартість одиниці продукції зменшилась на 20%. Визначити, як змінився фізичний 

обсяг продукції (%). 

 а) +40,0; в) -40,0; 

 б) -8,0; г) -78,0. 
   

 

65. Як зміниться товарообіг у звітному періоді порівняно з базисним за умови, що фізичний 

обсяг товарообігу збільшиться на 5%, а ціна зменшиться на 5%. 

 а) збільшиться на 5%; в) зменшиться на 0,25%; 

 б) зменшиться на 5%; г) не зміниться. 
   

 

66. При підвищенні продуктивності праці у звітному періоді порівняно з базисним на 25% 
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фізичний обсяг виробництва продукції збільшився на 20%. Визначити, як змінились 

загальні затрати праці на виробництво продукції (%). 

 а) -4,0; в) -5,0; 

 б) +45,0; г) +5,0. 
   

 

67. Як зміняться загальні затрати праці на виробництво продукції у звітному періоді 

порівняно з базисним за умови, що фізичний обсяг продукції збільшиться на 14%, а 

продуктивність зменшиться на 5%. 

 а) збільшаться на 20%; в) зменшаться на 20%; 

 б) зменшаться на 9%; г) збільшаться на 2,8%. 
   

 

68. Загальні затрати праці на виробництво продукції знизились у звітному періоді порівняно 

з базисним на 12% при одночасному підвищенні продуктивності праці на 25%. 

Визначити, як змінився загальний фізичний обсяг виробництва продукції (%). 

 а) -29,6; в) +10,0; 

 б) +13,0; г) +13,5. 
   

 

69. У звітному періоді порівняно з базисним зміна собівартості продукції в цілому по галузі 

характеризується такими показниками: загальний індекс собівартості  змінного складу 

становить 0,985, а фіксованого складу – 0,938. Як змінилася середня собівартість 

продукції за рахунок структурних зрушень, які відбулися у виробництві продукції на 

підприємствах галузі? 

 а) зросла на 5,0%; 

 б) зросла на 4,7%; 

 в) знизилась на 4,8%; 

 г) не змінилася. 
   

 

70. У звітному періоді порівняно з базисним за рахунок зміни цін вартість акцій підвищилася 

на 20%. Середня ціна акцій зросла на 50%.  Чому дорівнює індекс структурних зрушень? 

 а) 2,5; в) 0,8; 

 б) 1,25; г) 0,4. 
   

 

 

 

ВИБІРКОВИЙ МЕТОД 

 

1. Сутність вибіркового спостереження полягає у тому, що обстежується частина 

сукупності з метою одержання узагальнюючих показників: 

 а) для всієї обстежуваної частини сукупності; 

 б) для всієї генеральної сукупності. 

 При формуванні вибіркової сукупності дотримання принципу випадковості відбору: 

 в) обов’язкове; 

 г) не обов’язкове. 
   

 

2. Назвіть, яке із проведених спостережень відноситься до вибіркового:  

 а) проведено обстеження п’яти їдалень мікрорайону, які працюють тільки із півфабрикатами, 

з метою вивчення санітарного стану цих їдалень; 

 б) проведено обстеження кожного п’ятого гастроному із 40, що були переведені на 

самообслуговування, з метою вивчення ефективності запровадження самообслуговування 

у продовольчих магазинах міста. 
   

 

3. Назвіть, яке із проведених спостережень відноситься до вибіркового:  

 а) проведено обстеження кожного 10-го робітника цеху з метою визначення втрат робочого 

часу в одному із цехів підприємства; 

 б) проведено обстеження кожної сотої сім’ї робітників вугільної галузі з метою вивчення 

залежності структури споживання від середньодушового доходу. 
   

 

4. Назвіть, яке із проведених спостережень відноситься до вибіркового:  

 а) проведено обстеження рухомого складу автомобілів одного автотранспортного 

підприємства з метою вивчення їх технічного стану; 
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 б) проведено хронометраж роботи двох робітників бригади, у яких стаж роботи за 

спеціальністю менше одного року,  з метою вивчення їх рівня продуктивності праці. 
   

 

5. Простий випадковий відбір передбачає, що: 

 а) з досліджуваної сукупності відразу відбираються одиниці або серії одиниць для 

безпосереднього обстеження; 

 б) генеральна сукупність розбивається на однорідні типові групи, райони за певною ознакою, 

а потім із кожної групи відбирається певна кількість одиниць спостереження, пропорційно 

питомій вазі групи у генеральній сукупності; 

 в) вибіркова сукупність утворюється в результаті випадкового неупередженого відбору 

окремих одиниць із генеральної сукупності; 

 г) основою вибірки є упорядкована чисельність елементів сукупності, вибір елементів 

здійснюється через рівні інтервали. 
   

 

6. Типова або районована вибірка передбачає, що: 

 а) з досліджуваної сукупності відразу відбираються одиниці або серії одиниць для 

безпосереднього обстеження; 

 б) генеральна сукупність розбивається на однорідні типові групи, райони за певною ознакою, 

а потім з кожної групи відбирається певна кількість одиниць спостереження, пропорційно 

питомій вазі групи у генеральній сукупності; 

 в) вибіркова сукупність утворюється в результаті випадкового неупередженого відбору 

окремих одиниць із генеральної сукупності; 

 г) основою вибірки є упорядкована чисельність елементів сукупності, вибір елементів 

здійснюється через рівні інтервали. 
   

 

7. Систематичний (механічний) відбір передбачає, що: 

 а) з досліджуваної сукупності відразу відбираються одиниці або серії одиниць для 

безпосереднього обстеження; 

 б) генеральна сукупність розбивається на однорідні типові групи, райони за певною ознакою, 

а потім з кожної групи відбирається певна кількість одиниць спостереження, пропорційно 

питомій вазі групи у генеральній сукупності; 

 в) вибіркова сукупність утворюється в результаті випадкового неупередженого відбору 

окремих одиниць із генеральної сукупності; 

 г) основою вибірки є упорядкована чисельність елементів сукупності, вибір елементів 

здійснюється через рівні інтервали. 
   

 

8. При переписі населення у 2001р. 25% населення відповідали на додаткові п’ять питань 

переписного листа. У вибірку потрапило кожне четверте житлове помешкання. Вказати 

спосіб формування вибіркової сукупності житлових помешкань: 

 а) типовий; в) механічний; 

 б) серійний; г) випадковий. 
   

 
9. Систематична похибка репрезентативності виникає внаслідок: 

 а) порушення принципів вибіркового спостереження; 

 б) вибіркового характеру спостереження. 

 Чи можна усунути систематичну похибку репрезентативності? 

 в) так; 

 г) ні. 
   

 

10. Випадкова похибка репрезентативності виникає внаслідок: 

 а) порушення принципів вибіркового спостереження; 

 б) вибіркового характеру спостереження. 

 Чи можна визначити розмір випадкової похибки вибірки та регулювати її? 

 в) так; 

 г) ні. 
   

 

11. Середня похибка вибірки обчислюється з метою: 
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 а) визначення середнього значення ознаки, яка досліджується; 

 б) визначення коефіцієнта зростання; 

 в) визначення варіації ознаки; 

 г) узагальнюючої характеристики помилок репрезентативності. 
   

 

12. При вибірковому обстеженні успішності студентів на весняній сесії у відборі не приймали 

участі студенти, котрі взяли академічну відпустку та склали достроково екзамени. 

Результати вибіркового спостереження включають: 

 а) систематичну похибку реєстрації; 

 б) систематичну похибку репрезентативності. 
   

 

13. При вибірковому обстеженні бюджетів сімей державних службовців у деяких сім’ях не 

було враховано додаткові доплати (премія, соціальна допомога і т.д.). Результати 

вибіркового спостереження включають: 

 а) систематичну похибку реєстрації; 

 б) систематичну похибку репрезентативності. 
   

 

14. При вибірковому обстеженні якості продукції у цеху заздалегідь була виключена частина 

продукції, яка була вироблена двома низькокваліфікованими працівниками. Результати 

вибіркового спостереження включають: 

 а) систематичну похибку реєстрації; 

 б) систематичну похибку репрезентативності. 
   

 

15. При вибірковому контролі якості жіночих пальто, котрі поступили на базу з фабрики, 

було виявлено 1% браку. Середня похибка вибірки дорівнює 0,02%. На основі цих даних 

із ймовірністю 0,954 можна стверджувати, що частка бракованих пальто дорівнює: 

 а) 0,04%; в) більше 1,04%; 

 б) 1,04%; г) не більше 1,04%. 
   

 
16. Скільки одиниць продукції необхідно обстежити за допомогою повторної вибірки, щоб із 

ймовірністю 0,683 середня похибка частки бракованої продукції не перевищувала 5%, 

якщо питома вага браку у вибірковій сукупності невідома: 

 а) 200; б) 50; 

 б) 50; г) 150. 
   

 

17. Під час механічної вибірки встановлено, що в 50 партіях сиру середній вміст вологи 

становив 74% при середньому квадратичному відхиленні 1,5%. Щоб встановити межі 

вмісту вологи в сирі у генеральній сукупності необхідно обчислити: 

 а) розмах варіації; 

 б) граничну похибку вибірки; 

 в) дисперсію; 

 г) коефіцієнт варіації. 
   

 

18. За даними вибіркового обстеження часу працівників виявилось, що середня тривалість 

вільного часу – 5,2 год. при середній похибці вибірки 0,8 год. На основі цих даних з 

ймовірністю 0,954 можна стверджувати, що середня тривалість вільного часу: 

 а) дорівнює 6,0 год.; 

 б) не менше 6,8 год.; 

 в) не менше 6,8 год. і не більше 3,6 год.; 

 г) не менше 3,6 год. і не більше 6,8 год. 
   

 

19. Щоб визначити частку браку з точністю до 2% із ймовірністю 0,954, необхідно обстежити: 

 а) 5000 виробів; в) 1250 виробів; 

 а) 2500 виробів; в) 1050 виробів; 
   

 

20. За даними вибіркового спостереження на підприємствах галузі частка експертної 

продукції становить 40% за стандартної похибки 4%. З якою імовірністю можна 
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стверджувати, що в генеральній сукупності цей показник не менше 32%? 

 а) 0,683; 

 б) 0,900; 

 в) 0,954; 

 г) 0,997. 
   

 

21. У якому випадку вибіркове спостереження вважається моментним при вивченні 

бюджетів сімей робітників, якщо відбирається: 

 а) кожний сороковий працівник підприємства (сім’ї відібраних робітників обстежуються 

протягом року); 

 б) кожний третій робітник підприємства (сім’ї відібраних робітників обстежуються один 

день у році). 
   

 


