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Форма проведення                                      комбінована 

Тривалість проведення                               1 год. 20 хв. 

Максимальна кількість балів:                    40 балів 

Критерії оцінювання:                                  20 балів -  письмова відповідь,  

                                                                       5 балів - тести, 

                                                                      15 балів – вирішення задачі 

Перелік допоміжних матеріалів:  збірник додаткових завдань зі 

статистики 

 

 

Орієнтований перелік питань: 

• Поняття статистики, об’єкт та особливості 

• Категорії статистики 

• Метод статистики. Функції статистики 

• Суть та організаційні форми статистичного спостереження 

• План статистичного спостереження 

• Види статистичного спостереження 

• Способи одержання інформації з урахуванням статистичного спостереження 

• Помилки статистичного спостереження 

• Завдання та основний зміст зведення статистичних даних 

• Сутність статистичного групування та його види 

• Статистичні ряди розподілу 

• Статистичні показники, їх суть та види 

• Абсолютні величини, їх види та одиниці виразу 

• Відносні величини: економічний зміст та величини виразу 



• Суть та умови використання середніх величин. Види середніх 

• Середня арифметична величина: методика розрахунку та властивості 

• Середня гармонійна величина 

• Характеристика структурних середніх – моди і медіани 

• Поняття варіації та особливості її вимірювання. Показники варіації 

• Характеристики рядів розподілу, коефіцієнти асиметрії та ексцесу 

• Поняття та сутність вибіркового спостереження 

• Види і способи вибіркового спостереження 

• Визначення середньої і граничної помилки репрезентативності 

• Визначення обсягу вибірки 

• Види зв’язку між ознаками явищ 

• Особливості регресійного аналізу 

• Особливості кореляційного аналізу 

• Особливості множинної кореляції 

• Поняття та види рядів динаміки 

• Основні характеристики рядів динаміки та методи їх вимірювання 

• Способи вивчення основної тенденції розвитку в рядах динаміки 

• Сезонні коливання та їх вимірювання 

• Інтерполяція та екстраполяція рядів динаміки 

• Суть та функції індексів у статистичному аналізі 

• Особливості індивідуальних індексів 

• Особливості агрегатних індексів 

• Особливості середніх індексів 

• Особливості індексів середніх величин 
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