
Перелік питань для підготовки до  заліку з курсу “Статистика ” 
 

1. Предмет, метод та завдання статистики в Україні. 
2. Основні завдання статистики та її організація.  
3. Предмет та метод статистики. 
4. Види та способи проведення статистичного спостереження. 
5. Основні організаційні форми  статистичного спостереження. 
6. Етапи статистичного дослідження.  
7. Програмно-методологічні та організаційні питання плану 

статистичного спостереження.  
8. Дайте визначення предмета статистики?  
9. Що таке статистична сукупність?  
10. Що таке статистичні показники?  
11. Які основні завдання статистики в умовах ринкової економіки?  
12. Інтервали групувань. Визначення величини інтервалу і побудова 

групування.  
13. Аналітичне і комбіноване групування. 
14. Зміст і завдання статистичного зведення. Класифікація зведень та їх 

характеристика.  
15. Математичні властивості середньої арифметичної.  
16. Дайте характеристику структурним середнім показника.  
17. Які завдання статистичного аналізу варіації? 
18. Які основні показники варіації? 
19. Статистичні показники, їх суть та види. 
20. Відносні величини та їх характеристика.  
21. Види відносних величин. 
22. Абсолютні величини, їх види та одиниці виразу. 
23. Суть та умови використання середніх величин. 
24. Характеристика видів середніх величин. 
25. Середня арифметична величина: методика розрахунку та властивості. 
26.  Структурні середні - мода і медіана.  
27. Середня арифметична і гармонійна, прості і зважені. Математичні 

властивості середньої арифметичної. 
28.  Суть варіації та завдання її статистичного аналізу. 
29. Абсолютні показники варіації: економічний зміст та способи 

обчислення. 
30. Середні величини в статистиці.  
31. Ряди динаміки, їх види та елементи.  
32. Середньорічний абсолютний приріст, темп росту і темп приросту. 



33. Види рядів динаміки та правила їх побудови. 
34. Вивчення сезонних коливань. Індекси сезонності. 
35. Поняття про статистичні індекси. Види індексів. 
36. Економічний зміст та методика визначення індивідуальних індексів. 
37. Агрегатний індекс як основна форма загального індексу. 
38. Економічний зміст та методика визначення середньозважених індексів. 
39. Методика розрахунку агрегатних індексів.  
40. Середньозважені індекси – середньоарифметичний і середньо 

гармонійний.  
41. Індекси середніх величин (змінного складу, постійного складу, 

структурних зрушень).  
42. Аналіз абсолютної зміни об’ємного показника на основі агрегатних 

індексів.  
43. Показники наявності, структури, стану та руху робочої сили. 
44. Показники продуктивності праці. 
45. Робочий час та його використання. 
46. Ефективність як об’єкт дослідження. 
47. Система статистичних показників ефективності. 
48. Поняття та основні завдання статистики продукції. 
49. Поясніть різницю між валовим внутрішнім продуктом і валовим 

національним продуктом. 
50. Назвіть категорії працівників, які не включаються в середньооблікову 

чисельність працівників. 
 


