Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Економічний факультет
Кафедра статистики, обліку та аудиту

Статистика видів економічної діяльності
Завдання підсумкового контролю знань і вмінь студентів з навчальної
дисципліни

Харків – 2017

Статистика видів економічної діяльності: завдання підсумкового контролю знань і вмінь
студентів з навчальної дисципліни / упоряд. Ю.О. Лазебник. – Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2017.
– 9 с.

Підсумкові екзаменаційні завдання призначені для контролю отриманих знань з
дисципліни.
Видання призначене студентам денної форми навчання спеціальності «Економіка».

Рецензент:
О. С. Корепанов – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри
статистики, обліку та аудиту Харківського національного університету
імені В. Н. Каразіна

Рекомендовано
кафедрою статистики, обліку та
аудиту
протокол № 1 від 21.09.2017р.

Відповідальний за випуск: Ю.О. Лазебник

© Харківський національний
університет імені В.Н. Каразіна, 2017
© Ю.О. Лазебник, 2017

Підсумковий контроль за курсом - у формі екзамену.
До складання екзамену допускають студентів, що мають задовільну
кількість балів із складених тестів з основних навчальних елементів розділів
курсу, написання та захисту індивідуального науково-дослідного завдання та
інших завдань передбачених програмою дисципліни.
Екзамен здійснюють за екзаменаційними білетами, які містять чотири
завдання (два теоретичних питання, одне практичне завдання - задача і тести)
(рис. 1). Вони дають можливість здійснити оцінювання знань студента за
дисципліною.
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1. Типологія видів економічної діяльності.
2. Статистичні показники діяльності транспорту.
3. Задача.
4. Тести.
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Рис. 1. Зразок екзаменаційного білету
Критерії оцінок на екзамені:
Оцінювання знань студента проводиться за 4-бальною шкалою (відмінно,
добре, задовільно, незадовільно). За екзамен студент може отримати максимум 40
балів:
1. Для отримання оцінки «відмінно» (35-40 балів) студент повинен:
• укластися у встановлений строк підготовки відповіді;
• викласти теоретичний матеріал чітко, коротко, зв’язко й обґрунтовано;
• навести вірне рішення задачі та тестів.
2. Для одержання оцінки «добре» (25-34 бала) студент повинен:
• укластися у встановлений строк підготовки відповіді;
• викласти теоретичний матеріал зв’язко й обґрунтовано;
• навести вірне рішення задачі;
• можливі помилки у відповідях на тести.
3. Для отримання оцінки «задовільно» (15-24 бала) студент повинен:

• викладати теоретичний матеріал у доступній для розуміння формі;
• можливі помилки при розв'язанні задачі та в тестах.
4. Оцінку «незадовільно» (1-14 балів) отримують студенти, відповіді яких
можуть бути оцінені нижче вимог, сформульованих у попередніх пунктах.
Кожне завдання екзамену оцінюється окремо. Загальна оцінка дорівнює
середній арифметичній із суми оцінок кожного завдання. Якщо одна з оцінок
«незадовільно», то загальна оцінка не може бути вищою за «задовільно».
Підсумкова оцінка з навчальної дисципліни «Статистика видів економічної
діяльності» визначається як загальна оцінка, яка враховує оцінки з кожного виду
контролю (оцінки проміжного контролю за роботу протягом семестру та оцінка за
результатами підсумкового екзамену).
У відповідності до набраних студентом балів за розділами оцінка знання
матеріалу проводиться за 4-бальною шкалою та перераховується в систему
оцінювання за шкалою ECTS згідно з Методикою переведення показників
успішності знань студентів.
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Контрольні питання на екзамен:

1. Загальні відомості про міжнародні стандартні статистичні класифікації.
2. Характеристика Національного класифікатора України «Класифікація
видів економічної діяльності».
3. Основні терміни та визначення.
4. Типологія видів економічної діяльності.
5. Схематичне відображення КВЕД.
6. Основні етапи розвитку статистики підприємств.
7. Структура статистики підприємств.
8. Формування статистичної інформації про діяльність суб'єктів малого
підприємництва.
9. Загальні принципи визначення ОВД.
10. Розрахунок ОВД за методом «зверху-вниз» (top-down).
11. Методика визначення ОВД.
12. Особливі види зважування при визначені ОВД.
13. Стабілізація ОВД.
14. Правила зміни ОВД.
15. Реформування статистики промисловості.
16. Характеристика вида економічної діяльності (промисловість).
17. Статистичні показники промислової продукції.
18. Статистична звітність промислових підприємств.
19. Характеристика вида економічної діяльності (будівництво).
20. Статистичні показники продукції будівництва.
21. Джерела інформації для визначення продукції будівництва.
22. Розвиток статистики транспорту.
23. Статистичні показники діяльності транспорту та зв’язку.
24. Джерела інформації про послуги транспорту та зв’язку.
25. Реформування статистики сільского господарства.
26. Характеристика вида економічної діяльності (сільске господарство,
мисливство, лісове господарство).

27.Статистичні показники діяльності сільського господарства.
28. Джерела інформації про сільське та лісове господарство.
29. Відмінність послуг від матеріальної продукції.
30. Види економічної діяльності по наданню послуг.
31. Основні види ризиків на ринку послуг.
32. Джерела інформації про послуги.
33. Характеристика вида економічної діяльності (фінансова діяльність).
34. Статистичне вивчення діяльності фінансово-кредитних закладів.
35. Статистичні показники діяльності страхових інституцій.
36. Розвиток статистики торгівлі в Україні.
37. Характеристика вида економічної діяльності (торгівля, ремонт
автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку).
38. Статистичні показники оцінки торгівлі.
39. Статистичне визначення впливу турізму на економіку країни.
40. Характеристика вида економічної діяльності (діяльність готелів та
ресторанів).
41. Джерела інформації про діяльність готелів та ресторанів.
42. Напрями розвитку статистики освіти.
43. Характеристика вида економічної діяльності (освіта).
44. Основні визначення та статистичні показники оцінки освіти.
45. Джерела інформації про стан освіти.

Приклад екзаменаційного завдання
Варіант 1.
1. Статистика зовнішньої торгівлі враховує:
1) товари, у результаті ввозу й вивозу яких змінюються матеріальні ресурси
країни й вартістю, що не перевищує поріг статистичного спостереження;
2) товари, у результаті ввозу й вивозу яких змінюються матеріальні ресурси
країни з вартістю, що перевищує поріг статистичного спостереження;
3) валютні цінності, що перебувають в обігу, якими обмінюються банки для
врегулювання взаємних розрахунків.
2. Індекс фізичного обсягу промислової продукції оцінюється як:
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3. Індекс цін продукції сільського господарства розраховується як:
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4. Середньорічний темп росту врожайності сільськогосподарських культур
визначається по формулі:
1) середньої арифметичної;
2) середньої квадратичної;
3) середньої хронологічної;
4) середньої геометричної.
5. Індекс структури посівних площ визначається по формулі:
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6. Середня кількість вагонів для вантажних перевезень за даними про їхню
наявність на станції на початок кожного місяця обчислюється по формулі:
1) середньої арифметичної;
2) середньої квадратичної;
3) середньої хронологічної;
4) середньої геометричної.
7. Фактором підвищення ефективності промислового виробництва є:
1) збільшення чисельності працюючих;
2) збільшення обсягу використаного сировини;
3) зниження матеріалоємності продукції.
8. У вартість продукції промисловості входить вартість готових виробів,
вироблених:
1) зі своєї сировини й матеріалів;
2) зі своєї сировини й матеріалів, а також із сировини й матеріалів
замовника.
9. Індекс продуктивності праці змінного складу відображає динаміку
середнього вироблення по групі будівельних підприємств у звітному періоді в
порівнянні з базисним:
1)
за рахунок зміни індивідуального вироблення й змін у структурі
витрат праці;
2)
тільки за рахунок зміни індивідуального вироблення при фіксованій
структурі витрат праці;
3)
тільки за рахунок зміни в структурі витрат праці при фіксованому
індивідуальному виробітку.
10. Вироблення промислового підприємства визначається як відношення:
1)
обсягу випущеної продукції до витрат живої праці;
2)
витрат живої праці до обсягу випущеної продукції.
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