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Вступ 

 
Опорний конспект з основи статистики створений відповідно до 

типової навчальної програми предмета «Основи статистики» та 

Державного стандарту професійно-технічної освіти з професії обліковець 

з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп’ютерного набору. 

Висвітлено предмет і метод статистики, статистичне 

спостереження, зведення і групування даних, абсолютні, відносні, 

середні величини, показники варіації, ряди динаміки, індекси, вибіркове 

спостереження, дисперсійний і кореляційний аналіз, табличний і 

графічний методи та ін. 

Висвітлення передбачених змістом тем здійснюється у найбільш 

сприятливій для сприйняття формі – у вигляді статистичних таблиць, 

схем, малюнків, а у текстовій частині виділено ключові слова та фрази, 

на які учневі слід звернути увагу. Це робить посібник більш наочним та 

сприятиме легшій фіксації, утриманню у пам’яті та швидкому 

відтворенню навчального матеріалу. 

Після кожної теми наведені контрольні запитання, за допомогою 

яких можна визначити ступінь засвоєння пройденого матеріалу. 

Додатком до опорного конспекту є тести  для тематичних атестацій з 

основ статистики, розроблений на підставі його змісту.  

Даний посібник призначений допомогти учням, що здобувають 

професію обліковця з реєстрації бухгалтерських даних, оператора 

комп’ютерного набору, отримати необхідні знання з основ статистики. 

Опорний конспект може бути використаний викладачами на 

теоретичних уроках з основ статистики, учнями – при виконанні 

домашнього завдання та при підготовці до лабораторно-практичних 

робіт. 
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Тема 1. Предмет статистичної науки 

Поняття статистики 

 
Термін «статистика» походить від латинського слова «статус» 

(status), що означає суму знань про державу. Історично розвиток 

статистики пов’язаний з утворенням держав. Уже в країнах 

Стародавнього світу склалися системи державного та адміністративного 

обліку. Про це свідчить зокрема, і Біблія, де у Четвертій книзі Мойсея 

«Числа» розповідається про облік чоловічого населення, здатного носити 

зброю. Середньовіччя залишило унікальну пам'ятку – «Книгу страшного 

суду», в якій зведено дані перепису населення Англії та його майна. 

Поступово збирання даних про масові суспільні явища ставало 

регулярним. 

Статистика як наука виникла в другій половині XVII століття. 

Термін “статистика” в науковий обіг ввів у 1746 році німецький вчений, 

професор філософії і права Генріх Авенхаль. 

Розвиток бухгалтерського обліку та первинної реєстрації фактів, 

нагромадження масових даних і необхідність їх узагальнення, 

підвищення попиту на інформацію - ось ті чинники, що сприяли 

формуванню статистики як науки. З розвитком математики, передусім 

теорії ймовірностей, удосконалювалися методи статистичного аналізу і 

розширювалась сфера їх використання. У XX ст. статистичні методи 

почали застосовуватися майже в усіх галузях знань. Сьогодні статистику 

використовують, вивчаючи життєвий рівень населення та громадську 

думку, оцінюючи підприємницькі та фінансові ризики, у маркетингових 

дослідженнях, страхуванні тощо. 

Таблиця 1 

Предмет статистичної науки 

 

Категорія Характеристика 

Статистика 

це наука, яка вивчає кількісну сторону масових 

суспільних, соціально-економічних та інших явищ в 

нерозривному зв'язку з їх якісною стороною в певних 

умовах місця і часу 

Предмет 

статистики 

це кількісна сторона масових суспільних, соціально-

економічних та інших явищ в нерозривному зв'язку з 

їх якісною стороною в певних умовах місця і часу 

Об'єктом 

статистики 

є людське суспільство, явища і процеси суспільного 

життя 
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Особливості статистики:  

1) статистика говорить мовою цифр, але ці цифри якісно 

визначені; 

2) масовість явищ (статистика не вивчає поодинокі явища, 

оскільки в них не проявляються закономірності, які досліджуються 

статистикою); використовується математичний закон великих чисел, 

основним принципом якого є те, що закономірність масових явищ може 

проявлятися при достатньо великому числі випадків; 

3) статистика вивчає структуру явища і його динаміку; 

4) статистика вивчає явища в їх взаємозв'язку. 

 
 

Рис.1. Різновиди закономірностей статистики 

Таблиця 2 

Категорії статистики 

Категорія Характеристика 

Статистична 

сукупність 

це маса однорідних в певному відношенні елементів, 

які мають єдину якісну основу, але різняться між 

собою певними ознаками і підлягають певному 

закону розподілу. 

Сукупність може бути однорідною і різнорідною 

Однорідна 

сукупність 

якщо одна чи декілька ознак, що вивчаються, є 

загальними для всіх одиниць 

Різнорідна 

сукупність 

об'єднує явища різного типу 

Сукупність складають окремі елементи - одиниці сукупності 

Різновиди закономірностей 

статистики  

Закономірності розвитку 

(динаміка явищ) 

Закономірності структурних 

зрушень 

 

Закономірності розподілу 

елементів сукупності  

Закономірності співзалежності 

(зв'язку між явищами) 
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Одиниця 

сукупності 

це первинний елемент статистичної сукупності, який 

є носієм ознак, що підлягають реєстрації і є основою 

обліку. 

Ознака властивість окремої одиниці сукупності 

Ознаки можуть бути (за характером виявлення) якісними і кількісними 

Якісні ознаки 

(атрибутивні ознаки) виражаються в вигляді понять, 

визначень, які характеризують їх суть, стан або 

якість. Наприклад, сорт продукції, професія, 

сімейний статус 

Кількісні 

ознаки 

виражають окремі значення якісних ознак у 

числовому виразі, окремі значення яких називаються 

варіантами                         

Кількісні варіанти за характером виразу можуть бути первинними і 

вторинними 

Первинні 

варіанти 

характеризують одиницю сукупності в цілому: 

абсолютні значення, виміряні, розраховані 

Вторинні 

варіанти  

дані, що не можливо перевірити тому, що вони взяті 

з певних джерел 

По відношенню до об'єкту кількісні ознаки можуть бути прямими і 

непрямими 

Прямі 
характеризують об'єкт дослідження безпосередньо 

(вік осіб, кількість присутніх в аудиторії) 

Непрямі 

ознаки, що не належать безпосередньо 

досліджуваному об'єкту (чи сукупності), а які 

належать іншій сукупності, що входить в дану. 

За характером варіації кількісні ознаки можуть бути дискретними, 

безперервними; а якісні – багатоваріантними, альтернативними 

Дискретні 
ознаки, виражені окремими цілими числами, без 

проміжних значень 

Безперервні 
ознаки, що можуть набувати будь-яких значень  

певних чисел 

Багатова 

ріантні 

перш за все характеризуються рангами (шкалою 

рангів) від більшого до меншого (напр. дуже 

низький, низький, середній, високий, дуже високий) 

Альтерна 

тивні 

взаємовиключаючі значення: так-ні, позитивне-

негативне 

По відношенню до часу ознаки можуть бути інтервальні і моментні 

Інтервальні  це ознаки, які характеризують результат процесів 

Моментні характеризують об'єкт в певний момент часу 
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Рис. 2 Пізнавальні значення статистики 

 

Таким чином, у статистичній науці виділяються наступні 

частини: загальна теорія статистики, економічна статистика і її галузі, 

соціальна статистика і її галузі. 

Загальна теорія статистики розробляє загальні принципи й 

методи статистичного дослідження суспільних явищ, найбільш загальні 

категорії (показники) статистики. 

Завданням економічної статистики є розробка й аналіз 

синтетичних показників, що відображають стан національної економіки, 

взаємозв'язку галузей, особливості розміщення продуктивних сил, 

наявність матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, рівень їхнього 

використання. Галузі економічної статистики - статистика 

промисловості, сільського господарства, транспорту, зв'язку, праці, 

природних ресурсів, охорони навколишнього середовища й т.д. Їхнє 

завдання - розробка й аналіз статистичних показників розвитку 

відповідних галузей. Статистики великих галузей можуть бути розділені 

на більш дрібні галузеві статистики: наприклад, статистика 

промисловості - на статистику машинобудування, металургії, хімії й ін.; 

статистика сільського господарства - на статистику землеробства й 

тваринництва й т.д. 

Соціальна статистика формує систему показників для 

характеристики способу життя населення й різних аспектів соціальних 

відносин; її галузі - статистика народонаселення, політики, культури, 

охорони здоров'я, науки, освіти, права й ін. 

У ході історичного розвитку статистичної науки в її складі 

відокремився ряд самостійних статистичних дисциплін; це пояснюється 

Пізнавальні значення 

статистики 
Статистика дає 

цифрове й змістовне 

висвітлення 

досліджуваних 

явищ і процесів і 

служить самим 

надійним способом 

оцінки дійсності 

Статистика дає доказову силу економічним висновкам і дозволяє 

перевірити різні «ходячі» твердження, окремі теоретичні положення 
 

Статистика має 

здатність розкривати 

взаємозв'язки між 

явищами й показувати 

їхню конкретну форму й 

силу 

Статистика перша 

виявляє нові 

явища, процеси й 

закономірності й 

дає їх кількісну і 

якісну 

характеристику 
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наявністю конкретного предмета дослідження й особливістю системи 

статистичних показників для його характеристики. 

 

 

Контрольні запитання  
1. Дати визначення поняття «статистика». 

2. Назвати різновиди закономірностей статистики. 
3. Що вивчає предмет статистика? 

4. Дати визначення поняття статистична сукупність. 

5. Назвати види статистичної сукупності. 

6. Як класифікують ознаки ( за характером виявлення)?  

7. На які види поділяють кількісні варіанти (за характером виразу)? 

8. Яка відмінність між прямими і непрямими ознаками? 

9. Як поділяються ознаки за характером варіації? 

10. Дати визначення дискретним і безперервним ознакам. 

11. Дати визначення багатоваріантним і альтернативним ознакам. 

12. Яка відміність між інтервальнии і моментними ознаками? 

13. Назвати пізнавальні значення статистики. 

 

Тема 2 . Статистичне спостереження 

Основні етапи статистичного дослідження 

 

Будь-яке статистичне дослідження послідовно проходить 

три етапи, проте перед його початком необхідно провести 

відповідну підготовку. Підготовча частина передбачає вивчення 

проблеми дослідження, розробку його напрямків, визначення 

понятійного апарату та низку інших питань методологічного й 

матеріально-технічного забезпечення дослідження. Перший етап - 

збір первинного матеріалу через реєстрацію фактів або опитування 

респондентів. 

Другий етап полягає в тому, що зібрані дані підлягають 

систематизації та групуванню: від характеристики окремих 

елементів переходять до узагальнених показників у формі 

абсолютних, відносних або середніх величин. 

Третій етап передбачає аналіз варіації, динаміки, 

взаємозалежностей. За результатами аналізу висновки можуть бути 

описані в текстовій формі, подані у формі таблиць і графіків. 
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Статистичне спостереження 

 

 Проведення спостереження – це складний процес, який 

потребує кропіткої праці та чіткої організації.  

В процесі спостереження здійснюється збір статистичної 

інформації.  

Cтатистична інформація - це сукупність статистичних 

даних, що відображають соціально-економічні процеси і 

використовуються в управлінні економікою та суспільним життям.  

Статистичне спостереження - це спланований,  

систематичний і науково організований збір масових даних про 

різноманітні суспільно-економічні явища і процеси.  

У статистичній практиці застосовують дві організаційні 

форми спостереження - звітність і спеціально організовані 

статистичні спостереження. 

 
Рис.2 Форми статистичного спостереження 
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Звітність підприємств установ та організацій є основним 

джерелом статистичної інформації. 

Звітністю передбачається система твердо регламентованих 

показників,  які характеризують діяльність підприємств,  установ та 

організацій. 

Насамперед розрізняють типову і спеціалізовану звітність. 

Типова звітність має єдину форму і зміст для всіх підприємств 

окремої галузі або всього народного господарста. 

(Ви мабуть уже знаєте, що всі підприємства колективної форми 

власності періодично подають фінансові звіти до органів статистики - 

баланси)  

 

Спеціалізована звітність властива тим підприємствам чи 

окремим виробництвам,  що мають свої специфічні особливості. 

 

За періодичністю подання звітність буває : 

 тижнева,  

 двотижнева,   

 місячна,   

 квартальна,  

 річна.  

 

За способом подання: 

 термінова(телеграфна)   

 поштова. 

 

За порядком проходження: 

 централізована  

 децентралізована. 

 

Централізована звітність проходить через систему державної 

статистики,  де обробляється і передається відповідним органам 

управління. 

Децентралізована опрацьовується у відповідних міністерствах 

чи відомствах, а зведення подають статистичним органам. 

Спеціально організовані статистичні спостереження 
охоплюють ті сторони суспільного життя, які не відобразились у 

звітності. До них належать переписи, одноразові обліки, опитування, 

вибіркові, монографічні та інші обстеження. Спеціальні статистичні 

обстеження переважно вибіркові. 
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Етапи статистичного спостереження 

 Підготовка спостереження 

Формування бази данних. 

Реєстрація статистичних данних 

При підготовці статистичного спостереження вирішуються 

питання: «що і як вивчатиметься?», «на які запитання потрібно дістати 

відповіді?». На цьому етапі складається чіткий план статистичного 

спостереження, що охоплює методологічні та організаційні питання. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3   Етапи статистичне спостереження  

 

На другому етапі збирають дані. Реєстрація статистичних данних. 

Формування бази данних. Від якості збирання залежать точність, 

повнота і вірогідність данних. 

Третій етап передбачає контроль та нагромадження данних, а 

також їх збереження. На цьому етапі відпрацьовується система 

оперативного доступу та пошуку необхідних данних. 

 

Програма і об’єкт  статистичного спостереження 

 

Склад і зміст питань програми спостереження залежить від 

завдань дослідження і особливостей об'єкта. 
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Рис.4 План статистичного спостереження 

 

Різноманітність соціально-економічних явищ потребує різних 

видів спостереження. Різновид спостереження визначається ознакою 

групування. 

Не завжди є необхідність досліджувати абсолютно всі елементи 

сукупності. 
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Таблиця 3 

Характеристика категорій статистичного спостереження  

 

Категорія Характеристика 

За обсягом одиниць сукупності спостереження поділяють на суцільне і 

несуцільне 

Суцільне 
спостереженню обстеженню і реєстрації підлягають 

усі без вийнятку елементи сукупності 

Несуцільне 
при яких обліку підлягають не всі елементи 

сукупності. 

Види несуцільних спостережень 

Спостережен 

ня основного 

масиву 

охоплює переважну частку елементів сукупності,  

обсяг значень істотної ознаки у яких визначає розмір 

явища 

Вибіркове 

спостережен 

ня 

 обстежуються  не всі елементи сукупності,  а певна,  

випадково відібрана їх частина 

Монографічне 
спостереження передбачає детальне обстеження 

лише окремих типових елементів сукупності 

Анкетне 

обстеженя певної частини одиниць сукупності 

внаслідок неповного повернення від респондентів 

заповнених реєстраційних формулярів (анкет) 

За часом статистичне спостереження 

Поточне 

спостереження полягає в безперервній реєстрації 

фактів по мірі їх виникнення. (наприклад реєстрація 

новонароджених та померлих) 

Періодичне   
спостереження проводиться регулярно,  здебільшого 

через рівні проміжки часу(переписи населення) 

Одноразове   

спостереження проводять епізодично з метою 

вирішення певних соціально-економічних завдань 

(маркетингове дослідження товару на ринку) 

Способи одержання статистичних даних 

Безпосередній   

облік  фактів   

передбачає безпосередній огляд,  перелік,  

вимірювання ,  зважування та ін. 

Документаль

ний  облік   

грунтується на даних різноманітних документів 

перевинного обліку 

Опитування   

респондентів   

спостереження,  при якому відповіді на питання  

формуляра записують зі слів респондента 

Види опитування 
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Експедиційне 

опитуванні спеціально підготовленні реєстратори 

заповнюють формуляри спостереження і одночасно 

перевіряють правдивість відповідей на питання. 

Самореєстра 

ція 

опитування,при якому респонденти самі заповнюють 

статистичні формуляри 

Кориспонден 

ське 

опитування здійснюють спеціальні дописувачі,  які 

заповнюють формуляри згідно з інструкцією і 

передають відомості статистичним органам 

Анкетне 
анкети респондентам  вручають особисто або 

висилають поштою 

Вимоги до якості данних статистичного спорстереження 

Вірогідність 

данних 

відповідність реальному стану 

Повнота 

данних 

 за обсягом так і по суті 

Своєчасність 

данних 

інформація не може бути застарілою 

Доступність 

данних 

Доступність до користувачів 

 

Контрольні запитання  
1. Дати визначення статитичному спостереженню. 

2. Назвати основні етапи статистичного дослідження. 

3. Дати визначення поняття статистична інформація. 

4. За якими ознаками класифікують статистичне спостереження?  

5. Чим відрізняється централізована звітність від децентралізованої? 

6. Назвати форми статистичного спостереження. 

7. Охарактеризувати типову та спеціалізовану звітність. 

8. Як поділяють звітність за періодом подання? 

9. Як поділяють звітність за порядком проходження? 

10. Як поділяють звітність за способом подання? 

11. Дати визначення спеціально організованому статитичному 

спостереженню. 

12. Назвати  етапи статистичного спостереження. 

13.Охарактеризувати програму і об’єкт спостереження. 

14. Що називають  одиницею спостереження? 

15. Що називають  статистичним інструментарієм? 

16. Що називають  статистичним формуляром? 

17. Які є способи одержання статистичних даних? 

18. Охарактеризувати види опитування 
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3. Зведення та групування статистичних даних 

Зведення статистичних даних 

Зареєстровані у процесі масового статистичного 

спостереження значення ознак відображають увесь діапазон 

об’єктивно існуючої в сукупності варіації. У розмаїтті поодиноких 

відомостей губиться загальне, у неістотному і випадковому - 

закономірне. Перехід від одиничного до загального відбувається 

завдяки зведенню. 

Суть статистичного зведення полягає в тому, що 

матеріали спостереження класифікують та агрегують. Елементи 

сукупності за певними ознаками об’єднують у групи, класи, типи, 

а інформацію про них агрегують як у межах груп, так і в цілому по 

сукупності. Основне завдання зведення - виявити типові риси та 

закономірності масових явищ чи процесів. 

За зведеними даними обчислюють узагальнюючі показники, 

виконують порівняльний аналіз, аналіз причин групових 

відмінностей, вивчають взаємозв’язки між знаками. 

Рис.5  Складові статистичного зведення 

Складові статистичного зведення 

розробка програми систематизації та групування даних 

обґрунтування системи показників для характеристики 

груп і сукупності в цілому 

проектування макетів таблиць, в яких подаються 

результати зведення 

визначення технологічних схем обробки інформації, 

програмного забезпечення 

підготовка даних до обробки на комп’ютері, формування 

автоматизованих банків даних 

безпосереднє зведення, узагальнення, розрахунок 

показників 
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Методологічною основою статистики є:  

1) теорія пізнання, яка визначає наукові підходи до 

вивчення явищ природи і суспільства; 

2) діалектична логіка, загальнонаукові прийоми синтезу і 

аналізу; 

3) системний підхід; 

4) основи економічної теорії; 

5) специфічні, властиві лише статистиці, методи 

(статистичне групування, зведення і групування, середні, 

узагальнюючі і аналітичні показники, індекси, вибірковий метод, 

балансовий метод, регресійно-кореляційний метод і т.д.). 

 

Програма зведення 

 

Програма систематизації та групування даних передбачає 

вибір групувальних ознак і правил формування груп. Розробка 

програми, як і обґрунтування системи показників, залежить від 

мети дослідження, суті явища, яке вивчається, особливостей 

сукупності, ступеня варіації групувальних ознак. 

 

Групування, групувальні ознаки 

 

Поділ сукупностей на групи, однорідні в тому чи іншому 

розумінні, пов’язаний з такими діями, як систематизація, 

типологія, класифікація, групування. Традиційно зазначений поділ 

виконують за такою схемою: із множини ознак, які описують 

явище, добирають розмежувальні, а потім сукупність поділяють на 

групи та підгрупи відповідно до значень цих ознак. 

Головний принцип будь-якого поділу ґрунтується на двох 

положеннях: 

1) в один клас, групу об’єднуються елементи певною мірою 

подібні між собою; 

2) ступінь подібності між елементами, які належать до 

одного класу, значно вищий, ніж між елементами, що належать до 

різних класів. 

У кожному конкретному дослідженні вирішуються три 

питання: 

1) що взяти за основу групування; 
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2) скільки груп, позицій необхідно виокремити; 

3) як розмежувати групи. 

Основою групування може бути будь-яка атрибутивна чи 

кількіcна ознака, що має градації. Таку ознаку називають 

групувальною. Залежно від складності масового явища (процесу) 

та мети дослідження групувальних ознак може бути одна, дві й 

більше. 

 
Класифікація 

 

У статистичній практиці часто вдаються до розбиття 

сукупностей за атрибутивними ознаками - класифікації та 

номенклатури. Їх розробляють міжнародні й національні 

статистичні органи та рекомендують як статистичний стандарт. 

Здебільшого йдеться про багатоступеневу класифікацію з 

докладною номенклатурою груп і підгруп, із чітко визначеними 

вимогами та умовами віднесення елементів сукупності до тієї чи 

іншої групи. 

У міжнародній статистиці відома галузева класифікація 

видів економічної діяльності, стандартна класифікація занять, 

стандартна торговельна класифікація. Різновидом класифікації є 

товарні номенклатури, наприклад Брюссельська митна 

номенклатура. 

Кожній класифікаційній позиції надається код (шифр), який 

замінює її назву і є постійним засобом ідентифікації під час 

передавання інформації по каналах зв’язку, комп’ютерної обробки 

тощо. Так, згідно з міжнародним стандартом галузевої 

класифікації, розробленої статистичною комісією ООН, код виду 

економічної діяльності складається з чотирьох цифр. Наприклад, 

15 5 2 означає: 

15 - код галузі обробної промисловості «Виробництво 

продуктів харчування та напоїв»; 

5 - виробництво напоїв; 

2 - виробництво вин. 

Кожна класифікація є сталою, забезпечуючи порівнянність 

даних у просторі та часі. 
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Поряд з класифікацією для висвітлення певних аспектів 

конкретного дослідження використовують групування, на яке 

покладаються такі аналітичні функції: 

1) вивчення структури та структурних зрушень; 

2) визначення типів соціально-економічних явищ, 

виокремлення однорідних груп і підгруп; 

3) виявлення взаємозв’язків між ознаками. 

Згідно з цими функціями розрізняють три види групувань: 

структурне, типологічне, аналітичне. 

Структурне групування характеризує склад однорідної 

сукупності за певними ознаками. Наприклад, склад населення 

регіону за місцем проживання (табл. 4). За даними таблиці з 5,3 

млн населення регіону в містах проживає 3,5 або 2/3 загальної 

кількості. На одного сільського жителя припадають двоє міських. 

Кожна група характеризується також кількістю та часткою 

населення працездатного віку, і це поглиблює аналіз структури. 

 

Таблиця 4 

Поділ населення регіону за місцем проживання 

 млн осіб 

Місце 

проживання Усе населення 

У тому числі 

у працездатному 

віці 

Міста 3,5 2,1 

Сільська місцевість 1,8 0,9 

Разом 5,3 3,0 

 

Різновидом структурних групувань є ряди розподілу . 

Типологічне групування - це поділ якісно неоднорідної 

сукупності на класи, соціально-економічні типи, однорідні групи. 

Основне завдання такого групування - ідентифікація типів. Вибір 

групувальної ознаки та кількісних міжгрупових меж ґрунтується 

на всебічному теоретичному аналізі суті явища, його характерних 

рис та особливостей формування в конкретних умовах часу та 

простору. 
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Дані табл. 5 характеризують впровадження нових 

технологічних процесів та освоєння виробництва нових видів 

продукції у промисловості 

Таблиця 5 

Динаміка впровадження нових технологічних процесів 

та освоєння виробництва нових видів продукції у 

промисловості 

% 

Показники 2010 рік 2011 рік 

Впроваджено нових 

технологічних 

процесів 

33 30 

Освоєно виробництво 

інноваційної 

продукції, 

найменувань 

67 70 

 

В 2011 році впроваджено нових технологічних процесів 

30% , що на 3% менше ніж у 2010 році та свідчить про зменшення 

рівня впровадженнчя нових технологічних процесів у 2011 році. В 

2011 році рівень освоєння виробництва інноваційної продукції 

становить 70%, що на 3% більше в порівнянні з 2010 роком та 

свідчить про зростання рівня освоєння виробництва інноваційної 

продукції в 2011році. 

Як бачимо, структурні й типологічні групування описові; 

вони характеризують структуру сукупності, виокремлюють 

характерні риси та особливості, але різняться за рівнем якісних 

відмінностей між групами. 

Скориставшись групуванням, можна також виявити 

наявність та напрям зв’язку між ознаками, з яких одна 

розглядається як результат, інша - як фактор, що впливає на 

результат. Висновок про наявність зв’язку можна зробити на 

підставі комбінаційного поділу за цими ознаками згідно з 

характером розміщення частот. Так, за даними табл. 6 намір 

змінити професію найближчим часом мають переважно 

незадоволені умовами праці (15 із 22), і, навпаки, серед 
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задоволених більшість (26 із 35) зовсім не планує змінювати свій 

професійний статус. 

 

 

Таблиця 6 

Комбінаційний поділ робітників 

 

Ступінь 

задоволеності 

умовами праці 

Чи маєте намір змінити професію? 

Так, 

найближчим 

часом 

Так, у 

перспективі 
Ні Разом 

Задоволений — 20 26 46 

Не визначився 7 18 9 34 

Незадоволений 15 5 — 20 

Разом 22 43 35 100 

 

Якщо результативна ознака кількісна, для кожної групи за 

факторною ознакою можна визначити середнє значення 

результативної ознаки. За наявності зв’язку між ознаками групові 

середні результативної ознаки систематично змінюються від групи 

до групи (збільшуються чи зменшуються). Таке групування 

називається аналітичним. Очевидно, аналітичне групування 

докладніше й виразніше, ніж комбінаційний поділ, описує зв’язок 

між ознаками. Приклад аналітичного групування наведено в табл. 

7. Основа групування - термін збирання врожаю озимої пшениці 

після настання повної стиглості зерна (факторна ознака). Кожна 

група характеризується розміром посівної площі, з якої зібрано 

врожай, та середньою врожайністю (результативна ознака). 

Таблиця показує: чим більший термін збирання врожаю, тим 

менша врожайність і більші втрати зерна. Різниця врожайності між 

першою і третьою групами становить 20 ц/га. 

Таблиця 7 

Залежність урожайності озимої пшениці від терміну 

збирання 

Термін збирання 
Збиральна посівна 

площа, га 

Урожайність, 

ц/га 

Своєчасно 330 42 
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З незначним запізненням 550 36 

Зі значним запізненням 120 22 

У цілому по сукупності 1000 35 

 

Зауважимо, що поділ групувань на три види певною мірою 

відносний. Адже часто групування універсальні: одночасно 

виділяються типи, визначається склад сукупності й виявляється 

взаємозв’язок між ознаками. 

 

Інтервал 

 

Перед проведенням простих, а тим більше комбінованих 

групувань потрібно розв’язати питання про кількість груп, розмір 

інтервалів та ін. При групуванні за атрибутивними ознаками число 

груп, на які ділять досліджувану сукупність, визначається 

кількістю різновидів цієї ознаки. 

При розв’язанні питання про те, скільки доцільно утворити 

груп, беруть до уваги варіацію ознаки і число спостережень. Чим 

інтенсивніше змінюється ознака і чим більша сукупність одиниць, 

тим більше число груп потрібно утворити. Однак, як загальний 

принцип розв’язання питання про необхідну кількість груп 

виступає вимога, щоб вона була оптимальною, і щоб до кожної 

групи потрапила достатньо велика кількість одиниць. При великій 

кількості груп відбудеться розпорошення одиниць досліджуваної 

сукупності, однорідні одиниці попадуть в різні групи. А при малій 

кількості груп до однієї і тієї ж групи попадуть одиниці різних 

типів. 

При групуванні за кількісними ознаками виникає суттєве 

питання про вибір розміру інтервалів групування. 

Інтервалом групування називається різниця між 

максимальним і мінімальним значеннями ознаки в кожній групі. 

Інтервали в структурних і аналітичних групуваннях можуть 

рівними і нерівними в залежності від характеру розподілу одиниць 

сукупності за даною ознакою. Нерівні інтервали, в свою чергу, 

можуть бути прогресивно-зростаючими або прогресивно-

спадаючими. 
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Якщо варіація досліджуваної ознаки знаходиться в 

порівняно вузьких межах і розподіл близький до нормального, то 

застосовують рівні інтервали. 

Величину інтервалу при групуванні з рівними інтервалами, 

визначають шляхом ділення розмаху варіації на число груп за 

формулою: 

            де i – величина інтервалу; 

Хmax – максимальна величина ознаки; 

Хmin – мінімальна величина ознаки; 

n – число груп. 

Розмір інтервалу залежить від числа груп і варіації 

досліджуваної ознаки. Чим більшою буде варіація ознаки, тим 

більшим буде розмір інтервалу і чим більше число груп, тим 

менший розмір інтервалу. 

Орієнтовно оптимальна кількість груп визначається за 

стандартними процедурами, зокрема за формулою Стерджеса: 

, де N – число одиниць сукупності, 

що підлягає групуванню. 

В соціально-економічній статистиці часто застосовують 

групування з нерівними інтервалами. Застосування нерівних, які 

прогресивно збільшуються або зменшуються, інтервалів зумовлено 

самою природою більшості соціально-економічних явищ, коли в 

нижчих групах велике значення мають навіть малі відмінності в 

показниках, а у вищих групах такі відмінності суттєвого значення 

не мають.  

В статистичних групуваннях часто розмежовують дві якісно 

відмінні групи підприємств. Наприклад, підприємства, які не 

виконали план і ті, які виконали план на 100% і більше. 

Групування, метою яких є утворення якісно однорідних 

груп використовують спеціалізовані інтервали. В таких 

групуваннях межа інтервалу встановлюється там, де відбувається 

перехід від однієї якості до іншої. Наприклад, групування дітей за 

віком, за характером відношення чоловічого населення до трудової 

діяльності і т.п. 
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Види групувань 

 

Групуванням в статистиці називається розчленування усіх 

одиниць досліджуваної сукупності на групи за повними істотними 

для них ознаками. Серед багатьох методів, які роблять статистику 

одним з наймодніших знарядь соціального пізнання, групування 

вважається найбільш ефективним. Воно є центральним моментом 

любого зведення, завдяки чому матеріал статистичного 

спостереження приймає систематизованого вигляду. 

При статистичному вивченні соціально-економічних явищ і 

процесів групування є одним з основних методів аналізу і синтезу. 

Ознаки, покладені в основу групування називаються 

групувальними. Групування одиниць досліджуваної сукупності за 

якою-небудь ознакою веде до рядів розподілу. 

Групувальні ознаки можуть мати кількісний вираз 

(наприклад, вік працівника, стаж роботи, заробітна плата і т.п.), 

тому вони називаються кількісними, а ряди їх розподілу – 

варіаційними рядами. 

Якщо групувальні ознаки відображають певні властивості 

одиниць сукупності (наприклад, стать, національність, освіту і 

т.п.), вони називаються якісними, а ряди розподілу – 

атрибутивними. 

При групуванні одиниць сукупності за територіальною 

ознакою отримують географічні або територіальні ряди 

розподілу. Вони дають уяву про розміщення або ступінь 

розповсюдження тих чи інших явищ в просторі. 

Особливим видом групувань в статистиці є класифікація. 

Класифікацією в статистиці називається стійке і 

фундаментальне групування одиниць сукупності за атрибутивною 

ознакою на подібні і відмінні групи і підгрупи. Перелік цих груп і 

підгруп розглядається як своєрідний статистичний стандарт, 

затверджений Державним комітетом статистики України. 

Наприклад, класифікація галузей економіки, класифікація 

основних фондів, класифікація професій тощо. Статистичні 

класифікації ґрунтуються на таких суттєвих ознаках, які мало 

змінюються і існують тривалий час. 
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Групування, будучи першою сходинкою статистичного 

аналізу, одночасно є підготовчою стадією для більш глибокого 

аналізу досліджуваного статистичного матеріалу. 

Із багатьох завдань, які розв’язуються з допомогою 

статистичних групувань, можна виділити три основних:  

1) вивчення структури та структурних зрушень;  

2) визначення типів соціально-економічних явищ, 

виокремлення однорідних груп і підгруп;  

3) виявлення взаємозв’язків між ознаками. 

Згідно з цими завданнями розрізняють три види групувань: 

структурне, типологічне, аналітичне. 

 Структурне групування характеризує склад однорідної 

сукупності за певними ознаками. 

Типологічне групування – це поділ якісно неоднорідної 

сукупності на класи, соціально-економічні типи, однорідні групи. 

Основне завдання такого групування - ідентифікація типів. Вибір 

групувальної ознаки та кількісних міжгрупових меж грунтується 

на всебічному теоретичному аналізі суті явища, його характерних 

рис та особливостей формування в конкретних умовах часу та 

простору. 

Скориставшись групуванням, можна також виявити 

наявність та напрям зв’язку між ознаками, з яких одна 

розглядається як результат, інша – як фактор, що впливає на 

результат. Висновок про наявність зв’язку можна зробити на 

підставі комбінаційного поділу за цими ознаками згідно з 

характером розміщення частот. Якщо результативна ознака 

кількісна, для кожної групи за факторною ознакою можна 

визначити середнє значення результативної ознаки. За наявності 

зв’язку між ознаками групові середні результативної ознаки 

истематично змінюються від групи до групи (збільшуються чи 

зменшуються). Таке групування називається аналітичним. 

Очевидно, аналітичне групування докладніше й виразніше, ніж 

комбінаційний поділ, описує зв’язок між ознаками. 

Багатовимірні угрупування  

Багатовимірні групування використовуються в статистиці, 

коли проводиться групування за кількома ознаками. Застосовують 
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на практиці метод багатовимірної класифікації з використанням 

обчислювальних машин. Найбільш простим методом 

багатовимірної класифікації є багатовимірна середня, якою 

називається середня величина декількох ознак для однієї одиниці 

сукупності. Вона визначається з відносних величин, як правило, з 

відношень абсолютних значень ознак для одиниці до середніх 

значень цих ознак: 

- багатовимірне середнє для i-тої одиниці число ознак;  

- абсолютне значення ознаки x для i-тої одиниці; 

- середнє значення ознаки x  

Абсолютні та відносні величини в статистиці.  

Результати зведення й угруповання повинні бути представлені так, 

щоб ними можна було користуватися.  

Існує 3 способи подання даних:  

1. Дані можуть бути включені в текст.  

2. Подання в таблицях.  

3.Гграфічний спосіб  

 

Cтатистичні таблиці і графіки 

 

 Невід’ємним  елементом зведення та групування є статистична 

таблиця. За допомогою статистичних таблиць зручно порівнювати 

й аналізувати зведені дані. Недаремно кажуть, що “у німих 

статистичних таблицях вся красномовність статистики”. 

 За логічним змістом статистична таблиця розглядається як 

“статистичне речення”.  

Назва талиці 

                   Присудок 

Підмет 
Верхні заголовки 

А 1 2 3 4 5 

Бічні заголовки 

     

     

     

     

Підсумковий рядок      

 

 Рис. 6 Макет статистичної таблиці. 
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 Підметом його є об’єкт дослідження: перелік елементів 

сукупності, їх групи, окремі територіальні одиниці або часові 

інтервали. Як правило підмет розміщують у лівій частині таблиці, 

подаючи його назвою рядків. 

  Присудок таблиці – це система показників, що 

характеризують підмет, як об’єкт дослідження. Присудок формує в 

логічній послідовності верхні заголовки таблиці. 

 Залежно від структури підмета статистичні таблиці 

поділють на наступні види: 

1) прості: 

а) перелікові; 

б) територіальні; 

в) хронологічні. 

2) групові; 

3) комбінаційні. 

 Підметом простої таблиці є перелік елементів сукупності, 

територіальний ряд, хронологічний ряд. У груповій таблиці 

підметом є групування за однією ознакою, у комбінаційній – за 

двома або більше ознаками. 

 Правила технічного оформлення статистичних таблиць: 

1) таблиця має містити лише ту інформацію, яка 

безпосередньо характеризує об’єкт дослідження; слід 

уникати зайвої, другорядної інформації. 

2) Назва таблиці, заголовки рядків і граф мають бути чіткими, 

лаконічними, без скорочень. У назві таблиці вказується 

об’єкт, його часова і географічна ознака (Динаміка 

зовнішньої торгівлі України за 2007 рік). Якщо назви 

окремих граф (рядків) повторюються, мають однакові 

терміни або однаковий зміст, то їх доцільно об’єднати 

спільним заголовком. 

3) У верхніх і бічних заголовках подають одиниці виміру, 

використовуючи загальноприйняті скорочення. Якщо 

одиниця виміруспільна для всіх даних таблиці, її 

зазначають над таблицею. 

4) Рядки та графи доцільно пронумеровувати, при цьому 

графу з назвою підмета позначають літерою алфавіту, інші 

графи – арабськими числами. 
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5) Інформація, що міститься в таблиці, узагальнюється 

підсумковим рядком “Разом” або “У цілому по сукупності” 

6) Числа в таблиці, за можливості, необхідно округлювати, 

причому в межах одного й того самого рядка чи графи – з 

однаковим ступенем точності. 

7) Відсутність даних у таблиці позначається відповідно до 

причин: 

а) якщо клітинка таблиці, передусім підсумкова, не може 

бути заповнена, ставиться знак “Х”; 

б) коли про явище немає відомостей, ставляться три крапки 

“…” або скорочені слова “н. від.”; 

в) відсутність самого явища позначається тире “ – ”; 

г) дуже малі числа записуються (0,0) або (0,00); 

8) Якщо потрібна додаткова інформація, певні уточнення 

цифрових даних, до таблиці додається примітка. 

Cтатистичні графіки 

 

Статистичні таблиці високоінформативні і певною мірою 

наочні. Однак усвідомлення їх цифрового змісту потребує часу, 

аналізу і порівняння цифрових показників. Більшу наочність 

мають графіки, які складаються на основі табличних даних. 

Графічний вираз навіть складних статистичних показників робить 

їх не тільки наочними, але й більш зрозумілими з першого 

погляду. Графік дозволяє відчути важливі тенденції та 

закономірності явища, яке вивчається. 

До статистичних графіків ставляться такі основні вимоги: 

1) графіки повинні абсолютно точно відображати вихідні 

дані; 

2) бути наочними і зрозумілими; 

3) повинні бути художньо оформленими.  

Статистичний графік – це рисунок (креслення), який 

описує статистичні сукупності (їх обсяг, структуру, зміст в часі, 

розподіл в просторі) умовною мовою геометричних образів або 

знаків. 

  Поле графіку характеризує його формат, тобто розмір 

пропорції сторін. Розмір графіку залежить від його призначення. 

Вважається, що найбільш оптимальним для глядача графіку є 
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співвідношенням сторін від 1:1,3 до 1:1,5. У багатьох випадках 

зручною є квадратна форма графіка. 

 

  
Рис.7 Основні елементи графіку 

 

Графічний образ - це сукупність знаків, за допомогою яких 

зображуються статистичні дані. Це основа графіку. Знаки можуть 

бути різними: лінії, точки, площинні геометричні фігури 

(прямокутники, квадрати, круги), об’ємні геометричні фігури, а 

також іноді й негеометричні фігури у вигляді силуетів або 

рисунків предметів. Статистичні дані можна зобразити за 

допомогою різних графічних образів, тому вони мають відповідати 

меті графіку і бути найбільш виразними для зображення даних. 

 Орієнтири простору визначають розміщення графічного 

образу на полі графіку. Вони можуть мати вигляд системи ко-

ординат або географічних орієнтирів (контури річок, лінії берегів, 

морів) або адміністративних кордонів. 

Масштабні орієнтири за допомогою системи масштабних 

шкал надають графічному образу кількісне значення. Масштабною 

шкалою називають лінію, окремі точки якої можуть бути 

прочитані як певні числа відповідно до прийнятого масштабу.  

  Масштаб графіку – це умовна міра переведення числової 

величини в графічну. Масштабні шкали можуть бути 

прямолінійними і криволінійними (круговими), рівномірними і 

нерівномірними. У статистичних графіках частіше за все 

Основні елементи графіку 

Поле графіку 

Графічний образ 

Орієнтири простору 

Масштабні орієнтири 

Експлікація (легенда) графіку 
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застосовуються прямолінійні шкали, а криволінійні – у секторних 

діаграмах. Шкала є рівномірною, коли рівним числовим 

інтервалам відповідають рівні графічні інтервали, тобто якщо 

числа збільшуються удвічі, то й відрізки також збільшуються 

удвічі. Масштаб рівномірної шкали – це лінійна міра, тобто 

кількість міліметрів у відрізку, який прийнято за одиницю 

числового значення статистичного показника. Чим довший 

відрізок, який прийнято за числову одиницю, тим крупніший 

масштаб. Масштаб обчислюють шляхом ділення довжини 

масштабної шкали на максимальний розмір відображуваного 

показника. 

Якщо рівним інтервалам відповідають нерівні графічні 

інтервали, то масштабна шкала буде нерівномірною. В ста-

тистичних графіках, як нерівномірні шкали, застосовуються 

логарифмічні шкали, в яких відрізки пропорційні не числам, а їх 

логарифмам. 

Експлікація (легенда) графіку - це словесне пояснення 

розміщення на графіку геометричних фігур та способів 

зображення, його змісту. Експлікація графіку включає в себе: 

назву графіку (загальний заголовок), словесні пояснення умовних 

позначень, окремих елементів графічного образу, назву одиниць 

виміру параметрів, надписи вздовж масштабних шкал тощо. 

Загальний заголовок графіку повинен в стислій формі розкривати 

основний зміст зображених даних. Експлікація графіку – це другий 

основний елемент графіку після графічного образу, тому що без 

нього графік не можна прочитати і зрозуміти. 

Графіки, які використовуються в статистиці, можна 

класифікувати по-різному.  

Графіки в статистиці використовуються головним чином з 

метою: 

1) порівняння однойменних показників різних об’єктів 

або територій; 

2) характеристики структури явищ та їх структурних 

зрушень; 

3) характеристики варіаційних рядів розподілу; 

4) вивчення зміни величини явища в часі; 

5) вивчення взаємозалежності між явищами; 

6) наочного зображення розподілу явищ по території.  
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Контрольні запитання  
1. Дати визначення статитичному зведенню. 

2. Назвати складові статистичного зведення 

3. Що є методологічною основою зведення? 

4. Назвати принципи поділу сукупності на групи. 

5. Які питання вирішуються у процесі дослідження? 

6. Назвати аналітичні функції групування. 

7. Охарактеризувати структурне групування. 

8. Охарактеризувати типологічне групування. 

9. Що є різновидом структурних групувань? 

10. Яке групування називають аналітичним? 

11.Дати визначення інтервалу групування. 

12. Які інтервали називають рівними? 

13.Яка відмінність між рівними і нерівними інтервалами? 

14. Які інтервали називають спеціалізованими? 

15.Яке групування є типологічним? 

16. Що називають  у статистиці класифікацією? 

17.Використання багатовимірних угрупувань у статистиці. 

18.Що є підметом і присудком статистичної таблиці? 

19. Назвати види статистичних таблиць. 

20.Охарактеризувати поле графіку. 

21. Які правила технічного оформлення статистичної таблиці? 

22 Назвати основні елементи графіку. 

23. Яка відмінність між орієнтирами простору та масштабними 

орієнтирами? 

24. Що називають статистичним графіком? 

 

Тема 4. Абсолютні та відносні величини 

 

Поняття відносна і абсолютна величина 

 

Абсолютними величинами в статистиці називаються 

первинні узагальнюючі показники, які характеризують суспільні 

явища і процеси в конкретних умовах місця і часу. 

Абсолютні величини як узагальнюючі показники 

характеризують сукупність за її чисельністю (число працівників, 

кількість магазинів, лікарень) і обсягом (валовий випуск 

продукції, фонд заробітної плати, обсяг роздрібного товарообороту 

і т.д.). 
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Статистика виділяє три види абсолютних величин: 

індивідуальні, групові і загальні. 

Індивідуальними називаються такі абсолютні величини, 

які виражають розміри кількісних ознак окремих одиниць 

досліджуваної сукупності. 

Групові і загальні абсолютні статистичні величини 

виражають величину ознаки у всіх одиниць даної сукупності, або 

окремих її груп. 

Абсолютні статистичні величини виражають розміри явищ 

в таких одиницях міри як: вага, об’єм, площа, довжина, вартість і 

ін. 

Абсолютні статистичні величини завжди числа іменовані. В 

статистиці використовується велике число різноманітних одиниць 

виміру, які можна об’єднати в три групи: натуральні, вартісні і 

трудові. 

Натуральними називаються одиниці виміру, які виражають 

розміри конкретних явищ у фізичних вимірниках (тоннах, 

кілограмах, метрах, гектарах, літрах, кубометрах і ін.). 

Натуральні одиниці виміру можуть бути простими, 

складними і умовно-натуральними. 

Складні натуральні одиниці виміру отримують шляхом 

перемноження двох величин різних розмірностей. Наприклад, 

потужність електродвигунів вимірюється в кіловатах, а спожита 

ними енергія в складних одиницях – кіловат-годинах, обсяг 

перевезених вантажів вимірюється в тоннах, а вантажооборот – в 

тонно-кілометрах, верстатний парк цеху обчислюється в штуках, а 

робота верстатів у верстато-днях, верстато-змінах і т.д. 

В ряді випадків статистика використовує умовно-натуральні 

одиниці виміру. Такі одиниці виміру використовуються для 

зведення докупи декількох різновидностей однакової споживної 

вартості. Одну з них приймають за еталон, а всі інші 

перераховують за допомогою спеціальних перевідних коефіцієнтів 

в одиниці виміру взятого еталону. Перерахунок в умовно-

натуральні одиниці здійснюють за формулою: 

  КiВiВоВун , 

 де Вун – випуск продукції в умовно-натуральних одиницях 

виміру; 

               Во – випуск продукції, яка прийнята за еталон; 
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      Вi – випуск інших видів продукції; 

      Кi – коефіцієнт переводу в умовно-натуральні одиниці 

виміру: 

Xo

Xi
Ki  , 

 де Хо, Хi – якісна або кількісна характеристика відповідно 

продукції, яка прийнята за еталон, та інших видів продукції.  

 Приклад. За звітний період підприємство випустило 

таку кількість зошитів: 

Зошити 
Кількість аркушів 

у зошиті, уо . 
Випуск, тис. шт . 

Шкільні 12 4200 

Загальні 36 3500 

Загальні 60 1900 

Загальні 84 1200 

Загальні 96 950 

 

 Визначити загальну кількість виробленої продукції 

підприємством в умовно-натуральних одиницях виміру. За умовну 

одиницю обчислювання прийняти шкільний зошит обсягом 12 

аркушів. 

Розв’язок. Оскільки, згідно з умовою задачі, умовною 

одиницею є шкільний зошит обсягом 12 аркушів, то його беремо за 

одиницю. Використовуючи вище наведену формулу, розраховуємо 

загальний випуск зошитів в умовно-натуральних одиницях: 

 

..40200
12

96
950

12

84
1200

12

60
1900

12

36
35004200)12( шттисВун арк 

 

 Вартісними називаються одиниці виміру, які використовуються 

для характеристики в грошовому виразі багатьох різноманітних 

статистичних показників. Наприклад, собівартість і ціна одиниці 

продукції обліковується в гривнях і копійках, обсяг товарообороту 

продуктового магазину – в тисячах гривень, а валовий внутрішній 

продукт держави в мільйонах або мільярдах гривень. 

Трудовими називаються одиниці виміру, які 

використовуються для обліку затрат робочого часу, для визначення 
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рівня продуктивності праці, величини трудових ресурсів і 

раціонального їх використання та ін. Трудові вимірники 

виражаються в людино-годинах, людино-роках, людино-днях, 

верстато-днях. 

Існує певна множина абсолютних величин, які 

обліковуються у формі балансу. Така форма передбачає 

розрахунок показника за джерелами формування та напрямками 

використання, а це дає змогу визначити не лише сумарний 

показник, а й усі його компоненти. Складаються баланси 

підприємств, матеріальні баланси найважливіших продуктів, 

палива, трудових ресурсів тощо. Широко використовуються також 

динамічні баланси за схемою: 

 

Залишок на початок періоду + Надходження – Витрати = 

Залишок на кінець періоду 

 

Абсолютні величини є основою для обчислення різних 

видів відносних і середніх величин, індексів та інших 

узагальнюючих показників. 

Абсолютні статистичні величини мають незаперечне 

значення в системі управління, проте поглиблений соціально-

економічний аналіз фактів потребує різного роду порівнянь. 

Порівнюються значення статистичних показників у часі (за одним 

об’єктом), у просторі (між об’єктами), співвідносяться різні ознаки 

одного й того самого об’єкта. Результатом порівняння є відносні 

статистичні величини. 

Відносними величинами називають статистичні 

показники, які виражають кількісні співвідношення між соціально-

економічними явищами і процесами. Їх отримують шляхом 

порівняння (ділення) двох однойменних, або різнойменних 

величин. 

Величина, з якою проводять порівняння, називається 

основою відносної величини, базою порівняння або базисною 

величиною. Величина, яку порівнюють, називається поточною, 

порівнюваною чи звітною величиною. 

Відносні величини показують, у скільки разів порівнювана 

величина більша (менша) за базисну, або яку частку перша займає 
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в другій, або скільки одиниць однієї величини припадає на 

одиницю іншої. 

В залежності від бази порівняння відносні величини можуть 

виражатись у формі: 

а) коефіцієнтів – якщо база порівняння приймається за 

одиницю; 

б) процентів (%) – якщо база порівняння береться за 100; 

в) проміле (%0) – якщо за базу порівняння взято 1000; 

г) продециміле (%00) – якщо база порівняння становить 10 

000; 

д) просантиміле (%000) – якщо база порівняння прийнята за 

100 000. 

Різноманітність співвідношень і пропорцій реального життя 

для свого відображення потребує різних за змістом і статистичною 

природою відносних величин. В залежності від змісту і 

пізнавального значення відносні величини, що використовуються в 

статистиці, поділяються на наступні основні види: відносні 

величини планового завдання, виконання плану, динаміки, 

структури, координації, порівняння і інтенсивності. 

 

Види і взаємозв’язок відносних величин 

 

Відносна величина планового завдання (ВВПЗ) – показує 

на скільки відсотків передбачається змінити рівень показника у 

звітному періоді порівняно з базисним. Розраховується у формі 

коефіцієнта чи відсотка. 

Уо

Упл
ВВПЗ  , 

 де Упл – плановий рівень показника у звітному періоді. 

               Уо – фактичний рівень показника у базисному періоді. 

Відносна величина виконання плану (ВВВП) – показує 

на скільки відсотків фактично перевиконано або недовиконано 

планове завдання у звітному періоді. Тобто це процентне 

відношення фактично досягнутого рівня до запланованого за 

відповідний період часу (місяць, квартал і т.д.). Розраховується у 

формі коефіцієнта чи відсотка. 
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Упл

У
ВВВП 1 , 

 де У1 – фактичний рівень показника у звітному періоді 

Відносна величина динаміки (ВВД) – показує на скільки 

відсотків змінився рівень показника у звітному періоді порівняно з 

базисним. В залежності від характеру бази порівняння, 

розрізняють відносні величини динаміки із змінною базою 

порівняння, ланцюгові,  відносні величини з  постійною базою 

порівняння, або базисні. Розраховується у формі коефіцієнта чи 

відсотка. 

Уо

У
ВВД 1 , 

 Між відносними величинами планового завдання, 

виконання плану та динаміки існує взаємозв’язок: 

ВВВПВВПЗВВД   

Приклад Є такі дані по підприємству: 

Випуск продукції, тис. грн. 

2011 рік 
2012 рік 

План Факт 

У0 УПЛ У1 

280,0 331,8 309,6 

  

       Визначити відносні величини планового завдання, виконання 

плану та динаміки. Зробити висновки. 

Розв’язок . Відносна величина планового завдання: 

%)5,18(185,1
0,280

8,331


Уо

Упл
ВВПЗ  

 Висновок: планом на 2012 р. передбачалось збільшити 

випуск продукції на 18,5 %. 

1. Відносна величина виконання плану: 

%)7,6(933,0
8,331

6,3091 
Упл

У
ВВВП  

  Висновок: фактично план випуску продукції у 2012 р. було 

недовиконано на 6,7 %. 

2. Відносна величина динаміки: 
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%)6,10(106,1
0,280

6,3091 
Уо

У
ВВД  

 Висновок: у 2012 р. порівняно з 2011 р. випуск продукції 

збільшився на 10,6 %. 

Відносні величини структури (ВВС) характеризують 

питому вагу окремих частин досліджуваної сукупності в 

загальному її обсязі. Їх обчислюють шляхом відношення частини 

до цілого. Розраховуються у формі коефіцієнта чи відсотка.  

загаломСукупність

сукупностіЧастина
ВВС   

Відносні величини координації (ВВК) характеризують 

співвідношення частин цілого між собою. За допомогою відносних 

величин координації визначають, скільки одиниць даної частини 

цілого припадає на 1, на 100, на 1000, на 10000 одиниць іншої 

частини, взятої за базу порівняння. 

сукупноствчастинаДруга

сукупностічастинаОдна
ВВК   

Відносна величина порівняння характеризує 

співвідношення однойменних величин, що стосуються одного й 

того ж періоду або моменту часу, для  різних об’єктів чи територій. 

Показує, у скільки разів порівнювана величина перевищує базисну. 

Відносні величини інтенсивності (ВВІ) характеризують 

ступінь поширення (розвитку)  явища або процесу тв певному 

середовищі. Їх отримують шляхом зіставлення різнойменних 

абсолютних величин, пов’язаних між собою та які не являються 

складовими цілого. 

 

властивеявищецеякомусередовищаОбсяг

явищапевногоОбсяг
ВВІ

,
  

 

 У порівняльному аналізі використовуються кратні 

співвідношення не лише абсолютних величин. Комплексна й 

всебічна характеристика закономірностей суспільного життя 

передбачає порівняння середніх і відносних величин. 

 

Контрольні запитання  
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1. Дайте визначення абсолютним величинам. 

2. Назвати види абсолютних величин. 

3. Які абсолютні величини називають натуральними? 

4. Охарактеризувати вартісні абсолютні величини. 

5. Які абсолютні величини називають трудовими?  

6. Дайте визначення відносним величинам. 

7. Назвати види відносних величин? 

8. Що характеризує відносна величина планового завдання? 

9. Назвати формулу відносної величини виконання плану. 

10. Навести приклад відносної величини динаміки. 

11. Як визначається відносна величини структури? 

12. Що характеризує відносна величина координації? 

13. Назвати формулу відносної величини інтенсивності. 

14. Назвати формулу відносної величини порівняння. 

15. Яку величину називають базою порівняння? 

16. Яку величину називають звітною величиною? 

 

Тема 5. Середні величини 

 

Поняття середньої величини 

Для зведеної кількісної характеристики багатьох явищ і 

процесів суспільного життя статистика широко використовує 

такий розповсюджений узагальнюючий показник як середня 

величина (середня врожайність, середній процент виконання 

плану, середня частка і т. п.). Вона дає узагальнюючу 

характеристику однорідних елементів масових явищ, які мають 

різне кількісне значення (варіацію) в залежності від конкретних 

умов. В середній погашаються випадкові відхилення 

індивідуальних значень і відображаються ті загальні умови, під 

впливом яких формувалась сукупність. 

Середня величина – це узагальнюючий показник, який 

характеризує однорідну сукупність явищ за якою-небудь 

кількісною варіаційною ознакою в даних умовах місця і часу. 

Тільки за допомогою середньої можна охарактеризувати 

сукупність за кількісною варіаційною ознакою. 

Середні величини використовують для порівняння 

показників двох і більше об’єктів (порівняння урожайності 

окремих культур по господарствах області, порівняння цін на деякі 

товари на ринках певного регіону і т.п.). 
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Середніми величинами користуються для характеристики 

зміни рівнів явищ в часі. До середніх звертаються при вивченні 

взаємозв’язків між явищами та їх ознаками. 

Середні величини застосовують для проведення факторного 

аналізу явищ, з метою виявлення невикористаних резервів. 

Велике значення мають середні величини в плануванні і 

прогнозуванні завдань для економіки в цілому і окремих його 

галузей. Багатогранність суспільних явищ обумовлює виняткову 

важливість застосування середніх величин в економіко-

статистичних дослідженнях. Вони є активним засобом управління, 

планування і прогнозування економіки держави. 

 

 Середня проста, середня зважена 
 

 Оскільки для більшості соціально-економічних явищ 

характерна адитивність обсягів, то найпоширенішою є 

арифметична середня, яка розраховується діленням обсягу значень 

ознаки на обсяг сукупності. 

 Середня арифметична застосовується у формі 

простої середньої і зваженої середньої. 

 Середня арифметична проста застосовується в 

таких випадках, коли всі варіанти зустрічаються один раз, або 

мають однакові частоти в досліджуваній сукупності. Її отримують 

шляхом додаванням окремих варіантів і діленням суми на число 

доданків. 

Формула середньої арифметичної простої має вигляд: 

 

n

X
X

i
 , 

 

 де X  – середнє значення ознаки; 

               Xi  – окремі варіанти ознаки; 

                n – кількість варіантів. 

 

 У великих за обсягом сукупностях окремі значення 

ознаки (варіанти) можуть повторюватись. У такому разі їх можна 

об’єднати в групи, а обсяг значень ознаки визначити як суму 
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добутків варіант на відповідні їм частоти. Такий процес множення 

у статистиці називають зважуванням, а число елементів сукупності 

з однаковими варіантами – вагами. Сама назва “ваги” відображає 

факт різновагомості окремих варіантів. Значення ознаки 

осереднюються за формулами середньої арифметичної  зваженої: 

 1) якщо відомо значення ознаки (Х) та частоти 

ознаки (f): 


 


i

ii

f

fX
X  

 2) якщо відомо обсяг сукупності (m) та частоти 

ознаки (f): 





f

m
X  

            3)якщо відомо значення ознаки (Х) та показники 

частки (f’): 

 

ii fXX   

  Приклад. За наступними даними про заробітну 

плату і чисельність робітників розрахувати середній рівень 

заробітної плати. 

 

Заробітна плата, грн/люд. Чисельність робітників, люд. 

X f 

1350 35 

1600 26 

1800 15 

2150 4 

 

Розв’язок Оскільки за умовою задачі відомо значення 

ознаки (Х) та частоти ознаки (f), розрахунок буде здійснено 

наступним чином: 

./.6,1555
80

124450

4152635

42150151800261600351350
людгрн

f

fX
X

i

ii












 Формально між середньою арифметичною простою і 

середньою арифметичною зваженою немає принципових 
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відмінностей. Адже багаторазове підсумовування значень однієї 

варіанти замінюється множенням варіант на вагу. Проте 

функціонально середня зважена більш навантажена, оскільки 

враховує поширеність, повторюваність кожної варіанти і певною 

мірою відображує склад сукупності. Значення середньої зваженої 

залежить не лише від значень варіант, а й від структури 

сукупності. Чим більшу вагу мають малі значення ознаки, тим 

менша середня, і навпаки. 

Іноді середні величини потрібно обчислити не з конкретних 

значень варіантів досліджуваної ознаки, а із значень величин, 

виражених у вигляді інтервалів. В таких випадках потрібно для 

кожного інтервалу знайти його середину за простою середньою 

між верхньою і нижньою межею кожного інтервалу і після цього 

проводити обчислення за формулою середньої арифметичної 

зваженої. 

Приклад. Розрахувати середню собівартість продукції. 

 

Продуктивність 

праці, од./люд. 

Середина 

інтервалу 

(X) 

Чисельність 

робітників, 

люд. 

(f) 

 Кількість 

продукції, 

од. 

(X*f) 

200-204 202 10 2020 

204-208 206 28 5768 

208-212 210 26 5460 

212-216 214 8 1712 

216-220 218 4 872 

220-224 222 2 444 

224-228 226 2 452 

Разом х 80 16728 

 

./.1,209
80

16728
одгрн

f

fX
X

i

ii








 

Середня арифметична має деякі математичні властивості, 

що мають  е стимуля значення. Найважливіші з них такі: 

1) Якщо всі варіанти збільшити або зменшити на одне й теж 

число (А), то й середня арифметична збільшиться (зменшиться) на 

теж число (А): 



42 

 

AX
f

fAX





 )(

 

2) Якщо всі варіанти збільшити або зменшити в одне й теж 

число (В) раз, то й середня арифметична відповідно збільшиться 

(зменшиться) в (В) раз: 

BX
f

fBX





 )(

 

3) Якщо всі частоти (ваги) поділити або помножити на 

яке-небудь число (К), то середня арифметична від цього не 

зміниться: 

KX
Kf

KfX









 

Алгебраїчна сума відхилень окремих варіант ознаки від 

середньої дорівнює нулю: 

  0)( ii fXX , 

тобто в середній взаємно компенсуються додатні та від’ємні 

відхилення окремих варіант. 

 5) Сума квадратів відхилень окремих варіант ознаки 

від середньої менша, ніж від будь-якої іншої величини: 

  min)( 2

ii fXX  

 Використання першої і другої властивостей 

середньої арифметичної дозволяє значно спростити її обчислення. 

Цей метод в статистиці називають методом моментів, або метод 

відліку від умовного нуля. Розглянемо спрощений спосіб 

обчислення середньої арифметичної методом моментів за даними 

попереднього прикладу. 

 

Продукт

и 

вність 

праці, 

од./люд. 

Середина 

інтервалу 

(X) 

Чисел

ьність 

робітн

иків, 

люд. 

(f) 

Скорочені 

варіанти 

Зважені 

скорочені 

варіанти 

f
K

AX



)(

 

Х-А 

А=206 K

AX 
 

К=4 

200-204 202 10 -4 -1 -10 
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204-208 206 28 0 0 0 

208-212 210 26 4 1 26 

212-216 214 8 8 2 16 

216-220 218 4 12 3 12 

220-224 222 2 16 4 8 

224-228 226 2 20 5 10 

Разом х 80 х х 62 

 

Формула для знаходження середньої арифметичної 

способом моментів має вигляд: 

 

AKmX  1 , 

 

 де 


 






 


f

K

AX

m1  – момент першого порядку. 

 

 Визначимо момент першого порядку: 

775,0
80

62
1 








 






f

K

AX

m  

 

 Підставляємо значення в формулу: 

./.1,2092064775,0 людодX   

 Отже, було отримано той самий результат, що й при 

обчисленні за звичайною формулою середньої арифметичної 

зваженої. 

 

Середня гармонійна проста, середня гармонійна зважена 
 

В статистичній практиці часто зустрічаються випадки, коли 

середню потрібно обчислювати за формулою середньої 

гармонійної. Це відбувається тоді, коли підсумовуванню 

підлягають не самі варіанти, а обернені їм числа. В цьому випадку, 

для знаходження середнього значення варіаційної ознаки, 
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застосовують формулу середньої гармонічної простої, яка має 

вигляд: 




X

n
X

1
, 

 де n – число індивідуальних значень ознак; 

      
X

1
 – сума обернених значень ознак. 

Середню гармонійну зважену застосовують в тих 

випадках, коли є дані про індивідуальні значення ознаки в 

загальній сукупності і загальний обсяг сукупності,  е  в готовому 

виді немає частот: 






X

m

m
X , 

 де 
X

m
  – сума добутку обернених ознак і частот. 

Приклад. За наступними даними розрахувати для 

кожного варіанту середню собівартість продукції. 

 

  Варіант 1 Варіант 2 

Собівартість 

продукції, 

грн./од. 

Грошові 

витрати на 

виробництво 

продукції, 

тис. грн. 

Собівартість 

продукції, 

грн./од. 

Грошові 

витрати на 

виробництво 

продукції, 

тис. грн. 

X m X m 

25 800 18 720 

20 800 32 1440 

28 800 24 840 

Розраховуємо середню собівартість продукції для першого 

варіанта: 

./.8,23

28

1

20

1

25

1

3

1
одгрн

X

n
X 
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Розраховуємо середню собівартість продукції для другого 

варіанта: 

./.25

24

840

32

1440

18

720

8401440720
одгрн

X

m

m
X 









 

 

Середня хронологічна 

 

Найчастіше в економічному аналізі використовується 

середня хронологічна,яка характеризує середній рівень рядів 

динаміки. Для однакових проміжків часу середня хронологічна 

обчислюється за формулою: 

. 

Характерним прикладом використання середньої 

хронологічної є обчислення середньог о залишку оборотних 

коштів. Наприклад, на підприємстві сума оборотних коштів на 1 

січня становила 20 300 грн, на 1 лютого — 15 600, на 1 березня — 

24 000, на 1 квітня — 22 000 грн. Використовуючи формулу 

середньої хронологічної, одержуємо: 

. 

Структурні середні 

 

У ряді розподілу крім типового рівня ознаки, 

характеристикою якого є середня величина, важливе значення 

мають структурні середні величини, які характеризують структуру 

аналізованих сукупностей, — мода (Мо) і медіана (Me). 

Мода (Мо) — варіанта, що найчастіше повторюється в ряді 

розподілу й обчислюється за формулою: 

 

, 

де  — нижня межа модального інтервалу;  
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h - величина модального інтервалу;  

 - частота модального інтервалу; 

 - частота попереднього інтервалу;  

 - частота інтервалу, наступного за модальним. 

Медіана (Me) - варіанта, що ділить ранжований ряд на дві рівні 

частини і розраховується за формулою: 

 

, 

де  - нижня межа медіанного інтервалу; 

 h - величина медіанного інтервалу;  

 - півсума частот медіанного інтервалу; 

  - сума частот перед медіанним інтервалом; 

  - частота медіанного інтервалу. 

 

Контрольні запитання  
1.Дайте визначення середнім величинам. 

2.Назвати види середніх величин. 

3. Охарактеризувати середнью арифметичну просту? 

4.Назвати формулу середньої арифметичної зваженої 

5.В чому полягає суть методу моментів? 

6.Як визначається середня гармонічна проста? 

7.Що характеризує середня гармонічна зважена? 

8.Назвати формулу середньої хронологічної 

9.Назвати види структурних середніх 

10.Як обчислюють моду? 

11.Як розраховується медіана? 
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Тести  

для поточного контролю знань з предету «Основи статистики» 

Тема 1. Предмет статистичної науки 

Виберіть правильну відповідь 

1.  Предметом статистики є: 

A)  структура явищ і процесів; 

Б) кількісна сторона явищ і процесів в конкретних умовах місця і 

часу; 

B) характеристики розвитку явищ і процесів в часі; 

Г) стан окремих явищ і процесів; 

Д) закономірності формування і розвитку явищ і процесів. 

Відповідь; 1) А, Б, В, Д;      2) А, Б, Г, Д;      3) Б, В, Г, Д;      4) Всі 

перелічені. 

2. Обєктом статистики є: 

А) людське суспільство, явища і процеси суспільного життя; 

Б) наука, яка вивчає кількісну сторону масових суспільних, 

соціально-економічних та інших явищ в нерозривному зв'язку з їх 

якісною стороною в певних умовах місця і часу; 

В) кількісна сторона масових суспільних, соціально-економічних 

та інших явищ в нерозривному зв'язку з їх якісною стороною в 

певних умовах місця і часу; 

Г) первинний елемент статистичної сукупності, який є носієм ознак, що 

підлягають реєстрації і є основою обліку. 

Відповідь: 1) А;      2) Б;      3) В;      4) Г. 

3.  Статистична сукупність - це: 

A)  множина елементів, поєднаних між собою умовами існування і 

розвитку; 

Б) множина одиниць, поєднаних масовістю, однорідністю, 

взаємозалежністю окремих одиниць і їх варіацією; 

B)  множина елементів у часі і просторі. 

Відповідь; 1) А;      2) Б;      3) В;      4) А, Б. 

4.  Ознака - це: 

A)  властивість одиниці статистичної сукупності;  

Б) множина подібних між собою явищ: 

B)  елемент сукупності; 

Г) кількісна характеристика явища. 

Відповідь: 1) А;      2) Б;      3) В;      4) Г. 
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5.  Ознаки по відношенню до часу поділяють на: 

A)  абсолютні, відносні;                                     

Б)  альтернативні., варіаційні; 

B) атрибутивні, номінальні, кількісні;        

Г) дискретні, неперервні; 

Д) моментні, інтервальні;                                                

Е) чинникові,, результативні. 

Відповідь: 1) Б, В, Г, Е;    2) Д;          3) А, Д;           4) Б, Г,.Д. 

6.  Ознаки за характером виявлення поділяють на: 

A)  абсолютні, відносні;                                

Б) альтернативні., варіаційні; 

B) атрибутивні, номінальні, кількісні;        

            Г) дискретні, неперервні; 

Д) моментні, інтервальні;                                               

 Е) якісні і кількісні 

 1) А, В;           2) Б, Г, Д, Е;          3) Б, Г, Д;          4)  Е. 

7. По відношенню до об'єкту кількісні ознаки можуть бути:  

A)  прямими ,непрямими;                                     

Б) альтернативні., варіаційні; 

B) атрибутивні, номінальні, кількісні;         

Г) дискретні, неперервні; 

Д) моментні, інтервальні;                                               

 Е) якісні і кількісні 

Відповідь: 1) А;      2) А, Б, Г;      3) Всі перелічені;     

  4) Жодна з перелічених. 

8. Статистика це: 

А) людське суспільство, явища і процеси суспільного 

життя; 

Б) наука, яка вивчає кількісну сторону масових суспільних, 

соціально-економічних та інших явищ в нерозривному зв'язку з їх 

якісною стороною в певних умовах місця і часу; 

В) це кількісна сторона масових суспільних, соціально-

економічних та інших явищ в нерозривному зв'язку з їх якісною 

стороною в певних умовах місця і часу; 

Г) це первинний елемент статистичної сукупності, який є носієм ознак, 

що підлягають реєстрації і є основою обліку. 

Відповідь: 1) А;      2) Б;      3) В;      4) Г. 
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9.Соціальна статистика це: 

А) система показників для характеристики способу життя населення й 

різних аспектів соціальних відносин; її галузі - статистика 

народонаселення, політики, культури, охорони здоров'я, науки, освіти, 

права й ін.; 

Б) людське суспільство, явища і процеси суспільного життя; 

В) наука, яка вивчає кількісну сторону масових суспільних, 

соціально-економічних та інших явищ в нерозривному зв'язку з їх 

якісною стороною в певних умовах місця і часу; 

Г) статистика великих галузей можуть бути підрозділені на більше дрібні 

галузеві статистики. 
Відповідь: 1) А;      2) Б;      3) В;      4) Г. 

10. Кількісні варіанти за характером виразу можуть бути: 

А) прямими і непрямими 
Б) первинними і вторинними 

B) атрибутивні, номінальні, кількісні;         

Г) дискретні, неперервні; 

Відповідь: 1) А;      2) Б;      3) В;      4) Г. 

 

Тема 2. Статистичне спостереження 

 

1.Розмістити у хронологічному порядку етапи здійснення 

статистичного спостереження:  

а) підготовка даних до обробки; 

б) підготовка спостереження; 

в) реєстрація статистичних даних (проведення збору даних); 

г) розробка пропозицій із вдосконалення статистичного 

спостереження. 

Відповідь: 1) Б,В,А,Г;      2) Б,В,Г.А;      3)А,Б,В,Г;      4) Г,А,Б,В. 

2. За різними ознаками статистичну звітність поділяють на : 

А) типова; 

Б) спеціалізована; 

В) галузева; 

Г) державна 

Відповідь: 1) А,Б;      2) Б,В;      3)А,В;      4) А,Г. 

3. За порядком проходження звітність поділяють на : 

А) типова,спеціалізована; 

Б) централізована, децентралізована; 

В) спеціалізована, централізована; 
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Г) поштова, телеграфна. 

Відповідь: 1) А,Б;      2) Б,В;      3)А,В;      4) Б. 

4.Форми статистичного спостереження поділяються на: 

А) звітність; 

Б) програма ; 

В) спеціально організоване статистичне спостереження; 

Г) суцільне спостереження. 

Відповідь: 1) А,Б;      2) Б,В;      3)А,В;      4) Б. 

5.Офіційний документ із переліком статистичних спостережень, 

що їх проводять органи державної статистики – це:  

А) статистичний інструментарій; 

Б) програма статистичного спостереження; 

В) план державних статистичних спостережень;  

Г) статистичний формуляр. 

Відповідь: 1) А; 2) Б; 3) В; 4) Г. 

6.Обліковий документ єдиного зразка це: 

А) статистичний інструментарій;  

Б) програма статистичного спостереження; 

В) план державних статистичних спостережень;  

Г) статистичний формуляр. 

Відповідь: 1) А;      2) Б;      3)В;      4) Г. 

 7. Види несуцільних спостережень: 

А) спостереження основного масиву; 

Б) вибіркове, монографічне, анкетне; 

В) суцільне, вибіркове,анкетне; 

Г) вибіркове, монографічне,поточне 

Відповідь: 1) А,Б;      2) Б,В;      3)А,В;      4) Б. 

8. Спостереження яке проводиться регулярно,  здебільшого через рівні 

проміжки часу(переписи населення) називається: 

А) поточне; 

Б)періодичне; 

В) одноразове; 

Г) монографічне. 
Відповідь: 1) А;      2) Б;      3)В;      4) Г. 

9. Способи одержання статистичних даних : 

А) безпосередній   облік  фактів; 

Б) опитування   респондентів;   

В) документальний облік; 

Г) самореєстрація. 
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Відповідь: 1) А,Б,Г;      2) Б,В,Г;      3)А,В,Г;     4) А,Б,В 

10. Вид опитування, який здійснюють спеціальні дописувачі,  які 

заповнюють формуляри згідно з інструкцією і передають відомості 

статистичним органам ,це: 

А) кориспонденське; 

Б) експедиційне; 

В) самореєстрація; 

Г) анкетне. 

Відповідь: 1) А; 2) Б; 3) В; 4) Г. 

 

Тема 3. Зведення та групування статистичних даних 

 

1. Рисунок (креслення), який описує статистичні сукупності (їх 

обсяг, структуру, зміст в часі, розподіл в просторі) умовною мовою 

геометричних образів або знаків,це: 

А) поле графіку; 

Б) масштаб графіку; 

В) статистична талиця; 

Г) статистичний графік.  

Відповідь: 1) А; 2) Б; 3) В; 4) Г. 

2.Програма систематизації та групування даних передбачає вибір 

групувальних ознак і правил формування груп. 

А)програма зведення; 

Б) програма спостереження; 

В) програма групування; 

Г) програма  

Відповідь: 1) А; 2) Б; 3) В; 4) Г. 

3. Розробляють міжнародні й національні статистичні органи та 

рекомендують, як: 

А) статистичний інструментарій; 

Б) статистичний стандарт; 

В) план державних статистичних спостережень;  

Г) статистичний формуляр. 

Відповідь: 1) А; 2) Б; 3) В; 4) Г. 

4. Групування ,яке характеризує склад однорідної сукупності за 

певними ознаками, це: 

А) структурне групування; 

Б) типологічне групування; 
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В) аналітичне групування; 

Г) інтервалом групування; 

Відповідь: 1) А; 2) Б; 3) В; 4) Г. 

 

5. , це формула: 

А) нерівного інтервалу; 

Б) величини інтервалу; 

В) спеціалізованого інтервалу; 

Г)  інтервального групування. 

Відповідь: 1) А; 2) Б; 3) В; 4) Г. 

6. Розчленування усіх одиниць досліджуваної сукупності на групи 

за повними істотними для них ознаками в статистиці називають:  

А) статистичним групуванням; 

Б) статистични зведенням; 

В) варіаційним рядом; 

Г) багатовимірним угрупуванням. 

Відповідь: 1) А; 2) Б; 3) В; 4) Г. 

7. Поділ якісно неоднорідної сукупності на класи, соціально-

економічні типи, однорідні групи називають: 

А) статистичним групуванням; 

Б) статистични зведенням; 

В) типологічне групування; 

Г) багатовимірним угрупуванням. 

Відповідь: 1) А; 2) Б; 3) В; 4) Г. 

8. Об’єкт дослідження: перелік елементів сукупності, їх групи, 

окремі територіальні одиниці або часові інтервали називають: 

А) макет талиці; 

Б) підмет таблиці; 

В) присудок таблиці; 

Г ) « статистичне речення». 

Відповідь: 1) А; 2) Б; 3) В; 4) Г. 

9. Умовна міра переведення числової величини в графічну 

називають: 

А) поле графіку; 

Б) масштаб графіку; 

В) статистична талиця; 

Г) статистичний графік.  
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Відповідь: 1) А; 2) Б; 3) В; 4) Г. 

10. Дані про кількість постійного населення у віщі 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 

105-109 

110-114 

104 

8 

                    2 

42 

3 

- 

62 

5 

2 

І
 

Всього 114 45 69 

Відповідно до записів у таблиці міське населення у віці, старшому за 

110 років у Львівській області: 

A)відсутнє; 

Б) виражене у дуже малих числах; 

B) клітинку з цією інформацією заповнювати не доцільно; 

Г) є, але про нього відсутні відомості. 

Відповідь: 1) А; 2) Б; 3) В; 4) Г. 

 

Тема 4. Абсолютні та відносні величини 

 

1. Абсолютні величини, які виражають розміри кількісних ознак 

окремих одиниць досліджуваної сукупності, називають: 

А) індивідуальні; 

Б) групові; 

В) загаьні; 

Г) натуральні. 

Відповідь: 1) А; 2) Б; 3) В; 4) Г. 

2. Статистичні показники, які виражають кількісні співвідношення 

між соціально-економічними явищами і процесами. Їх отримують 

шляхом порівняння (ділення) двох однойменних, або 

різнойменних величин, називають: 

А) відносні; 

Б) середні; 

В) абсолютні; 

Г) трудові. 

Відповідь: 1) А; 2) Б; 3) В; 4) Г. 
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3. Відносна величина, яка показує на скільки відсотків 

передбачається змінити рівень показника у звітному періоді 

порівняно з базисним, називається: 

А) відносна величина планового завдання; 

Б) відносна величина виконання плану; 

В) відносна величина динаміки; 

Г) відносна величина структури. 

Відповідь: 1) А; 2) Б; 3) В; 4) Г. 

4. Відносна величина, яка показує  на скільки відсотків фактично 

перевиконано або недовиконано планове завдання у звітному 

періоді. Тобто це процентне відношення фактично досягнутого 

рівня до запланованого за відповідний період часу (місяць, квартал 

і т.д.). , називається: 

А) відносна величина планового завдання; 

Б) відносна величина виконання плану; 

В) відносна величина динаміки; 

Г) відносна величина структури. 

Відповідь: 1) А; 2) Б; 3) В; 4) Г. 

5. Відносна величина, яка показує  на скільки відсотків змінився 

рівень показника у звітному періоді порівняно з базисним, 

називається: 

А) відносна величина планового завдання; 

Б) відносна величина виконання плану; 

В) відносна величина динаміки; 

Г) відносна величина структури. 

Відповідь: 1) А; 2) Б; 3) В; 4) Г. 

6. Показники, що характеризують обсяги соціально-економічних 

явищ є величинами:  

А) абсолютними; Б) відносними.  

Їх виражають:  

В) натуральними, трудовими, вартісними одиницями виміру;  

Г) коефіцієнтами, відсотками. 

Відповідь: 1) А, В; 2) А, Г; 3) Б, В; 4) Б, Г.  

7. Для обчислення відносної величини динаміки можна 

використати наступний взаємозв’язок відносних величин:  

А) відносну величину прогнозу помножити на відносну величину 

координації; 
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Б) відносну величину прогнозу поділити на відносну величину 

виконання прогнозу; 

В) відносну величину виконання прогнозу поділити на відносну 

величину прогнозу; 

Г) відносну величину прогнозу помножити на відносну величину 

виконання прогнозу. 

Відповідь: 1) А; 2) Б; 3) В; 4) Г. 

8.Відносні величини структури характеризують:  

А) питому вагу кожної його частини у загальному підсумку; 

Б) співвідношення окремих частин явища, що входять до його 

складу.  

Відносні величини динаміки отримують в результаті: 

В) співвідношення показників звітного періоду з попереднім або 

початковим; 

Г) співвідношення двох одноіменних показників, що відносяться 

до різних об’єктів за один і той же період або момент часу. 

Відповідь: 1) А, В; 2) А, Г; 3) Б, В; 4) Б, Г. 

9. Результат ділення кількості міського населення на кількість 

сільського дорівнює 0,73. Це означає, що:  

А) частка сільського населення становить 73%; 

Б) на одного сільського жителя в країні припадає 73 міських; 

В) на 100 міських жителів маємо 73 сільських; 

Г) на 100 сільських жителів маємо 73 міських.  

Відповідь: 1) А; 2) Б; 3) В; 4) Г. 

10. Відносна величина, яка характеризує питому вагу окремих 

частин досліджуваної сукупності в загальному її обсязі, 

називається: 

А) відносна величина планового завдання; 

Б) відносна величина виконання плану; 

В) відносна величина динаміки; 

Г) відносна величина структури. 

1.Розмістити у хронологічному порядку етапи здійснення 

статистичного спостереження:  

а) підготовка даних до обробки; 

б) підготовка спостереження; 

в) реєстрація статистичних даних (проведення збору даних); 

г) розробка пропозицій із вдосконалення статистичного 

спостереження. 
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Відповідь: 1) Б,В,А,Г;      2) Б,В,Г.А;      3)А,Б,В,Г;      4) Г,А,Б,В. 

2. За різними ознаками статистичну звітність поділяють на : 

А) типова; 

Б) спеціалізована; 

В) галузева; 

Г) державна 

Відповідь: 1) А,Б;      2) Б,В;      3)А,В;      4) А,Г. 

3. За порядком проходження звітність поділяють на : 

А) типова,спеціалізована; 

Б) централізована, децентралізована; 

В) спеціалізована, централізована; 

Г) поштова, телеграфна. 

Відповідь: 1) А,Б;      2) Б,В;      3)А,В;      4) Б. 

4.Форми статистичного спостереження поділяються на: 

А) звітність; 

Б) програма ; 

В) спеціально організоване статистичне спостереження; 

Г) суцільне спостереження. 

Відповідь: 1) А,Б;      2) Б,В;      3)А,В;      4) Б. 

5.Офіційний документ із переліком статистичних спостережень, 

що їх проводять органи державної статистики – це:  

А) статистичний інструментарій;  

Б) програма статистичного спостереження; 

В) план державних статистичних спостережень;  

Г) статистичний формуляр. 

Відповідь: 1) А; 2) Б; 3) В; 4) Г. 

6.Обліковий документ єдиного зразка це: 

А) статистичний інструментарій;  

Б) програма статистичного спостереження; 

В) план державних статистичних спостережень;  

Г) статистичний формуляр. 

Відповідь: 1) А;      2) Б;      3)В;      4) Г. 

7. Види несуцільних спостережень: 

А) спостереження основного масиву; 

Б) вибіркове, монографічне, анкетне; 

В) суцільне, вибіркове,анкетне; 

Г) вибіркове, монографічне,поточне 

Відповідь: 1) А,Б;      2) Б,В;      3)А,В;      4) Б. 
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8. Спостереження яке проводиться регулярно,  здебільшого через рівні 

проміжки часу(переписи населення) називається: 

А) поточне; 

Б)періодичне; 

В) одноразове; 

Г) ьонографічне. 
Відповідь: 1) А;      2) Б;      3)В;      4) Г. 

9. Способи одержання статистичних даних : 

А) безпосередній   облік  фактів; 

Б) опитування   респондентів;   

В) документальний облік; 

Г) самореєстрація. 

Відповідь: 1) А,Б,Г;      2) Б,В,Г;      3)А,В,Г;     4) А,Б,В 

10. Вид опитування, який здійснюють спеціальні дописувачі,  які 

заповнюють формуляри згідно з інструкцією і передають відомості 

статистичним органам ,це: 

А) кориспонденське; 

Б) експедиційне; 

В) самореєстрація; 

Г) анкетне. 

Відповідь: 1) А; 2) Б; 3) В; 4) Г. 

Відповідь: 1) А; 2) Б; 3) В; 4) Г. 

 

Тема 5. Середні величини 

 

1. Середня гармонійна – це величина:  

А) обернена до середньої арифметичної; 

Б) обернена до середньої хронологічної; 

В) змінної ознаки, навколо якої групуються варіанти ряду 

розподілу; 

Г) обернена до середньої арифметичної з обернених величин. 

Відповідь: 1) А; 2) Б; 3) В; 4) Г. 

2.Середню арифметичну можливо обчислити за формулами (де xi – 

і-та варіанта; fi – частота і-тої варіанти; wi – частка і-тої варіанти, 

виражена в коефіцієнтах; gi – щільність і-того інтервалу):  
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А) ; Б) ; В) ; Г) . 

Відповідь: 1) А; 2) Б; 3) В; 4) Г. 

3.Сума відхилень варіант від середньої арифметичної рівна:  

Відповідь: А) середній; Б) нулю; В) n (xi – ); Г) n . 

Відповідь: 1) А; 2) Б; 3) В; 4) Г. 

4.Медіана в ряді розподілу – це: 

А) найпоширеніше значення ознаки; Б) значення ознаки, яке ділить 

ряд навпіл.  

  Значення медіани збігається зі значенням середньої: 

В) у симетричному розподілі; Г) в асиметричному розподілі. 

Відповідь: 1) А, В; 2) А, Г; 3) Б, В; 4) Б, Г. 

5.Ранжований ряд розподілу складається із 1200 одиниць 

сукупності. Медіаною цього ряду є:  

А) значення 600-ї одиниці сукупності; 

 

Б) значення 601-ї одиниці сукупності;  

В) кумулятивна частота 600-ї одиниці сукупності;  

Г) півсума значень 600-ї і 601-ї одиниці сукупності.  

Відповідь: 1)А; 2) Б; 3) В; 4) Г. 

6.Дискретний ряд розподілу працівників фірми за стажем роботи:  

 

Стаж роботи (років) Кількість працівників 

2 3 

3 7 

4 6 

5 13 

 

Мода, медіана та середня величина цього розподілу дорівнюють: 

Відповідь: А) 13; 4; 4; Б) 5; 4; 4; В) 5; 4; 7,25; Г) 5; 4; 3,5. 

Відповідь: 1)А; 2) Б; 3) В; 4) Г. 



59 

 

7. Середня, яка характеризує середній рівень рядів динаміки 

називається: 

А ) середня гармонічна зважена; 

Б) середня хронологічна; 

В) середня арифметична; 

Г) середня гармонічна проста. 

Відповідь: 1)А; 2) Б; 3) В; 4) Г. 

8. 




X

n
X

1
, це формула: 

А ) середньої гармонічної зваженої; Б) середньої хронологічної; 

В) середньої арифметичної; Г) середня гармонічна проста. 

Відповідь: 1)А; 2) Б; 3) В; 4) Г. 

9. 

, це формула : 

А ) середня гармонічна зважена; Б) середня хронологічна; 

В) середня арифметична; Г) середня гармонічна проста. 

Відповідь: 1)А; 2) Б; 3) В; 4) Г. 

10. 






X

m

m
X , це формула: 

А ) середня гармонічна зважена; Б) середня хронологічна; 

 В) середня арифметична; Г) середня гармонічна проста. 

Відповідь: 1)А; 2) Б; 3) В; 4) Г. 
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