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ВСТУП 

 

 

 У період формування і становлення ринкових відносин між суб’єктами 

господарської діяльності нашої держави виникає нагальна потреба у вивченні 

закономірностей, що проявляються у масових соціально-економічних явищах, з 

метою прогнозування перспектив розвитку тих чи інших галузей економіки, 

соціальної інфраструктури, демографії тощо. Через це зростає інтерес до 

статистики як науки, яку у своїй практичній діяльності в першу чергу 

використовують фахівці-економісти за різними видами діяльності, оскільки 

їхня праця пов’язана із збиранням, систематизацією, обробкою та аналізом 

статистичних матеріалів. Реформи, що запроваджуються останнім часом у різні 

сфери людської діяльності в умовах децентралізації влади в нашій країні, 

спонукають до розширення і поглиблення знань з цієї науки та використання її 

методів на практиці. Зокрема, запровадження вибіркових обстежень, 

одноразових обліків чи опитування дозволить оптимізувати звітність за 

рахунок зменшення обсягу статистичного матеріалу і на цій підставі проводити 

оперативний і поглиблений аналіз.  

Практичні заняття для студентів є важливим елементом успішного 

засвоєння матеріалу навчальної дисципліни.  Навчальний час, відведений для 

практичних занять з навчальної дисципліни «Статистика»,  визначено 

навчальним планом. Співвідношення обсягів аудиторних занять визначено 

специфікою та змістом навчальної дисципліни  «Статистика»,  її місцем,  

значенням і дидактичною метою в реалізації освітньо-професійної програми.  

Викладання навчальної дисципліни «Статистика» ставить за мету 

формування у майбутніх фахівців теоретичних знань та практичних навичок 

статистичного оцінювання економічних явищ і процесів суспільного життя, 

оволодіння методами статистичного аналізу. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 
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 знати : 

– збирання, перевірку та оцінювання статистичної інформації, 

розробку статистичних формулярів; 

– зведення та групування матеріалів статистичного спостереження, 

виявлення зв'язків між окремими явищами та процесами, встановлення його 

структури; 

– техніку обчислення узагальнюючих статистичних показників 

(абсолютних, відносних, середніх) та їх економічну інтерпретацію; 

– статистичне оцінювання однорідності зібраного статистичного 

матеріалу;  

– вивчення динаміки суспільних явищ, тенденцій і закономірностей їх 

розвитку; 

– аналіз складних суспільних явищ та виявлення дії окремих чинників 

їх розвитку; 

– проведення вибіркового спостереження і технік у перенесення його 

результатів на генеральну сукупність. 

уміти : 

–  організувати і провести статистичне спостереження; 

– застосовувати основні прийоми і методи збору і обробки статистичної 

інформації; 

– здійснювати зведення і групування даних; 

– грамотно аналізувати статистичні дані та формулювати висновки; 

– будувати і читати таблиці, графіки і діаграми; 

–  виконувати  статистичні розрахунки та уміти інтерпретувати отримані 

показники (відносні, середні величини, показники варіації, динаміки, індекси); 

–  проводити статистичний аналіз з використанням комп’ютерних 

програм; 

– проводити зіставлення статистичних показників різних об’єктів, країн; 

–  використовувати методи статистичного оцінювання і прогнозування; 

– будувати економіко-статистичні моделі та їх досліджувати; 
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– застосовувати комп'ютерні технології в соціально-економічних 

дослідженнях. 

Методичні рекомендації до практичних занять з навчальної дисципліни 

«Статистика» призначені для студентів денної форми навчання напряму 

підготовки «Туризм» з метою підвищення ефективності отримання теоретичних 

знань і практичних навичок, за рахунок використання методів активного 

навчання, удосконалення й інтенсифікації навчального процесу. Навчальної 

дисципліна складається з двох змістових модулів. Практична робота є основною 

формою оволодіння навчальним матеріалом у аудиторний час і реалізується як 

вид навчальної роботи, що здійснюється студентом в аудиторії та в присутності 

викладача. Практичній роботі студентів передують лекції, на яких розглядаються 

базові та проблемні положення дисципліни. Після цього студенти повинні 

ознайомитися з цими методичними рекомендаціями для роботи на практичних 

заняттях. Кожна з тем, що представлена до вивчення, має уніфіковану структуру 

викладання матеріалу. Завдання можуть бути розв’язані як послідовним, так і 

паралельним методом. Викладач може дати завдання індивідуально кожному 

студенту, або запропонувати вирішити завдання, поділивши групу на творчі 

підгрупи. Якщо студент під час практичного заняття не зміг виконати те чи інше 

завдання цих методичних рекомендацій або в нього виникли додаткові запитання 

чи труднощі за матеріалом теми, він повинен звернутися до викладача за 

консультацією у дні, зазначені розкладом. Рівень успішності знань студентів 

значно залежить від їх систематичної роботи перед практичними заняттями і 

саме на них. В оцінці знань студентів, окрім правильності, точності та повноти 

розв’язання  завдань, враховується: логіка викладення матеріалу у письмовій та 

усній формі, культура мови, використання і посилання на додаткові літературні 

джерела, обґрунтованість висновків з опрацьованої теми тощо. Методами 

контролю на практичних заняттях є усне опитування, участь у тестуванні, участь 

у обговоренні певного питання; виконання вправ, розрахунків, аналіз 

виробничих ситуацій. 

  



7 
 

1 ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

Практичне заняття № 1 

Тема. Методологічні засади статистики.   

Організація статистики в Україні 

Мета: закріплення на практиці знань про методологічні засади 

статистики та  організацію статистики в Україні. 

Короткі теоретичні відомості 

Термін «статистика» походить від латинського «status», що означає 

положення, стан явищ. Від кореня цього слова виникли слова «stato» (держава), 

"statista" (статистик, знавець держави), «statistiks» (статистика – певна сума 

знань, зведень про державу). Цей термін існує століття, хоч зміст його 

неодноразово змінювався. 

У науковій літературі слово «статистика» вживають із XVIII століття за 

змістом як державознавство. Проте статистика почала свій розвиток значно 

раніше – у середині XVII століття. 

Нині термін «статистика» вживають у кількох значеннях: 

1) це – дані, які характеризують масові суспільні явища; 

2) процес збирання, зберігання і обробки даних про масові суспільні 

явища, тобто галузь практичної діяльності, спрямованої на одержання, обробку, 

аналіз і видання масових даних про явища і процеси суспільного життя; 

3) це – наука, яка вивчає величину, розміри і кількісну сторону масових 

суспільних явищ у нерозривному зв'язку з якісною стороною цих явищ, з їх 

соціально–економічним змістом. 

Наукова система статистики складається із статистичної теорії, 

статистичної методології та зведених результатів статистичних досліджень. 

Статистична теорія являє собою загальне вчення про розміри суспільних 

явищ і статистичних показників, які їх характеризують. Вона містить також 

вивчення зв’язків між статистичними показниками, розвитку, змін змісту і 

форми статистичних показників. 
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Статистична методологія – це сукупність статистичних методів 

дослідження. Вона розробляє питання збирання зведень про розміри суспільних 

явищ, вивчення зв’язків між величинами та динаміки, принципів і прийомів 

аналізу статистичних даних. 

Статистична наука являє собою нерозривну єдність статистичної теорії та 

статистичної методології. 

Зведені результати статистичних досліджень – це сукупність конкретних 

науково обґрунтованих статистичних даних (наприклад, показники кількості 

тварин за їх видами на певну дату, показники обсягу продукції тваринництва за 

певний рік і т. д.). 

Вивчення статистичною наукою масових суспільних явищ означає, що 

статистичні показники завжди є наслідком узагальнення деякої сукупності 

фактів. Поняття сукупності у статистиці має дуже важливе значення. 

Під статистичною сукупністю розуміють масу однорідних у певному 

відношенні елементів (явищ, фактів і т. д.), які мають єдину якісну основу, але 

різняться між собою за певними ознаками. 

Під одноякісністю, або однорідністю, розуміють підпорядкованість 

елементів, що складають сукупність, загальному закону розвитку або їх закону 

розвитку або їх однотиповість (наприклад, Інформація про сукупність одиниць 

господарств, малих підприємств; про сукупність одиниць виробленої ними 

продукції і т. д.). 

Статистична сукупність складається з окремих одиниць (наприклад, у 

конкретному малому підприємстві є зведення про вид, вантажопідйомність, 

кількість днів роботи, витрати на ремонт по кожному автомобілю). Такі окремі 

первинні елементи, або індивідуальні явища, які складають статистичну 

сукупність, називають одиницями сукупності. 

Залежно від мети досліджень однорідність сукупності можна вивчати у 

різноманітних аспектах розвитку. Так, по стосовно молочного стада корів у 

господарстві – це породний склад, продуктивність, класність, захворюваність 

тощо. 
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Повне уявлення про статистичні сукупності можна мати лише у разі 

досконалого вивчення їх ознак. 

Завдання до теми 

Задача 1.1 Для наведених питань анкети визначити тип ознаки і можливі 

варіанти її кількісного відображення: 

а) ваш вік; 

б) чи відповідає, на вашу думку, сучасним вимогам підготовка 

економістів вищої кваліфікації в нашому виші (відповідає; не відповідає); 

в) ви задоволені своїм вибором професії (задоволений; ставлюсь байдуже; 

не задоволений); 

г) ваші життєві плани (здобути вищу освіту, забезпечити матеріальний 

добробут сім’ї, працювати без шкоди для здоров’я, безперервно підвищувати 

свій культурний та освітній рівень). 

 Задача 1.2 Визначити тип ознаки і можливі варіанти її кількісного 

вимірювання для наведених соціальних і соціально–психологічних 

характеристик менеджерів туристичної галузі: 

1) вік; 2) освіта; 3) стаж роботи; 4) задоволеність роботою (задоволений; 

не зовсім задоволений; не задоволений); 5) заробітна плата; 6) задоволеність 

відносинами, що склалися в колективі (задоволений; не задоволений); 7) плани 

щодо змін у роботі (не планую ніяких змін; планую змінити посаду; планую 

перейти до іншого агентства і працювати на такій самій посаді; планую змінити 

агентство і посаду); 8) оцінка роботи на посаді менеджера як життєве 

досягнення (вважаю життєвим досягненням; важко відповісти; не вважаю 

життєвим досягненням). 

Задача 1.3 Під час  вибіркового обстеження професійної орієнтації 

випускників середніх загальноосвітніх шкіл за вступ до вишу висловився 

кожний другий. Щодо окремих професій вони визначились так, %: 

машинобудування, приладобудування – 9,8; енергетика – 5; хімічна технологія 

– 6,3; будівельні професії – 10,5; товарознавство і організація торгівлі – 19,0; 

економіка – 20,7; охорона здоров’я – 17,6; гуманітарні професії – 11,1. 
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Відповідно до частки професії присвоїти їй ранг. Які професії найбільш 

престижні? Зробити висновки, чи збігається престижність професій з 

реальними потребами народного господарства. 

Задача 1.4 Розподіл цінностей трудової діяльності у різних груп 

опитаних працівників туристичного агентства характеризується даними табл. 

1.1, % 

Таблиця 1.1 – Розподіл цінностей трудової діяльності у різних груп 

опитаних працівників туристичного агентства 

Цінності трудової діяльності 

Менеджери 

з роботи із 

клієнтами 

Менеджери 

відділу 

бронювання 

Менеджери 

фінансового 

відділу 

Можливість 

брати активну участь у 

процесі реалізації 

туристичного продукту 

найкраще використати свої 

здібності та уміння 

професійного і службового 

зростання 

добре заробляти 

Престиж професії 

Творчий зміст праці 

 

31 

 

 

20 

 

14 

 

15 

17 

3 

 

13 

 

 

34 

 

6 

 

– 

26 

21 

 

7 

 

 

18 

 

24 

 

25 

12 

14 

 

Визначити ранги цінностей трудової діяльності для кожної групи 

працівників. Зробити висновки. 

Задача 1.5 Здійснити класифікацію статистичних показників первинні та 

похідні, інтервальні та моментні, адитивні та неадитивні: 

1) чисельність населення України на 12 січня 2000р.; 

2) чисельність осіб, які мають вищу освіту, на 1000 чол. населення на 

початку року; 

3) обсяг платних послуг населенню Києва за рік, млрд грн; 

4) введення в дію загальної (корисної) площі житлових будинків за рік, 

млн м
2
; 
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5) середньорічна чисельність робітників і службовців у народному 

господарстві України, млн чол.; 

6) частка робітників промисловості, які були зайняті ручною працею, %; 

7) виробництво електроенергії на душу населення за рік, кВт год; 

8) довжина електрифікованих ліній залізниць на кінець року, тис. км; 

9) відправлено пасажирів повітряним транспортом у середньому за добу; 

10) забезпеченість міського і сільського населення України телевізорами 

на 100 сімей на кінець року; 

11) частка працюючої молоді (у віці до 30 років) у загальній кількості 

працівників науки і наукового обслуговування на початок року; 

12) кількість зареєстрованих за рік шлюбів на 1000 чол. населення. Для 

показників, що мають форму відносної величини, зазначити їх вид і форму 

відображення. 

Задача 1.6 Яку статистичну форму мають наведені нижче показники? 

Для відносних величин зазначити їх вид і форму відображення: 

1) вироблений національний доход на душу населення, грн; 

2) витрати з державного бюджету на соціально-культурні заходи і науку, 

млн грн.; 

3) середній розмір сім’ї, чол.; 

4) чисельність лікарів на 10 000 чол. населення; 

5) індекс роздрібних цін на товари народного споживання, %; 

6) співвідношення міського і сільського населення; 

7) частка інвестицій на охорону навколишнього середовища в загальному 

обсязі капітальних вкладень; 

8) ступінь використання виробничих потужностей домобудівного 

комбінату, %; 

9) середній розмір вкладів в ощадний банк, грн; 

10) розмір основних виробничих фондів на 100 га сільськогосподарських 

угідь, тис. грн; 

11) виконання договірних зобов’язань по поставках продукції, %; 
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12) чисельність абітурієнтів в економічних вузах на 100 запланованих 

місць; 

13) споживання свіжої води на виробничі потреби, млн м
3
; 

14)співвідношення роздрібного товарообігу продовольчих і 

непродовольчих товарів. 

Теми рефератів 

1. Становлення статистики як науки. 

2. Основні поняття і категорії статистичної науки. 

3. Одиниця сукупності та її ознаки. 

4. Метод статистики та статистична методологія. 

5. Завдання статистики в сучасних умовах та її організація в Україні. 

6. Права і обов’язки органів державної статистики. 

7. Міжнародні статистичні організації. 

Контрольні питання 

1. Предмет статистики. 

2. Чим відрізняється поняття «статистика» від поняття «математична 

статистика»? 

3. Наведіть визначення терміна «статистична сукупність». 

4. Наведіть визначення терміна «варіація». 

5. Наведіть визначення терміна «елемент сукупності». 

6. Наведіть приклади статистичних сукупностей, проаналізуйте їх. 

7. Чи є необхідною варіація ознаки, щоб множину одиниць назвати 

статистичною сукупністю? 

8. Назвіть умови використання натуральних та вартісних вимірників. 

9. Які види статистичного спостереження виділяють залежно від 

охоплення одиниць сукупності? 

10. Узагальнювальні статистичні характеристики. 

Література: [8–11, с. 85–110; 12, 14, 15, с. 15–45; 17, 20] 
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Практичне завдання № 2 

Тема. Статистичне спостереження 

Мета: розглянути сутність і теоретико-методологічні засади етапів 

формування статистичного спостереження  

Короткі теоретичні відомості 

Статистичне спостереження – це планомірне, систематичне, науково 

організоване збирання даних про явища суспільного життя шляхом реєстрації 

їх істотних ознак. 

Джерелами статистичного спостереження є соціально-економічні явища, 

які досліджуються для подальшого аналізу. 

Статистичне спостереження здійснюється шляхом реєстрації (запису) 

відповідних ознак явищ і процесів, тобто притаманних їм властивостей, рис, 

особливостей. Цим статистичне спостереження відрізняється від інших форм 

спостереження у повсякденному житті, заснованих на чуттєвому сприйнятті: 

наприклад, спостереження покупця за якістю товару. Тому статистичним 

можна назвати тільки те спостереження, яке забезпечує реєстрацію 

встановлених фактів у облікових документах для подальшого узагальнення. 

Прикладами статистичного спостереження є: систематизоване збирання 

відомостей на машинобудівному підприємстві про кількість випущених вузлів 

машин, витрат виробництва, прибутку; реєстрація обліковцем у переписних 

листах відповідей громадян на питання програми перепису населення та ін. 

Під час спостереження ознаки можуть бути класифіковані так: 

кількісні, які виражаються числами; 

атрибутивні, що характеризують описові риси явища чи процесу словами; 

дискретні – кількісні ознаки, які набувають тільки цілочисельних значень; 

неперервні – кількісні ознаки, які в заданих межах можуть набувати будь-

яких значень; 

істотні, які є головними для цього явища; 

неістотні, що не пов'язані безпосередньо з суттю явища, що 

розглядається. 
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Цілі та завдання статистичного спостереження встановлюють із сутності 

досліджуваних явищ та процесів і завдань, поставлених перед дослідженням у 

цілому. Цілі спостереження завжди формулюються в документах, що його 

зумовили (у правовій статистиці це можуть бути постанови, розпорядження 

Кабінету Міністрів України, накази міністерств і відомств). 

Для правильної організації статистичної роботи важливе значення має 

точне, науково обґрунтоване визначення об’єкта й одиниці спостереження. 

Об’єктом статистичного спостереження називаються ті суспільні процеси 

і явища, які підлягають статистичному дослідженню. Об’єкти правової 

статистики диференціюються залежно від галузей правової статистики. 

До організаційних форм проведення статистичного спостереження 

належать звітність та спеціально організовані спостереження. 

Звітність – це така форма статистичного спостереження, яка характеризує 

систему взаємопов’язаних показників, котрі дають змогу одержати дані 

наслідків роботи підприємства, установи або організації за звітний період, що 

періодично подаються у вигляді встановлених законодавством звітних 

документів (статистичних звітів) статистичним та іншим контролюючим та 

вищим органам за підписом осіб, які відповідають за своєчасне подання і 

вірогідність цих даних. 

Програма спостереження – це перелік питань, на які треба одержати 

відповіді під час наявного  статистичного спостереження. Це система 

показників, яка всебічно характеризує об’єкт дослідження. Від того, наскільки 

якісно розроблені програма спостереження, залежать успіх проведення всього 

статистичного дослідження і об’єктивність одержаних даних. Виконання 

програми статистичного спостереження залежить й від того, що прийнято за 

одиницю сукупності, вона завжди підпорядковується меті та завданням 

дослідження. 

Програма статистичного спостереження має відповідати таким вимогам: 
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1) вона повинна містити тільки необхідні та істотні питання, тобто не слід 

включати до неї зайві питання, які можуть ускладнити одержання і розробку 

даних; 

2) редакція питань мусить бути конкретною і ясною щоб усі розуміли їх 

значення однозначно. Недоцільно вносити до програми іншомовні слова; 

3) запитання програми слід записувати в логічні послідовності, а також 

таким чином, щоб можна було відповідями на одні питання контролювати 

відповіді на інші питання, тобто програма має містити контрольні питання; 

4) програма за можливості повинна забезпечувати порівнюваність даних з 

попереднім дослідженням цього об’єкта і з іншими дослідженнями, які були 

проведені в інших країнах. 

Помилки реєстрації виникають унаслідок неправильної реєстрації фактів 

або неточного їх встановлення. Точність і достовірність статистичних даних є 

найважливішою вимогою статистики. Тому до організаційних заходів 

статистичного спостереження належить і організація контролю отриманих 

даних. Помилки спостереження виявляються шляхом найретельнішої перевірки 

і контролю вірогідності даних. 

Завдання до теми 

Задача 2.1 Згідно з договорами молокозаводу з приміськими 

господарствами, які спеціалізуються на виробництві молока, у жовтні мало 

надійти 4 000 центнерів молока жирністю 3,2 %, але фактично здача була такою 

(табл. 2.1). 

Таблиця 2.1 

Господарство Здано молока, ц Жирність молока, % 

«Лугове» 2 000 3,0 

«Зелений гай» 600 2,8 

«Квітневий» 1 400 3,4 
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Визначити загальну кількість молока, яке надійшло на молокозавод у 

перерахунку на умовне за жирністю 3,2 %, а також ступінь виконання 

договорів. 

Задача 2.2 Дані про віковий склад населення регіону, тис. чол., наведені в 

табл. 2.2. 

За даними таблиці 2.2, обчислити відносні величини, які б 

характеризували: 1) динаміку чисельності населення; 2) його структуру за віком 

у кожному році та структурні зрушення; 3) співвідношення працездатного 

населення з чисельністю до працездатного і старшого від працездатного віку. 

Таблиця 2.2 

Вікова група, років Базисний рік Звітний рік 

0 – 14 192,4 211,6 

15 – 59 469,9 586,8 

60 і старше 77,7 163,6 

Разом 740 962 

 

Задача 2.3 За даними про територію, чисельність населення і валовий 

внутрішній продукт двох країн (табл. 2.3) обчислити відносні величини:  

1) інтенсивності; 2) порівняння. 

Таблиця 2.3 

Країна Територія, тис. км  Чисельність 

населення, тис. чол. 

ВВП, 

млн. дол. 

А 912 16 390 32 483 

В 1285 18 710 16 866 

 

Теми рефератів 

1. Види статистичного спостереження. 

2. Помилки спостереження та види контролю даних. 
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Контрольні питання 

1. Які існують джерела статистичного спостереження? 

2. Які цілі та завдання статистичного спостереження? 

3. Назвіть рекомендації щодо розробки статистичного спостереження. 

Література: [1–3, 9–11, 21]. 

 

Практичне заняття № 3 

Тема. Зведення та групування статистичних значень 

Мета: засвоїти види зведень та групувань, їх значення в економічному 

дослідженні, а також розглядають принципи вибору групувальної ознаки та 

утворення груп та утворення рядів розподілу. 

Короткі теоретичні відомості 

Зведення і групування складають другий, дуже важливий етап 

економічного дослідження. Якщо від статистичного спостереження залежить 

повнота, якість і достовірність зібраної інформації, то від другого етапу 

залежить ефективність використання зібраних даних для розв’язання завдань 

дослідження. 

Слід знати, що групування в статистичному аналізі виконують ряд 

функцій, зокрема: 

а) визначення структури і структурних зрушень; 

б) типологія соціально-економічних явищ; 

в) аналіз взаємозв’язків між явищами. 

Відповідно до цих функцій розрізняють структурні, типологічні та 

факторні групування. 

Групування за однією ознакою називають простим, у разі двох або більше 

ознак – комбінаційним. 

Різновидом структурного групування є ряд розподілу, який складається 

з двох елементів – варіанти і частоти (частки, якщо використовується питома 

вага). 
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Варіанта – це конкретне значення групувальної ознаки; частота – число, 

яке показує скільки раз повторюється значення певної ознаки. Розподіл за 

ознаками може бути кількісний і якісний (атрибутивний). Ряди розподілу 

одиниць сукупності за ознаками, які мають кількісне вираження, називаються 

варіаційним рядом розподілу. Варіаційні ряди за способом побудови бувають 

дискретними і інтервальними. Дискретні ряди – це такі ряди, де значення 

варіант дано в окремих числах. 

Для побудови дискретного ряду розподілу (дискретне групування), 

необхідно: а) виписати всі значення варіанти послідовно у міру зростання, або у 

міру зменшення; б) визначити, скільки раз повторюється значення кожної 

варіанти. Розглянемо приклад побудови дискретного групування. 

Таблиця 3.1– Вік студентів однієї з груп (роки) 

21 20 24 21 23 24 23 24 20 25 

22 24 25 23 21 25 20 24 21 20 

20 22 23 25 23 22 20 21 22 20 

У таблиці 3.2 подане дискретне групування на підставі наведених даних. 

У графі 1 поданий вік студентів у міру зростання, у графі 2 – кількість 

студентів певного віку, у графі 3 – частка студентів кожного віку в загальній 

чисельності.  

Таблиця 3.2 –  Групування студентів групи за віком 

Вік студентів, 

роки (х) 

Кількість 
студентів, осіб 

(f) 
Частка, % 

(f1) 

Накопичена 
(кумулятивна) 

частота, осіб 

(f11) 

 

 

 

 

 

 

 

20 7 23,3 7 
 

21 5 16,7 12 
 

22 4 13,3 16 
 

23 5 16,7 21 
 

24 5 16,7 26 
 

25 4 13,3 30 
 

Разом 30 100,0 – 
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Інтервальне групування – це таке групування, де значення варіант дано у 

вигляді інтервалів. Інтервал – це проміжок між двома значеннями кількісної 

ознаки, в межах якої всі значення ознаки відносяться до однієї групи. 

Розрізняють відкриті і закриті інтервали, рівні і нерівні (зростаючі і спадні). 

Для побудови інтервального групування з рівними інтервалами спочатку 

визначають величину інтервалу (і) та кількість груп, або рядків в таблиці (К), за 

такими формулами: 

                                                            𝑖 =
𝑋𝑚𝑎𝑥−𝑋𝑚𝑖𝑛

𝑘
                                                         (3.1) 

                                                       𝑖 =
𝑋𝑚𝑎𝑥−𝑋𝑚𝑖𝑛

1+3,322lg n
                                                        (3.2) 

де і – величина інтервалу; Хmax і Xmin – відповідно максимальне і мінімальне 

значення показників сукупності даних; k – кількість груп; n – кількість одиниць 

сукупності.  

Для побудови інтервального групування необхідно:  

а) визначити величину інтервалу і кількість груп;  

б) до першої групи (перший рядок) за мінімальне значення варіанти 

прийняти мінімальне число сукупності; додавши до останнього величину 

інтервалу, отримуємо максимальне значення варіанти першої групи; 

в) максимальне значення варіанти першої групи стає мінімальним 

значенням варіанти другої групи; додавши до останнього величину інтервалу, 

отримуємо максимальне значення варіанти другої групи і аналогічно для інших 

груп; визначається кількість одиниць сукупності, які входять до кожної групи;  

г) за умовою в кожний ряд включаються варіанти до максимальною 

значення. Якщо є дані на рівні максимального значення інтервалу, то вони 

включаються в наступну групу (рядок).  

Важливе значення в економічних дослідженнях має побудова вторинних і 

комбінаційних групувань.  
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Вторинне групування – це створення нових груп на основі раніше 

проведеного групування. До нього вдаються, якщо первинне групування не 

розв’язує  необхідне завдання (надто великий, або навпаки, малий інтервал, або 

необхідно об'єднати декілька групувань).  

Необхідно знати, що статистичні таблиці та статистичні графи 

використовуються для подання матеріалів у наочній формі та наочного 

зображення статистичних даних.  

Необхідно засвоїти основні принципи побудови й оформлення 

статистичних таблиць і графіків; їх елементи і види. Потрібно звернути увагу 

на широкі можливості використання ЕОМ для побудови й оформлення 

статистичних таблиць і графіків. 

Статистичні таблиці – це форма систематизованого, раціонального і 

наочного викладення статистичних даних про явища і процеси суспільного 

життя. Не всяка таблиця статистична. Таблиця множення, опитувальний лист 

соціологічного обстеження та ін. можуть мати табличну форму, але не є 

статистичними таблицями. Таблична форма – це розташування числової 

інформації, за якої число розташовується на перетині чітко сформульованого 

заголовка по вертикальному стовпчику, який називається графою, і назви по 

відповідній горизонтальній смузі – рядку.  

Значення статистичних таблиць полягає в тому, що вони дають змогу 

охопити матеріали статистичного зведення в цілому. Статистична таблиця по 

суті є системою думок про досліджуваний об'єкт, що викладається за 

допомогою чисел – об'єктивних статистичних показників. Пріоритетом 

статистичних таблиць є виразність, наочність і компактність. Змістом 

статистичної таблиці є та сукупність відомостей, яка викладена в системі 

показників. Будучи підсумком статистичного спостереження, зведення і 

групування і частково аналізу, таблиці мають велике пізнавальне, наукове і 

практичне значення. За зовнішнім виглядом статистична таблиця являє собою 

ряд горизонтальних і вертикальних ліній, які, перетинаючись по горизонталі, 
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утворюють рядки, а по вертикалі – графи (стовпчики, колонки), які в сукупності 

утворюють макет таблиці. Статистична таблиця містить три види заголовків:  

1) загальний – відображає зміст усієї таблиці (до якої території та до якого часу 

належать дані), розташовується над макетом таблиці по центру і є зовнішнім 

заголовком; 2) верхні – характеризують зміст граф (заголовки присудка);  

3) бічні (заголовки присудка) – зміст рядків. Вони є внутрішніми заголовками. 

В утворені всередині таблиці графо-клітини записується відповідна інформація. 

Кожна клітина має свій певний якісний зміст і кількісну міру, властиву 

статистичному показнику. 

По суті статистична таблиця являє собою статистичне речення, яке має 

підмет і присудок. Підметом таблиці є одиниці статистичної сукупності або їх 

групи, які підлягають характеристиці та вивченню. Присудок таблиці -– це 

цифрові дані, що характеризують підмет. 

У процесі економічних досліджень застосовуються різні види 

статистичних таблиць. Вони відрізняються різним числом одиниць і об'єктів, 

що характеризуються в них, формою підмета і присудка тощо. Залежно від 

побудови (розробки) підмета розрізняють три види статистичних таблиць: 

прості, групові та комбінаційні. Простими називають такі статистичні таблиці, 

у підметі яких міститься простий перелік будь-яких об'єктів, територіальних 

підрозділів або хронологічних дат. Відповідно таблиці можуть бути названі 

простими переліковними, територіальними або хронологічними. Груповими 

називають статистичні таблиці, у яких статистичний підмет складається з груп, 

виділених за будь-якою однією суттєвою ознакою, а присудок містить ряд 

ознак, які характеризують зазначені групи. Комбінаційними називають 

статистичні таблиці, в яких підмет являє собою комбінацію, сполучення двох 

або кількох ознак, а в присудку наводяться ознаки, що характеризують виділені 

групи і підгрупи. 

Статистичним графіком називають наочне масштабне зображення 

статистичних даних за допомогою геометричних ліній, точок, знаків, фігур, 

географічних картосхем та інших графічних засобів. Графічний метод 
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настільки міцно ввійшов до арсеналу засобів наукового узагальнення і до 

методики наукових досліджень, що сучасну науку неможливо собі уявити без 

його застосування. Особливо велика роль цього методу в статистичних 

дослідженнях, де вивчаються складні взаємозв'язки, тенденції, закономірності 

соціально-економічних явищ і процесів в динаміці та просторі. 

Основні елементи графіка такі: поле графіка, геометричні знаки, 

просторові орієнтири, масштаб, експлікація графіка.  

Статистичні графіки відрізняються великою різноманітністю. Залежно від 

способу побудови їх можна поділити на дві великі групи: 1) діаграми і  

2) статистичні карти. Діаграми – це умовне зображення числових величин та їх 

співвідношень за допомогою геометричних знаків. Діаграми є найбільш 

розповсюдженим видом графіків. Виділяють такі основні види діаграм: лінійні, 

стовпчикові, стрічкові, секторні, радіальні, трикутні, фігурні, знак Варзара та 

ін. Залежно від кола розв'язуваних завдань усі діаграми можна поділити на 

діаграми порівняння, структури та динаміки. 

Завдання до теми 

Задача 3.1 За даними бюджетних обстежень 20 домогосподарств 

складено таблицю з інформацією про кількість членів домогосподарств, 

загальний грошовий дохід та середньодушовий місячний дохід, з урахуванням 

43 трансфертів (табл. 3.3). За даними таблиці побудувати групування 

домогосподарств за першими двома ознаками окремо та в комбінації. 

Задача 3.2 Є такі дані про успішність навчання 20 студентів групи зі 

статистики у літню сесію: 5, 4, 4, 4, 3, 2, 5, 3, 4, 4, 4, 3, 2, 5, 2, 5, 5, 2, 3, 3.  

Побудуйте:  

а) ряд розподілу студентів за балами оцінок, отриманих у сесію;  

б) ряд розподілу студентів за рівнем успішності навчання, виділивши в 

ньому дві групи: неуспішні (2 бали); успішні (3 бали і вище);  

в) укажіть, яким видом ряду (варіаційним або атрибутивним) є кожен з 

цих двох рядів.  
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Таблиця 3.3 

№ 

з/п 

Кількість членів 

домогосподарства 

Загальний 

грошовий дохід, г.о. 

Середньодушовий 

дохід, г.о. 

1 2 3 4 

1 2 185 92,5 

2 3 268 89,3 

3 4 539 134,7 

4 2 193 96,5 

5 3 473 157,6 

6 3 324 108,0 

7 4 710 177,5 

8 3 172 57,3 

9 4 248 62,0 

10 2 350 175,0 

11 3 516 172,0 

12 3 374 124,7 

13 4 450 112,5 

14 3 603 201,0 

15 3 229 76,3 

16 2 368 184,0 

17 4 313 78,3 

18 3 346 115,3 

19 3 447 149,0 

20 4 392 98,0 

 

Задача 3.4 Визначте вид ряду розподілу за даними про розподіл 

робітників заводу за тарифним розрядом: 

Таблиця 3.4 

№ тарифного 

розряду 
Число робітників 

Питома 

     вага, % 

1 5 10 

2 6 12 

3 5 10 

4 12 24 

5 22 44 

Усього 50 100 

Побудуйте інтервальний ряд розподілу комерційних банків за величиною 

капіталу, виділивши не більше п'яти рівних інтервалів. Розрахуйте для кожного 

інтервалу суму активів, капіталу, зобов'язань і фінансового результату. 

Результати представте у табличному вигляді. За даними інтервального ряду 
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розподілу банків за величиною капіталу побудуйте гістограму, полігон і 

кумулятивну криву.  

Контрольні питання 

1. Які види зведень ви знаєте?  

2. Що називається статистичним групуванням?  

3. Які завдання розв’язує статистика за допомогою методу групувань?  

4. Дайте характеристику типологічних, структурних і аналітичних 

групувань. Які завдання вони розв’язують   

5. Які бувають інтервали групувань і як точно окреслити їхні межі? 

 6. Які завдання розв’язують багатомірні групування?  

Література: [4; 12, 15].  

 

Практичне заняття № 4 

Тема. Узагальнювальні статистичні показники та загальні принципи 

їх застосування 

Мета: Закріплення знань з поняття статистичних показників та загальних 

принципів їх застосування, набуття практичних навичок з використання 

абсолютних, відносних та середніх величин. 

Короткі теоретичні відомості 

Після зведення та групування цих спостереження переходять до 

останнього – третього етапу статистичної методології. Він полягає в подальшій 

обробці статистичних таблиць шляхом обчислення статистичних показників. 

Статистичний показник – це узагальнювальна характеристика явища або 

процесу, яка характеризує всю сукупність одиниць обстеження і 

використовується для аналізу сукупності в цілому. За допомогою статистичних 

показників розв’язується одне з головних завдань статистики: визначається 

кількісна сторона явища чи процесу у поєднанні з якісною стороною.  

У статистиці використовують декілька різновидів статистичних 

показників:  
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– абсолютні та відносні величини;  

– середні величини;  

– показники варіації.  

Абсолютними величинами в статистиці називають кількісні показники, 

які визначають рівень, обсяг, чисельність суспільних явищ, що  вивчаються 

(наприклад, капітал фірми на початок року, посівна площа 

сільськогосподарських підприємств на цей момент часу, чисельність робітників 

підприємства у звітному періоді тощо).  

За способом вираження явища, що вивчаються, абсолютні величини 

розподіляються на індивідуальні та загальні (сумарні). Індивідуальні величини 

характеризують ознаки окремих одиниць сукупності. Вони є основою зведення 

11 та групування статистичних даних (наприклад, розмір заробітної плати 

окремого робітника, кількість заявок та обсяги попиту на купівлю товару 

товарної біржі та ін.). Загальними величинами є такі абсолютні показники, які 

виражають розміри кількісних ознак у всіх одиниць сукупності. Їх знаходять 

під час підсумування індивідуальних абсолютних величин (наприклад, фонд 

заробітної плати робітників підприємств району, вартість основних фондів 

сільськогосподарських підприємств області тощо).  

Абсолютні величини – це іменовані числа і залежно від характеру явища 

або процесу можуть мати різні одиниці вимірювання: натуральні (кг, м, шт. і т. 

д.); умовно-натуральні (одна умовна банка консервів, одна умовна одиниця 

мінеральних добрив і т.д.); трудові (людино–година, людино–день); вартісні 

(грн, руб, дол США, євро та ін.). Абсолютні показники відіграють важливу роль 

у системі узагальнювальних статистичних показників. У той самий час вони не 

можуть дати достатньо повного уявлення про досліджуване явище. Тому 

виникає потреба в обчисленні інших узагальнювальних показників – відносних 

та середніх величин, підґрунтям для яких є абсолютні величини. 

Відносні величини – це узагальнювальні кількісні показники, які 

виражають співвідношення порівнюваних абсолютних величин. 
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Різноманітність співвідношень у реальному житті потребує різних за змістом і 

статистичною природою відносних величин.  

Залежно від своїх функцій, що виконують відносні величини під час 

проведення аналізу, ці величини можна класифікувати так:  

Відношення однойменних показників:  

1) відносні величини динаміки;  

2) відносні величини структури;  

3) відносні величини координації;  

4) відносний показник планового завдання;  

5) відносний показник виконання плану;  

6) відносні показники порівняння.  

Відношення різнойменних показників:  

7) відносні величини інтенсивності;  

8) відносні величини диференціації.  

Середньою величиною в статистиці називається кількісний показник 

характерного, типового рівня масових однорідних явищ, який складається під 

впливом загальних причин і умов розвитку.  

У разі використання середніх величин введемо такі позначення:  

Хсер – середнє значення досліджувальної ознаки;  

Хі або х — кожне індивідуальне значення усереднюваної ознаки 

(варіанта) в варіаційному ряду;  

fi або f– частота повторень (вага) індивідуальної ознаки у варіаційному 

ряду;  

z = xf – обсяг значень ознаки;  

n — кількість одиниць досліджувальної ознаки. 

Середня арифметична – це найпоширеніший вид середньої між інших. 

Вона застосовується тоді, коли відомі індивідуальні значення усереднюваної 

ознаки та їх кількість у сукупності. Тоді проста середня арифметична 

обчислюється діленням загального обсягу значень ознаки на обсяг сукупності.  

Хсер = (x1 + x2 + … + xn) / n = ∑x / n. 
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Зважена середня арифметична використовується у тих випадках, коли 

значення ознаки подано у вигляді варіаційного ряду, у якому чисельність 

одиниць у варіантах неоднакова. Формула середньої арифметичної зваженої 

має вигляд:  

Хсер = (x1f1 + x2 f2+ … + xnfn) / (f1 + f2 + …+ fn) = ∑xf / ∑f. 

Середня гармонічна – це обернена до середньої арифметичної із 

обернених значень ознак. Її обчислюють, коли необхідне осереднення 

обернених індивідуальних значень ознак шляхом їх підсумування (наприклад, у 

випадках визначення середніх витрат часу, праці, матеріалів на одиницю 14 

продукції тощо). У випадку розрахунку середньої гармонічної зваженої її 

обчислюють тоді, коли відомі дані про загальний обсяг ознаки (z = xf), а також 

індивідуальні значення ознаки (x), невідома є частота (f).  

Формули середньої гармонічної – простої та зваженої – мають такий 

вигляд:  

– для простої: Хсер = n / (∑1 / x);  

– для зваженої: Хсер =∑z / (∑z / x).  

Середня квадратична використовується для визначення показників 

варіації (коливання) ознаки – дисперсії та середнього квадратичного 

відхилення. Обчислюється на основі квадратів відхилень індивідуальних 

значень ознаки від їх середньої величини. Формула середньої квадратичної має 

такий вигляд:  

– проста: Хсер =√
∑𝒙 𝟐𝒇

∑𝒇
;  

– зважена: Хсер = √
∑𝒙𝟐

𝒏
.  

Середню геометричну застосовують у тих випадках, коли обсяг 

сукупності формується не сумою, а добутком індивідуальних значень ознак. 

Цей вид середньої використовується здебільшого для обчислення середніх 

коефіцієнтів (темпів) зростання в рядах динаміки. Так, у випадку однакових 
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часових інтервалів між рівнями динамічного ряду середня геометрична проста 

має такий вигляд:  

kсер = n√k1 * k2 *…*kn,  

де k = yi / yi–1 – темпи зростання; уi, уi–1 – відповідно розглядаємий та 

попередній рівні ряду; n – кількість інтервалів. 

Середніми величинами в статистичних рядах розподілу є мода і медіана, 

які належать до класу структурних (позиційних) середніх. Їх величини залежать 

лише від характеру частот, тобто від структури розподілу. На відміну від інших 

середніх, які залежать від усіх значень ознаки, мода і медіана не залежить від 

крайніх значень. Це особливо важливо для незакритих крайніх інтервалів 

варіаційних рядів розподілу.  

Мода (Мо) – це значення варіанти, що найчастіше повторюється в ряду 

розподілу. Спосіб обчислення моди залежить від виду статистичного ряду. Для 

атрибутивних і дискретних рядів розподілу моду визначають візуально без 

будь-яких розрахунків за значенням варіанти з найбільшою частотою 

(часткою). Наприклад, за результатами опитування населення щодо 

самовизначення матеріального стану за чотирма оцінками (добрий, 

задовільний, незадовільний, нестерпний) більшість респондентів визначили 

свій стан як незадовільний – це і буде модою. Або модальною ціною на той чи 

інший продукт на ринку є та ціна, яка спостерігається найчастіше. В 

інтервальному ряді спочатку визначається модальний інтервал (інтервал з 

найбільшою частотою) і значення моди в середні інтервалу розраховується за 

формулою:  

Mo = x0 + h ((f2 – f1) / ((f2 – f1) +( f2 – f3 ))), 

де х0 – нижня межа модального інтервалу; h – величина модального інтервалу; 

f1, f2, f3 – частота відповідно передмодального, модального та післямодального 

інтервалів.   

Медіаною (Мe) називають варіанту, що ділить ранжований 

(впорядкований за мірою зростання або зменшення) ряд на дві рівні за обсягом 

частини. Медіана для дискретного ряду з непарним числом варіант буде 
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відповідати середній варіанті Ме = xm–1, де m – номер кратної варіанти першої 

половини ранжированного ряду. Медіана для дискретного ряду з парним 

числом варіант буде відповідати середній із значень варіант у ранжованому 

ряду: Ме = (xm + xm+1) / 2. Для інтервального ряду медіана обчислюється для 

середини медіанного інтервалу, за який приймається такий, де сума 

накопичених частот перевищує половину значень частот ряду розподілу. В 

цьому випадку формула для розрахунку медіани має вигляд:   

Me = x0 + h (0,5∑f – SMe-1) / fMe , 

де х0 – нижня межа медіанного інтервалу; h – величина медіанного інтервалу; 

0,5 ∑f – половина суми накопичених частот інтервального ряду; SMe-1 – сума 

накопичених частот перед медіанним інтервалом; fMe – частота медіанного 

інтервалу.  

В аналізі закономірностей розподілу використовуються також такі 

характеристики як квартилі та децилі. Квартилі – це варіанти, які поділяють 

обсяги сукупності на чотири рівні частини, децилі – на десять частин. 

Завдання до теми 

4.1 Визначте відносні показники плану за обсягом реалізації послуг 

туристичними фірмами, а також відносні показники реалізації плану і динаміки. 

Таблиця 1 – Обсяг реалізації туристичних послуг, тис. грн 

Туристичні фірми Базисний рік Звітний рік 
  План Факт 
«Сонячний 

берег» 
2250 2500 2147 

«Глобус» 3670 3950 4218 

 

Порядок виконання роботи:  

Визначимо відносні показники плану з реалізації послуг (ОПП):  

  ОПП = показник, запланований на звітний період / показник, досягнутий 

у базисному періоді 

«Сонячний берег»: ОПП =  

«Глобус»: ОПП =  
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Визначимо відносні показники реалізації плану (ОПРП):  

  ОПРП = показник, досягнутий у звітному році / показник, запланований 

на звітний рік 

«Сонячний берег»: ОПРП =  

«Глобус»: ОПРП =  

Визначимо відносні показники динаміки:  

ОПД = ОПП * ОПРП,  

«Сонячний берег»: ОДП =  

«Глобус»: ОДП =  

Висновки:______________________________________________________ 

 

4.2 Є дані про виконання плану реалізації послуг турфірмами.  

Таблиця 2 – Виконання плану реалізації туристичних послуг 

Номер 

    турфірми 

Фактично 

реалізовано 

послуг, тис. од. 

Виконання плану 

реалізації, % 

Середня ціна 

реалізації, тис. 

грн..за 1 тур 

1 5,5 101 86 

2 3,8 110 79 

3 2,2 98 62 

4 7,4 105 85 

5 1,8 96 65 

 

Визначте:  

– середній обсяг реалізації послуг на одну турфірму;  

– середній відсоток виконання плану реалізації послуг з п'яти турфірмам;  

– середню ціну реалізації послуги;  

– поясніть, які види середніх величин ви використовували і чому.  
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Порядок виконання роботи:  

  1) Визначимо середній обсяг реалізації послуг на одну турфірму за 

формулою середньої арифметичної простої, тому що у нас є дані про фактичну 

реалізацію послуг по кожній окремо взятій турфірмі: 

Хсер = (x1 + x2 + … + xn) / n = ∑x / n, 

де X – фактичний обсяг реалізації послуг, тис. од.; п – кількість турфірм. 

2) Обчислимо середній відсоток виконання плану реалізації послуг з п'яти 

турфірм. Для цього нам необхідно знати фактичний і плановий обсяги 

реалізації. Фактичний нам відомий за умовою задачі, а плановий обсяг 

реалізації для кожного підприємства розрахуємо як відношення фактичного 

обсягу реалізації до відсотка виконання плану реалізації. Формула, за якою 

будемо виконувати розрахунки, називається середня гармонічна зважена: 

Хсер.гарм. =∑z / (∑z / x), 

де x – виконання плану реалізації, %; z –  фактичний обсяг реалізації послуг, 

тис. од. 

3) Розрахуємо середню ціну реалізації туристичних послуг. Оскільки 

кожною турфірмою було реалізовано різну кількість послуг і за різною ціною, 

то для розрахунку середньої ціни реалізації необхідно скористатися формулою 

середньої арифметичної зваженої: 

Хсер = (x1f1 + x2 f2+ … + xnfn) / (f1 + f2 + …+ fn) = ∑xf / ∑f, 

де: x – ціна реалізації послуги, тис. грн. за од.; f – фактичний обсяг реалізації 

продукції, тис. од. 

4)Висновки:_____________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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4.3 Визначити модальний та медіанний вік чоловіків, які подорожують 

самостійно: 

Вік х, 

років 

До 20 20–29 30–39 40–49 50–59 60–69 70 і 

старше 

Разом 

Частка 

вікової 

групи 

w, % 

4,9 20,1 15,5 15,2 17,0 13,0 14,3 100,0 

 

Теми рефератів 

1. Суть і види узагальнювальних статистичних показників. 

2. Огляд основних джерел статистичної інформації та їх загальна 

характеристика. 

3. Абсолютні статистичні величини, їх види та одиниці виміру. 

4. Суть і умови використання середніх величин. 

Контрольні питання:  

1. Які узагальнювальні показники ви знаєте?  

2. Що називають абсолютними статистичними величинами?  

3. Що називають відносними статистичними величинами?  

4. Перерахуйте види абсолютних величин.  

5. Перерахуйте види відносних величин.  

6. Назвіть одиниці вимірювання абсолютних показників. 

7. Розкрийте зміст середніх величин. 

8. Які види середніх величин ви знаєте? 

9. Що таке варіація ознаки та чим вона обумовлена? 

10. Якими показниками вимірюється варіація? 

Література: [1, с.138–153; 12, с.268–298; 15, с.149–172; 22, с.7–240]. 
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Практичне завдання № 5 

Тема. Ряди розподілу та їх аналіз 

Мета: розглянути методологічні засади рядів розподілу та провести їх аналіз. 

Короткі теоретичні відомості 

Маючи в розпорядженні дані статистичного спостереження, що 

характеризують те чи інше явище, перш за все необхідно їх упорядкувати, 

тобто надати характер системності. 

Англійський статистик У. Дж. Рейхман з приводу неупорядкованих 

сукупностей образно сказав, що зіткнутися з масою неузагальнених даних 

рівнозначно ситуації, коли людину кидають у лісових хащах без компаса. Що ж 

собою являє систематизація статистичних даних у вигляді рядів розподілу? 

Статистичний ряд розподілу – це впорядковані статистичні сукупності. 

Найпростішим видом статистичного ряду розподілу є ранжований ряд, тобто 

ряд чисел, що знаходиться в порядку зростання чи спадання варіюючої ознаки. 

Такий ряд не дозволяє судити про закономірності, закладені в розподілених 

даних: біля якої величини групується більшість показників; які є відхилення від 

цієї величини; яка загальна картина розподілу. З цією метою групують дані, 

показуючи, як часто зустрічаються окремі спостереження в загальному їх числі. 

Розподіл одиниць сукупності за ознаками, що не мають кількісного 

виразу, називається атрибутивним рядом (наприклад, розподіл підприємств за 

їх виробничим напрямом). 

Ряди розподілу одиниць сукупності за ознаками, що мають кількісний 

вираз, називаються варіаційними рядами. У таких рядах значення ознаки 

(варіанти) знаходяться в порядку зростання чи спадання. 

У варіаційному ряді розподілу розрізняють два елементи: варіанта і 

частота. Варіанта – це окреме значення групувальної ознаки, частота - число, 

яке показує, скільки разів зустрічається кожна варіанта. 

У математичній статистиці обчислюється ще один елемент варіаційного 

ряду – частість. Остання визначається, як відношення частоти випадків даного 
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інтервалу до загальної суми частот. Частість визначається в частках одиниці, 

відсотках (%) в проміле (%о). 

Отже, варіаційний ряд розподілу – це такий ряд, у якому варіанти 

розташовані в порядку зростання або спадання, вказані їх частоти або частості. 

Варіаційні ряди бувають дискретні (переривні) і інтервальні (непереривні). 

Дискретні варіаційні ряди – це такі ряди розподілу, у яких варіанта як 

величина кількісної ознаки може приймати тільки певне значення. Варіанти 

різняться між собою на одну чи кілька одиниць. 

Інтервальні (неперервні) варіаційні ряди – такі ряди розподілу, в яких 

значення варіанти дано у вигляді інтервалів, тобто значення ознак можуть 

відрізнятися одне від одного на будь-яку малу величину. Під час побудови 

варіаційного ряду неперервної ознаки неможливо вказати кожне значення 

варіанти, тому сукупність розподіляється за інтервалами. Останні можуть бути 

рівні та нерівні. Для кожного з них указуються частоти або частості. 

В інтервальних рядах розподілу з нерівними інтервалами обчислюють 

такі математичні характеристики, як щільність розподілу і відносна щільність 

розподілу на цьому інтервалі. Перша характеристика визначається 

відношенням частоти до величини того самого інтервалу, друга – відношенням 

частості до величини того самого інтервалу. 

Крайньоасиметричними (І – подібними) називають такі розподіли, у яких 

найбільша частота розташована на одному з кінців розподілу. Такі розподіли за 

формулою нагадують І і тому називаються І – подібними. 

Інколи зустрічаються розподіли, які мають криву увігнутої форми, що 

нагадує латинську літеру «и», такі розподіли називають и - подібними. и - 

подібні розподіли характерні тим, що мінімальна частота знаходиться звичайно 

поблизу центра розсіювання, а у міру віддалення від неї до кінців розподілу 

частоти зростають. Такі розподіли на практиці зустрічаються рідко. 

Комплексний опис статистичних розподілів полягає в знаходженні 

передусім найважливіших узагальнювальних характеристик: середньої 
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величини, ступеня варіації ознаки, скошеності, гостровершинності розподілу. 

Для їх визначення використовуються відповідні кількісні характеристики. 

Завдання до теми 

Задача 5.1 Вартість вартості путівки до санаторію «Нарзан» 

(упорівнянних цінах) характеризується такими даними: 

Таблиця 5.1 – Динаміка вартості путівки до санаторію «Нарзан» 

Роки Вартість путівки, грн./доб. 

2005 905,8 

2006 1035,9 

2007 1112,3 

2008 1146,6 

2009 1053,9 

2010 1032,7 

2011 978,9 

2012 1029,0 

2013 1107,4 

2014 1262,2 

 

Визначте абсолютний приріст, темп зростання і темп приросту 

ланцюговим і базисним способами, середній рівень ряду, середній абсолютний 

приріст, середній річний темп зростання і приросту, абсолютне значення 1 % 

приросту. Розрахунки показників виконайте в таблиці. Зобразіть на графіку 

динаміку вартості основних фондів підприємства. 

Виконайте вирівнювання ряду динаміки двома способами: 

1) за способом трирічної ковзної середньої; 

2) за рівнянням прямої лінії. 

Зобразіть графічно вирівняні рівні ряду динаміки. 

Задача 5.2  Використовуючи взаємозв'язок показників динаміки, визначте 

рівні ряду динаміки і відсутні в таблиці 5.2 ланцюгові показники динаміки. 
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Таблиця 5.2 – Динаміка товарообігу туристичної фірми (в порівнянних 

цінах) 

Роки 
Товарообіг 

тис, грн. 

Порівняно з попереднім роком 

Абсолютний 

приріст, тис. 

грн. 

Темп 

росту, % 

Темп 

приросту, % 

Абсолютне 

значення 1% 

приросту 

2009 92,5 – – – – 

2010 – 4,8 – – – 

2011 – – 104,0 – – 

2012 – – – 5,8 – 

2013 – – – – 1,15 

2014 – 7,0 – – – 

 

Задача 5.3 Маються наступні дані про сезонну зміну числа поїздок 

українських громадян за кордон. 

Таблиця 5.3 – Кількість поїздок українських громадян за кордон, тис. чол. 

Квартали 2012 2013 2014 

1 171,9 160,0 172,1 

2 132,8 113,1 176,8 

3 144,4 124,1 139,1 

4 154,7 155,8 141,2 

 

Для аналізу внутрішньорічної динаміки кількості поїздок українських 

громадян за кордон: 

1) визначте індекси сезонності методом постійної середньої; 

2) покажіть графічно сезонну хвилю розвитку досліджуваного явища за 

квартали ріку; 

3) зробіть висновки. 

Задача 5.4 Вантажообіг залізниць у двох країнах характеризується 

такими даними: 
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Таблиця 5.4 – Вантажообіг залізниць, млрд. тарифних т.км. 

Роки 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Країна 

А 
1800 1904 2050 2295 2337 2440 2464 

Країна 

Б 
950 1058 1146 1243 1300 1480 1250 

 

Для порівняльного аналізу вантажообігу залізниць у двох країнах: 

1) приведіть ряди динаміки до загальної основи; 

2) визначте коефіцієнт випередження вантажообігу залізниць у країні А 

порівняно з країною Б; 

3) зробіть висновки. 

Задача 5.5 Наведіть рівні ряду динаміки, що характеризує чисельність 

працівників фірми до порівнянного виду. Приведення ряду динаміки до 

порівнянного виду виконайте двома способами. 

Таблиця 5.5 – Динаміка середньосписочної чисельності робітників фірми, 

чол. 

Роки 

Вихідні дані Розрахункові дані 

На 1 січня середньосписочна 

чисельність робітників 
  

2006 420 –   

2007 429 –   

2008 427 –   

2009 431 435   

2010 – 442   

2011 – 450   

2012 – 460   

2013 – 465   

2014 – 475   

 

Теми рефератів 

1. Графічне зображення статистичних даних рядів розподілу. 

2. Побудова розрахунку показників варіації. 
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Контрольні питання 

1. Охарактеризуйте інтервальні ряди розподілу. 

2. Що таке статистичний ряд розподілу? 

3. Які елементи розрізняють у варіаційному ряді? 

4. Що собою являє систематизація статистичних даних у вигляді рядів 

розподілу? 

Література: [1, 12, 15]. 

 

Практичне заняття № 6 

Тема: Статистичні методи вимірювання взаємозв’язків 

Мета: розглянути взаємозв'язок показників і виявлення залежностей між 

ними, кореляційно-регресійні методи, а також рівняння регресії та обчислення 

параметрів рівняння регресій. 

 

Короткі теоретичні відомості 

Вивчення взаємозв'язків – важлива пізнавальне завдання статистики. 

Основними методами вивчення взаємозв'язків є: балансовий, групування, 

індекси, аналіз кореляції та регресії. Методи вивчення взаємозв'язків за 

допомогою групування та індексів розглядались у попередніх темах. 

Що стосується методу кореляції та регресії, то потрібно знати, що 

кореляційні зв'язки відображають взаємозв'язок між результативним 

показником (у) і факторними показниками (хi ) тільки в середньому. 

Основна задача кореляційного і регресивного аналізу полягає в тому, щоб 

знайти алгебраїчну залежність між результативним показником і факторами, які 

визначають його рівень, тобто визначити математичну формулу залежності: 

                                                     𝑦 = 𝑓(𝑥1, 𝑥2, 𝑥3…𝑥𝑛),                                          (6.1) 

а потім використати одержане рівняння для проведення техніко-

економічних досліджень. 
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Залежно від кількості факторів, що визначають рівень результативної 

ознаки, рівняння регресії можуть бути парними (однофакторними), якщо в 

рівняння включається тільки один фактор, або багатофакторними 

(множинними), якщо кількість факторів два і більше. 

Залежно від виду зв'язку рівняння бувають: 

лінійне: 

                                    𝑦 = 𝑎0 + 𝑎1𝑥                                                            (6.2) 

 

нелінійні: 

– квадратичне: 

                                    𝑦 = 𝑎0 + 𝑎1𝑥 + 𝑎2𝑥
2                                               (6.3) 

– гіперболічне: 

                                         𝑦 = 𝑎0 +
𝑎1

𝑥
                                                           (6.4) 

– логарифмічне: 

                                         Ι𝑛 𝑦 = 𝑎0 + 𝑎1Ι𝑛 𝑥1                                             (6.5)           

– степеневе:          

                                         𝑦 = 𝑎0 𝑥
𝑎1                                                            (6.6) 

Що стосується багатофакторних рівнянь, то в економічних дослідженнях 

найчастіше застосовуються такі рівняння:  

– лінійне: 

                             𝑦 = 𝑎0 + 𝑎1𝑥1 + 𝑎2𝑥2 + 𝑎3𝑥3+. . . +𝑎𝑛𝑥𝑛                      (6.7) 

– логарифмічне: 

                         Ιny = 𝑎0 + 𝑎1𝐼𝑛 𝑥1 + 𝑎2𝐼𝑛 𝑥2+. . . +𝑎𝑛𝐼𝑛 𝑥𝑛                     (6.8) 

Перевага зазначених багатофакторних рівнянь полягає в тому, що їх 

параметри (аі) відображають певний економічний зміст. 

Після теоретичних досліджень поставленої проблеми, вибору виду 

рівняння, збору і обробки інформації настає важлива стадія в процесі 

використання методів кореляції та регресії – визначення параметрів рівняння 

(а0, аі) і статистичних характеристик, за допомогою яких оцінюється якість 

рівняння. 
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Параметри будь-якого рівняння регресії визначаються методом 

найменших квадратів. На основі методу найменших квадратів формується 

система нормальних рівнянь, склад яких залежить від виду рівняння регресії. 

Стосовно парного лінійного рівняння і квадратичного рівняння система 

нормальних рівнянь має такий вигляд: 

                                              𝑌 = 𝑎0 + 𝑎1𝑥                                                   (6.9)   

                                           {
Σ𝑦 = 𝑛 𝑎0 + 𝑎1Σ𝑥

Σxy = a0Σx + a1Σx
2.

                                      (6.10) 

                                            𝑌 = 𝑎0 + 𝑎1𝑥 + 𝑎2𝑥
2                                      (6.11) 

                                  {

Σ𝑦 = 𝑛 𝑎0 + 𝑎1Σ𝑥 + 𝑎2Σ𝑥
2

Σ𝑥𝑦 = 𝑎0Σ𝑥 + 𝑎1Σ𝑥
2 + 𝑎2Σ𝑥

3

Σ𝑥2𝑦 = 𝑎0Σ𝑥
2 + 𝑎1Σ𝑥

3 + 𝑎2Σ𝑥
4.

                          (6.12) 

 

Найбільш важливою характеристикою рівняння, що відображає і його 

якість, і цінність, є тісність зв'язку між фактором (факторами) і результативною 

ознакою. 

Для оцінювання тісності зв'язку використовуються: 

– у парних рівняннях – парний лінійний коефіцієнт кореляції (r); 

– у парних нелінійних рівняннях – парне кореляційне відношення (  );  

– у багатофакторних множинних лінійних рівняннях – множинний 

лінійний коефіцієнт кореляції (R); 

– у множинних нелінійних рівняннях – множинне кореляційне 

відношення  (  ). 

Парний лінійний коефіцієнт кореляції обчислюється за формулою: 

                               𝑟 =
nΣxy−Σ x Σy

√(nΣ x2−(Σx)2)(nΣy2−(Σy)2)
.                                        (6.13)   

Лінійний множинний коефіцієнт кореляції, кореляційне відношення 

(парне і множинне) розраховуються за однаковою формулою: 

                              𝑅(𝜂) = √1 −
Σ(𝑦−𝑦𝑝)

2

Σ(𝑦−�̅�)2
.                                                 (6.14) 
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Для оцінювання рівня зв'язку між досліджуваними ознаками 

використовуються певні межі: 

Таблиця 6.1 – Оцінювання рівня зв’язку 

Величини 
r, R, 

До 0,5 0,5-0,6 0,6-0,7 0,7-0,8 0,8-0,9 Більше 0,9 

Сила 
зв’язку 

дуже 
низька 

низька помітна середня сильна 
дуже 

сильна 

Завдання до теми 

Задача 6.1 На підставі даних таблиці 6.2 визначте залежність між обсягом 

виробленої продукції (X) і балансовим прибутком (Y) 10 підприємств однієї з 

галузей промисловості, побудуйте рівняння регресії, розрахуйте параметри 

рівняння, обчисліть тісність зв'язку. 

Таблиця 6.2 – Вихідні і розрахункові дані для обчислення параметрів 

лінійного рівняння зв'язку 

№ 

Вихідні дані Розрахункові дані 

Обсяг наданих 

послуг, тис. у.о. (X) 

Балансовий 

прибуток, тис. 

грн. (Y)  

𝑋2 𝑌2 XY �̅�𝑥 

1 49,2 11,00     

2 48,3 9,80     

3 48,2 10,20     

4 47,9 8,56     

5 47,7 10,17     

6 47,5 9,36     

7 47,4 8,60     

8 46,0 8,21     

9 45,3 7,11     

10 44,7 6,98     

Σ 472,2 89,99     

Задача 6.2 Використовуючи такі дані, побудуйте лінійне рівняння 

регресії, обчисліть коефіцієнт кореляції та детермінації, зробіть висновки: 
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ΣX = 37,6 Σ𝑌 = 930,8 Σ𝑋𝑌 = 1311,8 

Σ𝑋2 = 55,3 Σ𝑌2 = 35060,8 Ν = 26 

Y – продуктивність корів (удій з 1 голови) ц. 

X – витрати кормів на 1 ц. молока, ц.к.ед. 

Задача 6.3 Установити, чи існує кореляційний зв’язок між масою тіла і 

артеріальним тиском?  Оцініть характер та глибину (силу) кореляційного 

зв’язку, вірогідність коефіцієнта кореляції. Дані досліджень наведено в таблиці:  

 

Маса, xi 
120 80 110 100 90 

Артеріальн

ий тиск, yi 
150 110 135 140 115 

 

Скориставшись даними попереднього завдання, провести регресійний 

аналіз. 

Порядок проведення кореляційного аналізу 

1) побудувати точкову діаграму; 

2) позначити кореляційне поле; 

3) позначити емпіричну  лінію регресії; 

4) зробити попередній висновок; 

5) обчислити середні вибіркові Õ  та Ó ; 

6) обчислити коефіцієнт кореляції; 

7) оцінити характер (прямий чи зворотній),  та глибину кореляційного 

зв’язку  

8) оцінити вірогідність коефіцієнта кореляції rx,y: 

а)    
n

r
mr

2
1
  , якщо n→∞; 

        
2

1
2






n

r
mr

 , якщо n < 100; 
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б)   
m

t
r

r

r
 ; 

в)  v = n - 2,  де  n – кількість кореляційних пар; 

г) знаючи v, знайти за таблицею критерії Стьюдента tst для трьох порогів 

вірогідності α1, α2, α3:    tst = {t0,95,…t0,99,…t0.999}; 

д) порівняти tr i tst та зробити висновок щодо вірогідності коефіцієнта 

кореляції. 

Порядок  проведення  регресійного  аналізу 

(для  лінійного  зв’язку) 

методом найменших квадратів 

1) 

 










n

i

n

i
ii

xx

xxyy
a

i
1

2

1
..

)( .

)()(

; 

2) xayb  ; 

3) записати  рівняння   y = ax + b  та побудувати  графік. 

 

Задача 6.4  Нехай задано два масиви чисел, які є відповідними 

значеннями 𝑥𝑖 та 𝑦 𝑖 ознак Х та 𝑌, що перебувають між собою у деякому 

співвідношенні: 

𝑥𝑖 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

𝑦 𝑖 3,91 6,39 7,80 9,06 9,80 10 9,58 8,7 7,86 6,09 

 

Необхідно: 1) графічним методом вияснити можливість існування 

кореляційної залежності між ознаками Х та 𝑌, встановити її тип і загальний 

вигляд рівняння регресії; 2) знайти невідомі параметри рівняння регресії Y на Х 

методом найменших квадратів; 3) оцінити силу кореляційного зв’язку між 

ознаками та зробити відповідний висновок. 

Контрольні питання 

1. Дайте визначення кореляційного зв'язку між ознаками.  
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2. Які показники слугують заходами кореляційної залежності?  

3. Наведіть класифікацію коефіцієнтів кореляції.  

4. Що таке регресійна модель?  

5. Які види регресійних моделей ви знаєте?  

6. Що таке множинна регресія?  

7. Що показує коефіцієнт детермінації?  

8. Які завдання розв’язуються на основі кореляційно-регресійного 

аналізу? 

 9. Назвіть основні етапи кореляційно-регресійного аналізу. 

Література: [1, с. 48–77; 12, с. 91–118; 15, с.100–149]. 

 

Практичне заняття № 7 

Тема. Аналіз тенденцій розвитку 

Мета: визначити типи та показники динамічного ряду, їх застосування на 

практиці, оволодіння методами їх обчислення, аналізу та подання за допомогою 

графічних зображень. 

Короткі теоретичні відомості 

Рядами динаміки в статистиці називаються ряди, які за допомогою 

показників характеризують зміну явищ у часі. Аналіз рядів динаміки є 

найефективнішим засобом оцінювання тенденції та закономірностей розвитку 

явищ. Основними елементами динамічного ряду є: рівень (окремий показник 

ряду) і час, до якого належить відповідний рівень. Рівнями ряду можуть бути 

абсолютні, середні та відносні величини.  

Для аналізу динамічних рядів необхідно знати їх види. Перш за все 

потрібно відрізняти інтервальні та моментні ряди динаміки.  

В інтервальних рядах рівні висвітлюють величину явищ за проміжок 

часу. В моментних рядах динаміки рівні висвітлюють величину явища на певну 

дату.  

На відміну від моментних рядів динаміки, рівні явищ за окремі періоди, 

тобто інтервальні ряди можна підсумовувати, одержуючи таким чином нові 
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рівні ряду за триваліший період. За повнотою часу, який відображаеться в 

рядах динаміки, їх можна поділити на повні та неповні. В повних рядах дати 

або періоди ідуть один за одним з рівними інтервалами. У неповних рядах у 

послідовності часу рівний інтервал не додержується. Методи обчислення 

середніх рівнів динамічного ряду залежить від його виду. В інтервальних рядах 

динаміки середній рівень ряду обчислюється за формулою середньої 

арифметичної простої: 

Хсер = (x1 + x2 + … + xn) / n = ∑x / n . 

 

 

Ряди динаміки – це послідовність чисел, які характеризують зміну того чи 

іншого соціально-економічного явища, тобто це ряд розміщених у 

хронологічній послідовності статистичних показників.  

Базисний ряд – коли всі показники порівнюємо з першим.  

Ланцюговий – коли всі дані порівнюємо з попереднім.  

Інтервальний ряд – характеризує зміну явищ за певний період часу.  

Моментний – характеризує стан явища на певний момент часу.  

Ряд динаміки складається з двох елементів: статистичних показників; 

моментів або періодів часу, до яких належать ці рівні.  

На основі елементів ряду динаміки визначають систему показників. Ця 

система містить такі показники:  

– абсолютний приріст;  

– темп зростання;  

– темп приросту;  

– абсолютне значення 1% приросту.  

1)Абсолютний приріст – це показник ряду динаміки, який характеризує 

на скільки одиниць змінився рівень показника порівняно з рівнем попереднього 

або базисного періоду:  

– ланцюговий ∆і=Уі–(Уі–1);  

– базисний ∆б=Уі–У0 . 
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2) Темп зростання – це показник ряду динаміки, який показує у скільки 

разів змінився поточний рівень показника, що аналізується порівняно з рівнем 

попереднього, або базового періоду.  

– ланцюговий Тзрі=Уі:Уі–1; 

– базисний Тзрб=Уі:У0  

3)Темп приросту –це показник ряду динаміки, який показує на скільки % 

змінився поточний рівень показника, порівняно з попереднім або базовим 

періодом.  

– ланцюговий Тпрі=Тзрі(%)–100 або Тпрі=Тзрі –1;  

– базисний Тпрб=Тзрб(%)–100 або Тпрб=Тзрб –1  

4) Абсолютне значення одного відсотка приросту А% можна знайти 

шляхом ділення абсолютного приросту на темп приросту за один і той самий 

період. Абсолютне значення одного відсотка приросту можна обчислити 

простішим способом — діленням початкового рівня на 100, оскільки за 100 % 

завжди беруть базисний рівень, то 1 % буде в 100 разів менший від базисного 

рівня: 𝐴% = ∆𝑡/ 𝑇 , або 𝐴% = 𝑦𝑡−1/ 100. Цей показник дає змогу визначити 

вагомість кожного відсотка приросту, і те, яка абсолютна величина 

приховується за цим відсотком. 

Середні показники рядів динаміки.  

Динамічні ряди складаються з багатьох варіаційних рівнів, а тому, як 

будь-яка статистична сукупність, вони потребують деяких узагальнювальних 

характеристик. Для цього обчислюють середні показники: середні рівні ряду, 

середні абсолютні прирости, середні темпи зростання і приросту.  

Методи обчислення середнього рівня інтервального і моментного рядів 

динаміки залежать від їхнього вигляду. В інтервальних рядах з рівними 

інтервалами середній рівень ряду обчислюють за формулою середньої 

арифметичної простої: 𝑦  = ∑ 𝑦𝑖 / 𝑛, де 𝑦𝑖 – рівні ряду; n – кількість рівнів ряду. 

 Якщо інтервальний ряд динаміки має нерівновіддалені один від одного 

рівні, то середній рівень розраховується за формулою середньої арифметичної 
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зваженої: 𝑦  = ∑ 𝑦𝑖𝑡/𝑡, де t – відрізок часу, протягом якого зберігалося це 

значення рівня у.  

У моментному ряду з рівними відрізками часу середній рівень 

обчислюється як середня хронологічна: 𝑦  = (𝑦1/2 +𝑦2+𝑦3+⋯+𝑦𝑛−1+ 𝑦𝑛 /2)/( 𝑛−1). 

У знаменнику від числа рівнів віднімають одиницю, оскільки в чисельнику 

серед доданків перший і останній рівні беруть в половинному розмірі. Якщо 

окремі періоди інтервального ряду динаміки мають різну довжину, то для 

визначення середнього рівня використовують середню арифметичну зважену: 𝑦  

= ∑ (𝑦𝑖 ∙𝑡) / ∑ 𝑡 , де 𝑦𝑖 – рівні ряду. Середній абсолютний приріст визначають як 

середню арифметичну просту з ланцюгових абсолютних приростів за певні 

періоди, знаходять, на скільки одиниць у середньому змінився рівень порівняно 

з попереднім. ∆  = ∑ ∆𝑡 /𝑛 . Для узагальнювальної характеристики темпів 

зростання за ряд років обчислюють середній темп (коефіцієнт) зростання 𝐾̅ . Він 

показує, у скільки  разів у середньому кожен даний рівень ряду більший (або 

менший) від попереднього рівня. Для динамічних рядів з рівними проміжками 

між датами середній темп зростання обчислюється за формулою середньої 

геометричної: 𝐾̅  = √K1 ∙  K2 ∙  K3 ∙  … ∙  Kn
n

 , де 𝐾̅𝑖 – коефіцієнти зростання за 

окремі періоди часу; n – кількість ланцюгових темпів зростання. 

Інтерполяція та екстраполяція. Прогнозування на основі рядів динаміки  

Під час аналізу рядів динаміки доводиться стикатися з такими випадками, 

коли в рядах відсутні дані про їхні рівні за той або інший період. Такі дані 

можуть бути відсутні або всередині ряду, або спочатку чи в кінці його. 

Приблизне визначення відсутніх рівнів усередині одноякісного періоду, коли 

відомі рівні, що лежать по обидві сторони невідомого, називають 

інтерполяцією ряду динаміки. Приблизне визначення невідомих рівнів, що 

лежать за його межами, тобто в майбутньому (або в минулому), називають 

екстраполяцією ряду динаміки. Відповідно екстраполювання може 

здійснюватися як у бік майбутнього (перспективна екстраполяція), так і у бік 

минулого (ретроспективна екстраполяція). По суті, екстраполяція являє собою 
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продовження ряду динаміки на основі виявленої закономірності зміни рівнів за 

досліджуваний відрізок часу. 

 Інтерполяцію (як і екстраполяцію) здійснюють виходячи з припущення, 

що зміни в межах періоду, що виражають закономірність розвитку, відносно 

стійкі, тобто що ні виявлена тенденція, ні її характер не зазнали і не зазнають 

суттєвих змін у тому проміжку часу, рівні якого нам невідомі. Щоб мати досить 

надійні результати обчислення відсутніх рівнів, інтерполяцію та екстраполяцію 

слід проводити в межах однорідних періодів, яким властива одна 

закономірність розвитку. Інтерполяцію та екстраполяцію ряду динаміки можна 

проводити різними способами. Найпростішим способом є використання 

середніх характеристик досліджуваного ряду динаміки: середнього 

абсолютного приросту (у разі стабільних ланцюгових абсолютних приростів) і 

середнього коефіцієнта зростання (у разі стабільних темпів зростання). Однак 

визначення відсутніх рівнів ряду динаміки, і особливо у разі екстраполяції, 

найчастіше пов’язують з аналітичним вирівнюванням рядів способом 

найменших квадратів, який дає точніші результати. При цьому для виходу за 

межі періоду, для якого знайдена залежність від часу, досить продовжити 

значення незалежної змінної – часу. Дослідження динаміки суспільних явищ і 

виявлення основної тенденції їх розвитку в минулому дають підставу для 

визначення їхніх майбутніх розмірів. Велику роль у плануванні має 

екстраполяція, яка дає змогу прогнозувати соціально-економічні явища. 

Прогнозування є важливим етапом планової роботи. Під прогнозуванням 

розуміють процес наукового виявлення важливих шляхів і результатів 

майбутнього розвитку соціально–економічних явищ, оцінювання показників, 

що характеризують ці явища для більш або менш віддаленого майбутнього. 

Розрізняють короткострокові прогнози (від кількох днів до одного року), 

середньострокові (від одного року до 5 років) і довгострокові прогнози (понад 5 

років). Застосування екстраполяції для прогнозування базується на припущенні, 

що характер динаміки, тобто певна закономірність (тенденція) зміни  

досліджуваного явища, яка мала місце для певного періоду часу в минулому, 
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збережеться на обмеженому відрізку в майбутньому. Така екстраполяція 

справедлива, якщо система розвивається еволюційно в досить стабільних 

умовах. Чим крупніша система, тим більш імовірно збереження параметрів її 

зміни, звісно, на невеликий строк.  

У зв’язку з цим прогнозуванню має передувати ретельний аналіз 

комплексу взаємопов’язаних чинників, які в майбутньому будуть визначати 

тенденцію розвитку досліджуваного соціально-економічного явища. 

Завдання до теми 

Задача 7.1 Використовуючи взаємозв'язок показників динаміки, визначте 

рівні ряду динаміки і відсутні в таблиці 1 ланцюгові показники динаміки.  

Порядок виконання завдання:  

Розрахунок показників динаміки виконаємо, виходячи з взаємозв'язку цих 

показників, дані занесемо в таблицю.  

Таблиця 7.1–Динаміка товарообігу туристичної фірми (в порівнянних 

цінах) 

Роки 
Товарообіг, 

тис. грн 

У порівнянні із 

попереднім роком 

абсолютний приріст 

 тис. грн. 

темп росту, 

% 

 

темп 

приросту, 

% 

абсолютне 

значення 1% 

приросту 

 

2010 92,5     

2011  4,8    

2012   104,0   

2013 
   5,8 

 

2014 
    1,15 

2015 
 

7,0 
   

 

Задача 7.2 Вантажообіг залізниць в двох країнах характеризується 

такими даними:  

Таблиця 7.2 – Вантажообіг залізниць, млрд. тарифних т.км. 

Роки 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Країна А 1800 1904 2050 2295 2337 2440 2464 

Країна Б 950 1058 1146 1243 1300 1480 1250 
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Для порівняльного аналізу вантажообігу залізниць ву двох країнах:  

– приведіть ряди динаміки до загальної основи;  

– визначте коефіцієнт випередження вантажообігу залізниць в країні А 

порівняно з країною Б;  

– зробіть висновки. 

Порядок виконання завдання:  

1) Різні значення абсолютних рівнів розглянутих рядів динаміки 

ускладнюють виявлення особливостей вантажообігу залізниць в країнах А і Б. 

Наведемо абсолютні рівні рядів динаміки до загальної основи, прийнявши за 

постійну базу порівняння 2010 рік та отримаємо дані у % до 2010 року. 

Отримані відносні рівні рядів динаміки проаналізуємо.  

Таблиця 3 – Динаміка вантажообігу залізниць, у % до 2010 року 

Роки 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Країна А 100 

      

Країна Б 100 

      

 

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

2) Зіставивши базисні темпи зростання вантажообігу залізниць у країні А 

й в країні Б, отримаємо коефіцієнт випередження – відносний показник, що 

характеризує випередження (якщо він більше одиниці) або відставання (якщо 

менше одиниці) в розвитку країн: 

k = 

3)Висновки:_____________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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Теми рефератів 

1. Динамічний ряд як база аналізу й прогнозування соціально-

економічного розвитку. 

2. Статистичні характеристики динамічних рядів і їх взаємозв'язок. 

3. Методи обчислення середнього рівня динамічного ряду. 

Контрольні питання 

1. Що називається рядами динаміки? 

2. Які види рядів динаміки ви знаєте? 

3. Які умови побудови рядів динаміки? 

4. Назвіть відносні показники динамічного ряду. 

5. Яка різниця між базисними та ланцюговими показниками динаміки? 

6. Які показники динаміки Вам відомі? 

7. Яким чином виявляють сезонні коливання? 

Література: [3; 4, 6–8; 15, 20]. 

 

Практичне заняття № 8 

Тема. Індексний метод аналізу 

Мета: розглянути сутність і теоретико-методологічні засади індексного 

методу аналізу. 

Короткі теоретичні відомості 

Для характеристики соціально-економічних явищ і процесів статистика 

широко використовує узагальнювальні показники у вигляді середніх, відносних 

величин та коефіцієнтів. Одним з таких узагальнювальних показників і є індекс. 

У широкому розумінні слово «Index» у перекладі з латини означає «показник». 

Індексом у статистиці називається відносний показник, що характеризує зміну 

рівня соціально-економічного явища в часі, порівняно з планом, базисним 

періодом або у просторі. У статистичних дослідженнях складних соціально-

економічних явищ і процесів виділяють три великі сфери застосування 

економічних індексів. До першої сфери застосування індексів належить 

порівняльна характеристика несумірних сукупностей у часі. Сюди належать 
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синтетичні індекси динаміки, індекси виконання плану і територіальні індекси. 

Індекси динаміки показують зміну якого-небудь складного явища в звітному 

періоді порівняно з базисним. Індекс виконання плану використовують для 

порівняння досягнутого рівня з плановими завданнями. 

Територіальні індекси застосовують для просторового порівняння рівнів 

урожайності, цін, продуктивності праці і т. п., у різних регіонах. Друга сфера 

застосування індексів полягає в їх використанні для факторного аналізу 

складного явища через систему взаємозв’язаних індексів. До таких складних 

явищ можуть бути віднесені: вартість виробленої чи реалізованої продукції, 

фонд заробітної плати, валовий збір зерна тощо. Так, вартість виробленої 

продукції дорівнює добутку цін на кількість продукції, валовий збір зерна – 

добутку урожайності на посівну площу, фонд заробітної плати – добутку 

заробітної плати одного працівника на їх чисельність і т.п. За допомогою 

третьої сфери застосування індексів проводять аналіз динаміки середніх 

величин, зміна яких піддається впливу структурних зрушень у середині 

досліджуваної сукупності. У зв’язку з цим, велике значення має вивчення 

впливу структурних зрушень на динаміку середніх показників через 

застосування системи взаємозв’язаних індексів змінного складу, постійного 

(фіксованого) складу і структурних зрушень.  

Класифікація індексів. Методологічні принципи їх побудови. Усі 

економічні індекси статистика класифікує за трьома основними ознаками: а) за 

характером досліджуваних об’єктів; б) за ступенем охоплення елементів 

сукупності; в) за методикою розрахунку загальних індексів. За характером 

досліджуваних об'єктів індекси ділять на індекси об'ємних (кількісних) і 

якісних показників. До першої групи належать індекси фізичного обсягу 

продукції промисловості, сільського господарства, будівництва тощо. До другої 

групи якісних показників належать  індекси цін, собівартості, урожайності та 

ряд інших. За ступенем охоплення елементів сукупності індекси ділять на: а) 

індивідуальні; б) загальні; в) групові. 
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Індивідуальні індекси характеризують зміну окремих елементів складного 

явища. У теорії індексів показник, зміну якого характеризує індекс, називається 

індексованою величиною. Індивідуальні індекси позначають малою 

латинською буквою «і», продукцію в натуральному виразі – через «q», ціну 

одиниці товару – через «р», собівартість одиниці продукції – через «z» і т.д. 

Індивідуальні індекси цих ознак визначаються за формулами: а) фізичного 

обсягу:  iq = q1/q0; б) ціни одиниці товару: ip = p1/p0; в) собівартості одиниці 

продукції: iz = z1/z0, де iq, ip, iZ – індивідуальні індекси фізичного обсягу, ціни і 

собівартості одиниці продукції; q1, q0; р1, р0; z1, z0 – фізичний обсяг, ціна, 

собівартість у звітному і базисному періодах. Загальні індекси характеризують 

зміну сукупності в цілому і являють собою відносні числа, що визначають 

зміни в часі порівняно з плановим, базисним періодами або в просторі 

складного явища, яке складається з несумірних елементів. Груповими або 

субіндексами називаються такі індекси, які охоплюють не всі елементи 

сукупності, а тільки яку-небудь частину або їх групу. Базисні і ланцюгові 

індекси обчислюють у тих випадках, коли доводиться вивчати яке-небудь 

явище суспільного життя за ряд послідовних років.  

Базисні та ланцюгові індекси, зв'язок між ними. Інтегральний індекс 

динаміки За допомогою індивідуальних індексів порівнюють дані лише за два 

періоди. Дуже часто під час аналізу того чи іншого суспільного явища 

доводиться оперувати даними за три і більше послідовних періодів. У цих 

випадках виникає питання про вибір бази порівняння. Залежно від того, що 

приймається за базу порівняння, індекси можуть бути базисними та 

ланцюговими. Базисні індекси одержують шляхом порівняння абсолютних 

рівнів кожного періоду з рівнем якогось періоду (звичайно початкового), 

прийнятого за базу порівняння. Ланцюгові індекси одержують шляхом 

порівняння абсолютного рівня кожного періоду з рівнем попереднього періоду. 

Між базисним і ланцюговим індивідуальними індексами існує взаємозв’язок, 

що дає змогу переходити від ланцюгових індексів до базисних і навпаки. 

Послідовне перемноження ланцюгових індексів дає базисний індекс 
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відповідного періоду. Ланцюгові індекси можна одержати з базисних шляхом 

ділення відповідного базисного індексу на попередній базисний індекс. 

Методика обчислення базисних та ланцюгових індексів наочно свідчить про те, 

що індивідуальні індекси нічим не відрізняються від відносних величин 

динаміки. Застосування базисних або ланцюгових індивідуальних індексів 

залежить від мети дослідження. Якщо треба охарактеризувати динаміку явища 

порівняно з певним періодом, то обчислюють базисні індекси, а якщо треба 

виявити результати зміни кожного окремого періоду порівняно з попереднім — 

ланцюгові індекси. Інша справа, якщо нам потрібно обчислити загальні індекси 

базисним або ланцюговим способом, тому що завжди виникає питання про 

використання постійних або змінних ваг, оскільки, залежно від мети 

дослідження, використовуються і ті, і інші. Якщо для всього індексного ряду 

застосовують ваги на рівні одного і того самого періоду, то базисні та 

ланцюгові індекси мають постійні ваги, а якщо ваги змінюються від одного 

індексу до другого, то індекси мають змінні ваги. Для індексів із постійними 

вагами зберігається співвідношення між ланцюговими і базисними індексами, 

яке встановлено для індивідуальних індексів. Важливе значення під час 

дослідження динаміки соціально-економічного процесу чи явища має 

інтегральний індекс динаміки, який обчислюється за формулою: 

                          I = 
1

𝑛
∑

𝑞𝑖𝑘

𝑞𝑖п

𝑛
𝑖=1                                      (8.1) 

 

де 𝑞𝑖п–показник на початок i-го періоду; 𝑞𝑖𝑘 – показник на кінець i-го періоду; n 

– число періодів. Індекс динаміки, обчислений за формулою (8.1), характеризує 

середньостатистичну динаміку досліджуваного процесу, оскільки він охоплює 

всі індивідуальні ланцюгові індекси ряду динаміки, обчислені як відношення 

кожного наступного рівня ряду до попереднього. Незважаючи на можливі 

коливання динаміки ряду протягом певного періоду часу (наприклад, протягом 

декількох років), інтегральний індекс дозволяє визначити загальну тенденцію 
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динамічного ряду за цей період з урахуванням усіх індивідуальних ланцюгових 

індексів. 

Залежно від методології обчислення, загальні та групові індекси діляться 

на агрегатні та середні з індивідуальних індексів. Агрегатні індекси є основною 

формою економічних індексів, а середні із індивідуальних індексів – 

похідними, отриманими в результаті перетворення агрегатних індексів. 

Агрегатний індекс є основною формою економічного індексу. Його назва 

пішла від латинського слова «aqqreqo» – приєдную. Чисельник і знаменник 

цього індексу являє собою агрегат, набір різнорідних елементів. Отже, 

агрегатним індексом у статистиці називається загальний індекс, який є 

відношенням сум добутків індексованих (зіставлюваних) величин 

порівнюваних періодів до їх ваг. Під час побудови формул агрегатних індексів 

використовують таке правило: якщо індексована величина – якісний показник, 

який знаходять шляхом ділення (ціна, собівартість, урожайність тощо), ваги 

беруться звітного періоду, а якщо індексована величина – кількісний показник, 

який можна підсумувати (фізичний обсяг продукції, чисельність працівників, 

посівна площа), ваги беруться базисного періоду. Покажемо застосування цього 

правила під час побудови формул агрегатних індексів. Загальний індекс цін 

визначається за формулою:  

                                 Ip = 
∑𝑝1𝑞1

∑𝑝0𝑞0
                                                       (8.2) 

Цей індекс показує, як змінилися ціни на всі досліджувані товари в 

звітному періоді порівняно з базисним. Загальний індекс фізичного обсягу 

обчислюється за формулою:  

                                Iq = 
∑𝑝0𝑞1

∑𝑝0𝑞0
.                                                         (8.3) 

Цей індекс показує зміну кількості виробленої або реалізованої продукції 

в звітному періоді порівняно з базисним. Загальний індекс обсягу 

товарообороту показує зміну виробництва або реалізації продукції в звітному 

періоді порівняно з базисним у фактичних цінах:  
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                                 Ipq = 
∑𝑝1𝑞1

∑𝑝0𝑞1
.                                                             (8.4) 

Ці індекси взаємозв'язані залежністю:  

                                 Ip Iq  Ipq.                                                        (8.5) 

Індекси змінного і фіксованого складу та структурних зрушень, їх 

взаємозв’язок. Для якісних показників, таких як середня ціна, собівартість, 

урожайність та інших по однойменній продукції, але віднесеної до різних 

об'єктів, обчислюють загальні індекси змінного, постійного (фіксованого) 

складу і структурних зрушень. Індекс, який характеризує спільний вплив обох 

чинників, називається індексом змінного складу і визначається за формулою:  

                           IЗ.С. = 
∑𝑧1𝑞1

∑𝑞1
∶  
∑𝑧0𝑞0

∑𝑞0
                                                          (8.8) 

На величину індексу собівартості змінного складу впливають зміни рівнів 

собівартості і зміни в структурі (її складі). Щоб виявити роль кожного чинника 

в загальній динаміці середньої, потрібно індекс змінного складу розкласти на 

два індекси-співмножники, кожний з яких відображає вплив тільки одного 

чинника.  

Перший індекс, який характеризує вплив тільки індексованої величини (в 

якому змінюється лише собівартість), називається індексом постійного 

(фіксованого) складу. Він обчислюється за формулою:  

                                I ПОСТ = 
∑𝑧1𝑞1

∑𝑞1
∶  

∑𝑧0𝑞1

∑𝑞1
 .                                          (8.9) 

Другий індекс показує, як змінюється середній рівень (середня 

собівартість) тільки за рахунок зміни структури явища (структури продукції). 

Він називається індексом структурних зрушень і визначається за формулою:  

                                       I СТР  = 
∑𝑧0𝑞1

∑𝑞1
∶  
∑𝑧0𝑞0

∑𝑞0
.                                (8.10) 

Ці індекси взаємозв'язані співвідношенням: IЗ.С. = I ПОСТ × I СТР. 

Індекси Ласпейреса, Пааше і Фішера.  

Індекс споживчих цін Наведений вище спосіб обчислення агрегатних 

індексів фізичного обсягу продукції та цін відображає практику вітчизняної 

статистики. У багатьох країнах індекси фізичного обсягу продукції та цін також 
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обчислюються аналогічним чином. Разом з тим, у міжнародній статистиці для 

розрахунків агрегатних індексів фізичного обсягу продукції та цін 

застосовуються й інші форми індексів, пов'язаних з вибором сумірників (ваг) 

індексів. Під час обчислення вищенаведених індексів використані ваги 

базисного і звітного періодів: у індексі фізичного обсягу продукції – ваги 

базисного періоду, а у індексі цін – ваги звітного періоду. Проте зазначений 

вибір ваг під час побудови агрегатних індексів фізичного обсягу продукції і цін 

не можна вважати обов'язковим в усіх випадках. У статистиці багато задач 

можуть і повинні розв'язуватися по-різному, залежно від конкретної мети і 

особливостей дослідження. У зв'язку з цим у статистичному аналізі 

використовуються дві форми індексів фізичного обсягу продукції та цін з 

базисними і звітними вагами – відповідно індекси Ласпейреса і Пааше: 

Назва індексу Агрегатні індекси 

фізичного обсягу 

продукції 

цін 

Індекс з базисними 

вагами  

(формула Ласпейреса) 

I q = 
∑𝑞1𝑝0

∑𝑞0𝑝0
 I p = 

∑𝑞0𝑝1

∑𝑞0𝑝0
 

Індекс з вагами звітного 

періоду 

 (формула Пааше) 

I q = 
∑𝑞1𝑝1

∑𝑞0𝑝1
 I p = 

∑𝑞1𝑝1

∑𝑞1𝑝0
 

«Ідеальна» формула 

Фішера Iф  = √
∑𝑞1𝑝0

∑𝑞0𝑝0
∗
∑𝑞1𝑝1

∑𝑞0𝑝1
 Iф  = √

∑𝑞0𝑝1

∑𝑞0𝑝0
∗
∑𝑞1𝑝1

∑𝑞1𝑝0
 

 

Індексованою величиною обох індексів цін Пааше і Ласпейреса є ціни. 

Вагами ж у індексі цін Пааше виступає кількість продукції звітного періоду, а в 

індексі цін Ласпейреса – кількість продукції базисного періоду. Ці індекси не 

ідентичні. Значення індексів цін Пааше і Ласпейреса для одних і тих самих 

даних не збігаються, тому що мають різний економічний зміст. Індекс Пааше 

характеризує зміни цін у звітному періоді порівняно з базисним по продукції 

(товарах і послугах), реалізованій у звітному періоді, і фактичну економію 

(перевитрати) від зміни цін, тобто індекс цін Пааше показує, на скільки 

продукція у звітному періоді стала дорожчою (дешевшою), ніж у базисному. 
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Індекс Ласпейреса показує, на скільки змінились ціни у звітному періоді 

порівняно з базисним, але по тій продукції, яка була реалізована в базисному 

періоді, та економію (перевитрати), які можна було б одержати від зміни цін, 

тобто умовну економію (перевитрати). Інакше кажучи, індекс цін Ласпейреса 

показує у скільки разів продукція базисного періоду подорожчала (стала 

дешевшою) через зміну цін на неї у звітному періоді. Як правило, індекс цін, 

розрахований за формулою Пааше, дещо занижує, а за формулою Ласпейреса – 

завищує темпи інфляції. Ця систематична залежність двох індексів відома в 

статистиці як ефект Гершенкрона. 

Індекс Фішера через складнощі розрахунку і труднощі економічної 

інтерпретації на практиці використовується досить рідко, найчастіше – під час 

обчислення індексів цін за тривалий період часу для згладжування тенденцій в 

структурі та складі обсягу продукції, у яких відбуваються значні зміни 

Завдання до теми 

Задача 8.1 Динаміку витрат праці на підприємстві, що виробляє столову 

білизну, показано в табл. 8.1 

Таблиця 8.1 – Вихідні дані  

Назва продукції 

Витрати праці за квартал,  

тис. людино-год. 
Індивідуальні індекси 

базовий  

t0q0 

поточний 

 t1q1 

трудомісткості 

it 

обсягу 

виробленої 

продукції iq 

Скатерки 400 520 1,25 1,04 

Рушники 110 100 1,00 0,909 

Серветки 59 78 1,00 1,10 

Разом 569 698 × × 

 

Визначити такі загальні індекси: обсягу витрат праці на виробництво 

продукції; трудомісткість та продуктивність праці; обсягу виробленої 

продукції. Перевірити взаємозв’язок між індексами і зробити висновки. 

Задача 8.2 За даними табл. 8.2 обчислити індекси середніх витрат 

матеріалу змінного, фіксованого складу і структурних зрушень. Перевірити 

взаємозв’язок між трьома індексами. Зробити висновки.  
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Таблиця 8.2 – Вихідні дані  

Технологія 

розкрою 

матеріалу 

Витрати матеріалу на один виріб 

за період, м 

Кількість виготовлених виробів 

за період, тис. шт. 

базовий  

х0 

поточний 

х1 

базовий  

f0 

поточний 

f1 

Традиційна 0,8 0,6 45 20 

Удосконалена 0,5 0,5 12 36 

Разом × × 57 56 

 

Контрольні питання 

1. Що характеризує індекс у статистиці та які ви знаєте сфери його 

застосування?  

2. За якими ознаками класифікуються індекси? 

 3. Які індекси називаються індивідуальними, загальними та груповими?  

4. Які індекси називаються базисними і ланцюговими та як вони 

обчислюються?  

5. Що таке інтегральний індекс динаміки, коли використовується і як він 

обчислюється?  

6. Які індекси називаються агрегатними?  

7. Як обчислюються загальні індекси цін і фізичного обсягу? Як вони 

зв’язані між собою?  

8. Які індекси називаються середньозваженими і як вони утворюються? 

9. Як обчислюються абсолютні прирости від зміни цін та зміни кількості 

виробленої або реалізованої продукції? 

 10. Як виконується факторний аналіз середньої величини складного явища? 

Література: [1, 3, 12, 15,  17]. 

 

Практичне заняття № 9 

Тема. Вибіркове спостереження 

Мета: вивчити методичні основи вибіркового методу, набути навичок 

розв’язання задач за допомогою вибіркового методу. 
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Короткі теоретичні відомості 

Дуже важливо розуміти сутність вибіркового спостереження. А також 

визначати його переваги та недоліки.  

Вибіркове спостереження – це таке спостереження, за якого 

характеристика всієї сукупності одиниць дається за деякою їхньою частиною, 

відібраною у випадковому порядку.  

Уся сукупність одиниць, з якої здійснюється відбір, називається 

генеральною сукупністю (з кількістю одиниць M). Відібрана частина одиниць 

сукупності, тобто частина, яка потрапила до вибірки, називається вибірковою 

сукупністю (з кількістю одиниць N).  

Частка одиниць генеральної сукупності, яка має альтернативну 

варіативну ознаку, називається генеральною часткою (Р):  

                                              𝑃 =
𝑀

𝑁
   ,                                                           (9.1)  

де М – кількість одиниць генеральної сукупності, які мають альтернативну 

ознаку.  

Частка одиниць вибіркової сукупності, яка має задану альтернативну 

ознаку, називається вибірковою часткою.  

Переваги вибіркового спостереження:  

1. Економія праці.  

2. Оперативність.  

3. Більш докладна програми спостереження.  

4. Менша кількість помилок реєстрації.  

Вибіркове спостереження організується так само, як і суцільне. Окрім 

того, під час вибіркового спостереження вирішуються такі питання:  

1) визначається частина сукупності, яка підлягає вибірковому 

спостереженню;  

2) встановлюється спосіб проведення відбору частини сукупності;  

3) виконується безпосередній відбір;  
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4) визначається, у який спосіб на основі результатів вибіркового 

спостереження отримати необхідні характеристики всієї сукупності.  

Найважливішою умовою проведення вибіркового спостереження є 

правильний відбір одиниць сукупності, тобто: 

 – суто об'єктивний відбір, за якого кожна одиниця сукупності отримує 

рівну можливість потрапляння до вибірки;  

– кількість відібраних одиниць сукупності має бути достатньою.  

Недоліки вибіркового спостереження: 

– можливість помилок реєстрації (притаманних будь-якому 

статистичному спостереженню); 

– можливість помилок репрезентативності або представництва 

(притаманних лише несуцільному спостереженню).  

Види відбору одиниць з генеральної сукупності  

1. Індивідуальний – коли за один прийом відбирається одна одиниця.  

2. Груповий – коли за один прийом відбираються декілька одиниць, тобто 

партія або серія. Комбінований - передбачає поєднання двох попередніх видів 

відбору.  

Схеми відбору 

1. Безповторний – за якого кожна відібрана одиниця не повертається до 

генеральної сукупності, тобто не може двічі потрапити до вибірки  

2. Повторний – за якого одна і та ж сама одиниця сукупності може 

потрапити до вибірки декілька разів.  

Існують такі способи відбору одиниць (найбільш поширені): 

1. Власно-випадковий – коли спостереженням охоплюється частина 

сукупності, відібрана у випадковому порядку. При цьому для кожної одиниці 

заготовлюють жетон або білет з порядковим номером, а потім у випадковому 

порядку відбирають необхідну кількість жетонів. Може бути повторним і 

безповторним.  

2. Механічний – коли вся генеральна сукупність розбивається на рівні за 

обсягом частини або групи за випадковою ознакою, що є нейтральною до 
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досліджуваної. При цьому розмір інтервалу у генеральній сукупності дорівнює 

оберненій величині відносного обсягу вибірки (наприклад, обсяг вибірки 

дорівнює 2 %. Тоді відбирають і перевіряють кожну 50-ту одиницю сукупності. 

Механічний відбір за точністю результатів є близьким до випадкового. Тому 

для визначення середньої помилки механічної вибірки використовують такі ж 

самі формули, як при власно –  випадковому відборі. Механічний відбір може 

бути тільки безповторним.  

Типовий – застосовується тоді, коли сукупність є неоднорідною за 

досліджуваною ознакою. Спочатку виконують групування досліджуваної 

сукупності на однорідні типові групи за суттєвою ознакою, від якої залежить 

досліджуваний показник. Потім з кожної групи власно-випадковим або 

механічним способом відбирають кількість одиниць, пропорційну питомій вазі 

кожної групи генеральної сукупності.  

Визначення розміру помилки випадкової вибірки 

Зведені показники для всієї сукупності ніколи не дорівнюватимуть 

показникам, розрахованим за даними вибіркового спостереження, через 

помилки спостереження, які бувають двох видів:  

1. Помилки реєстрації (притаманні будь-якому статистичному 

дослідженню).  

2. Помилки репрезентативності (притаманні лише вибірковому 

спостереженню): 

 – випадкові – виникають через те, що вибіркова сукупності недостатньо 

відтворює генеральну сукупність через несуцільний характер спостереження;  

 – систематичні – виникають унаслідок порушення принципу випадкового 

відбору. 
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Таблиця 9.1 – Формули для визначення помилок і чисельності вибірки 

Спосіб 

формування 

вибірки 

Середня помилка 

вибіркової 

середньої 

Гранична помилка 

вибіркової 

середньої 

Необхідна 

чисельність вибірки 

Випадковий 

повторний 
𝜇 =

𝜎𝑥 

√𝑛
 ∆𝑋 =

𝜎𝑥 

√𝑛
∙ 𝑡 𝑛 =

𝜎𝑥 
2

∆𝑋2
 

Випадковий 

бесповторный 
𝜇 =

𝜎𝑥 

√𝑛
∙ √1 −

𝑛

𝑁
 ∆𝑋 =

𝑡 ∙ 𝜎𝑥 

√𝑛
∙ √1 −

𝑛

𝑁
 𝑛 =

𝑡2 ∙ 𝜎𝑥 
2 ∙ 𝑁

∆𝑋2 ∙ 𝑁 + 𝑡2 ∙ 𝜎𝑥 
2 

Механічний 𝜇 =
𝜎𝑥 

√𝑛
∙ √1 −

𝑛

𝑁
 ∆𝑋 =

𝑡 ∙ 𝜎𝑥 

√𝑛
∙ √1 −

𝑛

𝑁
 𝑛 =

𝑡2 ∙ 𝜎𝑥 
2 ∙ 𝑁

∆𝑋2 ∙ 𝑁 + 𝑡2 ∙ 𝜎𝑥 
2 

Типовий 𝜇 = √
�̅�м𝑐
2

𝑛𝑖
∙ (1 −

𝑛𝑖
𝑁𝑖
) 𝜇 = 𝑡 ∙ √

�̅�м𝑐
2

𝑛𝑖
∙ (1 −

𝑛𝑖
𝑁𝑖
) 𝑛 =

𝑡2 ∙ �̅�м𝑐
2 ∙ 𝑁𝑖

∆𝑋2 ∙ 𝑁𝑖 + 𝑡2 ∙ �̅�м𝑐
2

 

Серійний 𝜇 = √
�̅�м𝑐
2

𝑛𝑐
∙ (1 −

𝑛𝑐
𝑁𝑐
) 𝜇 = 𝑡 ∙ √

�̅�м𝑐
2

𝑛𝑐
∙ (1 −

𝑛𝑐
𝑁𝑐
) 𝑛 =

𝑡2 ∙ �̅�м𝑐
2 ∙ 𝑁𝑐

∆𝑋2 ∙ 𝑁𝑐 + 𝑡2 ∙ �̅�м𝑐
2

 

де 𝜇 – середня помилка вибірки (репрезентативності);   ∆𝑋 – гранична помилка 

вибіркової середньої;    𝜎𝑥  – середнє квадратичне відхилення;  �̅�𝑖
2 – групова 

дисперсія;  �̅�𝑖�̃�
2  – межсерійна дисперсія;   𝑡 – кратність помилки;   𝑛 – 

чисельність вибірки (𝑛𝑖 – типової, 𝑛𝑐 – серійної);  𝑁 – чисельність генеральної 

сукупності (𝑁𝑖 – типової, 𝑁𝑐 – серійної);   
𝑛

𝑁
 – обстежена частина сукупності 

(частка вибірки); 1 −
𝑛

𝑁
 – необстежена частина сукупності; 𝑃 – ймовірність 

середньої помилки [F(t)]. 

Середня помилка вибірки для частки сукупності визначається під час 

відбору: 

повторному 𝜇 =
√𝑤∙(1−𝑤)

√𝑛
 ; 

бесповторному 𝜇 =
√𝑤∙(1−𝑤)

√𝑛
∙ √1 −

𝑛

𝑁
 , 

де 𝑤 – частка цієї ознаки у вибірці; 1 − 𝑤 – частка протилежної ознаки у 

вибірці. 
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Завдання до теми 

Задача 9.1 Під час безповторного відбору 400 (𝑛) підприємства їх 1000 

(𝑁) наявних у регіоні встановлено, що 36 % (𝑤) підприємств опинилися у 

звітному році збитковими. У яких межах з ймовірністю P = 0,95 укладена 

генеральна частка збиткових підприємств? 

Задача 9.2 На підприємстві у 400 (𝑛) працівників, при вибірковому 

обстеженні середня зарплата склала 7020 грн. (�̅�), при середньому 

квадратичному відхиленні 495 грн. (𝜎𝑥 ). З якою ймовірністю (𝑃) можна 

гарантувати, що помилка репрезентативності (∆𝑋) не перевищує 80 грн.? 

Задача 9.3 При перевірці ваги імпортованого вантажу на митниці 

методом випадкової повторної вибірки було відібрано 200 виробів (𝑛). У 

результаті була встановлена середня вага виробу 30 гр. (�̅�) при середньому 

квадратичному відхиленні 4 г. (𝜎𝑥 ). З ймовірністю 0,997 (𝑃) визначити межі, в 

яких знаходиться середній вага виробів у генеральній сукупності. 

Задача 9.4 В області, що складається з 20 районів (𝑁�̃�), проводилися 

вибіркові обстеження цін на гарячі тури на основі відбору серій (4 районів – 

𝑛𝑐). Вибіркові середні по районам склали 14,5 тис. у. о .; 16 тис. у. о .; 15,5 тис. 

у. о. і 14 тис. у. о. (𝑋𝑖). З ймовірністю 0,954 (𝑃) знайдіть межі цін по всій 

області. 

Задача 9.5 Для визначення частки працівників комерційних банків 

області у віці старше 40 років, була організована типова вибірка пропорційно 

чисельності працівників чоловічої і жіночої статі з механічним добором 

усередині груп. Загальне число співробітників – 12 002 (𝑁𝑖) осіб, у тому числі: 

7000 (𝑁1) чоловіків та 5000 (𝑁2) жінок. На основі попередніх обстежень відомо, 

що середня з внутрішньо групових дисперсій склала 1600 (�̅�𝑖
2). Визначте 

необхідний обсяг вибірки за ймовірності 0,997 (𝑃) і помилки 5 % (∆𝑋). 
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Контрольні питання 

1. У чому особливість вибіркового методу?  

2. Які основні способи відбору елементів у вибірку?  

3. Які види вибірки ви знаєте?  

4. Що таке помилка вибірки та її види?  

5. Як виглядає довірчий інтервал для оцінювання середнього значення?  

6. Які чинники визначають потрібний обсяг вибірки для дослідження?  

7. Як визначаються межі довірчого інтервалу для оцінювання середнього       

квадратичного відхилення нормального розподілу? 

Література: [1, с.138–153; 12, с.268–298; 15, с.149–172; 22, с.7–240; 23]. 
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2 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 

Оцінка  виставляється згідно з існуючим положенням за стобальною 

системою. Основними критеріями оцінювання є: повнота виконання завдань; 

правильність виконання завдань; здатність студента до творчого застосування 

набутих ним знань, умінь і навичок; здатність студента викладати матеріал 

на папері логічно, послідовно, з дотриманням вимог ЄСКД і ЄСТД. 

Оскільки  робота складається із завдань, доцільно результати виконання 

кожного з цих завдань оцінювати окремо, а потім, на підставі цього виводити 

підсумкову оцінку. Виходячи з вищесказаного, запропоновані такі критерії 

оцінювання. 

Незадовільно (1–59 балів / F–FX) оцінюється робота, у якій студент не 

виконав завдання, не зміг викласти основні теоретичні положення і не має 

навичок їх практичного застосування. 

Оцінку «задовільно» (60–63 бали / E) одержує студент, який у 

трактуванні теоретичних положень припускається значних неточностей, а у 

викладенні аналітичної частини допускає значні помилки. 

Оцінку «задовільно» (64–73 бали / D) одержує студент, який у 

трактуванні теоретичних положень припускається значних неточностей, у 

викладенні аналітичної частини допускає незначні помилки, не вміє самостійно 

аналізувати, узагальнювати, робити висновки. 

Оцінка «добре» (74–81 бал / С) виставляється студенту тоді, коли він 

може самостійно аналізувати, узагальнювати, робити висновки та пропозиції, 

але у роботі мають місце неточності. 

Оцінка «добре» (82–89 балів / В) виставляється студенту тоді, коли він 

може самостійно аналізувати, узагальнювати, робити висновки та пропозиції, 

але у роботі відсутні елементи наукової новизни й оригінальності.  

Оцінка «відмінно» (90–100 балів / А) виставляється студенту тоді, коли 

він може самостійно аналізувати, узагальнювати та робити висновки, 

пропозиції мають елементи наукової новизни. 
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