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Статистична таблиця – це таблиця, яка містить результати
зведення та групування статистичних матеріалів.

4.1 Статистичні таблиці, їх призначення, види та правила побудови
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Статистична таблиця складається із підмета і присудка.
Підметом є об'єкт дослідження, тобто те, що характеризує

таблиця; присудком є показники, які характеризують об’єкт
дослідження.



Макет статистичної таблиці
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За побудовою підмета таблиці бувають:
• прості,
• групові,
• комбінаційні.



Прості – це ті, у підметі яких наведено простий перелік
одиниць сукупності. Вони бувають:
 спискові – містять список об'єктів або одиниць у підметі;
 хронологічні, у підметі яких моменти чи періоди часу, до яких

відносять показники;
 територіальні, у підметі яких перелік певних територій (міст,

районів, областей, країн).

Групові таблиці – ті, у підметі яких є групування за однією
ознакою.
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Комбінаційні – це ті, підмет яких містить групування одиниць
сукупності за двома і більше ознаками, або у підметі – за однією,
а у присудку – за іншою.

Вік, років Всього, 
од.

у т.ч. верстати Специфічне 
обладнаннятокарні фрезерувальні шліфувальні

Все обладнання:
до 5 років
5-10
10-20
20 і більше

100
20
30
40
10
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Приклад комбінаційної таблиці



ПРАВИЛА ПОБУДОВИ ТАБЛИЦЬ
1) Таблиця повинна мати назву – загальний заголовок, який чітко

і лаконічно характеризує:
• об'єкт дослідження, його територіальну та часову належність;
• одиницю виміру, якщо вона єдина для всіх показників таблиці.

Якщо вона не єдина, то в таблиці відводиться окрема графа, де
вказують одиниці виміру.

2) Таблиця повинна мати бічні та верхні заголовки і обов'язково
підсумки.

3) Для зручності у великих таблицях здійснюється нумерація
граф. При цьому графа підмета позначається, як правило,
літерою «А», а графи присудка цифрами.

4) Показники у межах однієї графи повинні мати однакову
точність (до десятих, сотих чи тисячних).

5) Заповнюючи таблицю, необхідно використовувати наступні
умовні позначення:
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• якщо клітинка не підлягає заповненню, її перекреслюють
знаком «X»;

• якщо явище відсутнє, то в клітинці ставлять тире «˗»;
• якщо про явище немає відомостей, то ставиться три крапки

«…», або «н.від.»;
• якщо у клітині є число, яке менше, ніж прийнята у таблиці

точність, то ставиться «0.0», або «0.00»;
• якщо дані попередні та немає впевненості в їх достовірності

(повідомлені телефоном), то їх позначають зірочкою.

ПРАВИЛА ПОБУДОВИ ТАБЛИЦЬ

Район Пшениця Жито Ячмінь Овес
А 1 2 3=2-1 4

Білопільський -
Буринський 0.0 н. від.

…
Ямпільський 15,3*

Всього



4.2 ПОНЯТТЯ СТАТИСТИЧНОГО ГРАФІКА, ЙОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ТА 
РОЛЬ У СТАТИСТИКО-ЕКОНОМІЧНОМУ АНАЛІЗІ

Переваги графічного методу:
- роблять стат. дані більш наочними (краще сприймаються і

запам'ятовуються), створюючи готовий образ явища, яке
досліджується;

- дають змогу одразу помітити особливості й тенденції розвитку явищ,
а також взаємозв'язки між явищами.

Статистичний графік – умовне зображення статистичних величин
за допомогою ліній, геометричних фігур, рисунків або схематичних
географічних карт.

Недоліки графіків:
- на графік не можливо винести стільки даних, скільки таблиця;
- на графіку можна показати лише цілі числа, або округлені;
- побудова графіка може бути більш трудомістка, ніж побудова таблиці.

Головна задача графіків – наочне зображення фактів соціально-
економічних явищ.



Статистичні графіки виконують наступні функції:
1) Ілюстративну.
2) Контрольну.
3) Аналітичну.

Графіки використовуються в цілях:
- характеристики розвитку явищ у часі та просторі;
- характеристики структури явищ;
- вивчення зв'язку між ознаками;
- порівняння статистичних величин;
- економіко-географічної характеристики явищ.
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Основні вимоги до статистичних графіків:
• графік повинен точно відображати початкові дані, представлені

в таблиці;
• графік повинен бути наочним, зрозумілим і легко читатися;
• графік повинен бути, по можливості, художньо оформленим.

Графік складається із наступних елементів:
1) Графічного образу – це геометричні фігури, лінії, сукупність

точок, за допомогою яких зображуються статистичні величини.
Залежно від графічного образу графіки бувають:
- лінійними;
- площинними (стовпчикові, квадратні, кругові, Варзара);
- фігургними;
- точковими.
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За способом побудови графічних образів статистичні графіки
поділяються на:
- діаграми; 
- статистичні карти (картограми та картодіаграми).

Найчастіше використовують діаграми. Вони бувають: лінійні,
площинні, точкові, об'ємні, фігурні.

12



Чисельність населення у містах Сумської області 
на 01.01 поточного року 13



Чисельність населення у містах Сумської області 
на 01.01 поточного року 14



Стрічкова діаграма, яка відображає структуру 
успішності складання іспиту студентами групи
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Фігурна діаграма, що характеризує 
виробництво овочевих консервів
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Для побудови квадратної або кругової діаграми
необхідно:

• добути квадратний корінь із показників;

• із отриманих результатів визначити сторону квадратів чи
радіус кіл згідно прийнятого масштабу;

• на горизонтальній прямій лінії побудувати квадрати або кола,
що зображують відповідні показники. Квадрати чи кола
розміщують на лінії через рівні інтервали, або менший у
більшому з різною штриховкою;

• у кожному квадраті (колі), або під ним, вказують числове
значення показника. 18



Знаки Варзара застосовуються для характеристики трьох
взаємозв'язаних величин.

Ці діаграми також ґрунтуються на порівнянні площ прямо-
кутників, в яких основою є один показник, а висотою –
інший.

Наприклад, валовий збір зерна характеризується добутком
урожайності на площу. Тоді на осі абсцис відкладають
площу, а на осі ординат – значення урожайності. Їх добуток
і дасть площу прямокутника, що характеризує валовий збір
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Радіальні діаграми використовуються для зображення
явищ, що періодично змінюються в часі, частіше всього для
ілюстрації сезонних коливань.

Радіальні діаграми можуть бути:
• замкнуті, які відображають внутрішньорічні сезонні

коливання одного року,
• спіральні, які відображають внутрішньорічні коливання

за ряд років.
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Статистичні ламані (лінійні графіки) застосовуються при
характеристиці зміни явищ у часі, взаємозв’язків явищ,
оцінки виконання планів, норм, договірних зобов’язань.

Радіальні діаграми можуть бути:
• замкнуті, які відображають внутрішньорічні сезонні

коливання одного року,
• спіральні, які відображають внутрішньорічні коливання

за ряд років.
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Таблиця – Валовий збір зернових
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Картограми застосовуються для зображення розподілу,
розповсюдження і інтенсивності розвитку явища, що
вивчається, на певній території – району, області і т.п.

Картограма – це схематична географічна карта, на якій
точками, штрихуванням або кольором різного ступеня
насиченості показана порівняльна інтенсивність розподілу
якого-небудь явища на певній території (щільність
населення по районах області чи містах, розподіл
сільськогосподарських підприємств за обсягом виробництва
молока, м’яса тощо).
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Урожайність пшениці в агрофірмах району 26



Картодіаграма – це поєднання географічної карти з
діаграмою. В якості графічних образів у ній
використовуються різноманітні геометричні фігури, які
розміщуються на схематичній географічній карті.
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Розподіл та структура сільгоспугідь 28



Дяк ую з а  ува г у!
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