
Лабораторно-практичне заняття 5 
 

Способи наочного подання статистичних даних 
 

Мета роботи – навчитися представляти угруповання у вигляді зведених 

таблиць й графічно представляти статистичну інформацію 
 

Стислі теоретичні відомості 
 

Статистичне зведення є наступним за угрупованням ступенем 

узагальнення результатів статистичного спостереження. 
 

Під статистичним зведенням розуміється підрахунок числа одиниць в 

підгрупах і групах, виділених при угрупованні та підведенні підсумків за 

кількісними ознаками. 
 

Результати групування і зведення статистичних даних оформлюються у 

вигляді статистичних таблиць. 
 
 

Елементи статистичної таблиці 

 
 

 
підмет (зазвичай поміщається в першій  

вертикальній або горизонтальній графах)  
- перелік одиниць чи груп, на які 

поділена вся маса одиниць сукупності, 

яка підлягає спостереженню 

 
 

 
присудок - цифри, за  

допомогою яких  
характеризуються  
виділені у підметі  
одиниці або групи 

 
 

 

Рис.1 – Елементи статистичної таблиці 
 
 

 

Над таблицею розміщується заголовок, що відображає в стислій формі її 

основний зміст, час і місце, до яких відносяться викладені в таблиці дані. 
 

Залежно від характеру підмета, розрізняють види таблиць (рис.2) 
 
 
 
 

 



 
Види статистичних таблиць 

 
              
              

              

прості    складні  комбінаційні 
              

              

 
 

 

Рис.2 – Види статистичних таблиць 
 
 

 

У підметі простих таблиць дається перелік одиниць чи груп, що 

становлять об'єкт вивчення (підприємства, райони тощо), проте частині 

підлягає не є групами однакової якості. В присудку цих таблиць основне 

значення мають абсолютні величини, які виражають обсяги 

досліджуваних суспільних явищ. Прості таблиці дають довідковий 

матеріал; вони, як правило, відображають наявність і розподіл ресурсів у 

країні та регіонах. 
 

У підметі групових таблиць згруповано одиниці по одній якійсь ознаці. 
 

Якщо в присудку групової таблиці тільки одна графа, що характеризує 

чисельність групи (частота), то така таблиця називається рядом розподілу. 
 

У підметі комбінаційних таблиць згруповано одиниці по одиниці 

сукупності за двома і більше ознаками. В цьому випадку всі одиниці 

розподіляються на групи спочатку по одній ознаці, а потім усередині 

кожної з виділених груп на підгрупи за іншою ознакою. 
 

У присудку групових та комбінаційних таблиць на основі абсолютних 

величин обчислюють середні й відносні величини, що дозволяють 

розкрити особливості і закономірності розвитку досліджуваного явища. 
 

Рішення типової задачі 
 

Задача 1. Обсяг інвестицій в основний капітал характеризується 

наступними даними (у фактично діючих цінах, млрд.. грн.): 2015 р. - 402,4; 

2014 р. - 565,6; в тому числі в галузі: а) виробляють товари - 2014 р. - 

163,8; 2016 р. - 269,4; б) надають ринкові і неринкові послуги — 2015 р. — 

238,6; 2016 р. - 296,2. Представити наведені дані у вигляді статистичної 

 



 

таблиці. Сформулювати висновки, характеризуючи зміни, що 

відбулися в обсязі і складі інвестицій. 
 

Рішення 
 

У таблиці 1 представлені дані про інвестиції в основний капітал. 
 
 

 

Таблиця 1 - Інвестиції в основний капітал, (млрд. грн.) 
 

   Зміна обсягу   

Показники 
2015 2016 інвестицій у 2016 р. у Структура 

р. р. порівнянні з 2015 інвестицій, %  

   р.,%   

Інвестиції в      

загальний капітал 402,4 565,6 140,6 100,0 100,0 

в тому числі:      

виробництво товарів 163,8 269,4 164,5 40,7 47,6 

надання послуг 238,6 296,2 124,1 59,3 52,4 

  Рішення   
 

Зміна обсягу інвестицій у 2016 р. порівняно з 2015 р. 

визначалося наступним чином, %: 
 

всі інвестиції: Iі  565,6/402,6*100=140,6%  
 

інвестиції в галузі, що виробляють товари: Iі   269,4/163,8*100=164,5%   

інвестиції в галузі, що надають послуги: Iі     296,2/238,6*100=124,1% 
 

 
 

Як видно з даних побудованої групової таблиці, в 2016 р. 

відбулися істотні зміни обсягу інвестицій: загальний обсяг інвестицій 

збільшився на 40,6%, інвестиції в галузі, що виробляють товари, 

зросли на 64,5%, інвестиції в галузі, що надають послуги, зросли на 

24,1%. Різний темп росту інвестицій за галузями спричинив зміни у 

структурі інвестицій. Так, питома вага інвестицій в галузі, що 

виробляють товари, у 2015 р. склав 40,7%, а в 2016 р. він збільшився 

до 47,6%, відповідно відбулося зниження питомої ваги інвестицій в 

галузі, що надають послуги. 

 


