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УРОК 13 

ТЕМА: «ПОНЯТТЯ ПРО ЗВЕДЕННЯ І ГРУПУВАННЯ СТАТИСТИЧНИХ 

МАТЕРІАЛІВ» 

 

МЕТА:  

- Розглянути поняття про зведення  статистичних спостереженнях 

- Вивчити  способи та види групування стастичних даних  

- Виховати інформаційно-освічену особу, цікавість до обраної професії, 

дисципліну та уважність 

 

Вивчення нового матеріалу: 

В результаті статистичного спостереження одержують дані, які характеризують кожну одиницю 

сукупності. Проте ці первинні матеріали не можна використати для всебічної характеристики 
досліджуваних явищ, адже їх потрібно систематизувати, обробити. Цю роботу виконують на 

другому етапі статистичного дослідження, який називається зведенням і групуванням статистичних 
матеріалів. Статистичне зведення – це систематизація, обробка і підрахунок групових і 

загальних підсумків даних статистичного спостереження. Воно охоплює групування даних, 
розробку системи показників для характеристики типових груп і підгруп, підрахунок даних про 

кількість одиниць сукупності, одержання абсолютних статистичних показників, а також 
розрахунок середніх і відносних 
величин, табличне і графічне оформлення результатів. 

Статистичне зведення проводять за певною програмою – системою макетів розроблюваних 

таблиць. Цю програму складають залежно від завдань статистичного дослідження та прийнятої форми 
завдання і техніки розробки. Вона містить перелік груп, на які слід поділити сукупність за 

окремими ознаками, а також систему показників, які потрібно підрахувати для характеристики 
кожної групи. 

Розрізняють централізоване і децентралізоване зведення. При централізованому зведенні 

матеріали статистичного спостереження надсилають у центральні органи державної статистики, де їх 

обробляють. 

Централізоване зведення набуває особливого значення у зв’язку зі створенням Єдиної статистичної 

інформаційної системи (ЄСІС). Вона є принципово новою системою збирання, узагальнення, 
розробки і всебічного аналізу статистичної інформації, яка ґрунтується на широкому використанні 

економіко-математичних методів, сучасних засобів зв’язку, обчислювальної, поліграфічної та 
організаційної техніки. ЄСІС охоплює, поряд з органами державної статистики, інформаційні бази 

галузевих і регіональних органів управління, об’єднань, підприємств та інших ланок національної 

економіки. Кінцевою метою Єдиної статистичної інформаційної системи є створення надійного і 
якісного інформаційного забезпечення органів державної влади та управління для висвітлення 

процесів соціально-економічного роз- витку України, її регіонів і видів економічної діяльності. 
Створення ЄСІС дасть змогу всебічно використовувати зібрані дані, зменшити витрати на їх 

обробку, прискорити процес зведення і усунути дублювання при розробці статистичної інформації. 
При децентралізованому зведенні дані спостереження підраховують на місцях, а в Державний 

комітет статистики України надсилають уже зведені підсумки по областях. Прикладом такого 
зведення є порядок розробки поточної статистичної звітності. Спочатку первинні дані форм 

звітності, що надходять від підприємств, організацій та установ до районних і міських відділів 

статистики, зводяться у межах району або міста. Потім районні і міські підсумки передаються до 
обласних управлінь статистики, де вони зводяться у межах області, і їх надсилають до 



 
Держкомстату, який і підбиває загальнодержавні підсумки. Усі послідовні етапи зведення здійснюють 

за єдиним планом під керівництвом і контролем Державного комітету статистики. 
За способом виконання розрізняють ручне і машинне зведення. При ручному зведенні всі 

основні операції (розмітка, розкладка, підрахунок підсумків) виконують ручним способом за 
допомогою карток або списків. Машинне зведення застосовують для обробки масового матеріалу і 

здійснюють його за допомогою електронно- обчислювальних машин. При машинному зведенні 
первинні дані переносять зі статистичного формуляра на технічні носії інформації (флеш пам’ять, 

флешки тощо), які потім вводять у машину разом з програмою обробки інформації. 

Основним методом зведення є групування. Статистичне групування – це розподіл усієї 
сукупності досліджуваних суспільних явищ на типи, групи і підгрупи за будь-якої істотною 

ознакою. 

Потреба у застосуванні групувань зумовлена діалектичним принципом диференційного вивчення 

суспільних явищ з урахуванням місця, часу та інших умов їх розвитку. Для більшості масових 

суспільних явищ характерні розбіжності, які є наслідком їх попереднього природно-історичного 
розвитку. 

Групування є одним із найважливіших етапів статистичної роботи з цифрами. Всі інші статистичні 
методи ефективні тільки на підставі групувань і в поєднанні з ними. Так, наукове застосування 

методу відносних і середніх величин, індексного, кореляційного, дисперсійного та інших методів 
можливе тільки після того, як статистичний матеріал розподілено на групи однотипних об’єктів. 

Щоб обґрунтовано провести групування даних, потрібно, спираючись на раніше нагромаджені 
знання про досліджуване явище, виділити зі всієї різноманітності зв’язків основний процес, який 

визначає інші зміни явища і спричинює якісні зміни. Після цього потрібно з’ясувати, що нового 

з’являється в ході розвитку даного процесу, які народжуються типи явищ та їх характерні риси. 
Наступним етапом групування даних є визначення форм роз- витку певних типів явищ. Форми 

розвитку окремих явищ значною мірою зумовлені місцевими умовами, які потрібно з’ясувати. 
Відповідно до форм розвитку слід вибрати групувальні ознаки, які точно і повно відображають 

внутрішні особливості досліджуваних явищ. Вони мають бути істотними і характерними для даного 
явища. Слід додержуватися принципу рівності об’єктивних факторів виробництва, насамперед 

природних і економічних умов. Не можна, наприклад, до групування включати господарства з 
різним виробничим напрямом, які перебувають як у різних, так і в однакових природних умовах. У 

цьому разі спочатку згруповують господарства за виробничим напрямом, а потім кожну типову 

групу досліджують окремо за іншими ознаками. 
За допомогою групувань упорядковують первинний статистичний матеріал, поділяють його за 

істотними варіюючими ознаками на групи для того, щоб глибше проаналізувати. Групування є не 
тільки першим етапом статистичного аналізу, а й основою для застосування інших методів аналізу. 

ВИДИ СТАТИСТИЧНИХ ГРУПУВАНЬ 

Залежно від розв’язуваних завдань групування поділяють на типологічні, структурні й 

аналітичні. 

Типологічні групування використовують для виділення соціально-економічних типів з 
різноякісних одиниць, щоб показати відмінність або подібність різних явищ. До них належать: 

розподіл населення за соціальними групами (робітники, службовці, селяни та ін.), групування 
сільськогосподарських підприємств за формами власності (приватні, колективні, державні), 

групування господарюючих суб’єктів за організаційно-правовими формами господарювання 
(господарські товариства, приватні підприємства, виробничі кооперативи тощо), розподіл окремих 

типів підприємств за виробничим напрямом (зернові, овочеві, плодоягідні, молочні, свинарські, 

птахівничі і т. д.). 
Прикладом типологічного групування може   бути   розподіл суб’єктів господарювання у 

сільському господарстві України (табл. 3.1.). 
Таблиця 3.1. 

Кількість діючих суб’єктів аграрного підприємства в Україні 

 
Форми господарювання 

2010 2015 

одиниць 
у % 
до підсумку 

одиниць 
у % 
до підсумку 



 
Господарські товариства 4956 54,0 4860 57,2 

Приватні підприємства 2268 24,7 2111 24,8 

Виробничі кооперативи 551 6,0 337 4,0 

Державні підприємства 279 3,0 181 2,1 

Фермерські господарства 821 8,9 836 9,8 

Інші 305 3,4 177 2,1 

Усього 9180 100,0 8502 100,0 

 

Дані таблиці 3.1. показують, що серед суб’єктів аграрного підприємства в Україні переважають 
господарські товариства і при- ватні підприємства. На їх частку у 2015 р. припадало 82% загальної 

кількості суб’єктів аграрного підприємства. 
За допомогою типологічних групувань виділяють типи явищ. Подальше дослідження типів 

зумовлює потребу у розчленуванні однорідних груп за рядом ознак. Так, господарські товариства як 

тип суб’єктів господарювання однорідні, але відрізняються забезпеченістю трудовими і земельними 
ресурсами, основними та обіговими засобами, мають різний виробничий напрям і ефективність 

виробництва. Для детального вивчення діяльності господарських товариств слід розподілити їх на 
групи і підгрупи за кількома ознаками. На підставі 

аналізу спеціалізації, концентрації, інтенсифікації, ефективності виробництва і характеру 

міжгосподарських зв’язків, кожне господарське товариство матиме свою якісну і кількісну 
характеристику. 

Різновидом типологічних групувань є класифікація. Класифікація – це систематизований, 
заздалегідь встановлений поділ явищ і об’єктів на групи, класи, розряди, категорії, за якими 

проводить- ся зведення даних. Основною класифікацією, як правило, є якісна ознака. 
Їх розробляють міжнародні й національні статистичні органи та рекомендують як 

статистичний стандарт. Прикладом класифікації є класифікація видів економічної діяльності, 
класифікація продукції та послуг тощо. 

Кожній класифікаційній позиції надається Код, який замінює її назву і є постійним засобом 

ідентифікації під час передавання інформації по каналах зв’язку та комп’ютерної обробки. 
Характерною ознакою класифікації є те, що один і той же код мають багато об’єктів, які 

класифікуються. Наприклад, згідно з міжнародною стандартною галузевою класифікацією (ISIC), 
розробленою статистичною комісією ООН, вид діяльності з кодом 0113 мають усі підприємства, які 

вирощують фрукти, горіхи та культури для виробництва напоїв і прянощів. 
Групування, які характеризують розподіл однорідної сукупності за будь-якою ознакою, називають 

структурними. Прикладом таких групувань є розподіл населення за статтю, віком, національністю 
тощо. Порівняння даних структурних групувань у часі дає уявлення про структурні зрушення. 

Структурне групування, що характеризує розподіл посівних площ країни за культурами, наведено в 

табл. 3.2. 
Таблиця 3.2. 

Розмір і структура посівних площ сільськогосподарських культур в усіх категоріях господарств регіону 

 
Показник 

Посівна площа, тис. га Процент до підсумку 

2015 2018 2015 2018 

1 2 3 4 5 

Вся посівна площа 8680 9044 100,0 100,0 

Зернові культури 5000 5209 57,6 57,6 

Озимі зернові 2430 2713 28,0 30,0 

зокрема пшениця 2057 2270 23,7 25,1 

Ярі зернові 2570 2496 29,2 27,7 

зокрема ячмінь 1337 1121 15,4 12,4 

кукурудза 573 841 6,6 9,3 

Технічні культури 1753 2261 20,2 25,0 

зокрема цукрові буряки 217 127 2,5 1,4 

соняшник 1250 1438 14,4 15,9 

соя 148 371 1,7 4,1 



 
ріпак 69 289 0,8 3,2 

Картопля та овоче-баштанні культури 
677 651 7,8 7,2 

зокрема картопля 503 470 5,8 5,2 

овочі 156 154 1,8 1,7 

Кормові культури 1250 923 14,4 10,2 

зокрема кормові корне плоди 
95 90 1,1 1,0 

кукурудза на силос і зелений корм 
260 172 3,0 1,9 

однорічні трави 295 190 3,4 2,1 

багаторічні трави 564 452 6,5 5,0 

 

Дані табл. 3.2. свідчать, що останніми роками збільшилася частка зернових і технічних культур у 
загальній посівній площі всіх культур. Відповідно зменшилася частка кормових культур, що 

зумовлено скороченням поголів’я худоби і зниженням потреби тваринництва в кормових ресурсах. 
Аналітичними називають групування, за допомогою яких вивчають взаємозв’язок між окремими 

ознаками статистичної сукупності. Взаємопов’язані ознаки поділяють на факторні і результативні. 

Факторною називають ознаку, яка впливає на іншу ознаку і зумовлює її зміну. Результативною 

називають ознаку, яка змінюється під впливом факторної ознаки. Якщо вивчається залежність 

урожайності від внесення добрив, то в цьому разі внесення добрив є факторною ознакою, а 
урожайність – результативною. Якщо досліджується залежність собівартості продукції від 

урожайності, то урожайність буде факторною ознакою, а собівартість продукції – результативною. 
Вивчаючи залежності методом аналітичних групувань, застосовують результативні і факторні 

групування. Результативним називають групування, в якому групувальною ознакою є який-
небудь результативний показник (табл. 3.3.). 

Таблиця 3.3. 
Залежність продуктивності праці від урожайності зернових культур у сільськогосподарських підприємствах 

регіону 

Групи підприємств за затратами праці на 1 ц 
зерна,    людино-годин 

Кількість 
підпри- ємств 

Середні затрати праці на 1 ц 
зерна, людино-годин 

Урожайність зернових 
культур 

І – до 0,75 24 0,72 61,8 

ІІ – 0,76–1,00 62 0,89 56,3 

ІІІ – 1,01–1,25 104 1,16 49,7 

ІV – 1,26–1,50 59 1,37 45,6 

V – понад 1,50 15 1,54 41,2 

 

У наведеному в табл. 3.3 групуванні підприємства поділено на групи за результативною 
ознакою – затратами праці на 1 ц зерна. Для характеристики залежності продуктивності праці від 

рівня урожайності зернових культур щодо кожної групи показують середнє значення факторної 

ознаки. Аналізуючи дані групування, можна дійти висновку, що зі зростанням урожайності 
зернових культур продуктивність праці підвищується, адже затрати праці на одиницю продукції 

зменшуються. Так, на підприємствах першої групи урожайність зернових культур на 50% вища 
порівняно з підприємствами п’ятої групи, а трудомісткість 1 ц зерна нижча у 2 рази. Отже, під- 

вищення урожайності є важливим фактом економії робочого часу і підвищення продуктивності 
праці. 

Факторним називається групування, в якому групувальною ознакою є факторний показник, що 
впливає на зміну результативної ознаки. Якщо факторна ознака істотна, а кількість одиниць у групі 

досить велика, то інші умови у середньому по групі вирівнюватимуться і зміна результативного 

показника визначатиметься зміною факторного. Як приклад наведемо групування підприємств, у 
яких досліджується вплив якості ґрунтів на урожайність зернових культур (табл. 3.4.). 

Таблиця 3.4. 
Вплив якості ґрунтів на урожайність зернових культур 

Групи господарств за якіс тю ґрунтів, балів 
Кількість      госпо- 
дарств 

Середня якість ґрунтів, 
балів 

Урожайність зернових культур, 
ц/га 

І – до 60 32 58,1 44,1 

ІІ – 61–65 58 62,6 46,4 

ІІІ – 66–70 94 67,8 49,0 

ІV – 71–75 61 72,3 51,1 

V – 76 і більше 19 77,2 56,2 



 
 

З даних табл. 3.4 видно, що з підвищенням якості ґрунтів урожайність зернових культур помітно 

зростає. Так, у групі господарств з якістю ґрунтів 76 балів і більше середня урожайність зернових 
культур на 12,1 ц, або на 27,4%, вища порівняно з господарствами, в яких якісна оцінка земель не 

перевищує 60 балів. 

Вивчення співвідношень між середніми приростами факторної і результативної ознаки дає 
змогу оцінити вплив певного фактора на результати виробництва. У наведеному прикладі у другій 

групі господарств, порівняно з першою, приріст якості ґрунтів становить 4,5 балів, а приріст 
урожайності – 2,3 ц. Отже, середній приріст урожайності на 1 бал якості ґрунтів дорівнює 0,51 ц. У 

п’ятій групі господарств, порівняно з четвертою, ці показники відповідно становлять 4,9 балів, 5,1 ц/га 
і 1,04 ц. Оскільки, середній коефіцієнт при- росту урожайності на одиницю факторної ознаки істотно 

змінюється з переходом від менш родючих ґрунтів до більш родючих, то можна дійти висновку, що з 
поліпшенням якості ґрунтів урожайність зростає вищими темпами. 

За способом побудови розрізняють прості та комбінаційні групування. Простим називають 

групування, в якому розподіл оди- ниць сукупності на групи здійснюють за однією ознакою. 
Прикладом такого групування може бути наведене в табл. 3.4 групування господарств, що 

характеризує вплив якості ґрунтів на урожайність зернових культур. 
Якщо одиниці сукупності поділяють на групи за двома або більше ознаками одночасно, то таке 

групування називають комбінаційним. Сукупність одиниць спочатку поділяють на групи за однією 
ознакою, а потім однорідні групи поділяють на підгрупи за іншими ознаками. 

Альтернативою комбінаційному групуванню є багатовимірне, коли групи утворюються за 

певною множиною ознак одночасно. Наприклад, групування населення за віком і статтю буде 
комбінаційним, якщо в кожній віковій групі виділені підгрупи за статтю. А групування 

домогосподарств за рівнем споживання продовольчих або непродовольчих товарів одночасно буде 
багатомірним групуванням. Іншим прикладом багатомірного групування може бути групування за 

інтегральним показником, наприклад, за рейтинговою оцінкою. 
За допомогою аналітичних комбінаційних групувань досліджують вплив на результативну ознаку 

кожного фактора при інших вирівняних умовах, а також ефект взаємодії факторів. Їх широко 

застосовують для узагальнення масових господарських даних і визначення нормативів ефективності 
окремих факторів. У статистичній практиці ці групування використовують для узагальнення підсумків 

діяльності сільськогосподарських підприємств та їх виробничих підрозділів, результатів 
паспортизації полів, ферм, машин, даних бонітування тварин тощо. Прикладом комбінаційного 

аналітичного групування можуть бути дані табл. 3.5. 
Таблиця 3.5. 

Залежність продуктивності корів від рівня їх годівлі і живої маси 

Групи госпо- дарств за ви- 
тратами кормів на корову, 
ц кормових одиниць 

 
Підгрупи господарств 
за живою ма- сою корів, 
кг 

 

Кількість госпо- 
дарств 

У середньому по групах 

річний надій 
молока від 
коро- ви, кг 

витрати кормів 
на корову, ц 
кормових одиниць 

жива маса 
корови, кг 

 
І – до 60,0 

До 450 47 5602 57,3 437 

451 і більше 52 6270 57,6 465 

У середньому 99 5950 57,4 452 

 
ІІ – 60,1–67,5 

До 450 58 6840 63,6 439 

451 і більше 63 7602 64,0 468 

У середньому 121 7230 63,7 454 

 
ІІІ – 67,6 і більше 

До 450 41 8435 70,8 438 

451 і більше 43 9275 71,4 468 

У середньому 84 8857 70,9 453 

Разом 304 7265 63,4 453 

З даних табл. 3,5 видно, що зі збільшенням витрат кормів на одну голову і живої маси корів 

збільшується надій молока від корови. Спочатку порівняємо продуктивність корів та їх середню 
живу масу в межах кожної групи за витратами кормів на одну голову. У господарствах першої групи 

надій молока від корови збільшився на 6270– 5602=668 кг, а жива маса корови – на 465–437=28 кг. 
Отже, на кожній кілограм приросту живої маси продуктивність корів зросла на 23,8 кг. У господарствах 

другої групи прирости продуктивності і живої маси корів становили відповідно 762 і 29 кг, а приріст 



 
продуктивності на 1 кг живої маси – 26,3 кг. У господарствах третьої групи приріст надою молока від 

корови становив 840 кг, а на 1 кг живої маси – 28 кг. Отже, прирости продуктивності корів за рахунок 
зростання живої маси збільшуються у міру підвищення витрат кормів на одну голову від 28 до 26,3 і 

28 кг на 1 кг живої маси. 
Для визначення впливу рівня годівлі корів на їх продуктивність порівняємо середні показники в 

основних групах. У господарствах першої групи витрати кормів на 1 кг живої маси становлять 
57,4:452=12,7 кг, вихід молока на 1 кг живої маси – 5950:452=13,2 кг, у господарствах другої 

групи – відповідно 14 і 15,9 кг, у господарствах третьої групи – 15,6 і 19.6 кг. Отже, при однаковій 

середній живій масі корів у господарствах трьох груп з підвищенням рівня годівлі приріст 
продуктивності на 1 кг живої маси у господарствах другої групи – 15.9–13,2=2,7 кг, а в 

господарствах другої групи – 19,6–15,9=3,7 кг. Аналіз приростів продуктивності у групах 
господарств дає змогу дійти висновку, що зростання рівня годівлі корів сприяє підвищенню 

окупності кормів. Так, у господарствах першої групи вихід молока на 1 ц кормових одиниць 
становить 5950:57,4=103,7 кг, другої групи – 113,5 кг, третьої групи – 124,9 кг. 
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