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УРОК 14 

ТЕМА: «ВИЗНАЧЕННЯ КІЛЬКОСТІ ГРУП І ВЕЛИЧИНИ ІНТЕРВАЛІВ» 

 

МЕТА:  

- Розглянути помилки в  статистичних спостереженнях 

- Вивчити  способи контролю одержання даних 

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

дисципліну та уважність 

 

Вивчення нового матеріалу: 

 

Особливе значення при використанні методу групування та еко номіко-статистичному аналізі має 

визначення кількості груп і вели- чини інтервалів, які показують мінімальне та максимальне значення 
ознаки для кожної групи. 

Групувальні ознаки можуть бути атрибутивними (якісними) і кількісними. До атрибутивних 

належать такі ознаки, які не мають кількісного вираження і реєструються у вигляді текстового 
запису (наприклад, групи і різновиди ґрунтів, породи тварин, марки машин, професії працівників). 

Кількісні ознаки реєструються числом. Групувальна ознака може бути виражена числами по-

різному. Одні ознаки виражаються тільки цілими числами (наприклад, кількість машин, поголів’я 
тварин, кількість працівників). Така ознака називається дискретною, або перервною. Інші ознаки 

можуть позначатися цілими і дробовими числами. Так, рівень урожайності сільськогосподарських 
культур можна визначити з точністю до цілого числа, десятих, сотих і т. д. Ці зміни ознаки 

називаються безперервними. 

При групуванні за атрибутивною ознакою кількість груп, на які поділяється досліджувана 

сукупність, визначається кількістю різновидів (градацій) цієї ознаки. Наприклад, при групуванні 
посівних площ озимої пшениці за сортами груп буде стільки, скільки сортів вирощується в 

господарстві. Так само визначають кількість груп, якщо групувальна ознака змінюється дискретно і 
має обмежену кількість значень (наприклад, кількість бригад у господарстві, кількість дітей у сім’ї). 

Якщо при цьому окремі групи мають обмежену кількість одиниць і є близькими за змістом, то їх 

об’єднують у більш якісно однорідні групи. 
При групуванні за кількісною ознакою, яка змінюється безперервно (урожайність культур, 

продуктивність тварин, обсяг і собі- вартість продукції) або дискретно, але в широких межах 
(поголів’я тварин, чисельність працівників і т. д.), кількість груп залежить від чисельності 

досліджуваної сукупності й характеру варіювання групувальної ознаки. Виділені групи мають бути 
якісно однорідними, а в кожній групі повинно бути стільки одиниць, щоб не можна було дійти 

випадкових неправильних висновків. 
Якщо групувальна ознака має плавний характер варіювання і при цьому застосовуються рівні 

інтервали, то кількість груп орієнтовно можна визначити за формулою американського вченого 

Стерджеса 

n = 1+ 3.322 lg N, 

де n – кількість груп; N – чисельність сукупності. 

Користуючись цією формулою, можна скласти номограму, яка показує залежність кількості 
груп від чисельності сукупності: 

N 15–24 25–44 45–89 90–179 180–359 360–719 720–1439 

n 5 6 7 8 9 10 11 



 
 

Слід зважати на те, що наведена формула одержана емпірично і не враховує ні складу, ні 

характеру варіювання ознаки досліджуваної сукупності. Тому механічне її застосування може 
призвести до неправильних результатів. 

Визначення кількості груп за наведеною формулою дає правильні результати тільки тоді, коли 

варіювання групувальної ознаки має плавний характер, а сукупність достатньо чисельна. В усіх 
інших випадках кількість груп слід визначати на підставі аналізу варіювання групувальної ознаки, 

аби кількісні зміни між окремими групами відображали якісні зміни досліджуваного явища. Для цього 
спочатку потрібно утворити ранжирований ряд, в якому одиниці сукупності розподілити у порядку 

зростання чи зменшення групувальної ознаки. Аналізуючи цей ряд, особливо його графічне 
зображення, можна виділити якісно відмінні групи. 

На основі ранжированого ряду можна побудувати варіаційний ряд розподілу, проміжне 
аналітичне групування і, проаналізувавши їх, визначити кількість істотно відмінних однорідних 

груп. 

При групуванні за кількісною ознакою важливим є визначення інтервалу групування. Інтервалом 

групування називається різниця між максимальними і мінімальними значеннями ознаки в кожній 

групі. 
За величиною інтервали поділяють на рівні і нерівні. Якщо варіація групувальної ознаки незначна, а 

розподіл одиниць сукупності має порівняно рівномірний характер, то застосовують рівні інтервали, 
наприклад, при групуванні посівних площ сільськогосподарських культур за рівнем урожайності, 

працівників окремих галузей і про фесій за рівнем заробітної плати тощо. 
Величину інтервалу при групуванні із застосуванням рівних інтервалів визначають за 

формулою 

 
де i – величина інтервалу; xmax – максимальна величина групувальної ознаки; xmin – мінімальна 
величина групувальної ознаки, n – кіль- кість груп. 

Припустимо, що якість ґрунтів сільгосппідприємств коливається у межах від 60 до 80 балів. 
Потрібно згрупувати підприємства за якістю ґрунтів, утворивши 4 групи з рівними інтервалами. 

Величина інтервалу становитиме: 

 

Відповідно до цього інтервали групування матимуть такий вигляд: 60–65; 65–70; 70–75; 75–80 
балів. Якщо групувальна ознака змінюється в значних розмірах, застосовують нерівні (прогресивні) 

інтервали. Нерівними називають інтервали, в яких різниця між верхньою і нижньою межею 

неоднакова. Так, при вивченні розподілу сільськогосподарських підприємств за кількістю великої 
рогатої худоби на 1 січня кожного року використовують такі інтервали: 1–99 голів; 100–299; 300–599; 

600–999; 1000–3000, понад 3000. 
При групуванні за кількісною ознакою треба правильно позначати нижню і верхню межу кожної 

групи. Коли ознака вимірюється тільки цілими числами (наприклад, чисельність працівників, 
поголів’я тварин, кількість машин і т. д.), то межі інтервалів позначаються 

«від – до». Наприклад, при групуванні сільськогосподарських підприємств за кількістю тракторів 
межі інтервалів позначають так: від 1 до 5 тракторів; від 6 до 10; від 11 до 15 і т. д. 

Якщо групувальна ознака змінюється безперервно, то інтервали позначають так, що те саме число 

є верхньою і нижньою межею двох суміжних груп. Наприклад, при групуванні 
сільськогосподарських підприємств за врожайністю зернових культур межі інтервалів позначають так: 

від 20 до 25 ц; від 25 до 30 ц; від 30 до 35 ц і т. д. Водночас застосовують правило, що ліве число 
охоплює відповідне значення ознаки, а праве – ні. Так, підприємство, яке має урожайність 25 ц/га, 

буде зараховане до другої групи. 
У статистичній практиці застосовують закриті і відкриті інтервали. Закритими називають 

інтервали, в яких відомі мінімальні і максимальні значення ознаки (наприклад, групування 
трактористів-машиністів за стажем роботи: 0–5, 5–10, 10–15 років і т. д.). Відкритими називають 

інтервали, в яких невідомі мінімальні і максимальні значення. Відкритими можуть бути перший і 

останній інтервали при групуванні трактористів-машиністів за кількістю відпрацьованих днів за 



 
рік: до 200 днів, 200–250, 250–300, 300 і більше. 

ВТОРИННЕ ГРУПУВАННЯ 

Вторинним групуванням називають створення нових груп на основі раніше здійсненого 

групування. Розрізняють два способи створення нових груп: 1) зміну величин інтервалів і 2) часткове 

пере- групування. При використанні цих способів вторинного групування звичайно припускають, що 
розподіл ознаки всередині інтервалів буде рівномірним. Спочатку покажемо, як здійснюють 

розрахунки при застосуванні першого способу. Для цього використаємо дані первин- ного групування 
господарств за розміром посівних площ (табл. 3.6). 

Таблиця 3.6. 
Групування сільськогосподарських підприємств за розміром посівних площ 

Групи господарств за розміром 
посів- них площ, га 

Процент до підсумку 

господарств ріллі посівних площ 

I: 601–700 5 2,1 1,7 

II: 701–900 8 3,9 3,4 

III: 901–1200 12 7,2 6,6 

IV: 1201–1500 21 15,5 15,1 

V: 1501–2000 24 21,9 22,2 

VI: 2001–3000 15 19,2 19,8 

VII: 3001–4000 9 16,3 16,8 

VIII: 4001–5000 6 13,9 14,4 

Разом 100 100,0 100,0 

 

На підставі даних табл. 3.6 замість восьми груп господарств створимо три групи за розміром 

посівних площ: І – до 1000 га, ІІ – від 1001 до 2000 і ІІІ – 2001 і більше. Визначимо необхідні 
показники для кожної нової групи. 

До першої групи господарств з розміром посівних площ до 1000 га ввійдуть перші дві групи і 
частина групи господарств з розміром посівних площ 901–1200 га. Цю групу розподіляємо на дві 

підгрупи: І – від 901 до 1000 га і ІІ – від 1001 до 1200 га. Перша підгрупа 

буде зарахована до групи господарств із розміром посівних площ до 1000 га, а друга підгрупа – до 
групи господарств з розміром посівних площ від 1001 до 1200 га. Відносну кількість цих підгруп 

(у процентах) визначають так, щоб у кожну з них потрапила та частина загальної кількості групи, 
яка взята від величини інтервалу. У нашому прикладі величина інтервалу цієї групи становитиме 

1200–900 = 300 га. Отже, до першої підгрупи буде зарахована одна третина (100: 300) господарств, 
до другої – дві третини (200: 300). За цим же співвідношенням розчленовуємо і проценти до 

підсумку ріллі, і посівних площ. Таким чином, до першої групи буде зараховано 4% господарств, 

2,4% ріллі, 2,2% посівних площ. Після цього підрахуємо проценти до підсумку в цілому для групи 
господарств з розміром посівних площ до 1000 га. Процент господарств цієї групи дорівнюватиме 

5+8+4=17, процент ріллі – 2,1+3,9+2,4=8,4 і процент посівних площ – 1,7+3,4+2,2=7,3. Визначаючи 
аналогічним способом проценти господарств, ріллі та посівних площ двох інших заново створених 

груп, матимемо такі результати (табл. 3.7). 
Таблиця 3.7. 

Групування сільськогосподарських підприємств за розміром посівних площ 

Групи господарств за розміром 
посівних площ 

Процент до підсумку 

господарств ріллі посівних площ 

I 17 8,4 7,3 

II 53 42,2 41,7 

III 30 49,4 51,0 

Разом 100 100,0 100,0 

 

При частковому перегрупуванні даних групи поділяють також за принципом пропорційності. 
Спочатку намічають групи за їх часткою щодо кількості одиниць сукупності. Після цього, 

відповідно до виділених груп, розраховують останні показники. 
Методику розрахунків при частковому способі покажемо на прикладі даних табл. 3.6. Спочатку 

утворимо три групи: нижчу, серед- ню і вищу. До нижчої і вищої груп віднесемо по 25% 



 
господарств, до середньої – 50%. В нижчу заново створену групу буде віднесено повністю перші три 

групи господарств, оскільки разом вони становлять 25% (5+8+12) загальної чисельності сукупності. 

Для визначення кількості середньої і вищої груп потрібні до- даткові розрахунки. Четверта і 

п’ята групи первинного групування разом становлять 45% (21+24) від загальної чисельності. Отже, 
до 50% не вистачає 5% кількості господарств. Їх потрібно взяти з групи господарств розміром 

посівних площ від 2001 до 3000 га. Від загальної кількості господарств цієї групи, що дорівнює 
15%, потрібно взяти 5%, тобто одну третину. Перемножуючи на 1/3 про- центи ріллі і посівних площ 

шостої групи (з розміром посівних площ 2001–3000 га), знайдемо ті їх частини, які треба віднести до 
середньої групи. Для ріллі ця частина становитиме 19,2∙1/3=6,4%, для посівних площ – 19,8∙1/3=6,6%. 

Додаючи знайдені дані до відповідних значень четвертої і п’ятої груп, визначимо, що 50% 
господарств середньої групи мають 15,5+21,9+6,4=43,8% ріллі і 15,1+22,2+6,6=43,9% посівних 

площ. Потім обчислимо відповідні показники для вищої групи господарств. Результати вторинного 

групування за часткою груп у загальній чисельності одиниць сукупності наведено в табл. 3.8. 
Таблиця 3.8. 

Групування сільськогосподарських підприємств за розміром посівних площ 

Групи господарств за розміром 
посів- них площ 

Процент до підсумку 

господарств ріллі посівних площ 

Нижча 25 13,2 11,7 

Середня 50 43,8 43,9 

Вища 25 43,0 44,4 

Разом 100 100,0 100,0 

 

Крім того, вторинне групування застосовують для приведення групувань з різними інтервалами 

до єдиного виду. Послідовність такого перегрупування розглянемо на прикладі (табл. 3.9). 
Таблиця 3.9. 

Розподіл підприємств за рівнем рентабельності (первинні групування) 

Сільськогосподарські підприємства Переробні підприємства 

рівень рентабельності, % 
% до підсумку 

рівень рентабельності, % 
% до підсумку 

1 2 3 4 

0–10 4 - - 

10–20 11 0–15 5 

20–30 14 15–30 12 

30–40 17 30–45 15 

40–50 20 45–60 17 

50–60 16 60–75 24 

60–70 8 75–90 18 

70–80 5 90–105 6 

80–90 3 105–120 3 

90–100 2 - - 

Разом 100 Разом 100 

 

Розподіли сільськогосподарських і переробних підприємств за рівнем рентабельності 
безпосередньо не можна порівняти, оскільки ці розподіли мають різні інтервали: 10 і 15%. 

Перегрупуємо дані первинних групувань, прийнявши для обох типів підприємств однакову 
величину інтервалу – 20% (табл. 3.10). 

Таблиця 3.10. 
Розподіл підприємств за рівнем рентабельності (вторинне групування) 

Рівень рентабельності 
Процент до підсумку 

сільськогосподарських підприємств 
переробних підприємств 

0–20 15 9 

20–40 31 18 

40–60 36 22 

60–80 13 30 

80–100 5 16 

100–120 - 5 

Разом 100 100 



 
 

Після проведення групувань до порівнянного виду можна дійти висновку, що переробні 

підприємства характеризуються вищим рівнем рентабельності, ніж сільськогосподарські. 
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