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ТЕМА: «СТАТИСТИЧНІ ТАБЛИЦІ» 

 

МЕТА:  

- Розглянути понятття статистичних таблиць 

- Вивчити  класифікацію макетів  статистичних таблиць 

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

дисципліну та уважність 

 

Вивчення нового матеріалу: 

 

Результати статистичного дослідження записують у статистичні таблиці. Статистична 

таблиця – це форма наочного і систематизованого зображення числових результатів зведення і 
обробки статистичних матеріалів. За її допомогою дається цифрова характеристика досліджуваних 

явищ і процесів. 
За формою будь-яка статистична таблиця складається з верти- кальних граф (колонок, 

стовпчиків) і горизонтальних рядків. Перетини граф і рядків утворюють клітинки таблиці. Ліві 
бічні і верхні клітинки призначені для текстових заголовків, а решта – для цифрових даних. 

Загальна кількість клітинок, які заповнюються числа- ми, визначає розмір таблиці. Він дорівнює 

добуткові кількості граф на кількість рядків. 
Складовими елементами таблиці є загальний, верхні й бічні заголовки. Загальний заголовок 

розміщують над таблицею. Він визначає її основний зміст. Верхні заголовки розкривають зміст 
окремих граф і горизонтальних рядків разом з відповідними заголовками, без цифрових даних, 

утворюють макет таблиці. 
В окремих клітинках таблиці наводяться числові значення статистичних показників. Групи 

однорідних чисел розміщуються в таблиці поряд як частини єдиного цілого, а кожна група 
характеризується системою показників, що висвітлює її з різних боків. Це забезпечує компактність, 

наочність і краще сприйняття даних таблиці, а також зосереджує увагу на розмірі показників, 

полегшує їх аналіз. 
Досліджуване масове явище, яке розосереджене у часі і просторі, в статистичній таблиці 

наводять у стислій формі з найбільш істотними ознаками. Змістом таблиці є сукупність відомостей, 
яка закладена в системі показників. У підбитті підсумків статистичного спостереження, зведенні, 

групуванні і частковому аналізі таблиці мають велике пізнавальне, наукове та практичне значення. Їх 
широко застосовують в усіх галузях знань. Елементами статистичної таблиці є підмет і присудок. 

Підмет таблиці – це ті об’єкти, групи чи окремі одиниці сукупності, які описуються, 
характеризуються в таблиці. Присудок – це система показників, за допомогою яких у таблиці 

характеризується підмет. 

За змістом і будовою підмета статистичні таблиці поділяють на прості, групові та 
комбінаційні. 

Простою називають таблицю, підмет якої містить перелік об’єктів, адміністративних і 
територіальних одиниць, господарських підрозділів, хронологічних дат, періодів без їх групування. 

Прості таблиці, в яких наводять підсумки господарської діяльності сільськогосподарських 
підприємств, мають для керівників і спеціалістів велике інформаційне, а при правильно підібраному 

присудку – й аналітичне значення. Прикладом простої таблиці може бути табл. 3.2. Якщо підмет 
таблиці розподілено на групи за однією ознакою, то така таблиця називається груповою. Прикладом 

групової таблиці може бути табл. 3.3. Групові таблиці мають велике пізнавальне значення для 

виявлення і характеристики різних типів явищ, їх структури, взаємозв’язків між явищами. 



 
Комбінаційною називають таблицю, підмет якої розподілено на групи за двома і більше 

ознаками, взятими в комбінації. Прикладом комбінаційної таблиці може бути табл. 3.5. 
Комбінаційні таблиці мають важливі аналітичні властивості, адже характеризують досліджувані 

явища і тим самим збагачують економічний аналіз. 
Творцем комбінаційних таблиць був чернігівський земський статистик А. П. Шлікевич (1849–1909). 

Він уперше в історії статистики при обробці даних про селянські господарства Козелецького повіту 
Чернігівської губернії склав у 1882 році комбінаційну таблицю. 

Перед складанням статистичних таблиць розробляють макет, який містить усі дані таблиці, крім 

готових чисел. 
Макет статистичної таблиці Загальний заголовок 

Присудок/Підмет Заголовки граф (верхні заголовки) 

А 1 2 3 4  

Бічні заголовки 
    

Рядки таблиці 

Підсумок 
     

 

Макети розроблюваних і підсумкових таблиць готують на етапі організації статистичного 

спостереження, з яким тісно пов’язаний зміст таблиць. 

За змістом таблиця має бути компактною, наочною, доступною. За формою краще побудувати 

таблиці квадратні або близькі до них. Якість змісту таблиці визначається характером групувань і 
правильним вибором показників присудка. Загальний заголовок має визначити основний зміст 

таблиці. В ньому зазначають, що характеризується в таблиці, на які території, за який період і в 
яких одиницях наведено дані. Скорочення в таблицях допускаються тільки загальноприйняті. 

Таблиці повинні бути замкненими, тобто мати підсумкові результати. Виняток становлять аналітичні 
таблиці, в яких підсумків може не бути. 

Читання таблиці значно полегшується, якщо всі значення показників однієї графи округлені з 

однаковим ступенем точності, наприклад до 0,1, 0,01. Записуючи числа, слід додержувати таких 
умовних позначень: «-» – значення показників дорівнює нулю; «…» або «н. в.» – немає відомостей; 

«х» – показник не може мати значення і не розраховується; «//» – показник одержаний розрахунковим 
шля хом; «0, 0» – значення показника менше прийнятої точності (до 0,1). 
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