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1. Поняття про статистичну таблицю 

Статистичні таблиці - це форма систематизованого, раціонального і 

наочного викладення статистичних даних про явища і процеси суспільного 

життя. 

Значення статистичних таблиць полягає в тому, що вони дають змогу 

охопити матеріали статистичного зведення в цілому. Статистична таблиця по 

суті є системою думок про досліджуваний об'єкт, що викладається за 

допомогою цифр - об'єктивних статистичних показників. 

Перевагою статистичних таблиць є виразність, наочність і компактність. 

По суті статистична таблиця являє собою статистичне речення, яке має підмет 

і присудок. Підметом таблиці є одиниці статистичної сукупності або їх групи, 

які підлягають характеристиці і вивченню. Присудком таблиці - цифрові 

дані, що характеризують підмет.  

Звичайно складові частини досліджуваного об'єкта, що утворюють 

підмет, розташовують в лівій частині таблиці, а показники, що складають 

присудок, розміщують справа.  

Таблицею називається така форма розташування числової інформації, при 

якій число розташовується на перетині чітко сформульованого заголовка по 

вертикальному стовпцю, званому графою, і назви за відповідною 

горизонтальній смузі - рядку. Таким чином, зовні таблиця являє собою 

перетин граф і рядків, які формують остов таблиці. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Макет статистичної таблиці 

Таблиця 1 
Загальний заголовок 

  

  Заголовки граф 
А 1 2 3 4 5 6 7   

Бічні 
заголовки 

                

              
Рядки 

таблиці 
              

              

Підсумок                 

  Графи таблиці   
  

Статистична таблиця містить три види заголовків: загальний, верхні і 

бічні. Загальний заголовок відображає зміст всієї таблиці (до якого місця і 

часу вона відноситься), розташовується над макетом таблиці по центру і є 

зовнішнім заголовком. Верхні заголовки характеризують зміст граф 

(заголовки присудка), а бічні (заголовки підмета) - рядків. Вони служать 

внутрішніми заголовками. 

Таблиці можуть супроводжуватися приміткою, використовуваними для 

пояснень, у разі потреби, заголовків, методики розрахунку деяких показників, 

джерел інформації і т.д. 

Складні статистичні таблиці на відміну від простих дають можливість 

виявити соціально-економічні типи досліджуваних явищ, їх структуру, а 

також взаємозв'язку і взаємозалежності між характеризують їх ознаками. Ці 

завдання більш повно можуть бути вирішені за допомогою групових і, 

особливо, комбінаційних таблиць. 

За структурою присудка розрізняють прості і складні статистичні 

таблиці. 

При простий розробці присудка представлені в ньому ознаки не 

перетинаються і підсумкові значення виходять шляхом простого 

підсумовування значень за кожною ознакою окремо, незалежно один від 

одного. Прикладом простої розробки присудка може служити табл.  



При складній розробці присудка виходить більш повна і детальна 

характеристика об'єкта. У цьому випадку обидва ознаки присудка (за статтю і 

за віком) тісно пов'язані один з одним. Можна спочатку проаналізувати склад 

Верховної Ради в розрізі фракцій 

 

 

 

Таблиця 2 

Склад Верховної Ради України скликання 20012-2014 рр. станом на 12 

грудня 2012 року, чоловік 

 

Фракція 

Чисель

ність 

депута

тів, 

всього 

 

В тому числі 

За статтю За віком, років 

чолові

ки 

жінки До 30 30-39 40-49 50-59 60 і 

старше 

Партія регіонів 72 64 8 2 11 18 32 9 

Всеукраїнське об'єднання 

«Батьківщина» 
62 56 6 1 12 26 19 4 

Партія «УДАР» Віталія 

Кличка 
34 30 4 2 12 15 5 - 

Комуністична партія 

України 
32 29 3 - 6 7 11 8 

Всеукраїнське об'єднання 

«Свобода» 
25 23 2 3 9 7 6 - 

Мажоретарні виборчі округи 225 191 34 22 48 54 68 33 

Всього 450 401 49 30 98 127 141 54 

 

 

2. Правила побудови статистичних таблиць 

 

При розробці і заповненні макетів таблиць необхідно строго 

дотримуватися правил їх побудови. 

1. Статистичні таблиці не повинні бути надмірно громіздкими і 

ускладненими, вони повинні полегшувати, а не утруднювати їх аналіз. У 

зв'язку з цим по можливості таблицю слід складати невеликою за розміром, 

легкодоступною для огляду. Інколи доцільно замість однієї великої таблиці 

побудувати декілька зв'язаних між собою, послідовно розташованих таблиць. 

2. Всі таблиці можуть бути пронумеровані арабськими цифрами. Номер 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%96%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%27%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%C2%AB%D0%91%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0%C2%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%27%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%C2%AB%D0%91%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0%C2%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%94%D0%90%D0%A0_(%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%94%D0%90%D0%A0_(%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%27%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%C2%AB%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0%C2%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%27%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%C2%AB%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0%C2%BB


таблиці вказують перед її заголовком. При цьому знак «№» не пишуть. 

3. Кожна таблиця повинна мати загальний заголовок, в якому коротко і 

ясно відображається основний зміст таблиці, вказано до якої території і до 

якого періоду або моменту часу відносяться дані, що наведені в ній. Вимога 

точності, чіткості та ясності відноситься і до заголовків рядків і граф. 

4. Показники таблиці обов'язково повинні супроводжуватись одиницями 

вимірювання. Якщо для всіх показників використовується одна одиниця 

вимірювання, то її пишуть в кінці заголовка таблиці, а якщо їх кілька - в кінці 

рядків або граф. Одиниця вимірювання відокремлюється від назви показника 

комою. 

5. Слова в таблиці пишуться повністю. Можна використовувати тільки 

загальноприйняті скорочення. 

6. Таблиці, як правило, мають бути замкненими, тобто мати підсумкові 

результати (в цілому, по групах і підгрупах). 

7. При заповненні таблиць потрібно використовувати такі умовні 

позначення: при відсутності явища пишеться прочерк (-), якщо ж немає 

інформації про явище, ставиться три крапки (...) або пишеться «немає 

відомостей», в тих випадках, коли клітинка не підлягає заповненню в зв'язку з 

відсутністю осмисленого змісту - ставиться знак множення. При наявності 

інформації по досліджуваному явищу, числові значення якого складають 

величину менше критичної в таблиці точності, прийнято записувати 0,0. 

8. Однаковий ступінь точності, обов'язковий для всіх чисел, 

забезпечується дотриманням правил їх заокруглення. Всі значення 

однойменних показників мають бути записані з однаковим ступенем точності 

(до цілих; до 0,1; до 0,01 і т. д.). 

9. Коли одна величина перевищує другу багатократно, то отримані 

показники динаміки краще виражати не в процентах, а в разах (коефіцієнтах). 

Наприклад, замість 288% слід написати «в 2,9 рази більше». В аналітичних 

таблицях значність абсолютних цифр має бути найменшою. Тому великі числа 

необхідно заокруглювати до тисяч, мільйонів і т.д. Наприклад, замість числа      



1 200 000 грн. краще написати 1,2 млн. грн. 

10. Якщо в таблиці поряд із звітними даними наводяться відомості 

розрахункового порядку, то про це слід зробити відповідне застереження. По 

можливості ці пояснення краще зробити в самій таблиці або в заголовку до 

неї. 

11. Якщо є потреба, до таблиці можуть бути застосовані і виноски. 

Примітки даються у вигляді необхідності додаткових пояснень змісту окремих 

показників таблиці. У виносках звичайно вказують джерела одержаних у 

таблиці відомостей. 

Аналіз статистичних таблиць проводиться у двох напрямках: 

структурний та змістовий. 

Структурний аналіз передбачає розбір будови таблиці і характеристику: 

• сукупності і одиниць спостереження, що формують її; 

• ознак і їх комбінацій, які формують підмет і присудок таблиці; 

• виду таблиці; 

• вирішуваних завдань. 

Змістовний аналіз передбачає вивчення внутрішнього змісту таблиці: 

• аналіз окремих груп підмета за відповідними ознаками присудка; 

• виявлення співвідношень і пропорцій між групами явищ за ознаками; 

• порівняльний аналіз і формулювання висновків, встановлення 

закономірностей і визначення резервів розвитку досліджуваного об'єкта. 

Аналіз окремих ознак і груп необхідно починати з вивчення абсолютних 

величин, потім - пов'язаних з ними відносних величин. 

Якщо цього вимагають завдання дослідження, то аналіз таблиць може 

бути доповнений розрахунковими відносними і середніми величинами, 

графіками, діаграмами і т.д. 

Аналіз даних таблиць проводиться за кожною ознакою окремо, а потім в 

логіко-економічному поєднанні ознак. 



Дотримання правил і послідовності роботи з статистичними таблицями 

дозволить досліднику здійснити комплексний науково обґрунтований 

економіко-статистичний аналіз досліджуваних об'єктів і процесів. 

 

2. Види статистичних графіків. 

Статистичним графіком називають наочне масштабне зображення 

статистичних даних за допомогою геометричних ліній, точок, знаків, фігур, 

географічних картосхем та інших графічних засобів. 

Застосування графічного методу у вивченні масових соціально–

економічних явищ досить різнопланове. Так, графіки застосовують для 

характеристики змін загальних явищ і процесів у часі, вивчення структури 

явищ, порівняння, контролю виконання плану, дослідження взаємозв’язків 

між результативними і факторними ознаками, зображення розміщення явищ у 

просторі, ступеня розповсюдженості по території тих чи інших явищ, 

міжнародних порівнянь і зіставлень та в інших випадках. 

Особливо велика роль графіків у пропаганді передового досвіду, 

прогресивних тенденцій, закономірностей, нових технологій, наукових 

досягнень та ін. В ряді випадків графіки є незамінним засобом аналізу, 

дослідження і виявлення взаємозв’язків, закономірностей і тенденцій 

суспільних явищ (наприклад, в кореляційному аналізі і динамічних рядах).  

Діаграми – це умовне зображення числових величин та їх співвідношень 

за допомогою геометричних знаків. Термін “діаграма” тотожний терміну 

“статистичний графік”. Діаграми є найбільш розповсюдженим видом графіків. 

Виділяють такі основні види діаграм: лінійні, стовпчикові, стрічкові, 

квадратні, секторні, радіальні. 

Лінійні діаграми відображають статистичні дані у вигляді ліній. 

Стовпчикові діаграми – це графіки, в яких різні величини подано у 

вигляді стовпчиків однакової ширини, які розташовані один від одного на 

однаковій відстані або щільно. Висота стовпчика визначається величиною 



досліджуваного явища. Якщо стовпчики розташовуються не вертикально, а 

горизонтально, то такі діаграми називають стрічковими (смуговими). 

Стовпчикові і стрічкові діаграми будують у прямокутній системи 

координат. Основи всіх стовпчиків (стрічок) розташовують на базовій 

горизонтальній (вертикальній) лінії, на яку наносять шкали, встановлюють 

масштаби. Якщо досліджують економічний показник, який включає в себе в 

свою чергу декілька показників (наприклад, виробництво молока усіма 

категоріями господарств, в т. ч виробництво молока сільськогосподарськими 

підприємствами та особистими господарствами населення), то дуже зручно 

скористатися стовпчиковою структурною діаграмою. 

Кругові чи інші площинні діаграми виражають однорідні величини 

через площі кругів або інших фігур.  

 

 

3. Правила побудови статистичних графіків 

Статистичні графіки застосовуються для того, щоб зробити статистичні 

матеріали наочними, доступними, зрозумілими і такими, які б сприяли 

кращому їх аналізу. Завдання полягає в тому, щоб у кожному випадку вибрати 

найкраще графічне зображення, яке б відповідало характеру величин і більш 

повно розкривало їх зміст. 

Графічне зображення статистичних даних здійснюється шляхом 

використання геометричних фігур, точок, ліній та інших символічних образів. 

Числові значення статистичних величин переводяться в графічні образи за 

допомогою масштабу. Вміле розміщення графічних зображень створює 

діаграму, на якій статистичні дані представлені в наглядній формі, яка дає 

уявлення про загальні закономірності і тенденції розвитку досліджуваних 

явищ. При правильній побудові графіки стають виразнішими, доступнішими, 

сприяють кращому аналізу статистичних показників, їх узагальненню і 

вивченню. Для побудови графіка, як правило, використовується система 

прямокутних (декартових) координат, зокрема права верхня частина 



координатного поля, але нерідко зустрічаються графіки, які побудовані за 

принципом полярних координат (кругові, секторні, радіальні та інші 

діаграми). На горизонтальній шкалі (вісь абсцис) прямокутних діаграм, як 

правило, відкладають незалежні змінні (часові відрізки, періоди, об’єкти та 

ін.), на вертикальній (вісь ординат) – залежні змінні (наприклад, значення 

результативних показників). Для кращої наочності горизонтальну вісь, як 

правило, будують в 1,5-2 рази довшою, ніж вертикальну. Якщо назва таблиці 

розміщується над таблицею, та назва графіка в більшості випадків – внизу 

графіка. 

Експлікація графіка – це словесне тлумачення його змісту. Вона включає 

назву графіка, написи вздовж масштабних шкал і змістовних значень 

застосовуваних геометричних знаків, коротке описання його змісту.  

Графік має бути наочним, зрозумілим, легко читатися та по можливості 

художньо оформленим. З цією метою лінії на графіку можуть бути зображені 

різним кольором або рисунком (суцільною, пунктирною, точковою, точково–

пунктирною лінією). Зобразимо графічно результати таблиці 5, підметом якої 

є роки, а присудком – цифрові значення середньої ваги однієї голови ВРХ, 

реалізованої на забій господарствами Житомирської області. 

Таблиця 3 

Середня жива вага однієї голови худоби, реалізованої на забій  

господарствами Житомирської області в 2015-2017 рр. 

Рік 

Середня вага однієї голови великої рогатої худоби, 

реалізованої на забій господарствами Житомирської області, кг 

по всіх 

категоріях 

господарств 

в т.ч. в 

сільськогосподарських 

підприємствах 

в особистих 

 селянських 

господарствах 

2015 188 220 163 

2016 172 230 133 

2017 195 247 163 



 

Рис. 1 Середня вага однієї голови великої рогатої худоби, реалізованої на забій 

господарствами Житомирської області в 2015-2017 рр.

Рис. 1. Середня вага однієї голови великої рогатої 

худоби, реалізованої на забій господарствами 

Житомирської області 

в 2000-2002 рр.
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Класифікація основних видів статистичних графіків 

Для графічного представлення статистичних даних використовують 

найрізноманітніші види графіків (рис). Їх можна класифікувати за різними 

ознаками: характеру графічного образу, способом побудови і призначенням 

(змісту). 

Діаграма являє собою креслення, що показує співвідношення 

статистичних даних за допомогою різноманітних геометричних і 

образотворчих засобів. 

Статистичні карти призначені для графічного зображення однойменних 

показників, що відносяться до різних територіям. Для цього в основу 

зображення береться географічна карта. Зображення па карті статистичних 

даних називається картограмою або Картодіаграми. 

За змістом або призначенням можна виділити графіки порівняння в 

просторі, відносних величин (структури, динаміки і т.п.), варіаційних рядів 

тощо. 

Різні види діаграм застосовують для порівняння однойменних 

статистичних даних, що характеризують різні території або об'єкти. Найбільш 

поширеним видом таких діаграм є стовпчикові діаграми. Вони являють собою 

графік, в якому різні величини зображені розташованими у висоту 

прямокутниками (стовпчиками) однакової або різної висоти. Стовпчикові 

діаграми використовують для порівняння деяких об'єктів в часі. 

Побудова такого роду діаграм вимагає тільки однієї вертикальної 

масштабної шкали, яка визначає висоту кожного стовпчика. 

Масштабна шкала повинна починатися з нуля, бути безперервною, на 

ній записують лише круглі або заокруглені значення. 

Стовпчики повинні бути розташовані на однаковій відстані один від 

одного або впритул. Ширина стовпчиків береться довільною. На шкалі 

повинна бути вказана одиниця виміру. 

Масштаб потрібно розрахувати так, щоб максимальна кількість 

відобразилась на графіці. 



 

Якщо прямокутники, що зображують показники, розташувати не по 

вертикалі, а по горизонталі, то діаграма отримає 

назву стрічкової, або смугової. 

Іноді різниця між найменшими і найбільшими значеннями 

порівнюваних даних настільки велика, що встановлення відповідного 

масштабу для стовпчиків мул: смуг виявляється скрутним. 15 цих випадках 

замість столбиковой (смуговий) діаграми доцільно застосувати площинну 

(двомірну) діаграму - квадратну або кругову. Принцип побудови цих діаграм 

полягає в тому, що величини порівнюваних даних зображуються площами 

квадратів або кіл. При цьому площі квадратів (кіл) повинні бути пропорційні 

величинам зображуваних явищ, тобто сторони квадратів або радіусів кіл 

повинні бути пропорційні корінню квадратним з величин зображуваних 

статистичних даних. 

Кругову діаграму будують аналогічно квадратної з тією різницею, що 

знаходять величину радіуса для кожного кола. 
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