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ВСТУП 

 

Вивчення дисципліни «Економічна статистика» відбувається шляхом 

розкриття сутності тем на лекціях, закріплення теоретичного матеріалу на 

практичних та лабораторних заняттях й під час виконання розрахункового завдання. 

Теоретична частина дисципліни визначається складом робочої програми. На 

лабораторних заняттях теоретичні знання закріплюються в ході розв’язання 

різних задач. Більш повному засвоєнню матеріалу сприяє самостійна робота 

студентів з вивчення окремих розділів дисципліни та підготовка до лабораторних 

занять.  

Метою даних методичних вказівок є забезпечення студентів, що навчаються 

за спеціальністю 071 Облік і оподаткування денної/заочної форми навчання вищих 

навчальних закладів навчально-методичними матеріалами, необхідними для 

практичної роботи над курсом «Економічна статистика». У даних методичних 

вказівках наведено контрольні запитання, завдання, розв’язання яких допоможе 

студентам досконально вивчити основні теми курсу. 

Система контролю якості навчання студентів включає поточний та 

підсумковий контролі. Поточний контроль проводиться на лабораторних заняттях 

для виявлення рівня знань студентів за окремо взятий період часу. Підсумковий 

контроль здійснюється наприкінці семестру для остаточного визначення рівня 

знань студентів з  викладеної дисципліни 

Перелік тем ті кількість лабораторних занять наведено в табл. 1 

 

Таблиця 1 – Перелік тем навчальної дисципліни (5 семестр, 8 кредитів) 
№ з/п Перелік тем лабораторних занять Кількість годин 

лабораторних занять 

1 Абсолютні та відносні величини в статистиці 2 

2 Середні величини в статистиці 2 

3 Ряди розподілу 2 

4 Використання економічних індексів у статистичному аналізі 2 

5 Ряди динаміки, розрахунок та аналіз основних показників 2 

6 Вибірка 2 

7 Кореляційний аналіз 4 

Всього  16 

 

Загальний обсяг годин на вивчення дисципліни та їх розподіл на аудиторні 

заняття і самостійну роботу студентів такі: 32 год. лекцій, 32 год. практичних 

занять, 16 год. лабораторних занять; загальний обсяг – 150 год., 5 кредитів, 2 

модулі. 

 

  



 

1 ВИМОГИ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ ТА 

ЗВІТУ 
 

Кожний звіт з лабораторної роботи повинен містити наступні пункти: 

1 Мета роботи. 

2 Завдання до лабораторної роботи. 

3 Короткі теоретичні відомості. 

4 Схему алгоритму для виконання завдання. 

5 Практичні результати. 

6 Аналіз отриманих результатів і висновки.  

 

Лабораторну роботу виконують на аркушах форматом А4 (друкований текст 

+ електронний текст). З усіх боків аркуша мають бути залишені поля розміром 20 

мм. Текст виконують комп'ютерним способом, шрифтом гарнітура Times New 

Roman, розміром 14 пунктів через півтора міжрядкові інтервала. У роботі 

необхідно записувати номер лабораторної роботи, умови завдань, опис в MS Word 

і висновки, а також розрахунки в MS Excel. Номер варіанту вибирають за номером 

зі списку в журналі. В електронному варіанті лабораторну роботу виконують за 

допомогою програм MS Word, MS Excel. 

Титульну сторінку студент підписує, указуючи своє прізвище, ім'я, по 

батькові; факультет; шифр групи; номер варіанту; прізвище, ім'я, по батькові 

викладача. Усі необхідні розрахунки виконують за допомогою програми MS Excel. 

Діаграми і графіки будують за допомогою програм MS Excel. 

 

  



 

2 ПЕРЕЛІК ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ 

 

Лабораторна робота № 1 

Абсолютні та відносні величини в статистиці 

Мета роботи: Засвоїти прийоми визначення різних типів відносних 

величин та методи їх розрахунку на основі абсолютних величин в статистиці за 

допомогою програми Microsoft Excel. 

 

Теоретичні питання до лабораторної роботи 1 

1. Що називають абсолютними показниками в статистиці? Наведіть приклад. 

2. Якими бувають абсолютні величини в статистиці в залежності від одиниць 

виміру? 

3. Назвіть види відносних показників. Наведіть приклад. 

4. Охарактеризуйте кожен відносний показник. 

5. Назвіть логічну формулу для обчислення кожного відносного показника. 

Наведіть приклади. 

6. Назвіть види графічного зображення даних в статистиці. 

7. Які види графіків використовували в лабораторній роботі і чому? 

8. Форми подання відносних величин. 

Конспект лекцій з дисципліни наведено у репозитарії НТУ «ХПІ» за 

посиланням: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/29079 

 

Приклади розрахунку для виконання на лабораторній роботі 1. 
Приклад 1. Відомі дані про обсяги реалізації продукції по сукупності заводів 

(табл.П.1.1). За наведеними даними обчислимо відносні величини планового 

завдання, виконання плану і динаміки по кожному заводу та по сукупності 

загалом з використанням Microsoft Excel. 

 

Таблиця П.1.1 – Дані про обсяг реалізації по заводам 
Номери 
заводів 

Реалізована продукція у 
2018 рік, млн. грн. 

Реалізована продукція у 2019 рік, млн. грн. 
за планом фактично 

1 17,4 18,5 18,7 
2 16,9 17,2 17,4 
3 14,5 13,7 13,9 
4 11,6 13,2 13 
5 14,3 15,5 15,4 
6 16,9 15,5 15,7 
7 12,5 12,8 12,8 
8 11,8 12 12,1 
9 16,5 6,4 6,6 
10 14 13 13,4 

Всього 146,4 137,8 139 

 

Для проведення розрахунків розмістимо дані з табл.П.1.1 у комірках A1:D13 

(рис.1), у наступних трьох стовбцях таблиці зробимо розрахунки відносних 

величин. При цьому для полегшення та прискорення розрахунків доцільно 

здійснити копіювання формул в межах кожного стовпця. Для визначення 

відносних величин по сукупності заводів необхідно для розрахунків 

http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/29079


 

використовувати зведені показники, які являють собою суму відповідних 

індивідуальних значень і занесені в останній рядок таблиці. 

 
Рис.1 – Розрахунок відносних величин 

 

Розрахунки абсолютних величин проводиться в іншій книзі (рис.2)  

 
Рис.2 – Розрахунок абсолютних величин 

 

Для створення діаграми простіше за все скористатись інструментами, 

розташованими в групі «Диаграммы вкладки Вставка». 

Отже, результати розрахунків, які містяться у комірках E3:F13, показують, 

що у 2019 р. у порівнянні з 2018 р. на чотирьох заводах очікувалося (планувалося) 

зменшення реалізованої продукції, а на шістьох – зростання. По сукупності 

показник мав збільшитися на 1,78% (2,6 млн. грн.). Проте по двох заводах 

очікуваного обсягу реалізації продукції не було досягнуто, а по сукупності мало 

місце перевищення на 1,5%. На трьох заводах мало місце зменшення фактичного 

обсягу реалізованої продукції порівняно з попереднім роком. 

 

Приклад 2. Наведено дані про розподіл населення за статтю по двох регіонах 

станом на 1.01.2019 р. (табл.П.1.2). Обчислити за даними табл.П.2 відносні 

величини структури, координації та порівняння. 

 

Таблиця П.1.2 – Дані про розподіл населення за регіонами, тис. осіб 
Область Кількість чоловіків Кількість жінок 

Харківська 2015,8 2474,8 

Полтавська 513,2 582,1 

 

Для проведення розрахунків розмістимо дані з табл.П.1.2 у комірках A1:С4 

(рис.3). Для розрахунку відносних величин структури населення регіонів за 

статтю визначимо загальну чисельність населення в комірках A1:С4. Відносні 



 

величини структури населення регіонів за статтю можна розрахувати як частку 

або питому вагу кожної групи у загальній чисельності населення у комірках Е1:F4.  

 
Рис.3 – Розрахунок величин структури 

 

Відносні величини координації, які характеризують співвідношення 

кількості населення у розрізі статі, можна обчислити у комірках G1:H4: 

Харківська область
2474,8

2015,8
∗ 1000 = 1228,7 жінок на 1000 чоловіків або 

2015,8

2474,8
∗ 1000 =

814,53 чоловіків на 1000 жінок; 

Відносні величини порівняння за чисельністю населення регіонів можна 

обчислити у комірках І1:І4: 
4490,6

1095,3
= 4,1 або 

1095,3

4490,6
= 0,21. 

За результатами розрахунків можна зробити висновки про те, що станом на 

1.01.2019 р. у Полтавській області дещо вища питома вага чоловіків, ніж у 

Харківській області, а жінок відповідно менша. У Полтавській області на 1000 

жінок припадало 88 чоловіків, а у Харківській – 814. Чисельність населення 

Харківської області у 4,1 рази більша, ніж Полтавської. Чисельність населення 

Полтавської області становила 24,1% у порівнянні з Харківською. 

Для розрахунку відносних величин інтенсивності (щільності населення, 

осіб на 1 км2) використаємо такі вихідні дані по двох вищезазначених регіонах 

(табл.П.1.3). 

 

Таблиця П.1.3 – Чисельність населення та територія області 
Область Чисельність населення, тис. осіб Територія, тис. км2 

Харківська 4580,6 26,5 

Полтавська 1105,4 13,8 

 

Для проведення розрахунків розмістимо дані з табл.1.2 у комірках A1:С3 

(рис.4). Відносні величини інтенсивності можна обчислити у комірках D1:D3 та 

становлять: Харківська 173
5,26

6,4580
  особи на 1 км2; Полтавська 80

8,13

4,1105
  осіб 

на 1 км2. 

 
Рис.4 – Розрахунок величин інтенсивності 



 

Отже, можна зробити висновок, що у Харківській області щільність 

населення у порівнянні з Полтавською областю більше ніж вдвічі вища. 

 

Практичні завдання для виконання на лабораторній роботі 1 

 

Завдання 1. Визначити відносні величини динаміки, структури і 

координації за даними таблиці 1.1. Результати розрахунків подайте у вигляді 

таблиці. Зробити висновки. 

 

Таблиця 1.1 - Кількість студентів у вищих навчальних закладів III-IV рівнів 

акредитації  
Показник 2000 2018 2019 

Кількість студентів, осіб 17496 43797 54844 

у тому числі за формою навчання:    

денною 10723 23613 26985 

вечірньою 946 664 832 

заочною 5827 19520 27027 

 

Завдання 2. Визначити на основі табл.1.2 відносні величини структури. 

Зробити висновки. Побудувати графіки. 

 

Таблица1.2 - Вантажообіг за видами транспорту України, млрд. т. км. 
Показник 2018 2019 

Все види транспорту 1049,4 1078,7 

залізничний 506,1 504,7 

морський 283,5 293,4 

річковий 12,7 10,0 

автомобільний 74,7 75,8 

авіаційний 0,2 0,2 

трубопровідний 172,2 194,1 

 

Завдання 3. Визначити на основі табл.1.3 відносні та абсолютні величини 

динаміки. Зробити висновки. Побудувати графіки. 

 

Таблиця 1.3 - Чисельність населення України 
Рік 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Населення, млн. чол. 45,78 45,63 45,55 45,43 42,93 42,76 44,8 42,1 

 
Завдання 4. Визначити абсолютні та відносні величини динаміки базисним 

та ланцюговим методом за даними таблиці 1.4. Зробити висновки. Побудувати 
графіки. 

 
Таблиця 1.4 – Виробництво електроенергії у 2015 – 2019 рр. 

Показник 2015 2016 2017 2018 2019 
Електроенергія, млрд. кВт – год. 281,5 297,2 295,3 298,4 278,7 

 



 

Завдання 5. Визначити на основі табл.1.5 відносні величини координації. 

Зробити висновки. Побудувати графіки. 

 

Таблиця 1.5 – Структура населення України 
Рік 

Все населення, млн. чол. 
В том числі 

чоловіки жінки 

2010 45,78 21,13 24,65 

2011 45,59 20,98 24,61 

2012 45,45 20,92 24,53 

2013 45,37 20,84 24,53 

2014 45,24 20,7 24,54 

 

Завдання 6. Маються наступні дані про вартість основного капіталу фірмі. 

Визначити показники динаміки (з постійною/перемінною базою) вартості 

основного капіталу фірми та координації (ВВК) фірм за вартістю основного 

капіталу (табл. 1.6). Зробити висновки. Побудувати графіки. 

 

Таблиця 1.6 - Вартість основного капіталу, млн. грн. 

№ фірми 
Вартість основного капіталу, млн. грн. 

на 1 січня 2017 р на 1 січня 2018 р. на 1 січня 2019 р. 

1 22 150 7 380 13 970 

2 24 855 9 100 16 700 

3 26 970 12 550 20 800 

 
Завдання 7. Визначити відносні величини координації (ВВК) за даними 

таблиці 1.6. Зробити висновки. Побудувати графіки. 
 

Таблиця 1.7 - Чисельність населення у 2015-2019 рр., млн. чол. 

Рік 
Чисельність населення, млн. чол. 

міське сільське 
2015 31,2 19,7 
2016 33,9 16,8 
2017 33,7 16,5 
2018 33,7 16,2 
2019 33,4 15,9 

 
Завдання 8. Обласне управління статистики надало такі дані щодо вкладах 

населення області (табл. 1.8). Визначити відносні показники структури щодо 

вкладів населення. Зробити висновки. Побудувати графіки. 

 

Таблиця 1.8 – Кількість вкладів груп населення області 
Рік Число вкладів груп населення, тис. од. 

міське сільське 
2015 7,3 3,7 
2016 7,9 3,8 
2017 7,7 3,5 
2018 7,9 3,3 
2019 8,4 4,9 

 



 

Лабораторна робота 2 

Середні величини в статистиці 

Мета роботи: Набути навичок у визначенні середніх величин і показників 

варіації за допомогою програми Microsoft Excel. 

Теоретичні питання до лабораторної роботи 2 

1. Сутність середньої величини 

2. Властивість мажорантності середніх величин 

3. Розрахунок середньої геометричної (в яких випадках застосовується) 

4. Розрахунок середньої арифметичної (в яких випадках застосовується) 

5. Розрахунок середньої хронологічної (в яких випадках застосовується) 

6. Розрахунок середньої кубічної (в яких випадках застосовується) 

7. Структурні середні 

8. Математичні властивості середньої арифметичної. Обчислення середньої 

методом моментів. 

Конспект лекцій з дисципліни наведено у репозитарії НТУ «ХПІ» за 

посиланням: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/29079 

 

Приклади розрахунку для виконання на лабораторній роботі 2. 
Приклад 1. Відомі дані про загальну площу п'ятнадцяти обстежених 

двокімнатних квартир табл. П.2.1. 

 

Таблиця 2.1 – Вихідні дані про площу квартир 
Номер 

квартири 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Загальна 

площа, м2 76,3 54,2 41,7 51,6 49,3 60,4 52,4 48,2 40,3 64,0 54,5 48,7 62,2 51,8 48,9 

Оскільки вихідні дані не згруповані, для розрахунку середньої площі 

двокімнатної квартири необхідно скористатися формулою середньої 

арифметичної простої. Для розрахунку середньої арифметичної простої можна 

використати Microsoft Excel, зокрема статистичну функцію СРЗНАЧ. Для 

виконання розрахунків необхідно таблицю з вихідними даними розмістити у 

відповідних комірках на листі Microsoft Excel, звернутися до «Мастера функций», 

обрати категорію «Статистические» та функцію СРЗНАЧ. Після появи 

діалогового вікна функції СРЗНАЧ у поле «Число 1» необхідно ввести діапазон 

значень ознаки (у нашому прикладі комірки В2:Р2), після натискання ОК в 

активованій комірці В3 буде виведено результат, який також показано у 

діалоговому вікні в останньому рядку «Значение 53,63333333» (рис.5).  

 
Рис.5 – Розрахунок середньої арифметичної простої 

http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/29079


 

Приклад 2. За наявності згрупованих даних у вигляді дискретного ряду 

розподілу, наприклад, академічних груп за кількістю студентів, використовується 

середня арифметична зважена (табл. П.2.2). 

 

Таблиця П.2.2 – Дані щодо кількості груп та студентів 
Кількість студентів у групі(х) Число груп (f) Xf 

11 1 11 
13 2 26 
18 4 72 
9 6 54 
12 9 108 
14 11 154 
25 8 200 
17 5 85 
29 6 174 
28 4 112 
15 2 30 

Разом 61 1080 

Оскільки вихідні дані є результатом групування, для розрахунку середньої 

величини необхідно використати формулу середньої арифметичної зваженої. За 

умови використання Microsoft Excel вихідні дані розміщують у відповідних 

комірках таблиці, далі шляхом побудови формули знаходять добутки х*f. (рис.6) 

 
Рис.6 – Розрахунок добутку кількості студентів за групами та їхньої 

загальної кількості  

 

Далі в активованій комірці В14 введемо формулу розрахунку середньої та 

одержимо результат, який заокруглимо до цілого числа, використовуючи команду 

«Уменьшить разрядность». 

 

Приклад 3. Визначити середній загальний вклад населення за даними табл. 

П.2.3. 

 

Таблиця П.2.3 – Дані про типологічного групування вкладів населення 

Середній розмір вкладу, грн. ( iX )) Число вкладів ( if ) 

2300 2130 

5700 650 

14200 97 

х 2877 

Шляхом побудови формули знаходять добутки х*f у комірках С1:С4 (рис.7). 



 

 
Рис.7 – Розрахунок загально середнього значення ознаки 

 

Отже, у досліджуваній сукупності середній розмір вкладу становить 3469,38 

грн. 

 

Приклад 4. Розрахувати середньо місячну заробітну плату одного робітника 

на основі даних табл. П.2.4. 

 

Таблиця П.2.4 - Дані про розмір місячної заробітної плати та місячний фонд 

заробітної плати по трьох цехах підприємства 
Цех Місячна заробітна плата 

працівників, грн. (х) 

Місячний фонд заробітної плати цеху, 

грн.(W = x*f) 

1 1282 29486 

2 964 14460 

3 1258 15096 

Разом х 59042 

Оскільки кількість працівників у цехах невідома, тобто невідомі частоти, для 

розрахунку середньої необхідно використати середню гармонічну зважену. Для 

розрахунку за формулою середньої гармонічної зваженої у комірці D2 

розраховуємо за даними табл. П.2.4 (рис.8)  

 
Рис.8 – Розрахунок середньої гармонічної зваженої 

 

Отже, середня місячна заробітна плата одного працівника дорівнює 11808,4 

грн. 

 

Приклад 5. Розрахувати медіану за індивідуальними значеннями показника 

на основі даних табл. П.2.5. 

Для розрахунку медіани можна скористатися «Мастером функций» і 

функцією «Медиана». Розмістимо вихідні дані у відповідних комірках листа Excel 

(комірки A1:C11), знайдемо функцію «Медиана» в категорії функцій 

«Статистические». 

 



 

Таблиця П.2.5 – Вихідні дані про трудовий стаж та середньомісячну 

заробітну плату 
№ Середньомісячна зарплата, грн. Трудовий стаж, років 

1 848 4 
2 910 6 
3 981 8 
4 1734 12 
5 810 4 
6 1640 9 
7 2725 24 
8 1661 21 
9 1604 13 
10 1834 18 

 

Після появи діалогового вікна функції «Медиана» у поле «Число1» введемо 

діапазон значень першої ознаки (комірки В2:В11). Результат розрахунку медіани 

буде виведено в активовану комірку В12 (рис.9), а також показано у нижньому 

рядку діалогового вікна цієї функції «Значение 1622». Аналогічно визначимо 

медіану для другої ознаки. 

 
Рис.9 – Розрахунок медіани за інтервальним значенням признаку 

 

Приклад 6. Розрахувати моду і медіану в інтервальному ряді розподілу за 

даними табл. П.2.6. 

 

Таблиця П.2.6 – Дані про розподіл працівників за рівнем місячної заробітної 

плати 

Групи працівників за рівнем середньомісячної заробітної 
плати, грн 

Кількість працівників (f) 

800-1000 10 

1000-1200 27 

1200-1400 36 

1400-1600 42 

1600-1800 20 

1800-2000 13 

2000-2200 7 



 

Для виконання розрахунків розмістимо вихідний ряд розподілу в таблиці 

Excel (комірки A1:B8), далі у наступну графу (комірки C1:C8) занесемо 

нагромаджену кількість працівників (нагромаджені частоти) (рис. 10).  

Для розрахунку моди виділимо максимальну частоту (комірка В5), 

відповідно одержимо модальний інтервал, у якому буде знаходитися мода 

(комірка А5). Далі в активовану комірку вводимо формулу розрахунку моди 

(комірка В12) та одержуємо результат (1622 грн.). 

 

 
Рис.10 – Розрахунок структурних середніх 

 

Обчислення медіани розпочнемо з визначення її номера, тобто місця 

розташування (комірка В14), порівнюючи одержане число з нагромадженими 

частотами знаходимо медіанний інтервал, в якому буде знаходитися медіана. 

Шляхом введення формули в активовану комірку В16 отримаємо медіанну 

середньомісячну заробітну плату, які становить 1421,43 грн. 

 

Практичні завдання для виконання на лабораторній роботі 2 

 

Завдання 1. Визначити середній грошовий місячний дохід 

домогосподарств (табл. 2.1). Зробити висновки.  

 

Таблиця 2.1 – Дані про грошовий дохід 
№ з/п 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Грошовий місячний 

дохід, грн.  
11120 9150 8010 4220 12790 2980 11100 2560 2320 7600 

 

Завдання 2. По таблиці 2.2 визначити середню геометричну по індексах цін 

за 2014-2018 роки. Зробити висновки. Побудувати графік. 

 

Таблиця 2.2 – Індекси споживчих цін за 2014-2018 роки (грудень до грудня 

попереднього року) 

Показники 2014 2015 2016 2017 2018 
Середньорічний 

рівень зміни ціни 

Індекс споживчих цін на 

товари 
124,9 143,3 112,4 113,7 109,8  

 



 

Завдання 3. У таблиці 2.3 визначити середню геометричну по індексах цін за 

2014-2018 роки. Зробити висновки. Побудувати графіки. 

 

Таблиця 2.3 – Індекси цін за 2014-2018 роки (грудень до грудня 

попереднього року) 

Показники 2014 2015 2016 2017 2018 
Середньорічний 
рівень зміни ціни 

Індекс роздрібних цін 
на товари 

117,75 118,45 119,87 127,43 130,32  

Індекс цін (тарифів) на 
послуги 

112,1 148,7 113,9 114,4 110,9  

Індекс цін виробників 
промислової продукції 

131,8 125,4 135,7 116,5 114,2  

 

Завдання 4. Визначити середню хронологічну по кількості суб’єктів 

господарювання за періоди 2011-2018 рр. за даними таблиці 2.4. Зробити 

висновки. Побудувати графік. 

 

Таблиця 2.4 - Кількість суб’єктів господарювання за видами економічної 

діяльності у 2011-2018 роках  
Рік 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Кількість суб’єктів 

господарювання за 

видами економічної 

діяльності 

2184105 1701797 1600304 1722251 1932325 1974439 1865631 1805144 

 

Завдання 5. Визначити на основі табл.2.5 середню заробітну плату по 

заводу. Зробити висновки. Побудувати графік. 

 

Таблиця 2.5 – Вихідні дані по заводу  
Бригада Середня заробітна плата, грн. (х) Фонд оплати праці грн. (w) 

1 

2 

3 

190 

205 

212 

5700 

3690 

2120 

Разом - 11510 

 

Завдання 6. Визначити на основі табл.2.6 середню заробітну плату по заводу. 

Зробити висновки. Побудувати графік. 

 

Таблиця 2.6 – Вихідні дані по заводу 
Бригада Середня заробітна плата, грн. (х) Чисельність робітників (f) 

1 

2 

3 

1900 

9005 

7812 

30 

180 

40 

Разом - 250 

 

Завдання 7. Визначити на основі табл.2.7 середню заробітну плату по 

заводу. Зробити висновки. Побудувати графік.   



 

Таблиця 2.7 – Чисельність робітників та фонд оплати праці, млн. чол. 
Цех Фонд оплати праці грн., тис. грн. (w) Чисельність робітників (f) 

1 

2 

3 

5700 

3690 

2120 

10 

24 

32 

Разом 11510 66 

 

Завдання 8. Визначити середню чисельність робітників у одній бригаді у 

промисловості та будівництві (табл. 2.8). Сформулювати висновок. 

 

Таблиця 2.8 – Чисельність робітників у бригаді у промисловості та 

будівництві 
Номер 

групи 

Промисловість Будівництво 

чисельність 

робітників у бригаді, 

чол. 

кількість 

бригад 

чисельність робітників 

у бригаді, чол. 

кількість 

бригад 

1 15 1200 18 9500 

2 18 1500 23 18400 

 

Лабораторна робота № 3 

Ряди розподілу 

Мета роботи: Засвоїти прийоми побудови рядів розподілу за допомогою 

програми Microsoft Excel. 

 

Теоретичні питання до лабораторної роботи 3 

Контрольні питання 

1.Понятие ряду розподілу. Навидите приклад. 

2.Классификация рядів розподілу. 

3.Харакатеристика варіаційного ряду. Навидите приклад. 

4. Навидите види варіаційних рядів. 

5. Характеристика розмаху варіації 

6. Характеристика шагу або інтервалу ряду. 

7. Характеристика інтервальних рядів розподілу. Навидите приклад. 

8. Навидите приклад ранжируваного ряду. 

Конспект лекцій з дисципліни наведено у репозитарії НТУ «ХПІ» за 

посиланням: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/29079 

 

Приклади розрахунку для виконання на лабораторній роботі 3 

Приклад 1. За даними наведеної таблиці результатів аналізу числа промахів 

30 випадково відібраних спортсменів, які брали участь в змаганнях і зробили але 

10 пострілів але рухомій мішені (табл. П.3.1), потрібно побудувати варіаційний 

дискретний ряд і отримати різні графічні зображення ряду даних - гістограму, 

полігон і кумуляту частот і відносних частот ряду розподілу. 

 

 

http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/29079


 

Таблиця П.3.1 - Вихідна таблиця числа промахів 30 випадково відібраних 

спортсменів 
5 1 3 4 5 6 

1 3 4 6 8 1 

4 6 3 3 2 2 

2 6 3 3 7 2 

0 0 4 1 2 4 

Щоб побудувати варіаційний ряд, значення необхідно ранжувати в порядку 

не спадання. В MS Excel це легко зробити за допомогою функції 

=СЧЁТЕСЛИ(A1:F5;A5). За отриманим варіаційному ряду вже легко порахувати, 

скільки разів зустрічається кожне значення і побудувати згрупований ряд (рис.11). 

 
Рис.11 – Побудова дискретного варіаційного ряду 

 

На підставі даних рис.11 можемо побудувати всі необхідні графіки частот і 

відносних частот числа промахів - гістограму, полігон і кумуляту. 

За гістограмою (рис. 12) і полігону (рис. 13) розподілу легко визначити моду 

- число промахів з максимальною частотою: тут це три промахи (зустрічається у 

шести спортсменів), і найбільш рідкісні значення ознаки - сім і вісім промахів 

зустрічаються лише по одному разу. 

 
Рис. 12 Гістограма частот числа промахів  

 

Полігон будується за тими ж точкам, що і гістограма, просто маємо інший 

вид графіка - НЕ столбиковая діаграма, а точково-лінійний графік. Для побудови 

кумуляти (рис. 14) використовуємо накопичені частоти з рис. 11. 

Графік кумуляти дозволяє знайти число об'єктів, що мають значення ознаки, 

що не перевищують заданого. Наприклад, з рис.11 і рис.13 очевидно, що 24 

спортсмена мають число промахів, що не перевищує п'яти (від нуля до п'яти 

промахів). 



 

 
Рис.13 - Полігон частот числа промахів 

 
Рис.14 - Кумулята частот числа промахів 

 

Приклад 2. За наведеними у табл. П.3.2 даними обчисліть середній, 

модальний і медіанний стаж роботи працівників. Зробіть висновки. 

 

Таблиця П.3.2 – Групування кількості працівників за стажем роботи 
Стаж роботи, років До 5 5-10 10-15 15-20 понад 20 Разом 

Кількість працівників, 

осіб 
12 17 21 6 4 60 

 

Для розрахунку середнього стажу працівників спочатку знаходиться 

середина кожного інтервалу в комірках B3:F3, а потім розрахувати середню 

величину інтервального ряду (рис.15). 

Для розрахунку модального стажу працівників виділимо максимальну 

частоту (комірка С2), відповідно одержимо модальний інтервал стажу роботи, у 

якому буде знаходитися мода (комірка С1). Далі в активовану комірку вводимо 

формулу розрахунку моди (комірка G7) та одержуємо результат (11,05 років) 

(рис.15). 

 
Рис.15 – Розрахунок середнього, модального та медіанного стажу роботи 

працівників 

Обчислення медіанного стажу роботи працівників розпочнемо з визначення 

її номера, тобто місця розташування (комірка В14), порівнюючи одержане число 

з нагромадженими частотами знаходимо медіанний інтервал, в якому буде 

знаходитися медіана. Шляхом введення формули в активовану комірку G10 

отримаємо медіанний стаж працівників, які становить 10,24 років (рис.15). 

 



 

Приклад 3. За наведеними у табл. П.3.3 даними обчисліть середній розмах 

варіації поставок, середнє лінійне відхилення, дисперсію, середнє квадратичне 

відхилення і коефіцієнт варіації. Зробіть висновки. 

 

Таблиця П.3.3 – Групування кількості поставок за їхньою вартістю 

Вартість поставки, тис. грн. Кількість поставок 

10-15 5 

15-20 8 

20-25 16 

25-30 23 

30-35 29 

35-40 19 

40-45 7 

45-50 3 

Виконання розрахунків за допомогою робочої таблиці розпочнемо з 

визначення середини кожного інтервалу (графа 3), подальші обчислення зробимо 

аналогічно попередньому прикладу та занесемо результати у відповідні клітинки 

робочої таблиці (С3:С10-H3:H11). 

 
Рис. 16 – Розрахунок коефіцієнта варіації  

 

Отже, середня вартість поставок становила 29,9 тис. грн., у середньому 

вартість поставок відхилялася від середнього рівня на 8,03 тис. грн. або на 26,84%. 

Сукупність є однорідною, а варіація ознаки – сильною (рис.16). 
 

Практичні завдання для виконання на лабораторній роботі 3 

 

Завдання 1. Визначити кількісні характеристики центру розподілу та 

середнє квадратичне відхилення, і побудувати гістограму, полігон і кумуляту за 

даними  табл.3.1. Побудувати гістограму та полігон розподілу. 

 

Таблиця 3.1 – Вихідні дані  
Границі груп Частота 

15–20 20 
20–25 35 
25–30 60 
30–35 70 
35–40 45 
40–45 20 
45–50 75 



 

Завдання 2. Побудувати інтервальний варіаційний ряд, що складається з 4 

рівних інтервалів, на основі даних табл.3.2, розрахувати моду, медіану, середню 

величину ряду й квадратичний коефіцієнт варіації. Побудувати гістограму та 

полігон розподілу. 

 

Таблиця 3.2 - Тривалість горіння електролампочок, годин  
750  750  756  769  757  767  760  743  745  759  

750  769  739  751  746  758  750  758  753  747  

751  762  748  750  752  763  739  744  764  755  

751  750  733  752  750  763  749  754  745  747  

762  751  738  766  757  769  739  746  750  753  

738  735  760  738  747  752  747  750  746  748  

742  742  758  751  752  762  740  753  758  754  

737  743  748  747  754  754  750  753  754  760  

740  756  741  752  747  749  745  757  755  764  

756  764  751  759  754  745  752  755  765  762  

 

Завдання 3. Побудувати інтервальний варіаційний ряд, що складається з 

12 рівних інтервалів на основі даних табл.3.3, розрахувати моду, медіану, 

середню величину ряду й квадратичний коефіцієнт варіації. Зробити висновки. 

Побудувати гістограму та полігон розподілу. 

Таблиця 3.3 - Обсяг товарообороту магазина, тис. грн. 
271,5 179,5 200,5 95,5 98,5 325,5 313,5 363,5 273,5 29,5 

36,5 133,5 424,5 339,5 120,5 680,5 437,5 38,5 624,5 117,5 

175,5 318,5 38,5 206,5 153,5 97,5 221,5 235,5 88,5 92,5 

381,5 375,5 204,5 882,5 510,5 78,5 809,5 82,5 179,5 264,5 

49,5 1026,5 252,5 30,5 198,5 48,5 48,5 347,5 93,5 36,4 

 

Завдання 4. Визначити числові характеристики центру розподілу, 

середнє квадратичне відхилення і побудувати гістограму, полігон і кумуляту 

за даними табл.3.4 та зробити висновки. 
Границі груп              Частота 
13–20                              35 
20–27                              20 
27–34                              50 
34–41                              65 
41–48                              40 
48–55                              10 
55–62                              19 

 

Завдання 5. Побудувати дискретний варіаційний ряд на основі даних 

табл.3.5, розрахувати моду, медіану, середню величину ряду й квадратичний 

коефіцієнт варіації. Зробити висновки. Побудувати полігон розподілу  

Таблиця 3.5 – Кількість хвилин розмов, хв. 
1 8 10 21 8 14 3 13 4 6 
11 3 18 2 17 24 15 4 12 20 

19 5 9 26 10 1 12 20 26 4 
7 20 7 9 6 11 2 22 14 25 

3 8 23 13 1 16 5 25 2 9 



 

Завдання 6. Побудувати інтервальний варіаційний ряд, що складається з 5 

рівних інтервалів, на основі даних табл.3.5, розрахувати моду, медіану, середню 

величину ряду й квадратичний коефіцієнт варіації. Зробити висновки. Побудувати 

гістограму та полігон розподілу. та кумуляту. 

 

Таблиця 3.6 – Розподіл робітників за змінною виробітком продукції 
Вироблено деталей за зміну, шт. Кількість робітників, чол.  

20-25 80 

25-30 116 

30-35 350 

35-40 120 

40-45 60 

45-50 50 

Всього 776 

 

Завдання 7. На основі даних табл.3.7 розрахувати моду, медіану, середню 

величину ряду й квадратичний коефіцієнт варіації. Зробити висновки. Побудувати 

гістограму та полігон розподілу. 

 

Таблиця 3.7 – Розподіл вкладників банку за розміром вкладу 
Групи рахунків за розміром вкладу, тис. грн. Кількість вкладників, тис. чол. 

0-5 16 
5-10 20 
10-15 13 
15-20 8 
20-25 2 
25-30 1 

Всього 60 

 

Завдання 8. Побудувати дискретний ряд на основі даних табл.3.8 

розрахувати моду, медіану, середню величину ряду й квадратичний коефіцієнт 

варіації. Зробити висновки. Побудувати полігон розподілу. 

 

Таблиця 3.8 – Вихідні дані 

№ 
Стаж 

роботи, 
років 

Середньомісячна 
зарплата, грн. 

№ Стаж 
роботи, 
років 

Середньомісячна 
зарплата, грн. 

1 8 7315 16 8 8340 
2 6 6317 17 4 4290 
3 4 5289 18 5 5313 
4 7 8325 19 7 7321 
5 10 9337 20 4 45273 
6 4 3265 21 9 8326 
7 5 4262 22 12 9347 
8 8 9304 23 3 4255 
9 4 5305 24 7 8315 
10 6 7325 25 4 4290 
11 9 9335 26 6 7300 
12 7 8325 27 8 8317 
13 6 7283 28 10 7365 
14 11 9333 29 4 5271 
15 3 3267 30 3 4273 



 

Лабораторна робота 4 

 

Використання економічних індексів у статистичному аналізі 

Мета роботи: Навчитися проводити аналіз динаміки економічних процесів 

із застосуванням індексного методу. за допомогою програми Microsoft Excel. 

 

Теоретичні питання до лабораторної роботи 4 

1. Які відносні величини називаються індексами. 

2. Поняття індивідуального і загального зведеного індексу.  

3. Назвіть правила побудови індивідуальних і агрегатних індексів. 

4. Покажіть взаємозв’язок індексів фізичного обсягу, цін і товарообігу. 

5. В яких випадках використовується середні індекси. 

6. Поняття кількісного, якісного і результативного показника, вміння 

класифікувати показники в індексному аналізі. 

7. Поняття агрегату, правила побудови агрегатних індексів. Правила 

закріплення ваг в агрегатних індексах. 

8. Мета побудови зведених індексів. 

Конспект лекцій з дисципліни наведено у репозитарії НТУ «ХПІ» за 

посиланням: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/29079 

 

Приклади для виконання на лабораторній роботі 4 

Приклад 4.1 Розрахувати індивідуальні та агрегатні індекси, а також 

абсолютних приростів вартості продукції А вищого сорту на перших 5-ти заводах. 

Вихідні дані наведено у табл. П.4.1. 

 

Таблиця П.4.1 – Вихідні дані по заводам 
№ 

заводу 

Ціна, грн Кількість, од. 

план факт план факт 

1 209 215 200 209 

2 211 209 300 310 

3 207 220 400 290 

4 398 300 200 178 

5 402 400 100 100 

Всього     

 

При розрахунку у середовищі MS Excel вихідні дані та розрахункові 

показники доцільно подати у аналітичній таблиці (рис. 17). 

 
Рис.17 –  Розрахунок індивідуальних індексів 

http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/29079


 

За результатами розрахунків індивідуальних індексів можна зробити 

висновки про те, що на заводі № 1 план виробництва продукції А вищого сорту 

перевиконано на 4,5%, на заводі № 2 – на 3,3%, на заводі №3 – план не виконано 

на 27,5%, на заводі №4 – план не виконано на 11%, а на заводі №5 – виробництво 

відповідало плану.  

У порівнянні з планом на заводі № 1 фактична ціна продукції А вищого 

сорту перевищувало планову на 2,87%, на заводі № 2 – менша від планової на 1%, 

на заводі № 3 перевищувало планову на 6,28%, а на заводах № 4,5 –не відповідало 

плану відповідно на 24,63%, 0,5%.  

Фактична вартість продукції А вищого сорту у порівнянні з планом зросла 

на заводах № 1,2 відповідно на 7,5%, 2,35%, а на заводах № 3,4,5 – зменшилася на 

22,94%, 32,93 і 0,5%. 

Для розрахунку загальних агрегатних індексів виконання плану у комірках 

F337, G337, H337 потрібно розрахувати суми добутків показників (див. рис. 30, 

комірки В339, В340, В341). Потім розрахунок агрегатних індексів за формулами: 

фізичного обсягу: 
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вільних комірках (B11:B13). 

За результатами розрахунків агрегатних індексів можна сформулювати такі 

висновки: у середньому на 5-ти заводах фактична кількість виробленої продукції 

у порівнянні з планом менша на 8,95%, фактичні ціни - на 4,73%, а вартість 

продукції – на 13,25%. 

Абсолютні відхилення фактичної вартості продукції у порівнянні з плановою 

визначаємо таким чином: загальний :  плплффpq qpqp ; внаслідок зміни 

фізичного обсягу продукції:   плплфплq qpqp=Δ ; внаслідок зміни цін : 

 фплфф qpqpр . 

Результати розрахунків вищенаведених приростів (рис. 18) свідчать про те, 

що по п'яти заводах фактична вартість продукції А вищого сорту є меншою за 

планову на 40775 грн., у тому числі під впливом цін – на 13240 грн., а під впливом 

обсягу виробництва відбулося зменшення на 27535 грн. 

 
Рис. 18. – Розрахунок агрегатних індексів та абсолютних відхилень вартості 

продукції 

 

  



 

Приклад 2. Розрахувати індекси середніх величин за даними табл. П.4.2. 

 

Таблиця П.4.2. – Кількість та собівартість одиниці продукції по заводах 

№ заводу 
Собівартість, грн Кількість, од. 

план (z 0) факт (z 1) план (q0) факт (q1) 

1 480 478 564 560 

2 891 800 360 365 

3 362 360 400 390 

4 398 400 670 650 

5 249 250 320 325 

Всього x x x x 

Розрахунок індексів змінного та постійного складу та структурних зрушень 

наведено у комірках І25:К25 (рис.19). 

 
Рис.19 – Розрахунок індексів змінного та постійного складу та структурних 

зрушень 

 

Отже, за результатами розрахунків можна зробити такі висновки: середня 

фактична собівартість продукції А вищого сорту менша від середньої планової 

ціни на 3,12%, це відхилення обумовлене тільки зміною собівартості на заводах  

(-3,12%), а відхилення у структурі виробництва дорівнюють 0,32%. 

 

Приклад 3. Розрахувати відносні показники, що характеризують зміни 

обсягу продажів, цін, кількості товарів на основі таблиці П.4.3. Зробити висновки. 

 

Таблиця 4.5 – Обсяг продажу та ціна товару в базисному періоді 
Товар Обсяг продажу базисного 

періоду, тис. грн. (q0) 

Ціна базисного 

періоду, грн./кг. (p0) 

Прості індекси 

фізичного обсягу (iq) Ціни (ip) 

А 120800 23 2,4 3,2 

Б 263924 45,1 1,3 2,7 
В 105273 98,1 3,2 1,1 

При розрахунку у середовищі MS Excel вихідні дані та розрахункові 

показники доцільно подати у аналітичній таблиці в комірках А7:А11-F7:F11 

(рис.20). 



 

 
Рис. 20 – Розрахунок складних індексів фізичного обсягу, ціни та 

товарообігу 

 

Приклад 4. Розрахувати загальні індекси Ласпейреса і Пааше за даними табл. 

П.4.4. 

 

Таблиця П.4.4 – Вихідні дані 

Товар 
Кількість проданих 
одиниць, тис. шт. 

Ціна, гр. од. 

2017 (q0) 2018 (q1) 2017 (pо) 2018 (p1) 

А 260 350 220 260 

Б 240 460 140 190 

В 210 170 60 62 

Σ - - - - 

 

Розрахунок загальні індекси Ласпейреса і Пааше проводиться у комірках 

F6:G6 (рис.21). 

 
Рис.21 – Розрахунок загальних (складних) індексів Ласпейреса і Пааше 

 

Висновок: визначили за даними табл. П.4.4: складний індекс Ласпейреса 

становить 1,22, що свідчить про те, що ціни в звітному періоді в порівнянні з 

базисним збільшилися на 22% при незмінній кількості товару реалізованого в 

базисному періоді. Отже, індекс цін Ласпейреса показує, що товари базисного 

періоду подорожчали на 22% через зміни цін у звітному періоді.  

Складний індекс Пааше становить 1,43, що свідчить про те, що ціни в 

звітному періоді в порівнянні з базисним збільшилися на 43% при зміні кількості 

товару реалізованого в базисному періоді. Отже, індекс цін Пааше характеризує, 

що ціни звітного періоду в порівнянні з базисним по товарах, реалізованим у 

звітному періоді, зросли на 43%. Тобто індекс цін Пааше показує, що товари у 

звітному періоді порівняно із базисним, збільшилися на 43%. 



 

Значення індексів ціна Пааше і Ласпейреса для одних і тих же даних не 

збігаються, так як мають різний економічний зміст і отже застосовуються в 

різних ситуаціях. 

 

Практичні завдання для виконання на лабораторній роботі 4 

 

Завдання 1. Визначити на основі табл.4.1:  

1. індивідуальні індекси фізичного обсягу виробництва, собівартості взуття 

та витрат на виробництво,  

2. перевірити взаємозв'язок між індивідуальними індексами, які визначено 

в пункті 1);  

3. загальні індекси виробленої продукції, собівартості та витрат на 

виробництво;  

4. економію (перевитрати) коштів па виробництво продукції в поточному 

періоді порівняно з минулим за рахунок змін собівартості та фізичного обсягу. 

Зробити висновки. 

 

Таблиця 4.1 - Виготовлення та собівартість виробів 
Назва 

виробу 

Вироблено продукції за період, тис. 

пар 

Собівартість однієї пари, тис. грн. 

базовий поточний базовий період поточний період 

Черевики  3,0 3,0 125 350 

Кросівки 5,0 6,0 115 250 

 

Завдання 2. Визначити на основі табл.4.2 обчислити і проаналізувати 

індекси Ласпейреса та Пааше. Зробити висновки. Зробити висновок про суть та 

особливості розрахунку кожного із індексів. 

 

Таблиця 4.2 - Розрахунок індексів фізичного обсягу Ласпейреса та Пааше  

Товар 
Кількість одиниць, шт. Ціна, тис. грн 

2017 q0 2018 q1 2017 p0 2018 p1 

А 26 46 22 26 

Б 24 46 14 19 

В 21 46 6 6 

Σ - - - - 

 

Завдання 3. Розрахувати загальні індекси цін, товарообороту і кількості 

проданого товару на основі таблиці 4.3. Зробити висновки. 

 

Таблиця 4.3 – Товарооборот продажу виробів 

Тип виробу 
Товарооборот за місяць, тис. грн. Індивідуальні 

індекси цін базовий поточний 

А 40,5 80,0 3,07 

В 36,0 88,0 3,40 

С 47,9 47,6 2,7 



 

Завдання 4. Визначити на основі таблиці 4.4 середню зважену депозитну 

ставку в базисному і поточному періодах; індекси середньої депозитної ставки 

змінного, фіксованого складу та структурних зрушень. Зробити висновки.  

 

Таблиця 4.4 – Cума залучених депозитів та середня депозитна ставка 
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х0 х1 f0 f1 
Фізичні 

особи 
30 26 796 934    

     Юридич

ні особи 
25 20 207 466    

Σ - - 1003 1400    

 

Завдання 5. Визначити на основі табл.4.5 абсолютну величину зміни обсягу 

продажу обумовлену зміною цін і розрахуйте відносні показники, що 

характеризують зміни обсягу продажів, цін, кількості товарів. Зробити висновки. 

 

Таблиця 4.5 – Обсяг продажу та ціна товару в базисному періоді 
Товар Обсяг продажу 

базисного періоду, 

тис. грн. 

Ціна базисного 

періоду, грн./кг. 

Прості індекси 

фізичного 

обсягу 

ціни 

А 98800 34,2 1,30 0,90 

Б 263924 62,1 0,85 2,00 

В 105273 18,5 0,90 1,80 

 

Завдання 6. Визначити на основі табл.4.6 загальні індекси фізичної праці в 

вартісному виразі. 

 

Таблиця 4.6 – Вихідні дані в базисному та поточному періодах 
Виріб Базисний період Поточний  період 

кількість 

робочих, чол. 

виготовлено, 

шт. 

ціна за 

одиницю, 

грн. 

кількість 

робочих, чол. 

виготовлено, 

шт.. 

ціна за 

одиницю, 

грн. 

А 1010 23230 120 1000 27550 115 

Б 1280 15360 70 1200 17280 65 

В 980 32340 65 1000 31000 62 

 

Завдання 7. Визначити на основі табл.4.7:  

1) загальні індекси обсягу виробництва, собівартості та витрат на 

виробництво;  



 

2) економію (перевитрати) коштів па виробництво продукції в поточному 

періоді порівняно з минулим за рахунок змін собівартості та фізичного обсягу. 

Зробити висновки. 

 

Таблиця 4.7  - Виготовлення та собівартість виробів 
Назва 

виробу 

Вироблено продукції за період, тис. 

пар 

Собівартість однієї пари, тис. грн. 

базовий поточний базовий період поточний період 

Черевики  3,0 3,0 125 350 

Кросівки 5,0 6,0 115 250 

Чоботи  6,1 6,3 190 280 

 

Завдання 8. Визначити на основі табл. 4.8 складні індекси вартості, ціни, 

фізичного обсягу та кількості (в натуральному вимірі) в базисному періоді. 

Сформулювати висновок. 

 

Таблиця 4.8 – Обсяг продажу та ціна товару в звітному періоді 
Товар Обсяг продажу звітного 

періоду, тис. грн. 

Ціна звітного 

періоду, грн./шт. 

Прості індекси 

ціни фізичного обсягу 

А 49400,0 19,0 0,95 1,30 

Б 131962,5 34,5 1,15 0,85 

В 52636,5 10,5 1,05 0,90 

 

Лабораторна робота 5 

Ряди динаміки, розрахунок та аналіз основних показників.  

Мета роботи: розрахувати та проаналізувати основні показники ряду 

динаміки при використанні відповідних статистичних методів за допомогою 

програми Microsoft Excel. 

 

Теоретичні питання до лабораторної роботи 5 

1. Поняття та основні елементи ряду динаміки. Види рядів динаміки.  

2. Вимоги до порівнянності рівнів у динамічних рядах. 

3. Визначення рівнів ряду динаміки ланцюговим методом. Наведіть 

приклад. 

4. Середні показники ряду динаміки і техніка їх обчислення. 

5. Аналітичні показники рядів динаміки, їх розрахунок та змістовна 

інтерпретація. 

6. Визначення рівнів ряду динаміки базисним методом. Наведіть приклад. 

7. Визначення абсолютні прирости ряду динаміки ланцюговим методом. 

Наведіть приклад. 

8. Визначення абсолютні прирости ряду динаміки базисним методом. 

Наведіть приклад. 

Конспект лекцій з дисципліни наведено у репозитарії НТУ «ХПІ» за 

посиланням: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/29079 

 

http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/29079


 

Приклади для виконання на лабораторній роботі 5 

Приклад 5.1 Розрахувати аналітичні показники інтенсивності динаміки за 

даними, наведеними у табл. П.5.1. 

 

Таблиця П.5.1 – Вихідні дані по заводам за 2016-2019 рр. 

Заводи 
Реалізована продукція, млн. грн. 

2016 2017 2018 2019 

1 7,6 7,4 7,9 8,7 

2 6,8 7,2 7,1 7,4 

3 2,6 2,9 3,4 3,9 

4 17 17,5 18,4 20 

5 13,5 13,7 14,5 15,9 

Разом 47,5 48,7 51,3 55,9 

 

Для виконання розрахунків спочатку необхідно сформувати ряд динаміки, 

використовуючи графи 3,4,5,7 вихідної таблиці (рис. 22). Вихідний ряд динаміки 

розміщено в комірках (В6:Е6). Для розрахунку ланцюгових, базисних і середніх 

показників динаміки обсягу реалізованої продукції використаємо відомі формули 

(рис.22).  

 
Рис.22 – Розрахунок ланцюгових, базисних і середніх показників динаміки 

обсягу реалізованої продукції 

 

Отже, середньорічний обсяг реалізованої продукції становить 50,85 млн. 

грн. Протягом 2016-2019 рр. обсяг реалізації зріс на 8,40 млн. грн. або на 17,68%. 

У 2019 році порівняно з 2018 р. реалізована продукція збільшилася на 40,6 млн. 

грн. або на 8,97%. У середньому за рік реалізована продукція зростала на 2,8 млн. 

грн. або на 5,58%. 

Для наочної уяви про динаміку реалізованої продукції подаємо ряд 

динаміки у вигляді лінійного графіка та стовпчикової діаграми. Для побудови 

лінійного графіка використовують «Конструктор – «Экспресс макет» – Вставить 

график». Для того, щоб оформити графік належним чином, доцільно натиснути 

«Элементы диаграммы» – «Выбрать данные» – «Заголовки» та у відповідні поля 

ввести назву графіка, назви показників. Аналогічно будується стовпчикова 



 

діаграма, тільки обирається тип графіка «Гистограмма». З використанням 

Мастера диаграмм отримуємо лінійний графік і стовпчикову діаграму (рис.23). 

 
Рис.23 – Графік інтенсивності динаміки 

 

Приклад 5.2. Розрахувати аналітичні показники інтенсивності динаміки за 

даними, наведеними у табл. П.5.2. 

 

Таблиця П.5.2 – Вихідні дані по заводам за 2016-2019 рр. 
Місяці 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Доход (виручка) від реалізації 

продукції, тис. грн. 
175 184 199 207 208 210 214 212 211 

 

Розрахунок ланцюгових абсолютних приростів і темпів зростання доходу від 

реалізації продукції наведено на рис.24 (комірки C35:J35); (комірки C36:J36). 

 
Рис.24 - Розрахунок ланцюгових абсолютних приростів і темпів зростання 

доходу від реалізації продукції 

 

Практичні завдання для виконання на лабораторній роботі 5 

 

Завдання 1. Визначити на основі табл.5.1:  

1) середню численність населення за кожен рік; 

2) похідний ряд динаміки виробництва м'яса на душу населення для 

кожного року;  

3) зробити висновки. 

 

Таблиця 5.1 – Вихідні дані для завдання 5.1 
Показник 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Чисельність населення на 

початок року, млн. чол 
147,4 148,5 148,7 148,7 148,4 148,3 148,0 

Виробництва м’яса, млн. т. - 10,11 9,38 8,26 7,51 6,86 5,9 

Середня чисельність населення 

за кожен рік 
- 147,95 148,6 148,7 148,55 148,35 148,15 

Виробництва м’яса на душу 

населення 
- 0,068 0,063 0,056 0,051 0,046 0,039 

47,50 48,70 51,30 55,90

100,00 102,53 108,00
117,68

100,00 102,53 105,34 108,97

0,00 2,53 8,00
17,68

0,00 2,53 5,34 8,97

2016 2017 2018 2019

В
ід
со
тк
кі
в

Рік



 

Завдання 2. На основі табл.5.2, використовуючи взаємозв'язок показників 

динаміки, визначити: 

1) рівні ряду динаміки;  

2) відсутні ланцюгові показники динаміки.  

3) зробити висновки.  

 

Таблиця 5.2 - Виробництво продукції підприємства  

Рік 

Виробництва 

продукції, 

млн. грн. 

Ланцюгові показники динаміки  

абсолютний 

приріст, млн. 

грн. 

темп 

роста, % 

темп 

приросту, 

% 

абсолютне значення 

1 % приросту, млн. 

грн. 

2013 92,5 – 100 0,0 – 

2014      

2015   104,0   

2016     0,973 

2017    5,8  

2018 122 7,0    

 

Завдання 3. На основі табл.5.3, використовуючи взаємозв'язок показників 

динаміки, визначити: 

4) рівні ряду динаміки;  

5) відсутні базисні показники динаміки.  

6) зробити висновки.  

 

Таблиця 5.3 – Дані про виробництво продукції 
Рік Виробництво 

продукції, млн. шт. 

Базисні показники динаміки 

абсолютний 

приріст, млн. шт. 

темп 

роста, % 

темп приросту, % 

2010  – 100 – 

2011 57,9  105,1  

2012  5,68 110,3 10,3 

2013 63,3 8,2   

2014  9,42 117,1 17,1 

2015 66,73 11,63  21,1 

2016 68,6  124,5  

2017  4,0 125,4  

2018 69,1 14,0  25,4 

 

Завдання 4. Визначити на основі таблиці 5.4: 

1) абсолютні прирости, темпи зростання і темпи приросту по роках і до 2012 

року абсолютне значення одного відсотка приросту.  

2) середньорічне число діючих підприємств промисловості за наведений 

період; 

3) середньорічний темп зростання і приросту числа діючих підприємств 

промисловості; 

4) Зробити висновки.  

 



 

Таблиця 5.4 – Число діючих підприємств промисловості  
Рік 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Число підприємств, тис.шт. 138 139 156 159 160 161 163 

 

Завдання 5. Визначити на основі табл.5.5  

1) абсолютні прирости; 

2) темпи зростання; 

3) темпи приросту – ланцюгові і 

базисні; 

4) середній рівень ряду; 

5) середній абсолютний приріст: 

6) середній темп зростання; 

7) середній темп приросту. 

8) Зробити висновки. 

 

 

Таблиця 5.5 – Виробництво продукції, тис. т.  

Рік 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Виробництво продукції, тис. т 15,2 14,8 15,9 16,5 17,0 16,7 17,3 

 

Завдання 6. Визначити на основі табл.5.6  

1) абсолютні прирости 

(ланцюгові та базисні); 

2) темпи зростання (ланцюгові та 

базисні); 

3) темпи приросту (ланцюгові та 

базисні); 

4) середній рівень ряду; 

5) середній абсолютний приріст: 

6) середній темп зростання; 

7) середній темп приросту. 

8) Зробити висновки. 

 

Таблиця 5.6 – Виробництво продукції, тис. т. 
Рік 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Виробництво продукції, тис. т 10221 10382 9249 12036 12207 10647 10127 

 

Завдання 7. Визначити на основі табл.5.7:  

1) темпи зростання (базові та ланцюгові); 

2) темпи приросту (базові та ланцюгові); 

3) абсолютне значення 1 відсотку приросту; 

4) середньорічні темпи зростання товарообороту магазину; 

5) Зробити висновки. 

 

Таблиця 5.7  - Товарооборот магазину 
Рік 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Обсяг товарообороту, млн. грн. 2606 2887 3675 4034 4807 4967 5096 

 

Завдання 8. Визначити на основі табл. 5.8, використовуючи взаємозв'язок 

характеристик динаміки, визначити обсяги виробництва продукції, абсолютну та 

відносну швидкість його зростання. Сформулювати висновок. 

  



 

Таблиця 5.8 – Ланцюгові характеристики динаміки виробництва 
Рік Виробництво 

продукції, 

тис. шт. 

Ланцюгові характеристики динаміки 

абсолютний 

приріст, тис. шт. 

темп 

зростання, % 

темп 

приросту, % 

абсолютне значення 

1% приросту, тис. 

шт. 

2012 372 – – – – 

2013      

2014  67   3,9 

2015    6,6  

2016   102,1   

2017  337    

2018 498     

 

Лабораторна робота 6 

Вибіркове спостереження  

Мета роботи: проводити вибіркове обстеження та проаналізувати похибки 

вибірки за допомогою програми Microsoft Excel. 

 

Теоретичні питання до лабораторної роботи 6 

1. Яке спостереження має назву вибіркового? У чому його сутність та мета?  

2.  Чому при вибірковому спостереженні принципово присутні помилки? 

Назвіть їх різновиди.  

3. Як оцінити розмір похибки репрезентативності?  

4. Які показники генеральної та вибіркової сукупності порівнюються між 

собою?  

5. Перелічите та охарактеризуйте існуючи методи добору.  

6. Що таке точкова оцінка параметрів генеральної сукупності?  

7. Що таке інтервальна оцінка параметрів генеральної сукупності?  

8. Від чого залежить і як знаходиться довірче число (квантиль розподілу 

ймовірностей, коефіцієнт довіри)?  

 

Конспект лекцій з дисципліни наведено у репозитарії НТУ «ХПІ» за 

посиланням: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/29079 

 

Приклади для виконання на лабораторній роботі 6 

Між вибірковими та генеральними характеристиками існує відмінність, яка 

має назву «помилка вибіркового спостереження». Розрізняють середню та 

граничну помилки вибіркової середньої та частки. Гранична помилка вибіркової 

середньої ( X ) показує з певним рівнем імовірності максимальне відхилення 

вибіркової середньої ( вХ ) від генеральної середньої ( гХ ). Її визначають за 

формулами: 

– при випадковому повторному відборі: 
n

t›

2
 ; 

– при випадковому без повторному та механічному відборі: 








N

n

n
tx 1

2
, 

http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/29079


 

де  2
 – дисперсія ознаки у виборці; n, N – кількість одиниць у вибірковій та 

генеральній сукупностях, t  – коефіцієнт довіри, який залежить від заданого рівня 

імовірності висновків (при a=0,954 t=2, при a=0,997 t=3). 

Межі, в яких з певним рівнем імовірності буде знаходитися генеральна 

середня, визначають таким чином: Хв ХгХвх х  . 

 

Приклад 6.1 Визначити границі (межі), у яких буде знаходитися середня 

фактична ціни продукції вищого та першого сорту в генеральній сукупності за 

даними, наведеними у табл. П.6.1.  

 
Таблиця П.6.1. – Вихідні дані генеральної сукупності 

№ заводу Ціна вищого сорту, грн Кількість одиниць, шт. 

1 39 210 

2 33 510 

3 39 550 

4 38 540 

5 38 150 

6 40 900 

7 39 250 

8 37 180 

9 38 500 

10 37 550 

11 38 390 

12 38 750 

13 40 1300 

14 39 410 

15 36 800 

Всього х 7990 

 

 
Рис.25 – Розрахунок середньої величини та дисперсії випадкового 

безповторного повтору 

При здійсненні розрахунків для продукції А вищого і першого сортів 

використаємо коефіцієнт довіри t=3, оскільки імовірність висновків 0,997, а також 

відповідні значення вХ  та 
2

(рис. 25). 



 

 
Рис.26. Розрахунок граничної помилки та границь генеральної  

середньої для фактичної ціни продукції А вищого сорту 

 

Отже, з імовірністю 0,997 середня фактична ціна продукції А вищого сорту в 

генеральній сукупності буде в межах від 36,81 грн. до 39,43 грн. Аналогічно 

виконують розрахунки для середньої фактичної ціни продукції А першого сорту. 

 

Приклад 6.2 Визначити межі частки (питомої ваги) продукції А вищого і 

першого сортів у генеральній сукупності за фактичними і плановими даними 

(рис.27). 

Граничну помилку вибіркової частки визначаємо за формулою: 
 














N

n

n

ww
tw 1

1 , де w =
m

n
 – вибіркова частка, при цьому m – кількість одиниць 

у виборці, які задовольняють певній умові. Межі генеральної частки (р) із заданим 

рівнем імовірності знаходимо таким чином: ww +wpw  , у процентах 

100)(100)(  ww +wpw . 

Для проведення розрахунків необхідно визначити вибіркові частки на основі 

вихідних даних по 15-ти заводах (рис. 27). 

 
Рис. 27. Розрахунок вибіркової частки, граничної помилки та границь 

генеральної частки продукції вищого сорту 

 

Отже, з імовірністю 0,954 можна стверджувати, що планова питома вага 

продукції вищого сорту у генеральній сукупності буде знаходитись у межах від 

29,4% до 76,9%, а фактична – від 33,6% до 80,7%. 

 



 

Приклад 6.3 Визначити на основі даних табл.П.6.1., яку кількість заводів 

необхідно відібрати для вибіркового обстеження методом без повторного 

випадкового відбору, щоб з імовірністю 0,997 помилка вибірки для середньої 

фактичної ціни продукції А вищого сорту не перевищувала 2% її середнього 

значення. 

Для розрахунку обсягу без повторної випадкової вибірки використовують 

формулу:
222

22





tN

Nt
n

x 
 .  

Граничну помилку вибірки X  необхідно обчислити відповідно до умови: 

7624,002,012,3802,0  вX X грн.  

Далі, використовуючи значення відповідних показників, виконуємо 

розрахунок обсягу без повторної випадкової вибірки (рис. 28, комірка Е405). 

 
Рис. 28. Вихідні дані та розрахунок кількості одиниць у вибірковій 

сукупності 

Таким чином, щоб забезпечити репрезентативність вибірки при проведенні 

без повторного (механічного) випадкового відбору за умови, що гранична 

помилка фактичної ціни продукції А вищого сорту з імовірністю 0,997 не 

перевищить 0,7624 грн. (2% середнього значення), необхідно обстежити не менше 

34 заводів. 

 

Практичні завдання для виконання на лабораторній роботі 6 

 

Завдання 1. За вибіркою А необхідно: 1) скласти варіаційний ряд і визначити 

розмах вибірки; 2) обчислити і занести в таблицю накопичувані частоти, 

відносні частоти і накопичувальні відносні частоти; 3) побудувати графіки 

варіаційних рядів (полігон і г гістограму). 

32      12      12      14      25      18      20      18      25      18      20 

14      20      14      16      14      14      18      16      18      20      22 

16      18      14      18      18      18      20      20      20      22      18 

32      20      16      32      20      20      16      24      18      32      20 

24      22      18      18      22      25      14      20      16      20      20 

 

Завдання 2. За результатами вибіркового обстеження 100 домогосподарств, 

які ведуть індивідуальну забудову, у 24 з них основним джерелом коштів був 

кредит під заставу нерухомості.  

Визначте частку індивідуальних забудовників, які брали кредит під заставу 

нерухомості, та довірчі межи частки з імовірністю 0,954. Чи погоджуються 



 

вибіркові дані з твердженням, що кожний третій індивідуальний забудовник брав 

кредит під заставу нерухомості. 

 

Завдання 3. За вибіркою В необхідно: 1) скласти варіаційний ряд і визначити 

розмах вибірки; 2) обчислити і занести в таблицю накопичувані частоти, 

відносні частоти і накопичувальні відносні частоти; 3) побудувати графіки 

варіаційних рядів (полігон і г гістограму). 
6,08 0,48 7,3 9,2 7,8 

5,57 5,24 5,8 7,2 3,16 

4,84       8,58 3,87 6,72 0,5 

2,73 9,57 3,02 9,67 0,44 

 

Завдання 4. За даними 20 %-го вибіркового обстеження 100 сімей 

переселенців із зони радіаційного контролю, кількість дітей у сім’ях становить 

(табл.6.1)  

Визначити на основі таблиці 6.1: 

1) середню кількість дітей у сім’ях переселенців та довірчий інтервал для 

середньої з імовірністю 0,954;  

2) з тією ж імовірністю визначте граничну похибку та довірчий інтервал для 

частки сімей, які мають трьох і більше дітей. 

3) Зробити висновки.  

 

Таблиця 6.1 – Вибіркове обстеження сімей переселенців із зони радіаційного 

контролю 
Кількість дітей 0 1 2 3 4 Разом 

Число сімей 11 32 30 20 7 100 

 

Завдання 5. Визначити на основі табл.6.2  

1) середній термін служби верстатів та довірчий інтервал для середньої з 

імовірністю 0,954;  

2) з тією ж імовірністю визначте граничну похибку та довірчий інтервал 

частки верстатів, що мають термін служби понад 12 років. 

3) зробити висновки. 

 

Таблиця 6.2 – Термін служби та кількість верстатів, одиниць  

Термін служби, років до 4 4-8 8-12 12 і більше Разом 

Кількість верстатів 25 40 20 15 100 

 

Завдання 6. На підприємстві з обсягом виробництва 2500 шт. проведена 

контрольна перевірка продукції на відповідність екологічним нормам (25 проб). 

Визначити на основі табл.6.3  

1) з імовірністю 0,95 визначте відносні похибки вибірки для середнього 

обсягу виробництва продукції;  

2) порівняйте похибки, зробіть висновки. 

 



 

Таблиця 6.3 – Виробництво продукції, кг 

Показник Вибіркова сукупність Середній рівень 
Середнє квадратичне 

відхилення 

Середній добовий обсяг 

виробництва продукції, кг 
25 18 4,5 

 

Завдання 7. Визначити на основі табл.6.4:  

1) відносні похибки вибірки з імовірністю 0,954; 

2) порівняйте відносні похибки вибірки; 

3) зробити висновки. 

 

Таблиця 6.4 - Результати технічного аналізу проб руди трьох родовищ вміст 

заліза у руді 
Родовище Середній вміст заліза, % Стандартна (середня) похибка вибірки, % 

А 52 1,56 

В 58 2,61 

С 55 1,98 

 

Завдання 8. За вибіркою С необхідно: 1) скласти варіаційний ряд і визначити 

розмах вибірки; 2) обчислити і занести в таблицю накопичувані частоти, 

відносні частоти і накопичувальні відносні частоти; 3) побудувати графіки 

варіаційних рядів (полігон і г гістограму). 

 

Таблиця 6.5 – Вибіркове обстеження  

№ 
Стаж роботи, 

років 

Середньомісячна 

зарплата, грн. 

№ Стаж роботи, 

років 

Середньомісячна 

зарплата, грн. 

1 8 3150 11 9 3350 

2 6 3170 12 7 3250 

3 4 2890 13 6 2830 

4 7 3250 14 11 3330 

5 10 3370 15 3 2670 

6 4 2650 16 8 3400 

7 5 2620 17 4 2900 

8 8 3040 18 5 3130 

9 4 3050 19 7 3210 

10 6 3250 20 4 2730 

 

  



 

Лабораторна робота 7 

Кореляційний аналіз 

Мета роботи: досліджувати процес визначення сили кореляційного 

зв’язку за допомогою програми Microsoft Excel. 

 

Теоретичні питання до лабораторної роботи 7 

 

1) Дати визначення функціонального, стохастичного та кореляційного типів 

зв’язків між величинами.  

2) Як розрахувати кореляційний момент?  

3) Що характеризує коефіцієнт парної кореляції? Як він розраховується?  

4) Як визначити суттєвість кореляційного зв’язку?  

5) Що характеризує коефіцієнт часткової кореляції? Як він розраховується?  

6) Як визначити коефіцієнти парної та часткової кореляції у MS Excel?  

7) Як можна виразити міцність зв'язку між двома величинами. 

8) Як визначити, чи існує залежність між двома ознаками? Наведіть 

приклад. 

Конспект лекцій з дисципліни наведено у репозитарії НТУ «ХПІ» за 

посиланням: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/29079 

 

Приклади для виконання на лабораторній роботі 7 

Приклад 7.1. У n (n=16) незалежних дослідах були отримані такі дані, що 

виражають залежність густини водяних розчинів бромисто-водневої кислоти 

НВr від її концентрації при 25°С. Представити ці дані у вигляді кореляційної 

таблиці й оцінити силу кореляційного зв’язку між густиною та концентрації НВr. 

 

Таблиця П.7.1 Дослідні дані 

Концентрація НВr, 

% (мас.) 
15 15 15 15 16 16 16 16 

Густина, г/см
3

 1,11 1,12 1,11 1,11 1,12 1,12 1,13 1,12 

Концентрація НВr, 

% (мас.) 
17 17 17 17 18 18 18 18 

Густина, г/см
3

 1,13 1,12 1,13 1,13 1,14 1,13 1,13 1,14 

 

Для розрахунку залежності густини від концентрації НВr використаємо у 

вільній комірці R2 вбудовану функцію =КОРРЕЛ(B2:Q2;B1:Q1) (рис.29). 

 

 
Рис.29 – Розрахунок коефіцієнта кореляції 

 

 

http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/29079


 

Отримавши за допомогою вибіркового коефіцієнта кореляції величину 0,87, 

можна оцінити силу кореляційного зв’язку, так як величина коефіцієнта кореляції 

досить близька одиниці. 

 

Приклад 7.2. Експериментальні дані концентрації продукції на виході й 

витрати реагентів наведено в табл. П.7.2. Використати наведені в табл. П.7.2. 

експериментальні дані для розрахунку коефіцієнтів кореляції між парами змінних 

X та Y. 
 

Таблиця П.7.2 Дослідні дані для розрахунку  
N п.п. Витрата реагенту (х) Концентрація продукту на виході (Y) 

1 85,5 17,3 

2 81,7 19,8 

3 71,7 30,1 

4 62,7 31,9 

5 66,4 38,3 

6 70,6 26,5 

7 65,0 36,2 

8 72,8 21,0 

9 67,6 29,5 

10 90,2 24,9 

11 60,2 25,0 

12 74,8 28,0 

13 63,4 33,9 

14 74,2 16,1    

15 71,6 21,0 

 

Для оцінки сили кореляційного зв’язку маємо розрахувати коефіцієнт 

кореляції між концентрацією продукції на виході та витратою реагенту. У 

Microsoft Excel для цього використаємо вбудовану функцію 

=КОРРЕЛ(C2:C16;B2:B16) у комірці D2 (рис.30). 

 

 
Рис.30 – Розрахунок коефіцієнта кореляції 

 

Отже, як показано на рис.30 коефіцієнт кореляції між концентрацією 

продукції на виході та витратою реагенту має обернений взаємозв’язок (-0,6). 

Наведемо таблицю для визначення ступеню зв’язку за коефіцієнтом 

кореляції – табл. П.7.3. 



 

Таблиця П.7.3 – Таблиця для визначення типу та ступеню зв’язку за 

коефіцієнтом кореляції 

Зв’язок 
Коефіцієнт кореляції  

Прямий зв’язок (+) Обернений зв’язок (-) 

Слабкий зв’язок от 0 до + 0,29 от 0 до -0,29 

Середній зв’язок от 0,3 до + 0,69 от -0,3 до -0,69 

Сильний зв’язок от 0,7 до+0,99 от -0,7 до -0,99 

Повний зв’язок +1 -1 

 

Практичні завдання для виконання на лабораторній роботі 7 

Завдання 1. Обчислити в MS Excel у відповідності зі своїм варіантом 

завдання значення коефіцієнта лінійної кореляції і оцінити силу (тісноту) 

зв’язку між випадковими величинами X та Y. 

 

Таблиця 7.1 - Дані для розрахунку коефіцієнтів кореляційного зв’язку 

х 1,5 2,5 3,5 4,5 5,5 6,5 7,5 8,5 9,5 10,5 11,5 12,5 

у 1,25 5,25 11,25 19,25 29,25 41,25 55,25 71,25 89,25 109,25 131,25 121,25 

 

Завдання 2. Обчислити в MS Excel у відповідності зі своїм варіантом 

завдання значення коефіцієнта лінійної кореляції і оцінити силу (тісноту) 

зв’язку між випадковими величинами X та Y. 

 

Таблиця 7.2 - Дані для розрахунку коефіцієнтів кореляційного зв’язку 

х 3,2 5,2 7,2 9,2 11,2 13,2 15,2 17,2 19,2 21,2 23,2 

у 5,92 3,76 2,80 2,25 1,90 1,66 1,48 1,34 1,23 1,14 1,07 

 

Завдання 3. Обчислити в MS Excel у відповідності зі своїм варіантом 

завдання значення коефіцієнта лінійної кореляції і оцінити силу (тісноту) 

зв’язку між випадковими величинами X та Y. 

 

Таблиця 7.3 - Дані для розрахунку коефіцієнтів кореляційного зв’язку 

х 2,2 3,8 5,4 7 8.6 10.2 11.8 13.4 15 16.6 18.2 

у 1,88 2,50 3.37 4.58 6.27 8.63 11.93 16.52 22.92 31.85 44.31 

 

Завдання 4. Обчислити в MS Excel у відповідності зі своїм варіантом 

завдання значення коефіцієнта лінійної кореляції і оцінити силу (тісноту) 

зв’язку між випадковими величинами X та Y. 

 

Таблиця 7.4 - Дані для розрахунку коефіцієнтів кореляційного зв’язку 

х 1,5 2,5 3,5 4,5 5,5 6,5 7,5 8,5 9,5 10,5 11,5 

у 1,25 5,25 11,25 19,25 29,25 41,25 55,25 71,25 89,25 109,25 131,25 

 



 

Завдання 5. Обчислити в MS Excel у відповідності зі своїм варіантом 

завдання значення коефіцієнта лінійної кореляції і оцінити силу (тісноту) 

зв’язку між випадковими величинами X та Y. 

 

Таблиця 7.5 - Дані для розрахунку коефіцієнтів кореляційного зв’язку 

х 0,7 1,1 1,5 1,9 2,3 2,7 
у 1,746 2,835 2,227 4,690 5,392 5,99 

 

Завдання 6. Обчислити значення коефіцієнта лінійної кореляції і оцінити 

силу (тісноту) зв’язку між випадковими величинами X та Y. 

 

Таблиця 7.6 - Дані для розрахунку коефіцієнтів кореляційного зв’язку 

x y x y 

1,6 1,754 2,5 3,291 

1,7 1,868 2,6 3,553 

1,8 1,993 2,7 3,845 

1,9 2,131 2,8 4,161 

2,0 2,884 2,9 4,503 

2,1 2,284 3 4,875 

 

Завдання 7. Обчислити значення коефіцієнта лінійної кореляції і оцінити 

силу (тісноту) зв’язку між випадковими величинами X та Y. 

 

Таблиця 7.7 - Дані для розрахунку коефіцієнтів кореляційного зв’язку 

х 2,8 6,9 9,5 1,6 5,3 6,7 1,9 
у 6,5 5,4 4,3 4,7 1,1 3,3 6,7 
 

Завдання 8. Обчислити значення коефіцієнта лінійної кореляції і оцінити 

силу (тісноту) зв’язку між випадковими величинами X та Y. 

 

Таблиця 7.8 - Дані для розрахунку коефіцієнтів кореляційного зв’язку 

x y x y x y 

1,0 1,256 0,4 0,398 1,2 0,783 

1,1 1,316 0,6 1,483 1,4 1,697 

1,2 1,384 1,8 2,679 1,6 2,794 

1,3 1,459 1,0 3,996 1,8 3,063 

1,4 1,543 1,2 5,443 2,0 4,609 

1,5 1,637 1,4 7,035 2,2 5,365 
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Додаток А 

Номер варіанта теоретичного питання лабораторної роботи та вихідні дані 

до задач студент вибирає за номером у списку групи (див. табл. А.1). 

 

Таблиця А.1 – Вибір варіанту лабораторної роботи 
№ у списку групи Номер теоретичного питання Номер завдання 

1 1 1 2 

2 2 4 3 

3 3 5 6 

4 4 2 7 

5 5 8 4 

6 6 3 1 

7 7 1 2 

8 8 5 7 

9 1 1 4 

10 2 5 1 

11 3 5 4 

12 4 3 5 

13 5 1 8 

14 6 5 3 

15 7 1 4 

16 8 2 3 

17 1 6 4 

18 8 3 4 

19 7 5 2 

20 6 1 3 

21 5 1 4 

22 4 5 3 

23 3 2 4 

24 2 5 3 

25 1 1 4 
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