
 
 

Тема:   Статистичний аналіз даних за допомогою функцій табличного процесора 
Мета:   Навчитись обчислювати основні статистичні характеристики вибірки засобами 
табличного процесора, розв’язувати прикладні задачі із застосуванням статистичних функцій, 
закріпити навички з визначення та інтерпретації основних статистичних характеристик вибірки. 

 

Статистика (лат. «status» – положення, стан явищ/речей) — наука, яка вивчає, обробляє 
й аналізує кількісні дані про найрізноманітніші масові, зокрема суспільні, явища і процеси. Дані 
статистики — кількісні властивості явищ, об’єктів, процесів, мета — виявлення особливих 
закономірностей. На сьогодні статистика застосовується практично в усіх сферах суспільного 
життя, починаючи від моди, кулінарії, садівництва й закінчуючи астрономією, економікою, 
медициною, наукою тощо. 

Математична статистика — наука про математичні методи систематизації, 
опрацювання та використання статистичних даних для наукових і  практичних висновків. Для 
аналізу кількісних характеристик використовують статистичні дослідження. Кожне дослідження 
складається, по-перше, із отримання кількісних даних і, по-друге, — для проведення аналізу дані 
піддаються статистичному опрацюванню. Дані для дослідження називають статистичними 
даними (вибіркою). 

 У математичних моделях вибіркою є часовий або просторовий ряд статистичних даних. 
Якщо досліджувалися властивості одного об’єкта в певні моменти часу, то дані складають часовий 
ряд, а якщо статистичні дані збиралися з різних об’єктів, то вони належать просторовому ряду. 

У статистичному аналізі опрацьовуються такі характеристики вибірки: 
Середнє арифметичне ряду чисел — це частка від ділення суми цих чисел на їх кількість 

(обсяг вибірки).  
Максимальне значення вибірки — це найбільше число із вибірки. 
Мінімальне значення вибірки — це найменше число із вибірки. 
Мода ряду чисел — число, яке найчастіше зустрічається в ряді даних. Якщо дані у вибірці 

не повторюються, мода не обчислюється. Якщо в ряді даних є числа, які зустрічаються однакову 
кількість разів, мода буде мати кілька значень.  

Медіана впорядкованого ряду чисел з непарним числом членів — число, яке виявиться 
посередині.  

Медіана впорядкованого ряду чисел із парним числом членів — середнє арифметичне 
двох чисел, записаних посередині. Отже, половина значень вибірки менше за медіану, а половина 
більше.  

Частота — число повторень значень вибірки в заданих інтервалах. Якщо інтервалом є 
вибірка, то частотою є повторення кожного значення у вибірці.  

Стандартне відхилення (ще його називають середньоквадратичним відхиленням, СКВ) — 
показник розсіювання статистичних даних відносно середнього значення вибірки. 

Для обчислення стандартного відхилення використовують формулу:  
 

СКВ = �∑𝓍2−(∑𝓍)2

𝓃 (𝓃−1) , 

 
тобто СКВ є коренем із суми квадратів різниць між елементами вибірки xi і середнім 

арифметичним (СА), поділеним на кількість елементів у вибірці n.  

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 1 

Теоретичні відомості 

ПР-1 1 



Якщо кількість елементів у вибірці перевищує 30, то знаменник дробу під коренем набуває 
значення n – 1 (у деяких джерелах вказують, що до 30 необхідно ділити на n – 1, в інших випадках 
— на n). 

Варіаційний розмах — це різниця між максимальним та мінімальним значеннями 
елементів вибірки. 

Асиметрія — величина, яка характеризує ступінь несиметричності розподілу відносно 
його середнього значення. Додатна асиметрія вказує на відхилення розподілу в бік додатних 
значень. Від’ємна асиметрія вказує на відхилення розподілу в бік від’ємних значень. Якщо 
розподіл варіант симетричний, то асиметрія дорівнює 0. 

Ранг числа — це положення  його величини у впорядкованій послідовності чисел (вибірці). 

Статистичні функції в MS Excel 
Функція — це скорочений запис формули, яка вбудована в Excel. Табличний процесор 

налічує біля 200 вбудованих функцій, які підрозділяються на наступні категорії: математичні, 
статистичні, дати і часу, логічні, фінансові, інформаційні, функції для роботи з базами даних тощо. 

Вбудовані функції мають єдиний формат: 
<Назва функції>(<список аргументів>), 

де в якості аргументів можуть використовуватись числа, текст, адреси клітинок, імена 
блоків клітинок, функції тощо.  

Статистичні функції широко використовуються в економічних дослідженнях, вміст та 
призначення яких вказані в Майстрові функцій. Переглянемо деякі з них. Наприклад, у 
статистичному аналізі широко використовуються наступні функції: 

СРЗНАЧ (число 1; число 2;…) — обчислює середнє значення вибірки. 

МАКС (число 1; число 2;…) — обчислює максимальне значення вибірки. 

МИН (число 1; число 2;…) — обчислює мінімальне значення вибірки. 
МЕДИАНА (число 1; число 2;…) — визначає середнє значення варіаційного ряду, 

наприклад, МЕДИАНА(1;2;3;4;5;6) дорівнює 3,5. 

МОДА (число 1; число 2;…) — визначає моду множини даних, тобто значення з 
найбільшою частотою повторення в сукупності.  

ЧАСТОТА (масив даних; масив інтервалів) — повертає розподіл частот у вигляді 
вертикального масиву. Аргументами функції ЧАСТОТА є ряд даних та інтервали, у яких і 
рахують повторення значень.  

Щоб отримати результат роботи функції необхідно виконати такі дії: 
• заповнити діапазон клітинок значеннями інтервалів; 
• виділити порожній діапазон комірок за розміром на одну клітинку більший, ніж 

діапазон інтервалів; 
• викликати функцію ЧАСТОТА; 
• ввести у поле Масив даних імена діапазону клітинок з числами — початковими 

даними; 
• у полі Масив інтервалів вказати діапазон клітинок з інтервалами; 
• підтвердити сполученням клавіш Ctrl + Shift + Enter. 
Функція поверне число значень, які потрапляють у задані інтервали. Нехай є ряд чисел (вік 

осіб для деякого дослідження). Необхідно порахувати, скільки серед них менше 14 років, від 14 до 
17, від 17 до 22, більше 22. Початковими даними буде діапазон із віком, а в клітинках інтервалів 
будуть значення 14, 17, 22. Отже, потрібно мати 4 клітинки для результату: 1 — для числа осіб 
віком менше за 14 або дорівнює 14; 2 — для числа осіб віком від 14 до 17 включно; 3 — для числа 
осіб віком від 17 до 22 включно; 4 — для числа осіб віком більше за 22.  

Функція ЧАСТОТА використовується для опрацювання цілих і дійсних чисел. 

СТАНДОТКЛОН   (число 1; число 2;…)  — обчислює стандартне відхилення у вибірці. 
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СКОС (число 1; число 2;…) — повертає асиметрію розподілу. 

РАНГ (число 1; число 2;…) — повертає ранг числа у списку чисел, тобто його номер у 
впорядкованій послідовності чисел із вказаного діапазону. 

СЧЁТЕСЛИ (інтервал; критерій) — підраховує кількість непорожніх клітинок, які 
задовольняють критерію. 

СЧЁТЗ (значення 1; значення 2;…) — підраховує кількість непорожніх клітинок в 
діапазоні. 
 

 

  
 

Створити нову робочу книгу, в якій на окремих листах виконати завдання 1-4. Зберегти 
робочу книгу у власну папку з іменем „Статистичні функції_НомерГрупи”. 

Завдання 1 

Туристична фірма, що реалізує путівки у семи містах країни, провела рекламну кампанію. 
У таблиці (рис.1) наведено дані про кількість путівок, проданих протягом тижня до проведення 
рекламної кампанії та протягом тижня після неї. Створіть таблицю за зразком, наведеним на 
рис. 1, та обчисліть характеристики центру та варіації розподілу. Порівняйте дві вибірки та зробіть 
висновки щодо впливу рекламної кампанії на обсяги продажу путівок. 
 

 
Рис. 1. Дані про діяльність туристичної агенції 

Завдання 2 

Складіть звітну відомість за результатами діяльності торговельної фірми у весняно-літній 
період, наданими у таблиці (рис.2). 

У звітній відомості визначіть: 
 Сумарну та середню виручку кожної з філій за звітний період; 
 Сумарну виручку всіх філій за кожен місяць звітного періоду; 
 Місце, яке займає кожна з філій в сумарному обсязі виручки; 
 Частку кожної з філій в сумарному обсязі виручки; 

Завдання до виконання практичної роботи 
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 Кількість філій, що мають сумарну виручку до 5000 тис. грн, від 5000 тис. грн до 7000, 
від 7000 тис. грн до 10000 і понад 10000 тис. грн; 

 Найменшу місячну виручку за звітний період; 
 Найбільшу місячну виручку за звітний період. 

 

 
Рис. 2. Звітна відомість 

Завдання 3 

Побудуйте таблицю і обчисліть показники з використанням функцій СУММ, СЧЁТЕСЛИ, 
СЧЁТЗ.  

 

 
Рис. 3. Відомість про заробітну плату робітників відділу 
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Завдання 4 

Обчисліть показники таблиці за допомогою вбудованих функцій СЧЁТЕСЛИ, 
СУММЕСЛИ. 

 

 
Рис. 4. Аналіз виробництва продукції 

 

 
1. Що вивчає статистика? 
2. Що таке вибірка даних?  
3. Дайте визначення статистичним характеристикам: мода, медіана, середнє арифметичне, 

частота, варіаційний розмах, ранг числа. 
4. До якої категорії відносяться функції обчислення статистичних характеристик?  
5. Яким сполученням клавіш користуються для підтвердження опрацювання даних масиву?  
6. Які функції містить MS Excel для обчислення моди, медіани, середнього арифметичного, 

мінімального та максимального значення, рангу?  
7. Поясніть значення  аргументів функції ЧАСТОТА. 
8. Поясніть призначення функцій СЧЁТЕСЛИ та СЧЁТЗ. В чому їх різниця? 
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Контрольні запитання 

Література 
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