
 0 

 

 

Г.В. Ковалевський 
 

 

 

Статистика 

Statistics 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Харків – 2010 

Kharkiv – 2010 



 1 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА 

 

DEPARTMENT OF EDUCATION AND SCIENCE 
CHARKIV NATIONAL ACADEMY OF MUNICIPAL ECONOMY 

 

 

 

 

Г.В.Ковалевський 
G.V. Kovalevskiy 

 
 

 

СТАТИСТИКА 

STATISTICS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Харків – 2010 

Kharkiv – 2010



 2 

 

УДК 311.1 (075.8) 

ББК 60. 6я 73 

С 78 

Затверджено Міністерством освіти і науки України як підручник для 
студентів вищих навчальних закладів  

(лист №1.4/18-Г-25 від 9.01.2009 р.) 
 

Ковалевський Г.В. Статистика. - Харків: ХНАМГ, 2010. – 313 с. 

Коvаlеvskiу G.V. Statistics. – Kharkiv: KHNMA, 2010.-  313 рр. 

 

Розглянуті методологія, організація і практика статистики. 
Рекомендовані нові статистичні методи, формули, ідеї та підходи. 
Узагальнено досвід статистичної діяльності зарубіжних країн. Здійснено 
всесвітній аналіз розвитку статистики. Надані характеристики 
найважливіших джерел статистичної інформації України, Європейського 
Союзу, Росії, США, Японії, Китаю. 

Для студентів економічних та управлінських спеціальностей вузів, а 
також усім користувачам статистичної інформації. 

 
 

Рецензенти:  

 

 

В.М. Соболєв, д.е.н., професор, завідувач кафедри статистики, обліку та 
аудиту Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна; 

П.Т. Бубенко, д.е.н., професор, директор Північно-Східного наукового 
центру НАН України; 

В.Г. Шинкаренко, д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту 
Харківського національного автодорожнього університету; 

О.С. Никифоров, начальник Головного управління статистики у Харківській 
області.             

 

 

ISBN 978-966-695-140-6 
 

 

© КОВАЛЕВСЬКИЙ Г.В., ХНАМГ, 2010. 



 3 

ЗМІСТ 

 

ВСТУП…………………………………………………………………….. 6 

ЧАСТИНА І. ЗАГАЛЬНА ТЕОРІЯ СТАТИСТИКИ…………………… 10 

РОЗДІЛ 1. СТАТИСТИКА ЯК НАУКА ТА ГОСПОДАРСЬКА 

ПРАКТИКА……………………………………………………………..… 10 

1.1. Предмет статистики і статистичні показники……………………… 10 

1.2. Значення, масштаб і завдання статистики………………………… 14 

1.3. Статистичний моніторинг і статистична звітність………………… 16 

1.4. Історія статистики……………………………………………………. 18 

Запитання і завдання для самоконтролю………………………………... 21 

Джерела інформації до розділу 1………………………………………... 22 

РОЗДІЛ 2. СТАТИСТИКА ЯК ЄДИНА СИСТЕМА……………………. 23 

2.1. Система галузей і дисциплін статистики…………………………… 23 

2.2. Система управління статистикою…………………………………… 25 

2.3. Система методів статистики…………………………………………. 25 

2.4. Система джерел статистичної інформації…………………………... 27 

2.5. Інтегральні системи в статистиці, економіці й менеджменті……… 29 

Запитання і завдання для самоконтролю………………………………… 36 

Джерела інформації до розділу 2………………………………………… 37 

РОЗДІЛ 3. СТАТИСТИЧНЕ СПОСТЕРЕЖЕННЯ……………………… 38 

3.1. Поняття про спостереження, його види і цілі………………………. 38 

3.2. План і програма спостереження……………………………………... 41 

3.3. Помилки спостереження……………………………………………… 42 

3.4. Вибіркове спостереження…………………………………………….. 43 

Запитання і завдання для самоконтролю………………………………. 49 

Джерела інформації до розділу 3……………………………………… 50 

РОЗДІЛ 4. СТАТИСТИЧНЕ ЗВЕДЕННЯ, ГРУПУВАННЯ І 

ГРАФІКИ…………………………………………...…………………….....52 

4.1. Статистичне зведення………………………………………………. 52 



 4 

4.2. Статистичне групування…………………………………………..... 53 

4.3. Таблиці………………………………………………………………. 59 

4.4. Статистичні графіки…………………………………………………... 60 

Запитання і завдання для самоконтролю………………………………. 68 

Джерела інформації до розділу 4………………………………………… 69 

РОЗДІЛ 5. СЕРЕДНІ ВЕЛИЧИНИ І ПОКАЗНИКИ ВАРІАЦІЇ………. 70 

5.1. Поняття середніх величин………………………………………….. 70 

5.2. Основні види середніх величин……………………………………… 72 

5.3. Структурні і багатовимірні середні………………………………….. 84 

5.4. Показники варіації……………………………………………………. 87 

Запитання і завдання для самоконтролю………………………………… 91 

Джерела інформації до розділу 5………………………………………… 92 

РОЗДІЛ 6. РЯДИ ДИНАМІКИ……………………………………………. 93 

6.1. Поняття рядів динаміки та їх види…………………………………... 93 

6.2. Основні характеристики ряду динаміки…………………………….. 95 

6.3. Вибір бази порівняння та середній темп ряду динаміки…………… 98 

6.4. Тенденції розвитку та прогнозування рядів динаміки……………... 101 

Запитання і завдання для самоконтролю………………………………… 108 

Джерела інформації до розділу 6………………………………………… 110 

РОЗДІЛ 7. ІНДЕКСИ……………………………………………………… 111 

7.1. Поняття, значення і історія індексів………………………………… 111 

7.2. Галузі застосування індексів………………………………………… 114 

7.3. Основні формули індексів…………………………………………… 116 

7.4. Індексні системи……………………………………………………… 126 

7.5. Індексація грошових показників і індекси вартості акцій………… 135 

Запитання і завдання для самоконтролю……………………………….. 138 

Джерела інформації до розділу 7……………………………………….. 139 

РОЗДІЛ 8. СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ………………………………... 141 

8.1. Основні поняття статистичного аналізу…………………………… 141 

8.2. Балансовий метод аналізу…………………………………………… 144 



 5 

8.3. Індексний метод аналізу…………………………………………….. 147 

8.4. Кореляційно-регресійний метод аналізу………………………….. 158 

8.5. Інтегральний статистичний аналіз………………………………... 168 

Запитання і завдання для самоконтролю……………………………… 172 

Джерела інформації до розділу 8……………………………………… 174 

ЧАСТИНА ІІ. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА СТАТИСТИКА………  176 

РОЗДІЛ 9. ОСНОВИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ І  

АДМІНІСТРАТИВНОЇ СТАТИСТИКИ………………………………  176 

9.1. Основні поняття соціально-економічної і адміністративної  

статистики……………………………………………………………….. 176 

9.2. Статистика населення………………………………………………  185 

9.3. Система національних рахунків…………………………………… 191 

9.4. Основи статистики підприємства…………………………………. 206 

9.5. Статистика ефективності…………………………………………... 220 

Запитання і завдання для самоконтролю……………………………… 227 

Джерела інформації до розділу 9………………………………………. 231 

РОЗДІЛ 10. СТАТИСТИКА ДЕРЖАВИ………………………………. 233 

10.1. Статистика України……………………………………………….. 233 

10.2. Статистика Російської Федерації………………………………… 250 

10.3. Статистика Великої Британії…………………………………….. 259 

10.4. Статистика Франції……………………………………………….. 267 

10.5. Статистика Німеччини……………………………………………. 274 

10.6. Статистика Європейського Союзу………………………………... 281 

10.7 Статистика США……………………………………………..……. 283 

10.8. Статистика Японії…………………………………………………. 297 

10.9. Статистика Китаю…………………………………………………. 301 

10.10 Міжнародні статистичні організації і статистика держави……. 305 

Запитання і завдання для самоконтролю………………………………. 310 

Джерела інформації до розділу 10 ...........................................................  311 

Міжнародні пошукові інформаційні системи……………………….… 312 



 6 

Вступ 

Слово «статистика» має три основні значення: 

1) сукупність цифр, показників; 

2)  галузь практичної господарської діяльності по 

виробництву та розповсюдженню особливої продукції – 

масових (статистичних) показників; 

3) наука та навчальна дисципліна, що досліджує проблеми 

побудови, одержання та використання масових показників 

(розробки теорій показників, їх формул, методів аналізу 

тощо). 

 Статистика потрібна усім професіоналам. Фахівці 

підприємств, фірм, організацій та установ постійно, кожний 

робочий день використовують статистичну інформацію, 

роблять статистичні підрахунки. Значення статистики та її 

методів особливо зростає в умовах ринкової та змішаної 

економіки. Знання статистики вкрай потрібне не тільки 

менеджерам та економістам, але й широким колам 

професіоналів: керівникам підприємств, фірм та організацій, 

службовцям загальнодержавних, регіональних (обласних) та 

міських установ, працівникам туризму, торгівлі, соціальних 

служб тощо. 

 Міжнародний досвід свідчить, що статистика має велике 

майбутнє. Понад 200 країн світу мають спеціальні статистичні 

служби, використовують інформаційно-аналітичні можливості 
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статистики, її стандарти, методи та моделі в менеджменті і 

маркетингу, в господарському обліку і фінансуванні, в бізнес-

плануванні і прогнозуванні, в аналізі найважливіших 

економічних і соціальних показників підприємств, фірм, 

організацій, установ. Статистика дає змогу створити 

інформаційну базу для вивчення реальних процесів, що 

відбуваються в економіці, менеджменті, в соціальній сфері 

діяльності. 

 В Україні (як, зрештою, і в багатьох інших країнах) немає 

жодного підручника чи навчального посібника, у якому 

розглядається статистика держав світу. У результаті цього 

навіть професіонали – державні службовці, статистики й 

економісти – не отримують необхідних знань про конкретні 

статистичні показники і взагалі про статистику власної держави 

і інших держав світу – про статистику України, США, Росії, 

Великої Британії, Франції, Німеччини, Японії, Китаю. 

 Рекомендована книга – перша спроба оформлення у 

нових умовах двох видів статистики – статистики держави і 

адміністративної статистики. Організація й досвід 

національних статистик різних країн широко були представлені 

в дореволюційних (до 1917 р.) статистичних підручниках і 

посібниках: О.М. Анциферова, Г. Ахенвалля (1749 р.),                

М.Х. Бунге, А.Л. Шлецера, Г. Майра, А. Моро де Жоннеса,                                 

О.П. Рославського – Петровського, І.І. Кауфмана, М.І. Туган–

Барановського, Ю. Е. Янсона та ін. Надалі цю традицію було 
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«втрачено». 

 У роботі використано тексти лекцій із статистики і 

статистики зарубіжних країн, які прочитані автором за останні 

роки (з 1990 р.) на економічних факультетах Харківського 

національного університету ім. В.Н. Каразіна й Харківської 

державної академії міського господарства. Поряд із цим уперше 

для написання однієї книги проаналізовано весь світовий досвід 

організації й використання статистики в 185 країнах. 

Досліджено понад 1500 літературних джерел, «електронних 

версій» і «сторінок» Іnternet із США, Канади, Великої Британії, 

Німеччини, Франції, Бельгії, Італії, Іспанії, Нідерландів, 

Швеції, Данії, Норвегії, Фінляндії, Австрії, Швейцарії, Польщі, 

Словакії, Угорщини, Болгарії, Греції, Японії, Австралії, Китаю, 

Індії та інших країн англійською, німецькою, французькою та 

іншими мовами. У книзі використані власні монографії, статті 

й неопубліковані дослідження автора. 

  Читач уперше отримує можливість: 1) точно визначити 

предмет статистики (чим займається статистична наука й 

практика); 2) залучити для своєї адміністративної діяльності 

адміністративну статистику – нову складову частину 

соціально – економічної статистики (розділ 9 і 10);                             

3) використовувати нові ідеї, формули і методи статистики 

(наприклад, застосовувати новий ефективний метод 

виконання адміністративних, статистичних і фінансово – 

економічних робіт – метод «інтегральних систем» (п.п. 2.5), 
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нову основну формулу індексного методу (7.5), новий, більш 

ефективний аналіз економічних і соціальних явищ і 

процесів – «інтегральний статистичний аналіз» (п.п. 8.5) 

тощо); 4) дізнатися про невідомі раніше факти із історії 

статистики і економіки; 5) засвоїти інформацію про 

найважливіші статистичні й економічні щорічники, журнали, 

газети та інші публікації зарубіжних країн; 6) отримати 

унікальні знання про конкретні статистичні показники і 

взагалі про статистику України, США, Росії, Великої 

Британії, Франції, Німеччини, Японії, Китаю. 
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ЧАСТИНА І. ЗАГАЛЬНА ТЕОРІЯ СТАТИСТИКИ 

 

РОЗДІЛ 1. СТАТИСТИКА ЯК НАУКА ТА ГОСПОДАРСЬКА 

ПРАКТИКА 

 

1.1. Предмет статистики і статистичні показники 
 

Термін «статистика» походить від німецького слова «штат» 

(der Staat), що означає «держава». У 1747 р. німецький вчений 

Г. Ахенвалль (G. Achenvall; 1719-1772) увів у науковий обіг 

термін «статистика» - наука, яка вивчає державу за допомогою 

різних показників. Ця галузь статистики отримала свій 

розвиток у сучасній статистиці держав (див. розд. 10). 

Предметом статистики є діяльність по виробництву і 

розповсюдженню особливої продукції – масових 

(статистичних) показників.  

Статистичний показник – це узагальнююча знакова 

модель масового явища чи процесу, яка має кількісну 

(числову) сторону і якісну, змістову сторону (найменування 

показника, його просторова і часова належність, одиниця 

виміру, алгоритм обчислення тощо). Наприклад є такий 

статичний показник: 46,0 млн. осіб чисельність населення 

України на 1.1.2009 р. Кількісна сторона статистичного 

показника – це число 46,0, а якісна – «чисельність населення» 

(найменування показника), «Україна» (просторова належність), 
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«на 1.1.2009 року» (часова належність), «млн.осіб» (одиниця 

виміру). Статистична діяльність пов’язана лише з масовими 

показниками. Такі показники повторюються масово впродовж 

часу і простору. 

Продукцією статистики є масові (статистичні) 

показники, тобто результат діяльності по їх розробці 

(моделюванню, алгоритмізації, стандартизації та 

уніфікації), збиранню, первинній обробці, аналізу, 

розповсюдженню (у статистичній звітності, у спеціальних 

статистичних публікаціях, періодиці, Internet тощо). 

Статистичні показники «потребують» розробки відповідних 

теорій, формул, методів, у тому числі методів математичної 

статистики. Діяльністю з показниками зайняті статистичні 

органи всіх країн світу з часів їх заснування. Відмінність 

статистики і її галузевих статистичних дисциплін від усіх 

інших дисциплін саме і полягає в тому, що всі статистичні 

дисципліни спеціалізуються на роботі з масовими 

статистичними показниками. Так, статистика промисловості 

зайнята діяльністю з масовими показниками в галузі 

промисловості, статистика сільського господарства - сільського 

господарства, статистика держави – держави, статистика 

регіонів – регіонів, статистика підприємств – підприємств, 

статистика транспорту – в транспорті,  математична статистика 

– у математиці тощо. 

У наш час існує три основні точки зору на предмет і зміст 
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статистики:  1) статистика нібито вивчає одні лише суспільні 

явища (кількісну сторону масових суспільних явищ);                

2) предметом статистики немовби є лише її методи (виходить, 

що статистичні показники, статистична інформація взагалі 

залишаються поза статистикою); 3) статистика – це ніби 

математична статистика. 

На нашу думку, суперечку про предмет статистики вже 

давно вирішено статистичною практикою (відомо, що практика 

– найвищий критерій істини). Статистична ж практика 

відкидає всі три вказані визначення предмета статистики, 

як неповні й односторонні. 

Практична робота статистичних органів усіх країн світу 

охоплює і вивчення кількісної (числової) сторони масових 

суспільних явищ, і статистичні методи, і застосування 

математичної статистики. Більш того, статистика (особливо її 

методи) широко використовується при вивченні фізичних явищ 

(статистична фізика), лінгвістичних (лінгвістична статистика), 

біологічних (біометрія), хімічних, екологічних, технічних та 

інших явищ і процесів навколишнього світу. Разом з цим 

роботу загальнодержавних, регіональних і міських 

статистичних органів (адміністративну статистику) ніяк не 

можна звести до математичної статистики або до методів 

статистики. Лише визначення предмета статистики як 

діяльності по виробництву і розповсюдженню масових 

показників охоплює усі галузі і види статистики. 
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Відомо, що у будь-якій науці тільки ті визначення і теорії є 

правильними, які охоплюють усі факти і окремі випадки. 

Неповні і односторонні визначення завжди помилкові. 

Усі явища і процеси статистика визначає за допомогою 

відповідних систем статистичних показників. Система 

статистичних показників – це ієрархічна структура 

(«дерево показників»), на верхньому щаблі якого 

знаходиться найбільш важливий узагальнюючий показник 

першого рівня важливості, на другому щаблі – другого 

рівня важливості тощо. 

Статистичні показники поділяють на абсолютні і відносні. 

Абсолютні показники – це сумарні, підсумкові величини. 

Наприклад, чисельність населення країни, виробництво 

продукції, обсяг туристських послуг тощо.  

Відносні показники – це відношення двох величин – 

чисельника до знаменника. Наприклад, показник обсягу 

продукції (послуг) у розрахунку на одну особу. 

Статистичні показники мають різні одиниці виміру: 

натуральні, трудові, грошові, комбіновані, умовні. Відповідно 

до цього показники поділяють на натуральні, трудові, грошові, 

комбіновані, умовні. Натуральні показники фіксують у 

фізичних та інших природних одиницях виміру (у мірах ваги, 

об’єму, площі тощо). Так, виробництво цукру і олії 

вимірюється тоннами, натурального газу – кубічними метрами, 

тканин – квадратними метрами. Трудові показники фіксують 
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у витратах робочого часу на виробництво продукції, надання 

послуг, виконання робіт (у людино-днях або людино-годинах). 

Умовні показники мають умовний характер (виробництво 

консервів в умовних банках, якість продукції у балах і т. ін.). 

Комбіновані показники потребують двох і більше вимірників 

(виробництво електроенергії у кіловат-годинах, 

пасажирооборот транспорту в пасажиро-км тощо). Грошові 

показники дають грошову оцінку всім благам, ресурсам та 

витратам в гривнях, доларах, євро і т. ін.). Більшість 

узагальнюючих статистичних показників є грошовими 

показниками. Грошові показники на відміну від інших 

дозволяють вести наскрізний порівняльний облік усіх видів 

ресурсів, товарів, продукції, послуг, витрат тощо. 

 

1.2. Значення, масштаб і завдання статистики 
 

Значення статистики полягає у її необхідності і 

розповсюдженості. Статистика необхідна всім. По – перше, 

вона дозволяє розв’язати проблему пошуку і відбору 

інформації. Відомо, що статистичні показники цікавлять 

найширшу громадськість. Особливо важливої є статистична 

інформація для професіоналів: керівників, бізнесменів, 

менеджерів, економістів, туристів та інших фахівців. Усі вони 

конче потребують найбільш точної і достовірної інформації. До 

останньої належать офіційні статистичні щорічники, збірники й 

журнали, електронні версії (сайти) тощо. Саме в цих джерелах 
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статистичної інформації можна знайти найбільш достовірні 

дані про всі сторони сучасного життя – про населення, 

економіку, бізнес, туризм, науку, техніку, менеджмент, 

маркетинг, культуру, транспорт, екологію, соціальну сферу 

тощо. 

По – друге, статистика дозволяє вирішити ще одне 

завдання – створити бази даних, що постійно поповнюються. 

Проте у вітчизняній господарській практиці такі бази даних або 

повністю відсутні, або є дуже неповними й «розрізненими». 

Останнє характерно для всіх органів управління: 

загальнодержавних, галузевих, регіональних, а також для 

численних підприємств, фірм, організацій, банків, бірж тощо. 

По – третє, ця дисципліна вкрай необхідна для 

застосування статистичних методів, стандартів та 

«статистичної культури» роботи з статистичними показниками 

в умовах економічної реформи в Україні. 

Нині статистика набула безпрецедентного 

розповсюдження. Усі фірми, підприємства, організації, банки і 

біржі, а також спеціалізовані статистичні установи понад 200 

країн світу, повсякденно ,день по дню, зайняті збиранням, 

обробкою, аналізом і публікацією статистичних даних. У 

системах відповідних статистичних показників по суті 

відбивається все економічне, соціальне, політичне, 

культурне, науково – технічне та інше «життя» держав, їх 

регіонів, всіх господарських (інституційних) одиниць. Тому 
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не випадково виник відомий вираз – «статистика знає все». 

 

1.3. Статистичний моніторинг і статистична звітність 
 

Для управління використовують три основних види 

обліку:  

1) бухгалтерський;  

2) статистичний; 

3) оперативний. 

Бухгалтерський облік – це суцільний грошовий 

документальний облік руху матеріальних цінностей. 

Оперативний облік фіксує лише поточні первинні дані, яки 

охоплюють період менший ніж місяць. Статистичний облік – 

це облік масових явищ та процесів. 

Термін «моніторинг» походить від латинського слова 

monitōrius, що означає «попереджаючий». Статистичний 

моніторинг – це процес постійного попередження, 

контролю, аналізу, оцінки, та прогнозування 

найважливіших статистичних показників на основі 

формування безперервного потоку статистичної інформації. 

Статистичний моніторинг є автоматизованою 

інформаційно – аналітичною системою на основі 

використання ЕОМ, мереж комунікацій, відповідного 

програмного забезпечення та даних системи Internet.  

Схематично статистичний моніторинг зображено на рис. 
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1.1. 

 Бази статистичної інформації 

Засоби зв’язку 

Інформаційно-аналітичні організації та 
установи 

Користувачі статистичної інформації 
 

 

Рис. 1.1. Принципова схема статистичного моніторингу 

 

На рис. 1.1 стрілки показують напрям безперервного 

потоку статистичної інформації, що передається за допомогою 

засобів зв’язку від баз інформації до її користувачів. 

Ще одним найважливішим джерелом статистичної 

інформації і ефективним засобом контролю є статистична 

звітність. 

Статистична звітність – це встановлені 

законодавством стандартні форми документів з 

уніфікованими комплексами статистичних показників, 

котрі системно характеризують різні сторони діяльності і 

параметри облікових одиниць. У статистиці обліковими 

одиницями є підприємства, організації і установи, а також 

галузі діяльності, сектори економіки, села, окремі території, 

регіони (області і т. ін.), країни. 
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За термінами реєстрації розрізняють такі основні види 

статистичної звітності: щомісячна, щоквартальна, піврічна і 

щорічна. За змістом звітність поділяють на форми звітності по 

продукції (послугам), по праці, по основним засобам, витратам, 

фінансовим результатам тощо. За видами діяльності звітність 

поділяють на форми звітності по промисловості, сільському 

господарству, будівництву, транспорту, зв’язку, житлово-

комунальному господарству, туризму тощо. 

Звітність є основним джерелом статистичної інформації у 

нашій країні. Кожне підприємство, організація і установа у 

обов’язковому порядку подають звітність до органів 

загальнодержавної і відомчої статистки. За порядком подання 

звітність поділяють на загальнодержавну і відомчу. 

Загальнодержавна звітність – це централізована звітність, яка 

проходить через систему державної статистики, де 

обробляється і передається відповідним органам управління. 

Відомча звітність – це децентралізована звітність, яка 

опрацьовується у відповідних міністерствах і відомствах і лише 

у формі зведеної інформації подається статистичним органам. 

Статистичний моніторинг і статистична звітність 

доповнюють одне одного. 

 

1.4. Історія статистики 
 

Професійна підготовка в менеджменті, економіці, 
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туризмі, бізнесі не можлива без знання професійної історії 

(історії професійних знань, умінь та практичних навичок). 

Часто історія того чи іншого питання є ключем для 

розв’язання найскладніших проблем. 

Статистика – одна з найдавніших і найважливіших галузей 

людської діяльності. Ще в Стародавньому Єгипті, більше 5 

тисяч років тому проводилися статистичні переписи населення, 

вираховувалися індекси цін та інші статистичні показники. У 

працях видатного давньогрецького вченого Аристотеля (384-

322 до н. е.) можна зустріти такі поняття, як „число”, „ система” 

і „фактор”, які відіграють винятково важливу роль у сучасній 

статистиці. 

Проте як цілком самостійна наукова дисципліна 

статистика сформувалась значно пізніше. Лише в 1747р. 

німецький вчений Г.Ахенвалль увів термін „статистика”. 

У 18 – 19 ст. виникли статистичні установи багатьох країн: 

Великої Британії – у 1700р. (парламентська статистика), 

Франції – 1789р. (статистичне бюро), Німеччині (Пруссії) – 

1805р., Росії – 1802р. (Центральне статистичне бюро), США – 

1866р. (Статистичне бюро Міністерства торгівлі). 

У 18 – 20 ст. сформувались найважливіші методи 

математичної статистики – вибірковий метод і кореляційно-

регресійний метод дослідження масових явищ і процесів. 

Видатну роль у розвитку статистики в Україні відіграла 

Харківська економічна (статистична) школа, яка пов’язана з 
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Харківським університетом (заснована у 1804 р.). 

Розробка теорії динаміки циклічної ринкової економіки 

стала головним напрямком статистичних досліджень 

Харківської економічної школи за 200 років. У 1866р. вперше 

у світі в дипломній роботі випускника університету          

І.Г. Кауфмана „Теорія коливання цін” сформульована ідея 

про наявність економічних циклів у розвитку економіки. 

Дослідження у статистиці допомогло іншому вихованцю 

Харківського університету М.І. Туган-Барановському (1865 – 

1919) створити теорію економічної кон’юнктури. В сучасних 

умовах ринкової економіки статистика економічної і 

соціальної кон’юнктури відіграє значну роль у підвищенні 

економічної ефективності інституційних одиниць і якості життя 

населення. М.І. Туган-Барановський був одним із фундаторів 

Української академії наук, міністром фінансів в уряді голови 

Центральної Ради України М.С.Грушевського. 

У 1962- 1964 роках проф.. Харківського університету            

О.Г. Ліберман (1897 – 1982) пропонував розгорнути в СРСР 

ринкову економічну реформу. Ця реформа у формі „Нової 

системи господарювання” („ Хрущовська відлига”) 

послужила прологом до „перебудови” М.С.Горбачова й до 

сучасних економічних реформ в Україні, Росії та інших 

країн Східної і Центральної Європи. Студент Харківського 

університету С.А.Кузнец (1901 -1985) став єдиним українським 

лауреатом Нобелівської премії з економіки за статистичні 
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дослідження економічного зростання держав в залежності від 

обсягу і структури інвестицій. 

На початку 21 ст. великого розвитку набули статистичні 

системи. Система національних рахунків (СНР) охоплює усі 

сектори, галузі та сфери економічного та соціального життя 

держави. Принципово нові можливості використання 

статистичної інформації створює планетарна система Іnternet. 

 

Запитання і завдання для самоконтролю 

1. Охарактеризуйте походження і сучасне значення терміну 

«статистика». 

2. Дайте визначення предмету статистки. 

3. Що таке статистичний показник і система статистичних 

показників? Наведіть приклади. 

4. Чим відрізняється абсолютний статистичний показник від 

відносного? Як поділяють статистичні показники 

відповідно до одиниць виміру? 

5. Чому кожен професіонал повинен знати статистику? Які 

найважливіші проблеми вона вирішує? 

6. Які види обліку Ви знаєте? 

7. Охарактеризуйте зміст поняття «статистичний моніторинг». 

Які функції виконує статистичний моніторинг? 

8. Дайте визначення поняття «статистична звітність». Які 

види статистичної звітності Ви знаєте? 

9. Охарактеризуйте стисло історію статистики. Чому кожний 
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професіонал повинен знати історію розв’язання 

професійних проблем? 

 

Джерела інформації до розділу 1∗∗∗∗)))) 

1. Статистика: Підручник/ А.В. Головач, А.М. Єріна та ін. – К.: 

Вища шк., 1993. С. 3 – 24. 

2. Статистика. Учебник. Под ред. И.И. Елисеевой. М.: 

Проспект, 2006. С. 5 – 10. 

3. Ковалевський Г.В., Селіванов В.М. Харківська економічна 

школа. Kharkiv Economic School (1804 – 2004). – Харків: 

ХНУ, 2004. – 45с. 

4. Нариси з історії статистики України. 2-ге вид. – К.: 

Держкомстат, 1999. – 154 с. 

5. Плошко Б.Г., Елисеева И.И. История статистики. – М.: 

Финансы и статистика, 1990. – 295 с. 
 

Міжнародна інформація 

1. Статистика и теория статистики в монографиях Вагнера, 

Рюмелина, Эттингена и Швабе. Пер. с нем. Ю.Э. Янсона. – 

Спб., 1879. – 267с. 

2. История статистики // Вайнберг Дж., Шумекер Дж. 

Статистика / Пер. с англ. – М.: Статистика, 1979. с.12 – 15. 

3. Encyclopedia of Statistical Sciences. – New York: J.Wiley, 1987. 

Vol. 8(Statistics). 
                                                 
∗) До кожного розділу наведена значна кількість видань, що в умовах 
сучасного дефіциту професійної літератури дає змогу глибше висвітлювати 
проблеми статистики за допомогою саме того видання, яке є  у наявності. 
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РОЗДІЛ 2. СТАТИСТИКА ЯК ЄДИНА СИСТЕМА 

 

2.1. Система галузей і дисциплін статистики 
 

Давньогрецьке слово «статистика» (ΣYΣTHMA) означає 

«ціле, що складається з окремих частин». У такому значенні 

вживав цей термін давньогрецький вчений Аристотель. У наш 

час система – це єдина сукупність, що складається з 

елементів, взаємозв’язків і взаємозалежностей між ними, а 

також навколишнього їхнього середовища. 

Статистика є багатогалузевою наукою і господарською 

практикою. Вона складається з окремих галузей, які, 

виступаючи її самостійними частинами, тісно пов’язані між 

собою в єдине, нерозривне ціле – в систему галузей статистики. 

На сьогодні немає загальноприйнятої класифікації галузей 

і відповідно дисциплін статистики. Однак, аналізуючи 

всесвітній досвід практичного застосування статистики, можна 

рекомендувати таку класифікацію: 

1. Загальна теорія статистики (розглядає загальні основи 

теорії і практики статистики, включаючи 

використання її найважливіших методів). 

2. Адміністративна статистика (статистика управління 

державами, регіонами, містами, господарськими 

(інституційними) одиницями (підприємствами, 

організаціями, установами). 
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3. Економічна статистика. Досліджує за допомогою 

статистичних показників масові явища і процеси, які 

відбуваються в економіці. Охоплює галузеві 

статистики економіки (статистику промисловості, 

будівництва, сільського господарства, транспорту, 

зв’язку, торгівлі та інше), а також статистики 

найважливіших сфер діяльності і показників 

економіки (фінансову статистику, біржову 

статистику, статистику цін тощо). 

4. Соціальна статистика (статистика соціальної сфери 

діяльності: статистика туризму, охорони здоров'я, 

освіти, культури, правова статистика і ін.). 

5. Статистика науки (як галузі господарства). 

6. Статистика природних ресурсів і навколишнього 

середовища. 

7. Міжнародна статистика. 

8. Математична статистика. 

9. Статистики природознавчих наук. Досліджують за 

допомогою статистичних показників масові явища і 

процеси, які відбуваються в природі (статистична 

фізика і ін.). 

10. Інші галузі і дисципліни статистики. 
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2.2. Система управління статистикою 
 

В Україні головною статистичною агенцією є 

Державний комітет статистики. Крім цієї установи, відомчу 

статистичну діяльність проводять Національний банк України 

та Міністерство фінансів. НБУ веде грошово-кредитну та 

банківську статистику, а Міністерство фінансів – статистику 

державних фінансів. 

Система органів державної статистики включає в себе 

територіальні органи державної статистики в Автономній 

республіці Крим (Державний комітет статистики АР Крим), 

областях України (обласні управління статистики), в м. Києві і 

Севастополі, а також районні та міські відділи статистики. 

Біржова статистика охоплює статистичну діяльність 

фондових і товарних бірж України. 

Міська (муніципальна) статистика пов’язана зі 

статистичною діяльністю міст. Ця статистика представлена 

відділами і підрозділами органів місцевого самоврядування, які 

збирають, аналізують і зберігають відповідну статистичну 

інформацію. 

 

2.3. Система методів статистики 
 

Кваліфікація будь-якого професіонала залежить від 

уміння застосовувати ті чи інші методи. 

Термін „метод” походить від давньогрецького слова 
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„методос” – „шлях дослідження”. В наш час термін „метод” 

означає сукупність засобів і способів дослідження. 

Аналізуючи всесвітній досвід практичного застосування 

статистичних методів, можна рекомендувати таку 

класифікацію: 

1. Методи збирання статистичної інформації (методи 

опитування, анкетування, звітних спостережень, 

самореєстрації, статистичних вибірок тощо). 

2. Методи групування, сегментації, класифікацій і 

таблиць. 

3. Методи середніх величин (методи побудови і 

використання середніх величин). 

4. Графічні методи. 

5. Балансові методи (включаючи баланси Системи 

національних рахунків, бюджети і баланси країн, 

регіонів, міст тощо). 

6. Індексні методи і методи побудови рейтингів. 

7. Матричні методи. 

8. Методи кореляційно-регресійного аналізу 

(включаючи найновіші методи робастних процедур та 

оцінок). 

9. Дисперсійний, факторний і компонентний аналіз. 

10. Методи експертних оцінок. 

11. Методи дослідження рядів динаміки. 

12. Методи виробничих функцій. 
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13. Методи системного аналізу (метод дерева цілей, 

„дерева” статистичних показників та інші методи 

побудови та застосування систем). 

14. Методи фундаментального і технічного аналізу 

фінансової статистики. 

15. Методи програмування (лінійного, нелінійного, 

оптимального, динамічного, дискретного, блочного 

тощо). 

16. Методи пробних впроваджень (пробних 

статистичних переписів, цензів, кон’юнктурних 

обстежень, нових інформаційно-аналітичних систем і т. 

ін.). 

17. Методи контролю статистичної інформації 

(логічний і арифметичний контроль, повторні 

обстеження тощо). 

18. Методи передачі і розповсюдження статистичної 

інформації (у спеціальних статистичних публікаціях, 

періодиці, Інтернет і т. ін.). 

19. Методи зберігання і захисту статистичної 

інформації (включаючи конфіденційну інформацію). 

 

2.4. Система джерел статистичної інформації 
 

Основними джерелами статистичної інформації в Україні 

є: 
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1) дані статистичної звітності; 

2) матеріали статистичних публікацій; 

3) дані статистичного моніторингу органів державної, 

відомчої, регіональної, біржової та міської 

(муніципальної) статистики, а також статистична 

інформація корпоративних електронних систем 

підприємств, організацій і установ; 

4) статистичні показники і матеріали міжнародних 

інформаційно-аналітичних систем (включаючи 

планетарну систему Internet). 

 

Основні офіційні статистичні публікації України: 

1. „Статистичний щорічник України за ....рік. – К.: Вид-

во Державного комітету статистики України” 

(представлені усі галузі статистики ). 

2. „Україна у цифрах у ... році. – К.: Вид-во 

Держкомстату України.” Короткий статистичний 

щорічний довідник. 

3. Кожна область України і АР Крим публікують 

статистичні щорічники. Наприклад, „Харківська 

область в ... році. – Харків : Вид-во Харківського 

обласного управління статистики”. 

4. Науково – інформаційний журнал Держкомстату 

України „Статистика України”. 
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2.5. Інтегральні системи в статистиці, економіці й  
менеджменті 

 

В усіх галузях науки й господарської практики ми 

постійно зіткаємося з різними системами. Так, в статистиці, 

економіці й менеджменті все ширше застосовуються системи 

показників, моделей і методів. Однак досі всі ці системи 

використовуються ізольовано одна від одної. Як правило, вони 

не взаємоув’язані ні за поставленою метою, ні за своїми 

показниками, ні за наявними ресурсами. Тим часом усі види 

ресурсів завжди обмежені. Тому ефективність застосування 

таких розрізнених систем, хоча й вище, ніж зовсім 

безсистемного підходу, але вона ні в якій мірі не відповідає 

сучасному рівневі розвитку науки й господарської практики. 

Досвід багатьох країн показує, що для вирішення 

найбільш важливих і складних проблем економіки, статистики 

й бізнесу потрібні не якісь «ідеальні» моделі, методи чи 

показники, а цілий комплекс цілеспрямованих систем, що 

доповнюють одна одну – систем цілей, обмежень, пріоритетів, 

узагальнюючих показників, моделей, методів, пробних і 

скоригованих програм, заходів по їх ефективному 

впровадженню і т. ін. Тому для розв’язання найважливіших 

проблем у цій роботі вперше рекомендується застосувати 

нові, більш ефективні системи – «інтегральні системи». 

Інтегральні системи узагальнюють усі найважливіші 

системи ефективної діяльності: інформаційні, управлінські, 
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економічні, соціальні, правові та інші. 

Інтегральні системи – це цілеспрямовано розроблені 

для розв’язання найбільш важливих і складних проблем 

комплекси (сукупності) менш складних, локальних систем. 

Інакше кажучи, - це особливі «складені» моделі, які об’єднують 

в єдине ціле всі локальні системи. Інтегральні системи 

розроблюються на основі єдності досліджуваного об’єкта 

(наприклад, економіки певної країни, що вивчається, регіону чи 

підприємства), спільності інформаційної бази, однаковості мети 

дослідження і т. ін. 

Найважливіші проблеми статистики, економіки та 

менеджменту потребують поетапного розв’язання таких 

окремих задач (їм відповідають наведені нижче локальні 

системи): 

1. Система цілей об’єкта дослідження {{{{S1}}}}. Ця система 

необхідна для вирішення будь-якої проблеми. Система 

цілей є першою за важливістю і черговістю розробки 

локальною системою, оскільки від поставлених цілей 

залежить вибір всіх інших локальних систем – систем 

використовуваних ресурсів, обмежень, пріоритетів, 

показників, методів і т. ін. Системи цілей часто 

фіксуються у формі найважливіших статистичних 

показників економічної та споживчої ефективності 

відповідних благ (товарів, послуг тощо). 

2. Система використовуваних ресурсів – фінансових, 
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природних, матеріально-технічних, трудових і т. ін. 

{{{{S2}}}}. Ресурси потрібні для вирішення будь-якої 

проблеми. Система ресурсів є другою за черговістю 

розробки локальною системою. 

3. Система обмежень {{{{S3}}}}. При вирішенні будь-якої 

проблеми слід встановити граничні значення та 

інтервали (обмеження) існуючих можливостей. Це перш 

за все обмеження за кількістю та якістю всіх наявних 

ресурсів, які можна використовувати для вирішення 

даної проблеми. 

4. Система пріоритетів {{{{S4}}}}. Наприклад, для 

підприємства дуже важливо обрати пріоритетні види 

продукції, що випускається, пріоритетні напрямки 

інвестування, основних ділових партнерів і т. ін. 

5. Система інформації {{{{S5}}}}. Ця система включає: 

a. Підсистему засобів інформації (система ПЕОМ, 

інтегрована система програмного забезпечення, 

інформаційні мережі та інші засобі зв’язку і т. ін.). 

b. Підсистему персоналу системи інформації. 

c. Підсистему користувачів інформації. 

d. Підсистему критеріїв (тестів) для відбору 

найважливішої інформації, необхідної для 

вирішення проблеми. Усі існуючі критерії можна 

підрозділити на змістовні (якісні) й числові 
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(кількісні, формальні). Змістовні критерії 

висувають певні вимоги до якості (змісту) 

інформації, що відбирається, а кількісні – до її 

числових параметрів і характеристик. Змістові 

критерії фіксуються у вигляді текстових визначень 

– дефініцій, а числові – у формі цифр, чисел 

(останні записуються відповідними математичними 

формулами). 

e. Підсистему методів збирання інформації. 

f. Підсистему найважливішої узагальнюючої, 

інтегруючої інформації. Зазвичай вона 

виражається у вигляді узагальнюючих, 

підсумкових показників (індикаторів), які найбільш 

точно й правильно характеризують модельовані 

явища й процеси. 

6. Система аналізу відібраної інформації {{{{S6}}}}. Ця 

система включає: 

a. Підсистему багатофакторних моделей, 

відібраних раніше узагальнюючих показників 

(індикаторів). 

b. Підсистему методів для багатофакторного 

аналізу побудованих раніше моделей 

узагальнюючих показників (індикаторів). 

c. Підсистему результатів багатофакторного 

аналізу. Ці результати можна представити у 
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вигляді «балансів» абсолютних і відносних (у %) 

величин впливів найважливіших факторів на 

відібрані узагальнюючі показники (на індикатори). 

7. Система рівня професіоналізму персоналу {{{{S7}}}}. 

Рівень забезпечення розроблюваних програм чи заходів 

необхідними професійними знаннями та уміннями 

персоналу об’єкта дослідження оцінюється за 100-

відсотковою (100-бальною) шкалою, від найнижчого 

рівня професіоналізму персоналу у «0» відсотків до 

найвищого – 100% (або 100 балів). 

8. Система правового (юридичного) забезпечення всіх 

розроблюваних програм, прогнозів та окремих заходів 

для ефективної діяльності об’єкта дослідження {{{{S8}}}}. 

Рівень правового забезпечення оцінюється за 100-

відсотковою шкалою оцінок.  

9. Система психологічного забезпечення всіх 

розроблюваних програм, прогнозів та заходів {{{{S9}}}}. 

Рівень психологічного забезпечення оцінюється за 100-

відсотковою шкалою оцінок. 

10. Система первісних програм (планів) і прогнозів 

для ефективної діяльності об’єкта дослідження {{{{S10}}}}. В 

усіх країнах подібні системи використовуються для 

вирішення найбільш важливих і складних проблем. У 

даному випадку програми й прогнози базуються на 
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цілком об’єктивній основі – на отриманій раніше 

системі результатів багатофакторного аналізу. 

11. Система пробного впровадження розроблених 

програм (планів) і прогнозів {{{{S11}}}}. Ця система 

дозволяє усунути можливі помилки й несподіваності 

шляхом апробації програм і прогнозів у реальних 

умовах, на практиці. 

12. Система остаточних програм і прогнозів, 

поліпшених на основі виправлення помилок, які можна 

виявити тільки на стадії пробного впровадження {{{{S12}}}}. 

13. Система впровадження {{{{S13}}}}. Ця система кадрових, 

менеджерських, фінансових та інших заходів щодо 

впровадження остаточних, оптимізованих програм та 

заходів. 

14. Система контролю за використанням остаточних 

програм і заходів {{{{S14}}}}. 

15. Система оптимальних результатів {{{{S15}}}} від 

впровадження остаточних програм і заходів (у формі 

системи фактично досягнутих цільових показників 

економічної і соціальної ефективності відповідних благ 

– товарів, послуг тощо). 

Враховуючи вищевикладене, для вирішення 

найважливіших проблем статистики, економіки й менеджменту 

можна рекомендувати таку інтегральну систему: 
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Si = {{S1} → {S2} → {S3} → {S4} → {S5} 

→ {S6} → {S7} → {S8} → {S9} → {S10} → 

{S11} → {S12} → {S13} → {S14} → {S15}},  (2.1) 

 

де Si – інтегральна система (модель) для розв’язання 

найбільш важливих і складних проблем; 

{ - знак множини, який показує, що загальна інтегральна 

система (Si) інтегрує, тобто поєднує на новому кращому рівні, 

усі 15 наведених вище локальних систем; 

→ - знак напрямку (черговості) розробки та використання 

кожної із 15 локальних систем; 

{S1} - система цілей, решта позначень локальних систем 

наведена вище. 

Вперше інтегральна система (Si) містить не тільки 

статистичні й управлінські системи, але й, по суті, всі 15 

найважливіших систем, які потрібні для ефективної 

діяльності будь-якого підприємства, організації, установи, 

галузі діяльності, регіону, країни тощо. Цілеспрямоване 

спільне застосування доповнюючих одна одну систем 

інформаційного, управлінського, економічного, соціального 

правового та психологічного забезпечення може істотно 

підвищити ефективність будь-якої діяльності. 

Для розв’язання кожної проблеми інтегральну систему (Si) 
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наповнюють конкретними 15-тю локальними системами {S1}, 

{S2}, …, {S15}, які відповідають специфіці об’єкта дослідження. 

Рекомендовану інтегральну систему (2.1) можна 

використовувати для розв’язання найрізноманітніших 

статистичних, економічних, соціальних, управлінських і 

наукових проблем. 

 

Запитання і завдання для самоконтролю 

 

1. Чим займається статистична практика? Які галузі і 

дисципліни статистики Ви знаєте? 

2. Дайте визначення поняття „статистичний метод”. 

Перелічіть основні статистичні методи. 

3.  Як організована державна, відомча, регіональна, міська 

та біржова статистика України. 

4. Які основні джерела статистичної інформації Ви знаєте?  

5. Перелічіть основні офіційні публікації України. 

6. Дайте визначення поняття „ інтегральна система”. Чому 

потрібно в статистиці, економіці і менеджменті 

використовувати інтегральні системи? 

7. Назвіть локальні системи єдиної інтегральної системи. 

8. Охарактеризуйте „систему інформації” як складову 

частину інтегральної системи. 

9. Які підсистеми включають до складу „системи аналізу 

відібраної інформації”? 
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Джерела інформації до розділу 2 
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2. Ковалевский Г.В.. Идеи, поиски, решения. New Ideas, 

Approaches, Solutions. – Харьков: ХНАГХ, 2005. С.57-70. 

3. Ковалевский Г.В. Основные проблемы современной 

статистики: новые идеи, поиски, решения //  Теорія і 

методологія статистичного аналізу. – К.: КНЕУ, 2006. С. 

385-394. 

 

Міжнародна інформація 

 

1. Собел М. Введение в МВА (Master of  Business 

Administration). – М.: ЭКСМО, 2003. Гл. 4. Статистика. С. 

234 –239. 
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эффективности национальных статистических систем.) 

Доклад на 47-й сессии Конференции европейских 

статистиков ЕЭК ООН // Вопросы статистики. – 2000.- № 

3. – С. 3-13.  



 38 

РОЗДІЛ 3. СТАТИСТИЧНЕ СПОСТЕРЕЖЕННЯ 

 

3.1. Поняття про спостереження, його види і цілі 
 

Статистичне спостереження – це системно 

організований і науково обґрунтований збір статистичної 

інформації про масові явища і процеси. Згідно з Законом 

України „Про державну статистику” (стаття 9) статистичні 

спостереження в нашій країні проводяться органами державної 

статистики такими основними способами: 1) через збирання 

статистичної звітності; 2) за допомогою одноразових обліків і 

переписів (опитувань); 3) шляхом проведення вибіркових та 

інших обстежень. 

Основною формою спостережень є статистична звітність 

підприємств, організацій та установ. 

 Розрізняють такі види статистичних спостережень: 

1) за ступенем охоплення одиниць сукупності – суцільні і 

несуцільні  спостереження; 

2) за формою організації - звітні та спеціально організовані 

спостереження; 

3) за часом реєстрації статистичних даних – поточні, 

періодичні та одноразові спостереження. 

Суцільне спостереження – це спостереження щодо всіх 

без винятку одиниць сукупності, яка досліджується. 

Несуцільне спостереження – це спостереження за 
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окремими одиницями сукупності, яка досліджується.  

 Несуцільні спостереження поділяють на два основних 

види: 1) спостереження основного масиву; 2) статистична 

вибірка. 

 Спостереження основного масиву охоплює більш ніж 

50% одиниць генеральної сукупності (основний масив). При 

вибірковому спостереженні обстежується менш ніж 50% 

одиниць генеральної сукупності за строгими правилами 

математичної статистики (правила формування обсягу вибірки, 

процедур добору одиниць сукупності тощо). 

 Поточне спостереження – це безперервне спостереження 

даних по мірі їх виникнення. 

 Періодичне спостереження – це спостереження за певний 

інтервал часу (декаду, місяць, квартал, півріччя, рік). 

Одноразове спостереження проводять епізодично по мірі 

виникнення потреби в досліджені певного явища чи процесу. 

 Вся робота з проведення статистичних спостережень 

організується як єдина інтегральна система (1.1), починаючи з 

розробки системи цілей спостереження {S1} і закінчуючи 

системою отриманих результатів {S15}. 

 Основна ціль спостереження – це одержання 

достовірної статистичної інформації для системної 

характеристики масових явищ і процесів. Кінцеві цілі 

спостереження – це підвищення економічної і споживчої 

(соціальної) ефективності відповідних видів діяльності.  
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 Відповідно до всебічно обґрунтованих цілей  визначають 

об’єкт і одиницю статистичного спостереження. 

Об’єкт спостереження – це сукупність явищ і процесів, 

які підлягають обстеженню. Одиниця статистичного 

спостереження – це однотипна складова одиниця об’єкта 

дослідження, яка має певні ознаки. Ці ознаки підлягають 

реєстрації. Одиницями статистичного спостереження можуть 

бути підприємства, організації і установи, людина (при 

переписах населення) тощо. 

При розробці системи обмежень{S3} важливо обмеження 

на збір і користування конфіденційною інформацію. Згідно з 

Законом України „Про державну статистику” (стаття 1) 

конфіденційна інформація – це статистична інформація, 

яка належить до інформації з обмеженим доступом і 

знаходиться у володінні, користуванні або розпорядженні 

окремої юридичної чи фізичної особи та поширюється 

виключно за її згодою відповідно до узгоджених з нею умов. 

При розробці системи інформації спостереження {S5} 

використовують систему тестів для її відбору. Зокрема, зібрана 

інформація повинна відповідати таким вимогам (тестам): 

ефективності, повноті охоплення, достовірності, точності, 

порівнянності, оперативності. 

 Розробка системи інформації потребує також визначення 

методів її збирання. Основними методами збирання 

статистичної інформації є: 1) опитування (особисте, по 
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Internet, по телефону, експедиційне, кореспондентське);            

2) анкетування (збирання даних за допомогою анкет); 3) звітні 

спостереження (заповнення стандартних форм обов’язкової 

звітності); 4) монографічні обстеження (докладний опис кожної 

одиниці спостереження); 5) самореєстрація; 6) візуальні та 

акустичні спостереження; 7) методи статистичних вибірок. 

 Система аналізу інформації {S6} включає в себе лише те, 

що потрібно для спостереження – аналіз якості відбору і збору 

інформації. 

 

3.2. План і програма спостереження 
 

Статистичне спостереження проводиться згідно з наперед 

розробленим планом и програмою. 

План статистичного спостереження – це документ, 

котрий визначає основні складові частини спостереження: його 

цілі, місце, час, термін проведення, об’єкт та суб’єкт 

спостереження, програму тощо. 

Суб’єкт спостереження – це організаційна структура, 

котра проводить спостереження (органи загальнодержавної, 

регіональної, міської (муніципальної) та біржової статистики, 

установи, організації та підприємства, окремі люди). 

Програма статистичного спостереження – це перелік 

стандартизованих, науково - обґрунтованих запитань, на 

які потрібно отримати відповіді в результаті 
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спостереження. Формування ефективного плана і програми 

спостереження охоплює системи цілей, ресурсів, обмежень, 

пріоритетів, інформаційного, аналітичного, „професійного”, 

правового та психологічного забезпечення {S1},{S 2}, ..., {S9}, 

системи розробки первісного і остаточного плана і програми 

{S10} і {S12}, а також їх пробне і остаточне впровадження {S11} і 

{S13}. 

Особливо важливим для ефективної статистичної, 

економічної і управлінської діяльності е забезпечення 

належного рівня професіоналізму персонала. У даному 

випадку – професіоналізму суб’єкта спостереження. Практика 

показує, що досягнення цілей програми спостереження 

насамперед залежить від рівня її професійної розробки. 

Для певних спостережень установлюють критичний 

момент часу. Критичний момент спостереження – це такий 

момент часу, до котрого фіксуються дані спостереження. 

Наприклад, критичним моментом, на який фіксують дані 

перепису населення є момент часу точно о 12 годині ночі 

якогось дня у січні, коли пересування населення є найменшим. 

 

3.3. Помилки спостереження 
 

Помилки спостереження поділяють на два основних види: 

помилки репрезентативності – це помилки, які пов’язані з 

тим, що результати несуцільного спостереження відрізняються 
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від точних даних суцільного спостереження. Помилки 

реєстрації – це помилки, які виникають у процесі самої 

реєстрації фактів. 

Помилки реєстрації можуть бути випадковими  і 

систематичними, навмисними і ненавмисними. 

Щоб запобігти помилкам здійснюють логічний і 

арифметичний контроль. Логічний контроль – це перевірка в 

порівнянні змісту взаємозалежних запитань і відповідних 

даних, які отримані в результаті спостереження. 

Арифметичний контроль – це перевірка правильності всіх 

математичних формул і підрахунків, які були потрібні для 

отримання даних статистичного спостереження. У процесі 

логічного і арифметичного контролю можуть бути виявлені 

випадкові і ненавмисні помилки, а також дуже небезпечні 

систематичні і навмисні помилки (приписки в звітах, 

викривлення фактів тощо). 

 

3.4. Вибіркове спостереження 
 

Основним видом несуцільного спостереження є вибіркове 

спостереження. Вибіркові обстеження масових явищ 

проводяться в усіх країнах і сферах життя – в економіці, 

політиці, бізнесі, науці, техніці і т. ін.  

Статистична вибірка – це несуцільне спостереження, 

котре передбачає формування і дослідження вибіркової 
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сукупності як зменшеної копії генеральної сукупності. 

Генеральна сукупність – це повна (цілковита) сукупність 

одиниць, з яких вибирають одиниці для дослідження. 

Вибіркова сукупність – сукупність відібраних для 

дослідження одиниць генеральної сукупності. 

Вибіркове спостереження має такі основні переваги перед 

суцільним спостереженням: 

1) економія часу, а також матеріальних, технічних і 

фінансових ресурсів на проведення спостереження; 

2) можливість більш глибшого дослідження невеликої 

кількості одиниць вибіркової сукупності за рахунок 

економії часу і ресурсів. 

За схемою відбору одиниць сукупності розрізняють такі 

основні види статистичних вибірок: проста повторна і 

безповторна, механічна, типова (районована), серійна(гніздова), 

багатоступенева, багатофазна, комбінована. 

Проста повторна вибірка – це вибірка, за якою 

випадково добрана і досліджена одиниця повертається в 

генеральну сукупність для повторного обстеження. Проста 

безповторна вибірка – це вибірка, за якою кожна випадково 

добрана одиниця не повертається в генеральну сукупність. 

Механічна вибірка – це вибірка, за якою усю генеральну 

сукупність механічно поділяють на рівні частини відповідно до 

обраної ознаки і з кожної такої частини обстежують одну 

одиницю. Наприклад, досліджують певне число одиниць 
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сукупності через визначений інтервал у 5%, 10% тощо. Типова 

вибірка – це вибірка, за якою усю генеральну сукупність 

поділяють на однорідні групи (типи, райони) і з кожної такої 

групи обстежують певне число одиниць сукупності. Серійна 

вибірка передбачає дослідження не окремих одиниць 

сукупності, а їх серій, гнізд. Багатоступенева вибірка – це 

вибірка, за якою з генеральної сукупності на першому ступені 

вибираються збільшені групи, на другому – більш дрібні, і так 

доти, доки не будуть відібрані та одиниці, які підлягають 

спостереженню. Багатофазна вибірка передбачає послідовне 

розширення програми обстеження відібраних одиниць на 

кожній новій фазі (стадії). При цьому на кожній новій фазі 

формують вибіркові сукупності зменшеного обсягу з одиниць, 

які вже були обстежені на попередній фазі. Вибіркові 

характеристики кожної фази використовують як додаткову 

інформацію на наступних фазах. Усе це підвищує точність 

багатофазної вибірки.  Комбінована вибірка поєднує різні 

види вибірок. 

Для забезпечення достовірності статистичної вибірки 

розраховують такі основні її характеристики: 

1) граничну помилку отриманих результатів; 

2) межі довірчого інтервалу вибіркової оцінки; 

3) мінімально достатній обсяг вибірки. 

Доведено, що гранична помилка становить: 

1) для повторної вибірки: 
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2

nx t
n

σ∆ =
% , (3.1) 

де n – кількість одиниць вибіркової сукупності; t – 

коефіцієнт довіри (квантиль нормального розподілу); 2σ  – 

дисперсія; 

2) для безповторної вибірки: 

                               

2

1x
n

t ( )
n Nδ

σ∆ = −
% ,  (3.2) 

де N – кількість одиниць усієї генеральної сукупності. 

З наведених формул видно, що безповторна вибірка 

забезпечує більш точні результати ніж повторна оскільки 

множник (1-n/N) завжди менш одиниці, тобто він зменшує 

величину помилки безповторної вибірки. Тому на практиці 

використовують переважно безповторну вибірку. 

Величина граничної помилки вибірки залежить від таких 

факторів: варіації ознаки в генеральній сукупності 2σ , обсягу 

вибірки n, частки вибірки в генеральній сукупності n/N, 

заданого рівня ймовірності (р), якому відповідає певне 

значення коефіцієнта довіри t. Залежність помилок повторної і 

безповторної вибірки від їх обсягу (n) обернено пропорційна. 

Тому, щоб зменшити помилку вибірки, наприклад, у 2 рази, 

обсяг вибірки повинен зрости у 4 рази. 

Визначимо основні характеристики вибірки. Наприклад, у 
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фірмі, де працює 527 чол., потрібно визначити середню 

фактичну тривалість робочого дня. За схемою безповторної 

вибірки була обстежена тривалість робочого дня 132 осіб. За 

даними вибірки середня фактична тривалість робочого дня 

становила 7,80 год., дисперсія 
2σ = 0,0083. визначимо з 

точністю 99,7 % (при ймовірності р = 0,997) граничну помилку 

вибіркової середньої величини, а також межі, у яких буде 

знаходитися середня фактична тривалість робочого дня всього 

персоналу фірми. 

Доведено, що при нормальному розподілу випадкових 

помилок вибірки заданій імовірності р = 0,997 відповідає 

коефіцієнт довіри t = 3. Найчастіше використовують 

імовірності і коефіцієнти довіри: при р = 0,954, t = 2; р = 0,979,  

t = 2,3; р = 0,987, t = 2,5. 

Розмір граничної помилки визначається за формулою: 

2 0 0083 132
1 3 1 0 0206

132 527

n ,
t ( ) ( ) ,

n NδΧ
σ∆ = − = − =

%  

Оскільки гранична помилка вибірки при заданій 

імовірності є максимальним відхиленням вибіркової оцінки від 

дійсної оцінки генеральної сукупності, можливі межі 

довірчого інтервалу визначають за формулою: 

x xx x x∆ ∆− ≤ ≤ +
% %

% % ,  (3.3) 

де x  - середня генеральної сукупності; 

     x%  - вибіркова середня; 
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    x∆
%

 – гранична помилка вибірки. 

Формулу можна застосувати для безповторної і повторної 

вибірки. 

Визначаємо межі довірчого інтервалу: 

7 80 0 0206 7 779 7 08 0 0206 7 821, , , x , , ,− = ≤ ≤ + = . 

З імовірністю 0,997 можна стверджувати, що середня 

фактична тривалість робочого дня персоналу фірми буде 

знаходитись у межах від 7,779 до 7,821 год. 

Мінімально достатній обсяг безповторної вибірки 

обчислюють за формулою: 

                                     

2 2

2 2 2
max

t N
n

N t

σ
∆ σ

=
+ ,  (3.4) 

де mаx∆ - максимально допустима помилка вибірки. 

Визначимо за наведеними даними мінімально достатню 

кількість робітників фірми, яка б забезпечила досить надійну 

оцінку середньої фактичної тривалості робочого дня з точністю 

до 5 % при імовірності 97,9 %, тобто t = 2,3. За даними 

попередньої вибірки з малим обсягом одиниць  2 0 09, .σ =  

мінімально достатній обсяг вибірки становить: 

2 2 2

2 2 2 2

2 3 0 09 527

0 05 527 2 3 0 09max

t N ( . ) .
n

N t ( . ) ( . ) .

σ
∆ σ

⋅ ⋅= = =
+ ⋅ ⋅ ⋅  

140 осіб.(замість 132)=  
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Запитання і завдання для самоконтролю 
 

1. Дайте визначення понять «статистичне спостереження», 

«об’єкт спостереження», «суб’єкт спостереження», 

«одиниця спостереження». 

2. Охарактеризуйте основні види статистичного 

спостереження. 

3. Як організовується робота з проведення статистичного 

спостереження? 

4. Що таке конфіденційна статистична інформація? 

5. Назвіть основні методи збирання статистичної інформації. 

6. Що Ви розумієте під термінами «план спостереження» та 

«програма спостереження»? 

7. Які локальні системи єдиної інтегральної системи охоплює 

процес формування ефективного плана і програми 

статистичного спостереження? 

8. Дайте визначення поняття «критичний момент 

спостереження». 

9. Охарактеризуйте основні види помилок спостереження. 

Що таке логічний і арифметичний контроль? 

10. Що Ви розумієте під термінами «статистична вибірка», 

«генеральна сукупність», «вибіркова сукупність»? 

11. Які основні переваги вибіркового спостереження перед 

суцільним Ви знаєте? 

12. Охарактеризуйте основні види статистичних вибірок. 
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13. Наведіть формули розрахунків граничної помилки для 

повторної та безповторної вибірки. 

14. Доведіть, що безповторна вибірка забезпечує більш точні 

результати ніж повторна. 

15. Як визначають межі довірчого інтервалу вибіркової 

середньої величини? 

16. Поясніть методику розрахунку мінімально достатнього 

обсягу безповторної вибірки. 

 

Джерела інформації до розділу 3 
 

1. Закон України «Про державну статистику» від 17.09.1992, 

№ 2614 – ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1992. 

- № 43. 

2. Статистика: Підручник / А.В. Головач, А.М. Єріна та ін. – 

К.: Вища шк., 1993. С. 138 – 153. 

3. Статистика. Учебник. Под ред. И.И. Елисеевой. – М.: 

Проспект, 2006. С. 11 – 22, 66 – 76. 

4. Єріна А.М. Організація вибіркових обстежень. Навч. 

посіб. – К.: КНЕУ, 2004. – 127с. 

5. www.ukrstat.gov.ua. [Веб-сайт Державного комітету 

статистики України. Найважливіша статистична 

інформація усіх галузей економіки та соціального життя 

України, її регіонів та вибірково міжнародні порівняння 

країн]. 
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1. Кокрен У. Методы выборочного исследования / Пер. с 

англ. – М.: Статистика, 1976. – 440с. 

2. Шварц Г. Выборочный метод / Пер. с нем. – М.: 

Статистика, 1978. – 213с. 

3. International encyclopedia of statistics. – New York, 1978 

Vol.2 (Sampling). 

4. Kish L. Survey sampling. - New York: Wiley, 1995. – 643pp. 



 52 

РОЗДІЛ 4. СТАТИСТИЧНЕ ЗВЕДЕННЯ, ГРУПУВАННЯ І 

ГРАФІКИ 

 

4.1. Статистичне зведення 
 

Статистична діяльність складається з трьох основних 

етапів: статистичного спостереження, зведення і статистичного 

аналізу. 

Статистичне зведення – це систематизація і первинна 

обробка інформації статистичного спостереження. Зведення 

є основою для подальшого глибокого наукового аналізу 

статистичної інформації. 

Статистичне зведення проводиться згідно з програмою. 

Вся робота з формування і впровадження програми зведення, як 

і програми спостереження, організується на основі єдиної 

інтегральної системи (2.1), починаючи з розробки системи 

цілей зведення {S1} і закінчуючи системою отриманих 

результатів {S15}. 

Основна ціль зведення – це одержання достовірної і 

ефективної статистичної інформації у вигляді узагальнюючих 

статистичних показників, групувань, таблиць і графіків. Для 

досягнення цієї основної цілі розробляють відповідні локальні 

цілі. 

За глибиною обробки матеріалу розрізняють просте і 

складне зведення. Просте зведення – це простий підрахунок 
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величин узагальнюючих статистичних показників. Складне 

зведення – це отримання результатів зведення у вигляді 

статистичних групувань, таблиць і графіків. За степенем 

централізації розрізняють централізоване і децентралізоване 

зведення. При централізованому зведенні матеріали 

статистичного спостереження надсилають у центральний орган 

державної статистики. Так, наприклад, обробляють матеріали 

перепису населення. При децентралізованому зведені 

матеріали спостереження обробляють на місцях, а в 

центральний статистичний орган держави надсилають лише 

зведені дані за певними адміністративними одиницями. 

 

4.2. Статистичне групування 
 

Статистичне групування – це розподіл сукупності на 

однорідні групи за істотними для них ознаками. 

Групувальні ознаки – це ознаки, на основі яких проводиться 

розподіл одиниць сукупності. Розрізняють якісні (атрибутивні) 

і кількісні (числові) групувальні ознаки. Відповідно до цього 

групування поділяють на якісні та кількісні. Прикладом 

якісного групування є розподіл населення за статтю на жінок та 

чоловіків. Прикладом кількісного групування є розподіл 

населення за віком (число років), за розміром сукупного 

середнього доходу в умовних грошових одиницях (євро, 

доларах США) тощо. 
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Основними цілями групування є дослідження складу і 

структури сукупності, а також залежності одних явищ від 

інших. Відповідно до цілей групування поділяють на 

типологічні, структурні і аналітичні. Типологічні групування 

– це розподіл сукупності на однорідні, типові за змістом групи. 

Наприклад, населення поділяють за працездатним віком на три 

основних групи: молодше працездатного віку (до 16 років), 

працездатний вік (жінки  16 – 54, чоловіки 16 – 59 років), 

старіше працездатного віку жінки 55 і старіше, чоловіки – 60 

років і старіше). 

У структурних групуваннях досліджується структура 

сукупності. Структура сукупності – це співвідношення її 

окремих змістових частин до цілого, яке приймається рівним 

одиниці чи 100%. Наприклад, структура академічної групи 

студентів за статтю становить: жінок – 60%, чоловіків – 40%, у 

цілому – 100% (табл.4.1). 

Таблиця 4.1 

Структура академічної групи студентів за статтю 

 Кількість студентів У % до підсумку 

Жінки 

Чоловіки 

18 

12 

60 

40 

У цілому 30 100 
 

Аналітичні групування застосовуються для аналізу 

залежності одних явищ (ознак) від інших. Взаємопов’язані 

ознаки можна поділити на факторні (хі) і результативні (уі). 
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Факторні ознаки – це фактори (незалежні змінні), що 

впливають на величину результативної, функціональної 

ознаки (на залежну змінну). Наприклад, за допомогою 

аналітичного групування можна проаналізувати залежність 

ціни певного товару (
sxy ) від його якості ( іх ), яка визначена 

незалежними експертами за 100 – відсотковою (100 – бальною) 

шкалою оцінок від найнижчої оцінки якості у «0» відсотків до 

найвищої  - 100% (табл. 4.2). 

Таблиця 4.2 

Залежність ціни товару від його якості 

Якість товару (хі) 
Кількість 

одиниць 

товару 

Частка 

одиниць 

товарів, % 

Середня ціна 

одиниці 

товару, грн. 

( )
ixy  

Сорт товару У % 

Третій 

Другий 

Перший 

До 50 

51 – 75 

76 – 100  

97 

139 

764 

9,7 

13,9 

76,4 

148 

193 

215 

Разом 100 1000 100 205 
 

Аналіз даних табл. 4.2 показує, що ціна третього сорту 

товару завищена. При якості товару до 50%, його ціна значно 

перевищує 50% від середньої ціни: 148 – 0,5 · 205 = 45,5 грн., 

або на 22,2% [(45/205) · 100%]. 

За кількістю ознак, які покладені в основу групування, 

розрізняють два види групування – просте і складне. Просте 

групування – це групування, за однією ознакою. Наприклад, 
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групування за статтю, за віком тощо. Складне групування – 

це групування за двома і більше ознаками. Складне групування 

може бути комбінаційним та багатомірним. Комбінаційне 

групування – це комбінаційний розподіл сукупності спочатку 

на групи за однією ознакою, а потім – на підгрупи за іншими 

ознаками. Багатомірне групування це розподіл сукупності на 

групи за певною множиною ознак одночасно. Наприклад, 

розподіл населення спочатку на групи за працездатним віком, а 

потім на підгрупи за статтю  буде комбінаційним групуванням, 

а розподіл населення за рівнем споживання продовольчих або 

непродовольчих товарів одночасно – буде багатомірним 

групуванням. 

Приклад комбінаційного групування наведено у табл. 4.3. 

Таблиця 4.3  

Розподіл населення міста за працездатним віком та статтю 

Групи за працездатним віком 
Чисельність населення, тис. осіб 

обидві статі жінки чоловіки 
Молодше працездатного віку – до 

16 років 

Працездатний вік (жінки – 16 – 54 

років, 

чоловіки – 16 – 59 років) 

Старше працездатного віку (жінки – 

старше 55 років, 

чоловіки старше 60 років) 

 

206,2 

 

 

929,4 

 

 

312,0 

 

100,4 

 

 

472,1 

 

 

212,0 
 

 

105,8 

 

 

457,3 

 

 

100,0 
 

Разом 1447,6 784,5 663,1 
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У табл. 4.3 все населення міста розподілено спочатку на 

групи за працездатним віком, а потім на підгрупи за статтю. Це 

дозволяє не тільки визначити демографічне навантаження 

непрацездатного населення міста (518,2 тис. осіб) на 

працездатне (на 929,4 тис. осіб), але й розрахувати це 

навантаження за статтю. Загальне демографічне навантаження 

склало 558 осіб [(518,2/929,4) · 1000] на 1000 осіб, у тому числі 

серед жінок  - 662 особи, чоловіків – 450 осіб. 

Основним питанням групування є вибір інтервалів 

групування і кількості груп. Інтервали груп можуть бути рівні і 

нерівні, відкриті і закриті. Рівні інтервали охоплюють рівну 

кількість одиниць групувальної ознаки, а нерівні – нерівну. 

Наприклад, у табл. 4.2 інтервали нерівні: третій сорт товару 

охоплює 50 одиниць групувальної ознаки (50%), а другий і 

перший – тільки 25. При цьому для більшої точності інтервалів 

їх межі розрізняють на одиницю (до 50%, 51 – 75, 76 – 100%), а 

ознаки округлюють до цілих значень (до відсотків). 

У закритих інтервалах визначають максимальні і 

мінімальні межі. У відкритих інтервалах максимальної або 

мінімальної межі немає. Так, у табл. 4.3 межа віку жінок і 

чоловіків не визначена. 

Рівні інтервали застосовують при рівномірному 

змінюванні значень одиниць сукупності. Розмір рівних 

інтервалів визначають за формулою: 
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                                                max minx x
h

n

−= ,  (4.1) 

де хmax  і хmin – максимальне і мінімальне значення одиниць 

сукупності; n – кількість груп.  

Наприклад, максимальний стаж роботи персоналу фірми – 

44 роки, мінімальний – 4 роки. Передбачається формування 

п’яти рівних інтервалів за стажем роботи. Величину інтервалу 

визначимо за формулою рівних інтервалів: 

44 4
8

5
h рокiв

−= = . 

Цю величину послідовно додаємо до мінімальної межі 

кожного рівного інтервалу, починаючи з першого. Відповідно 

до цього отримуємо такі групи: 4 -12, 12 – 20, 20 – 28, 28 – 36, 

36 – 44 роки. 

Величина інтервалу пов’язана з кількістю груп. Часто 

одиниці сукупності поділяють на три групи: вища, середня та 

нижча. В кожному конкретному випадку число груп 

визначається змістовим аналізом суті явищ, що 

спостерігаються, а також кількістю однорідних одиниць 

сукупності. При достатньо великій кількості одиниць 

сукупності та їх незначній варіації число груп можна визначити 

за формулою Стерджесса: 

 

                            n = 1 + 3,322 lg m,                                   (4.2) 

 

де n – число груп, m – кількість одиниць сукупності. 
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4.3. Таблиці 
 

Результати спостереження, зведення та групування часто 

оформляють у вигляді таблиць. Статистична таблиця – це 

систематизоване і компактне викладання статистичної 

інформації у формі взаємопов’язаних змістових заголовків, 

горизонтальних рядків і вертикальних граф. 

Макет таблиці складається з таких основних атрибутів: 

Таблиця 4.4 

Загальний заголовок 

Заголовок 

підмету 
Верхні заголовки граф (присудку) 

А 1 2 3 4 5 6 

Бічні 

заголовки 

рядків 

      

Числа показників (присудку) 

      

      

      

      

Підсумок       
 

Подібно до граматичного речення, кожна таблиця має 

підмет і присудок. Підмет таблиці – це перелік 

систематизованих груп і елементів об’єкта дослідження, які 

часто розміщуються у бічних заголовках рядків. Присудок 

таблиці – це заголовки граф з кількісними характеристиками 

тих ознак, які наведені у підметі таблиці. Іноді підмет таблиці 

розміщується не з лівого боку таблиці, а зверху. 
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Загальний заголовок, заголовки рядків і граф таблиці 

повинні бути чіткими, лаконічними, без скорочень, тобто 

становити собою завершене ціле, яке органічно вписується до 

змісту тексту. 

У кожній таблиці слід зазначити одиниці виміру 

статистичних показників. Показники у межах однієї графи 

повинні наводитися з однаковою  точністю, тобто до 0.1, до 

0,001 тощо. Якщо немає відомостей про величину показника, то 

у відповідній клітинці проставляють три крапки (...); 

відсутність показника позначають знаком «тире» (–). Якщо 

клітинка таблиці, передусім  підсумкова,  не  може  бути  за  

змістом  заповнена,  ставиться знак «Х». 

 

4.4. Статистичні графіки 
 

Статистичні графіки – це наочні зображення 

статистичних даних за допомогою геометричних образів. 

Єдина перевага графіків порівняно до текстів та 

статистичних показників – це наочність. Заради наочності й 

будуються графіки.  

Кожен графік повинен мати назву над графіком або під 

ним. У назві вказуються: найменування зображених показників, 

їх одиниці виміру, об’єкт, територія та період часу, до яких 

відносяться показники. 

Графіки часто залежать від масштабу зображення 
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даних. Тому для остаточних висновків треба завжди перевіряти 

масштаб графіку. Наприклад, на рис. 4.1 зображені одні й ті ж 

дані, але у різному масштабі. 
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Рис. 4.1. Ріст прибутку фірми за рік. 

 

На перший погляд ріст прибутку фірми у випадку 1 

більше, ніж у випадку 2. Проте на рис. 4.1 зображені одні і ті ж 

дані, але у різному масштабі співвідношення абсциси до 

ординати. 

Графіки поділяють на основні і спеціальні. Основні – це 

найбільш поширені графіки. Спеціальні – це графіки, які 

використовують для спеціальних цілей. Основні графіки 

поділяють на три види: стовпчикові, кругові, криві лінії. 

Стовпчикові графіки відображають статистичні дані у вигляді 

прямокутників (стовпчиків) однакової ширини. 

Розрізняють три основних види стовпчикових графіків: 

об’ємні, структурні та об’ємно-структурні. В об’ємних графіках 

висота кожного стовпчика пропорційна величині зображених 
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явищ. Цифри, як правило, записують всередині стовпчиків або 

над ними. В структурних графіках висота кожного стовпчика 

однакова і складає 100 % або 1. Стовпчик ділять на частини 

пропорційно структурі зображеного явища. Об’ємно-

структурний графік об’єднує об’ємний та структурний графік. 

Наприклад, чисельність двох академічних груп студентів та їх 

структуру за статтю можна охарактеризувати стовпчиковими 

графіками, які зображені на рис. 4.2. 
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Рис. 4.2. Три види стовпчикових графіків – об’ємний, структурний та  
об’ємно-структурний.  

 

Різновидами стовпчикових графіків є гістограма розподілу 

і стрічковий графік. Гістограма розподілу – це стовпчиковий 

графік, на осі абсцис якого відкладають рівні або нерівні 

інтервали розподілу будь-якого явища, а на осі ординат – 

висоту стовпчиків, яка пропорційна кількості одиниць 

Умовні позначки: 
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сукупності у відповідному інтервалі або їх частоті у відсотках 

до загального підсумку (рис.4.3). 
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Рис. 4.3. Гістограма розподілу населення міста за віком. 

 

Якщо стовпчики розміщені горизонтально, графік 

називається стрічковим. Довжина рядка у  стрічковому 

графіку пропорційна величині показника. Методика побудови 

стрічкових графіків з горизонтальною масштабною шкалою 

аналогічна до побудови стовпчикових графіків з вертикальною 

шкалою. 

Кругові графіки відображають статистичні дані у вигляді 

площі круга. Розрізняють три основних види кругових графіків: 

об’ємні, структурні (секторні) та об’ємно-структурні. В 

об’ємних графіках площа круга пропорційна величині 

зображеного показника. В структурних графіках площу круга 

приймають за 100 %, із розрахунку, що 1 % дорівнює куту 3,6°. 

Виходячи  з цього, круг ділять на сектори пропорційно 
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структурі зображеного явища. Об’ємно-структурний графік 

об’єднує об’ємний та структурний графіки. Наприклад, дані 

двох академічних груп студентів, які зображені на рис. 4.2 

стовпчиками,  можна  охарактеризувати  круговими  графіками  

(рис. 4.4). 

 

       Об’ємний графік                                                         Структурний 
              (чисельність студентів)                                                          графік 

25 осіб

Група 1

30 осіб

Група 2
                    

 
Об’ємно  -  структурний     графік 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4.4. Три види кругових графіків – об’ємний, структурний та  
об’ємно-структурний. 

 

На практиці найчастіше використовують структурні 

(секторні) кругові графіки. 

Група  2

 (100 %) 
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Умовні позначки: 
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Криві – це графіки у формі різних кривих, які будують у 

системі прямокутних координат. Розрізняють три основних 

види кривих: графіки динаміки, залежності та розподілу. 

Графіки динаміки показують зміни статистичних даних у часі. 

Наприклад, зміни чисельності легкових автомобілів в місті 

(рис. 4.5). 

302,6
251,1

175,4

105

160,7

0
50

100
150
200
250
300
350

1990 1995 2000 2005 2010

Роки

Ч
и
с
л
о

 а
в
т
о
м
о
б
іл
ів

, т
и
с

. 
ш
т
.

 

Рис. 4.5. Динаміка чисельності легкових автомобілів у приватній  
власності в місті. 

 

Графіки  залежності – характеризують залежність одних  

явищ  від  інших.  Наприклад,   залежності ціни  товару  від  

його  якості за даними табл. 4.2. (рис. 4.6). 
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Рис. 4.6. Залежність ціни товару від його якості. 

 

Для побудови графіків з показниками, які охоплюють 

інтервали, використовують середини інтервалів. Наприклад, на 

50 75 100% 
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рис. 4.6 для середніх цін взяті середини інтервалів рівня якості 

товару: 25 %, 62,5 %, 87,5 %. Графік показує, що ціна товару 

залежить від його якості. Проте ця залежність не прямо 

пропорційна. 

Графіки розподілу показують розподіл статистичної 

сукупності за певними ознаками. Прикладом таких графіків є 

полігон розподілу. Полігон розподілу – це крива лінія, для 

побудови якої на осі абсцис відкладають значення певної 

ознаки, а на осі ординат – розподіл за цією ознакою кількості 

одиниць сукупності або їх частоті у відсотках до загального 

підсумку. Полігон розподілу можна об’єднувати з гістограмою. 

Спільний графік полігона та гістограми розподілу за даними 

рис. 4.3. наведено на рис. 4.7. 
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Рис. 4.7. Полігон і гістограма розподілу населення міста за  
віком. 

 

Статистична інформація використовується в усіх галузях 

діяльності для самих різних спеціальних цілей. Тому існує 

багато спеціальних графіків. Серед них найчастіше 
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застосовуються картограми, картодіаграми, фігурні графіки, 

радіальні діаграми, графік В.Є. Варзара тощо. Картограма – це 

географічна карта, на якій досліджується територіальний 

розподіл статистичної сукупності по певній ознаці, шляхом 

нанесення її значень крапками, штрихуванням, 

зафарбовуванням різними кольорами тощо. Наприклад, за 

допомогою картограм можна зобразити розподіл по регіонах 

усіх видів ресурсів, продукції, інвестицій, урожайності, 

щільності населення, рівня його зайнятості і т.ін. 

Картодіаграма – це географічна карта, у різних частинах 

якої побудовані локальні графіки (діаграми) у формі 

стовпчиків, кіл тощо. Фігурні графіки – це різні графічні 

фігури певного масштабу, які нагадують зображені явища. 

Наприклад, для показника виробництва автомобілів це може 

бути зображення автомобіля різної величини з відповідною 

цифрою їх випуску. 

Радіальні діаграми – це коло з масштабом часових чи 

інших інтервалів, на радіусах якого відображують зміну 

величини статистичних показників. Радіальні діаграми 

застосовують для аналізу коливань показників у часі. 

Графік В.Є. Варзара показує розміри відразу трьох 

показників, які пов’язані між собою так, що добуток перших 

двох  дорівнює третьому: х1 · х2 ═ у. Графік В.Є. Варзара – це 

прямокутник, основою якого є один показник(х1), висотою –  

другий (х2), а їх добуток – площа прямокутника – третій (у). 
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Запитання і завдання для самоконтролю 

 

1. Дайте визначення поняттю «статистичне зведення». 

2. Охарактеризуйте основні види статистичного зведення. 

3. Як організується робота з проведення статистичного 

зведення? 

4. Що Ви розумієте під термінами «статистичне 

групування» та «групувальна ознака»? 

5. Охарактеризуйте основні види статистичних групувань. 

6. Наведіть приклади аналітичного і комбінаційного 

групування. 

7. Як визначаються розміри інтервалів групування 

статистичних даних і кількість груп? 

8. Що таке статистична таблиця? Наведіть макет таблиці. 

9. Дайте визначення поняття «статистичний графік». Які 

вимоги існують для побудови статистичних графіків? 

10. Які основні особливості статистичних рафіків Ви 

знаєте? 

11. Перелічіть основні види графіків. 

12. Наведіть приклади стовпчикових і кругових графіків. 

13. Поясніть методику побудови гістограми і полігону 

розподілу статистичних даних. 

14. Охарактеризуйте найважливіші спеціальні графіки. 
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1. Герасименко С.С., Головач А.В., Єріна А.М. та ін. 

Статистика : Підручник. 2-ге вид. – К.:КНЕУ, 2000. С. 29 

– 40. 

2. Кулинич О.І. Теорія статистики: Підручник. 2-ге вид. – 

Кіровоград : ДЦУВ, 1996. С. 23 – 48. 

3. Теория статистики : Учебник / Под ред. Р.А. Шмойловой. 

4-е изд. – М.: Финансы и статистика, 2004. С. 65 – 117. 

4. Чекотовський Е. Графічний метод у статистиці (на основі 

програми EXEL).- К.: Знання, 2000. – 518 с.  

5. Группировки и корреляция в економико – статистических 

исследованиях: Сб. статей. – М.: Наука, 1982. – 373 с. 

6. Кильдишев Г.С., Аболенцев Ю.И. Многомерные 

группировки . – М.: Статистика, 1978.- 160 с. 

 

Міжнародна інформація 

 

1. Макконел К.Р., Брю С.Л. Экономикс. Пер. с англ. 11-го 

изд. Т.1. – М.: Республика, 1992. С. 29-35 («Графики и 

их значение»). 

2. Міжнародні пакети прикладних програм комп’ютерної 

графіки:       “ Harvard graphika”, “Statgraf”, “Excel”, 

“SPSS”. 
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РОЗДІЛ 5. СЕРЕДНІ ВЕЛИЧИНИ І ПОКАЗНИКИ 

ВАРІАЦІЇ 

 

5.1. Поняття середніх величин 
 

Масові явища і процеси, які досліджує статистика, 

відображаються у безлічі самих різних показників, факторів і 

параметрів. Тому виникає потреба у стисненні і узагальненні 

первинної інформації у формі середніх величин. 

 

Середня величина ( іх ) – це узагальнююча 

характеристика сукупності, яка має три основні, 

фундаментальні властивості:  
 

1) середня відображається єдиним числом; 

2) середня розташована між найбільшим ( maxx ) і 

найменшим варіантом ( minx ) сукупності або дорівнює 

їм: minx х≤ ≤ maxx ; 

3) середня – це наукова знакова модель. 

При визначенні середніх використовують два види  

величин – варіанти ( іх ) і ваги ( if ). 

 

Варіанти – це числа, із яких розраховується середня 

величина. Ваги – це числа, які показують скільки разів 

повторюється той чи інший варіант. Наприклад, треба 

обчислити середню оцінку студентів на іспиті за даними 
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академічної групи з 10 осіб (табл. 5.1) 

                                                                                                           Таблиця 5.1 

Дані іспиту у спеціалізованій академічній групи студентів 

 

 

У табл. 5.1 варіанти – це оцінки, які отримали студенти на 

іспиті. Із цих оцінок розраховується середня оцінка. Варіанти 

повторюються різну кількість разів: 5 балів – чотири рази, 3 – 

бали – 2 раза тощо. Числа цих разів є відповідними вагами. 

Сума варіантів може біти повною, якщо вона враховує усі 

повторні варіанти, та неповною. У даному випадку повна, 

дійсна сума варіантів – 42 бали і неповна, помилкова – 12 балів. 

Середня величина будь-яких варіантів визначається як 

відношення повної суми цих варіантів до повної суми ваг: 

Середня величина  =  ваг сума Повна

варіантів сума Повна
. 

У даному випадку:  

x = ваг)студентів( число Повне

антів)балів(варі сума Повна
=  

=
(5 + 5 + 5 + 5) + (4 + 4 + 4 + 4) + (3 + 3)

4 + 4 + 2
 =  студентів 10

бали 42
=  4,2 бала. 

Оцінки у 
балах, варіанти 

Число 
студентів, які 
отримали ці 
оцінки, ваги 

Сума балів (варіантів) 

Неповна повна 

ix  j
f  ix  ii zx =∑  

«5» 
«4» 
«3» 

4 
3 
2 

«5» 
«4» 
«3» 

5+5+5+5=20 
4+4+4+4=16 
3+3=6 

Сума 10 12 42 
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 Як бачимо, середня величина – це узагальнююча 

характеристика усієї сукупності 10 варіантів оцінок, яка має 

три основні особливості: 

1) середня відображається єдиним числом -  4,2 бала; 

2) середня розташована між найбільшим і найменшим 

варіантом: 

 minx =3 бала<x=4,2 бала< maxx =5 балів; 

2) середня – це наукова знакова модель, оскільки вона 

абстрагується від фактично існуючих варіантів (жоден з 10 

студентів не міг у принципі отримати оцінку 4,2 бала, яка 

є моделлю загальної оцінки для усіх 10 студентів). 

 

5.2. Основні види середніх величин 
 

 Найбільше значення для теорії і практики статистики 

мають чотири види середніх величин: 

1) середня агрегатна1; 

2) середня арифметична; 

3) середня гармонічна; 

4) середня геометрична. 

 Найважливіша особливість середньої агрегатної у 

порівнянні  з  іншими видами середніх величин  –  це цілковита 

прозорість її змісту. Середня агрегатна – це відношення двох 

агрегатів – повної суми варіантів до повної суми ваг: 
 

 

1 Ця очевидна середня вперше точно обґрунтована у нашій роботі. 
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1 1

1 1

n n

i i
i i
m m

j j
j j

x z
x ,

f f

= =

= =

= =
∑ ∑

∑ ∑
                                                         (5.1) 

де    iz = ix jf  

 За даними табл. 5.1 середня агрегатна становить: 

1

1

4 2
4 2 б ал а .

1 0

n

i
i
m

j
j

z
x ,  

f

=

=

= = =
∑

∑
  

 Середня агрегатна, на відміну від інших формул, не 

потребує ніякого запам'ятовування. Її підказ міститься у самій 

умові завдання. Наприклад, треба розрахувати середню оцінку 

студентів на іспиті. Тоді у чисельнику середньої агрегатної 

буде повна сума оцінок усіх студентів, а у знаменнику – повне 

число студентів. Приклад 2. Потрібно визначити середню 

швидкість автомобіля у км за годину. Тоді у чисельнику 

середньої агрегатної буде повна кількість км, які проїхав 

автомобіль, а у знаменнику - повне число годин часу на ці 

кілометри. Приклад 3. Необхідно визначити середній доход 

робітників фірми. Тоді  чисельник середньої агрегатної – це 

повна сума доходу усіх робітників фірми, а знаменник – повне 

число цих робітників. 

 Таким чином, для визначення середньої величини 
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слід насамперед записати схему агрегатної формули, 

використовуючи для цього умови самого завдання. 

 Середня агрегатна є найважливішою вихідною 

формулою для побудови основних видів середніх величин. 

 Найбільш поширеним видом середньої величини є 

середня арифметична. Розрізняють два види середньої 

арифметичної – незважена (проста) і зважена (складна). 

 Якщо у агрегатній формулі прийняти нереалістичне 

допущення, що усі ваги дорівнюють одиниці, тобто jf =1, то 

отримаємо середню арифметичну незважену: 

1 1 2 1

1

1 1 1
(5 .2 )

1 1 1

n b

i a
i n a
m

j
j

z x
x x ... x

x ,
... n

f

= =

=

⋅ + ⋅ + + ⋅
= = =

+ + +

∑ ∑

∑
 

де 
1

b

a
a

x
=
∑  - неповна сума варіантів; n – неповна сума ваг. 

За даними табл. 5.1 середня арифметична незважена становить:  

12 балів
4 бали.

3 студента

b

a 1
н

a

 x
n

x
== = =
∑

.  

Як бачимо, середня арифметична незважена –це відношення 

неповної суми варіантів до неповної суми ваг. Ця середня є 

помилковою тому, що вона отримана як результат 

співвідношення двох помилкових величин – неповної суми 
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варіантів до неповної суми ваг. У даному випадку помилки 

становлять у чисельнику формули: 42 – 12 = 30 балів; у 

знаменнику: 10 – 3 = 7 студентів; у результаті розрахунку:                 

4,2 – 4 = 0,2 бала. 

 Тому середню незважену потрібно виключити з 

будь-яких розрахунків. У випадку, коли потрібно визначити 

середнє значення інтервалу, як підсумку двох його меж ,треба 

також використовувати середню арифметичну зважену. У 

цьому випадку 1f =1 та 2f =1. 

 Якщо у агрегатній формулі усі повторні варіанти 

замінити їх вагами, тобто іz = іx jf , то отримаємо середню 

арифметичну зважену: 

 

1 1

1 1

n n

i i j
i i

a p m m

j j
j j

z ( x f )
x ,

f f

= =

= =

= =
∑ ∑

∑ ∑
                 (5.3) 

де iх  - варіанти; f  - ваги; 
1

n

i j
i

( x f )
=
∑  - повна сума 

варіантів;  

1

m

j
j

f
=
∑  - повна сума ваг. 

 За даними табл. 5,1 середня арифметична зважена 
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становить: 

1

1

5 4 4 4 3 2 42 бала

4 4 2 10 студентів

j

n

i
i

ap m

j
j

( x f )
" " " " " "

x
f

=

=

⋅ + ⋅ + ⋅= = =
+ +

∑

∑
 

= 4,2 бала.  

 Як бачимо, середня арифметична зважена – це 

перетворена середня агрегатна, оскільки її чисельник – це 

повна сума варіантів, а знаменник – повна сума ваг. Заміна 

у агрегатній формулі усіх повторних варіантів їх вагами цілком 

логічна, оскільки немає ніякого сенсу підсумовувати численні 

повторні варіанти. Тому середня арифметична зважена має 

найбільше поширення серед середніх величин. Проте за своїм 

змістом вона залишається перетвореною середньою 

агрегатною. На практиці це означає необхідність при 

розрахунку середньої арифметичної величини завжди 

записувати її стислий зміст у вигляді цілком прозорої схеми 

агрегатної формули, використовуючи для цього підказ, 

який міститься у самій умові завдання. 

 Середню арифметичну зважену можна визначити 

за спрощеним способом зменшених варіантів. Для цього 

треба від кожного варіанту спочатку відняти число, яке 

дорівнює найбільшому варіанту, близькому до імовірної 

середньої, а потім додати це число. Тобто: 
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1

1

n

i j
i

ар m

j
j

( x A ) f
x A ,

f

=

=

−
= +
∑

∑
                                   (5.4) 

де А- число, яке дорівнює найбільшому варіанту, близькому до 

імовірної середньої. Цей варіант завжди буде зменшуватися до 

0, спрощуючи розрахунок.    

За даними табл. 5.1 найбільший варіант, близький до 

імовірної середньої дорівнює 4 балам. Середня оцінка студентів 

на іспиті становить: 

 

1

1

5 4 4 0 3 4 2
4

4 4 2

n

i
i

ар m

j
j

( x A )
(" " ) (" " )

x A
f

=

=

−
− + + −= + = + =

+ +

∑

∑
 

4,2 бала =  

 Середня гармонічна – це також перетворена середня 

агрегатна. Розрізняють два види середньої гармонічної – 

незважена (проста)і зважена (складна). Якщо у агрегатній 

формулі усі i jz x f=  замінити одиницями, а 

1j i i if z / х / х= =  величинами 1 i/ x , то отримаємо середню 

гармонічну незважену:  
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1

1 1 1

1 1 1
1 1

n

i
i

гн m n n

j
j i ii i

z
... n

x ,
f

x x

=

= = =

+ + += = =
∑

∑ ∑ ∑
                      (5.5) 

де n – число варіантів; іх - варіанти. 

 Наприклад, потрібно визначити середню швидкість 

автомобіля у км за годину, якщо його швидкість у гору – 30 

км/год., а з гори – 60 км/год. Швидко й зрозуміло це завдання 

можна розв'язати за агрегатною формулою. Оскільки варіанти 

треба ставити у рівні умови, то приймемо рівну відстань шляху 

вгору та з гори – 60 км. Тоді витрати часу на  шлях вгору 

становить 2 години (60/30), а з гори – 1 годину (60/60). Згідно з 

умовами завдання запишемо: 

1

1

K ількість км

K ільк ість годин часу на  ці км

км /год . 

60 + 60

2 + 1

40

n

i
i
m

j
j

 

z
x

f

=

=

= = = =

=

∑

∑

 

Середня швидкість автомобіля становить 40 км/год. 

Цей результат можна обчислити також за формулою середньої 

гармонічної незваженої: 
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1

км/год.
1 1

= 40 
1 11
30 60

гн n

i i

n
x

x=

+= =
+∑

 

Як бачимо, зміст середньої гармонічної зрозуміти важко. Це є 

негативною особливістю середньої гармонічної. Зміст цієї 

середньої стає зрозумілим лише після перетворення її на 

формулу середньої агрегатної. Наприклад, якщо при 

розрахунку середньої швидкості автомобіля відстань шляху 

вгору та з гори прийняти по 1 км, то за агрегатною формулою 

отримаємо: 

1

1

Kількість  км 1 км+ 1 км
1 км 1 кмKількість  годин часу  +

30 км/год 60 км/год

= =

n

i
i
m

j
j

z
x

f

=

=

==
∑

∑
  

40 км/год. =  

Як бачимо, усі числа у розрахунку за агрегатною формулою 

повністю збігаються з числами обчислень за гармонічною 

формулою. Проте зміст середньої гармонічної важко зрозуміти 

тому, що її чисельник та знаменник, на відміну від агрегатної 

формули, не мають своєї якісної, змістовної сторони, тобто 

відсутнє відношення 
K ількість км

K ількість годин часу на ці км
. 

 Ширше використовується середня гармонічна 

зважена. Якщо в агрегатній формулі усі ваги ( jf ) замінити 
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величинами jf
i

i

z

x
= , то отримаємо середню гармонічну 

зважену:  

 

1 1

1 1

n n

i i
i i

гз m n
i

j
j i i

z z
x ,

z
f

x

= =

= =

= =
∑ ∑
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                                                       (5.6) 

 Таким чином, середня гармонічна зважена – це 

також перетворена середня агрегатна. Наприклад, треба 

визначити середні витрати часу на виготовлення одиниці (шт.) 

типової продукції фірми, якщо відомо: витрати часу кожним 

робітником на виробництво одиниці (шт.) продукції становлять 

у першу зміну – 40 хв., у другу – 60 хв., чисельність робітників 

у першу зміну – 20 осіб, у другу – 10 осіб. Тривалість першої та 

другої зміни – 7 годин. 

 У даному випадку середня гармонічна зважена 

становить: 

1

1

2 0 + 1 0
= 4 5 

2 0 1 0
+

4 0 6 0

n

i
i

г з n
i

i i

z
x

z

x

=

=

= =
∑

∑
хв/шт. 

 Як бачимо, зміст середньої гармонічної зваженої 

зрозуміти також важко, оскільки не записана змістова сторона 

її чисельника та знаменника. Проте, якщо використовувати 



 81 

агрегатну формулу цей зміст стане цілком прозорим. Запишемо 

стислий зміст розрахунку у вигляді агрегатної формули, 

використовуючи для цього підказ, який міститься у самій умові 

завдання: 

x= =
продукції цієї .)одиниць(шт Кількість

продукції .)одиниць(штвсіх  нявиготовлен начасу  витрати Загальні
 

=

.шт/.хв60

.хв.60710

шт./.хв40

.хв60720
.хв60710.хв60720

⋅⋅+⋅⋅
⋅⋅+⋅⋅

=

./

.

./

. 
..

штхв.60
хв10

штхв.40
хв20

хв10хв20

+

+
= 45 хв./шт. 

 У даному випадку числа у розрахунку за агрегатною 

формулою повністю збігаються з числами обчислень за 

гармонічною формулою. Проте лише зміст агрегатної формули 

цілком прозорий. Це відношення загальних витрат часу на 

виготовлення продукції до кількості одиниць цієї продукції. 

 Таким чином, при розрахунку середньої 

гармонічної необхідно також записувати її стислий зміст у 

вигляді схеми цілком прозорої агрегатної формули, 

використовуючи для цього підказ, який міститься у самій умові 

завдання. Вибір формули середньої зваженої арифметичної або 

гармонічної залежить від вихідних даних. Якщо є варіанти ( iх ) 

та ваги ( jf ), то використовують формулу середньої 

арифметичної зваженої. Якщо ваги ( jf ) відсутні, але є 

чисельник агрегатної формули (
1

n

i
i

z
=
∑ ), то середню визначають 

за формулою середньої гармонічної. 
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 При розрахунку темпів змінювання (росту) 

статистичних показників, які характеризують будь який об'єкт 

дослідження, використовують середню геометричну. 

Розрізняють два види середньої геометричної – незважена 

(проста) та зважена (складна). Середня геометрична незважена 

( гx ) визначається за формулою: 

 
,...

1
21

n

n

i
inг xxxxx ∏

=

=⋅⋅=
                            (5.7) 

де iх - варіанти (темпи змінювання статистичних показників); 

∏ -  символ добутку. 

 Наприклад, потрібно визначити середньорічний темп 

зростання прибутку фірми, якщо відомо у 2007 р. прибуток 

фірми становив 200 млн. грн., 2008 р. – 320 млн. грн., 2009 р. – 

800 млн. грн. Темп росту прибутку фірми у 2008 р. порівняно з 

2007 роком становить:  6.1
200

320
1 ==x рази та у 2009 р. до 

2008 року:  5,2
320

800
2 ==x  рази. Середньорічний темп 

зростання прибутку фірми дорівнює: 

1

1 6 2 5 2
n

n
г i

i

, ,x x
=

⋅ == =∏  рази. 

 Середня геометрична зважена ( гзвx ) розраховується 
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за формулою: 

 ,...
1

21

21 ∑∑ ∏
=

=⋅⋅⋅= j
jj n f

n

i

f

i

f f

n

ff
гзв xxxxx                (5.8) 

де ix - варіанти (темпи змінювання статистичних показників); 

jf - ваги. 

 Середня геометрична – це також перетворена середня 

агрегатна. Якщо варіанти ( ix ) пов'язані між собою не як сума 

додатків, а як добуток співмножників, то використовують їх 

середню геометричну. Для одержання результатів за 

формулами середніх геометричних їх треба прологарифмувати: 

1) середня геометрична незважена: 

;
lg

lg...lglg
lg 121

n

x

n

xxx
x

n

i
i

n
г

∑
==+++=                               (5.9) 

2) середня геометрична зважена: 

∑

∑

=

==
++

+++= n

i
j

n

i
ji

n

nn
гзв

f

fx

fff

fxfxfx
x

1

1

21

2211

)(lg

...
)(lg...)(lg)(lg

lg ,        (5.10) 

 Як бачимо, середня геометрична зважена та 

незважена – це перетворена середня агрегатна, оскільки 

чисельники цих середніх – це сума варіантів( у вигляді 

логарифмів), а знаменники – сума ваг. 

 На практиці частіше використовується середня 
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геометрична незважена. Вона застосовується головним чином 

при дослідженні динаміки статистичних показників. 

Докладніше цей вид середньої будемо розглядати при аналізі 

рядів динаміки. 

 

5.3. Структурні і багатовимірні середні 
 

 Для характеристики структури будь-якої статистичної 

сукупності розраховуються особливі структурні середні – мода 

і медіана. Мода – це варіант, який найчастіше повторюється 

в сукупності. У дискретному ряді моду визначають за 

найбільшою вагою ( maxf ), а в інтервальному – за спеціальною 

формулою. Наприклад, розподіл проданого чоловічого взуття 

за день в магазині характеризується даними табл. 5.2. 

                               

Таблиця 5.2 

Розподіл проданого чоловічого взуття за розміром 

Розмір взуття 

(варіанти) 

39 40 41 42 43 44 45 Разом 

Кількість пар 

(ваги) 

7 33 80 105 86 21 4 336 

Накопичені 

ваги 

7 40 120 225 311 332 336 х 

  

За даними табл. 5.2 мода дорівнює 42 розміру 
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чоловічого взуття, оскільки цей розмір користувався 

найбільшим попитом покупців. У інтервальному ряді мода 

( 0M ) визначається за формулою: 

 ,
)()( 11

1
00

+−

−

−+−
−

+=
jjjj

jj

ffff

ff
hxM                           (5.11) 

де −0x нижня межа модального інтервалу; −h величина 

модального інтервалу; jf , 1−jf , −+1jf ваги відповідного 

модального, перед- модального та після- модального інтервалів.  

Модальний інтервал – це інтервал з найбільшою 

вагою. Наприклад, визначимо моду за даними розподілу 

населення міста за віком (рис. 4.3). 

.років 269.1115
)339385()206385(

206385
15150 =+=

−+−
−+=M  

 У даному випадку серед населення міста найчастіше 

зустрічається вік 26.9 років. 

 Медіана – це середній варіант, який поділяє 

сукупність пополам на дві рівні частини. У дискретному ряді 

медіану визначають за порядковим номером центрального 

варіанта. Наприклад, за даними дискретного ряду табл. 5.2 

визначимо медіанний розмір проданого чоловічого взуття. Для 

цього спочатку розділимо кількість проданих пар взуття на два: 

336:2=168. Потім за накопиченими вагами визначимо, що 168 

номер взуття знаходиться у варіанті 42. Таким чином, Ме = 42. 

 Для інтервального ряду медіана (Ме) визначається за 
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формулою: 

 
1

0
2

j
j

e
m

f
S

M x h ,
f

−−
= +

∑

                                     (5.12) 

де 0x  - нижня межа медіанного інтервалу; h – величина 

медіанного інтервалу; jf∑  - загальна сума ваг; 1jS −  - сума 

накопичених ваг до медіанного інтервалу; mf  - вага 

медіанного інтервалу. 

Наприклад, за даними розподілу населення міста за віком 

(рис. 4.3) медіана становить: 

Mе = 30+15 
1447

2 591

339

−
= 30+5.9 = 35,9 років. 

У даному випадку середній рік, який поділяє чисельність 

населення міста на дві рівні частини дорівнює 35,9 рокам. 

Ще одним видом середніх величин є багатовимірна 

середня. З другої половини 20 ст. багатовимірні середні набули 

великого розвитку у формі різноманітних рейтингів 

різнорідних економічних та соціальних явищ. Рейтинги (R) 

часто визначають у відсотках (балах) від 0 до 100% за 

формулою середньої арифметичної зваженої: 

R=
1 1

n m

i j j
i j

( x f ) / f
= =
∑ ∑ ,                                                   (5.13) 

де ix - експертні оцінки значень різнорідних (різноякісних) 
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факторів, що впливають на величину рейтингу (від 0 до 100%); 

jf - вагомість факторів    (у % до 100%); 
1

m

j
j

f
=
∑ = 100%. 

Наприклад, експертні оцінки якості надання житлово–

комунальних послуг населенню трьох міст становлять: міста А 

– 82%, міста В – 76%, міста С – 65%. Загальна кількість 

населення трьох міст – 3608 тис. осіб (100%). У тому числі 

міста А – 1353 тис. осіб (37,5%), міста В – 1186 тис. осіб 

(32,9%), міста С – 1069 тис. осіб (29,6%). Оскільки житлово-

комунальні послуги надаються населенню міст, то вагомість 

якості цих послуг можна визначити за відповідною кількістю 

населення. У даному випадку багатовимірна середня становить: 

R=(82 × 37,5)+(76 × 32,9)+(65 × 29,6)/100=75,0%. 

Багатовимірна середня трьох міст дорівнює 75,0% від 

100%. У місті А вона більше середнього рівня на 7% (82 – 75,0), 

у місті В – на 1%, а у місті С – менше на 10%. 

 

5.4. Показники варіації 
 

Варіація – це коливання значень варіантів (х i ) одиниць 

сукупності. До основних показників, які характеризують 

варіацію відносять: розмах варіації, середнє лінійне відхилення, 

дисперсію, середнє квадратичне відхилення, коефіцієнти 

варіації. 

Розмах варіації (R max ) – це різниця між максимальним 
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та мінімальним значенням варіантів: 

max max minR x x= − ,                                                       (5.14) 

де maxх і minх  – максимальне та мінімальне значення варіантів. 

     За даними табл. 5,1 розмах варіації оцінок, які отримали 

студенти на іспиті становить: 

maxR = 5 – 3 = 2 бала. 

Середнє лінійне відхилення – це середнє відхилення 

варіантів ( iх ) від їх середнього значення (від x ). Якщо у 

агрегатній формулі середніх величин усі варіанти ( iх ) замінити 

їх відхиленнями від середнього значення, тобто ix x− , то 

отримаємо середнє лінійне відхилення ( L ): 

L =
 Повна сума відхилень(варіантів)

Повна сума ваг
=

1 1 2 2 1

1 1

n

i j
n n j

m m

j j
j j

x x f
x x f x x f ... x x f

f f

=

= =

−− + − + + −
=
∑

∑ ∑
,             (5.15) 

де 1 2 nx , x , ..., x  - варіанти; 1 2 mf , f ,..., f  - ваги; х  - середня 

зважена усіх варіантів. 

За даними табл. 5,1 середнє лінійне відхилення 

індивідуальних оцінок, які отримали студенти на іспиті, від їх 

середнього значення становить: 
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L =
Повна сума відхилень індивідуальних оцінок(варіантів)

Повне число студентів(ваг)
=  

 
5 4 2 4 4 4 2 4 3 4 2 2

4 4 2

" " . " " . " " .
L

− + − + −
= =

+ + = 

6.4 бала
= 0,64бала.

10 студентів
 =  

У даному випадку середнє лінійне відхилення показує, що 

середнє відхилення індивідуальних оцінок студентів від їх 

середньої оцінки дорівнює 0,64 бала. 

Дисперсія (σ 2 ) – це середній квадрат відхилень 

варіантів (х i ) від їх середньої величини: 

 

2

2 1

1

n

i j
i

m

j
j

( x x ) f

f
σ =

=

−
=
∑

∑
,                                                    (5.16) 

Середнє квадратичне відхилення (σ) – це корінь 

квадратний з дисперсії: 

2

1

1

n

i j
i

m

j
j

( x x ) f

f
σ =

=

−
=
∑

∑
,                                                              (5.17) 

Визначимо дисперсію і середнє квадратичне відхилення за 

даними табл. 5.1: 
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2 2 2
2 ("5" - 4.2) × 4 + ("4" - 4.2) × 4 + ("3" - 4.2) × 2

4 + 4 + 2
σ = = 0,56 бала. 

0 56 0 75. ,σ = =  бала. 

Варіацію характеризують абсолютні та відносні 

показники. Розмах варіації, середнє лінійне відхилення, 

дисперсія та середнє квадратичне відхилення – це абсолютні 

показники варіації, оскільки усі вони є іменованими 

величинами, які мають одиниці виміру їх варіантів ( iх ). 

Відносними показниками, які характеризують варіацію, є 

коефіцієнти варіації. Найчастіше використовують коефіцієнти 

варіації, які розраховують на основі середнього лінійного та 

середнього квадратичного відхилення: 

лінійний коефіцієнт варіації (
L

V ): 

 100
L

L
V %

x
= ⋅ .                                                                (5.18) 

квадратичний коефіцієнт варіації (Vσ): 

 100V %
x

σ
σ= ⋅ .                                                                (5.19) 

За даними табл. 5.1 лінійний коефіцієнт варіації становить:  

0 64
100

4 2L

.
V %

.
= ⋅  = 15,2 %. Цей коефіцієнт показує, що в 

середньому індивідуальні оцінки студентів, які вони отримали 

на іспиті, відхиляються від їх середньої оцінки на 15,2%. 

Відповідно квадратичний коефіцієнт варіації дорівнює: 
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0 75
100 17 9

4 2

,
V % , %.

,σ = ⋅ =  

 

Запитання і завдання для самоконтролю 
 

1. Дайте визначення понять: „середня величина”, „ варіанти”, 

„ваги”. Наведіть приклади. 

2. Які види середніх Ви знаєте? Наведіть формулу середньої 

агрегатної та поясніть, чому вона є найважливішою 

вихідною формулою для побудови основних видів 

середніх величин. 

3. Як можна визначити середню величину за агрегатною 

формулою, використовуючи для цього умови самого 

завдання? Наведіть приклади. 

4. Доведіть, що середню незважену потрібно виключити з 

будь-яких розрахунків. Чому чисельник та знаменник цієї 

середньої помилкові? 

5. У яких випадках використовується середня арифметична 

зважена, а у яких – середня гармонічна зважена? Наведіть 

приклади. 

6. Як визначається середня арифметична зважена за 

спрощеним способом зменшених варіантів? 

7. У яких випадках застосовують середню геометричну? 

8. Що таке мода і медіана? 

10. Як можна визначити багатовимірну середню у формі 
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рейтингу різнорідних (різноякісних) економічних та 

соціальних явищ? 

11. Що таке варіація? Які основні показники характеризують 

варіацію? наведіть формули цих показників і приклади їх 

розрахунку. 

 

Джерела інформації до розділу 5 
 

1. Статистика: Підручник/А.В. Головач, А.М. Єріна, О.В. 

Козирєв та ін. – К.: Вища шк., 1993. С. 48 – 66. 

2. Статистика. Учебник. Под ред. И.И. Елисєєвой. – М.: 

Проспект, 2006. С. 43 – 61. 

3. Кулинич О.І. Теорія статистики: Підручник. 2-ге вид. – 

Кіровоград: ДЦУВ, 1996. С. 48 – 59, 80 – 87. 

4. Пасхавер И.С. Средние величины в статистике. – М.: 

Статистика, 1979 – 279с. 

 

Міжнародна інформація 
 

Джини К. Средние величины/Пер. с итал.- М.: Статистика, 1970 

– 448с. 
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РОЗДІЛ 6. РЯДИ ДИНАМІКИ 

 

6.1. Поняття рядів динаміки та їх види 
 

 Ряди динаміки – це послідовність статистичних 

показників , які характеризують зміни масових явищ у часі.  

Розрізняють два види рядів динаміки – інтервальні та моменті. 

В інтервальних рядах статистичні показники характеризують 

інтервали часу, а в моментних – певні моменти (дати). 

Наприклад, чисельність персоналу фірми становила: на 1 січня 

– 250 осіб, 1 лютого – 280, 1 березня – 290 та 1 квітня – 410. 

Цей ряд динаміки є моментним, оскільки його показники 

характеризують певні моменти часу. Чисельність персоналу 

цієї фірми дорівнювала: за січень – 265 осіб, лютий – 285 та 

березень – 350 осіб. Цей ряд динаміки є інтервальним, оскільки 

його показники характеризують певні інтервали часу. Ці 

інтервали рівні – по одному місяцю. 

 Ряд динаміки складається з ряду рівнів. Рівні – це 

показники динамічного ряду. Рівні рядів динаміки можуть бути 

виражені абсолютними або відносними величинами. Вище були 

наведені приклади моментного та інтервального ряду з рівнями, 

які виражені абсолютними величинами чисельності персоналу 

фірми. Проте рівні можуть бути у відсотках, коефіцієнтах тощо. 

Середній рівень інтервального ряду динаміки ( )Υ  

визначається за формулою середньої арифметичної зваженої: 
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1

1

n

i j
i

m

j
j

( y t )
Y

t

=

=

=
∑

∑
,                                              (6.1) 

де iу - рівні ряду; jt  - інтервали часу (у випадку рівних 

інтервалів кожне 1jt = ). 

 Наприклад, середня чисельність персоналу фірми за 

перший квартал року за наведеними даними інтервального ряду 

динаміки становить : 

265 1 285 1 350 1
300

1 1 1
Y

⋅ + ⋅ + ⋅= =
+ +

 осіб. 

 Якщо інтервали часу нерівні, то величина ваг ( jt ) буде 

визначатися розміром того чи іншого інтервалу часу. 

 Середній рівень моментного ряду динаміки, якщо 

інтервали часу між моментами однакові, визначається за 

формулою середньої хронологічної:  

 

1
2 12 2

1

n
n

xp

YY
Y ... Y

Y ,
n

−+ + + +
=

−                                           (6.2) 

де 1Y , 2Y ,…, nY  - рівні моментного ряду; n  - число рівнів ряду. 

 Так, середня чисельність персоналу фірми за перший 

квартал року за наведеними даними моментного ряду динаміки 

становить: 
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250 410
280 290

2 2 300
4 1xpY

+ + +
= =

−
 осіб. 

 

6.2. Основні характеристики ряду динаміки 
 

 Змінювання величин ряду динаміки може бути двох видів: 

1) зростання цих величин; 2) зменшення. Іноді зменшення 

величин ряду динаміки помилково називають “темпами 

зростання“, ”прирістами” тощо. Тому доцільно розрізняти 

темпи зростання і темпи зменшення, абсолютні прирісти і 

абсолютні зменшення тощо . 

 Окрім рівнів, середніх величин та вимірників варіації, ряд 

динаміки характеризують такі показники; 

1) абсолютні відхилення (абсолютні прирісти та абсолютні 

зменшення); 

2) відносні відхилення у відсотках ( відносні прирісти та 

відносні зменшення ) ; 

3) темпи змінювання (темпи зростання та темпи зменшення); 

4) абсолютне значення одного відсотка відхилення (приросту 

або зменшення ). 

У свою чергу ці показники поділяють на базисні та 

ланцюгові. Базисні показники мають постійну базу 

порівняння, а ланцюгові – змінну. База порівняння – це 

величина, з якою порівнюють той чи інший показник. Як 

правило, у базисних показниках базою порівняння є перший 
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рівень ряду динаміки, а у ланцюгових – попередній . 

 Абсолютне відхилення – це різниця між двома рівнями 

ряду динаміки, яка визначається за формулами: 

для  ланцюгових відхилень: 

1t t tY Y∆ −= − ,                                      (6.3) 

де 1t tY ;Y −  – порівнюваний та попередній рівень ряду 

динаміки; 

для базисних відхилень: 

tY Yδ δ∆ = − ,                                       (6.4) 

де Yδ  – базисний (перший) рівень . 

Абсолютне відхилення показує абсолютну величину 

змінювання рівня ряду динаміки за певний час . 

Відносне відхилення ( %∆ ) – це відношення 

абсолютного відхилення до відповідного рівня ряду 

динаміки у відсотках : 

  100a
%

i

%,
Y

∆∆ = ⋅                                                   (6.5) 

де а∆  –  абсолютне відхилення (для ланцюгових 

показників – ланцюгове, для базисних показників – 

базисне); іY  – ланцюговий або базисний рівень ряду 

динаміки . 

Темп змінювання ( iT ) – це відношення двох рівнів 

ряду динаміки у відсотках : 
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  100t
i

i

Y
T %,

Y
= ⋅                                                    (6.6) 

де tY  – порівнюваний рівень ; іY  – попередній рівень для 

ланцюгових показників або перший рівень для базисних 

показників . 

Темп змінювання показує інтенсивність зміни рівня ряду 

динаміки у відсотках або у разах ( 1 раз = 100% ). 

Абсолютне значення 1 % відхилення ( 1%A ) – це 

вагомість одного відсотка відхилення, яке визначається за 

формулою : 

 1
a

%
%

A ,
∆
∆

=                                                                 (6.7) 

де а∆  – абсолютне відхилення; %∆  – відносне відхилення у 

відсотках. 

Приклад розрахунку усіх перелічених показників, які 

характеризують ряд динаміки, наведено у табл. 6.1. 
 

Таблиця 6.1 

Основні показники ряду динаміки                             

Показники Роки 
2006 2007 2008 2009 

1 2 3 4 5 
Реалізована продукція підприємства 
(рівні, ряду), млн. грн. 

 
220 

 
253 

 
439 

 
578 

Абсолютні відхилення, млн. грн.  
ланцюгові 
базисні 

 
Х 
Х 

 
33 
33 

 
186 
219 

 
139 
358 
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1 2 3 4 5 
Відносні відхилення в % 
ланцюгові 
базисні 

 
Х 
Х 

 
15,0 
15,0 

 
73,5 
99,5 

 
31,7 
162,7 

Темпи змінювання в % 
ланцюгові 
базисні 

 
100 
100 

 
115,0 
115,0 

 
173,5 
199,5 

 
131,7 
262,7 

Абсолютні значення одного відсотка 
відносних відхилень, млн. грн.  
ланцюгові 
базисні 

 
 
Х 
Х 

 
 
2,2 
2,2 

 
 
2,5 
2,2 

 
 
4,4 
2,2 

 

Між ланцюговими і базисними темпами змінювання існує 

мультиплікативний взаємозв’язок –базисний темп змінювання 

дорівнює добутку ланцюгових темпів: 

Т1 × Т2 × …×Тn = 
2

1

Y

Y ×
3

2

Y

Y × …× 
1 1

n n
б

n

Y Y
T

Y Y−
= = ,                 (6.8) 

де Т1, Т2,…,Тn – ланцюгові темпи; Тб – базисний темп. 

За даними табл. 6.1 : 1,15×1,735×1,317=2,627. 

 

6.3 Вибір бази порівняння та середній темп ряду динаміки 
 

При аналізі динаміки будь-яких статистичних 

показників дуже важливо правильно вибрати базу 

порівняння. Як видно з табл. 6.1, ланцюгові темпи росту 

обсягу реалізованої продукції (115,0%, 173,5%, і 131,7), а також 

відповідні ланцюгові відносні прирости (15,0%, 73,5%, і 

31,7%), визначені щодо зовсім різних баз порівняння (220 млн. 

грн., 253 млн. грн. та 439 млн. грн.). Як результат такого 

порівняння вагомість кожного відсотка (1%) цих ланцюгових 
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показників різко відрізняється одне від одного. Якщо за 

кожним відсотком росту обсягу реалізованої продукції в 2007р. 

стосовно 2006р. ховається тільки 2,2 млн. грн., то в 2009р. у 

порівнянні з 2008р. – в два рази більше – 4,4 млн. грн. I, 

навпаки, як бачимо з табл. 6.1, усі значення 1% для відповідних 

базисних показників – однакові (2,2 = 2,2 = 2,2 млн. грн.). 

Таким чином, для визначення дійсної динаміки 

статистичних показників у відсотках треба зіставляти не 

ланцюгові, а базисні відсотки. Тільки базисні відсотки 

порівнянні між собою і мають рівну вагомість 1%. Для бази 

порівняння треба вибирати лише кращі статичні 

показники, враховуючи конкретні умови того чи іншого часу 

та території. 

До кращих показників відносять міжнародні та 

національні стандарти, показники високорозвинутих країн, 

регіонів, міст, підприємств, організацій та установ. Не має 

ніякого сенсу вибирати недосконалу базу порівняння зі всьома 

її недоліками та невикористаними резервами. 

Наприклад, прибуток двох аналогічних за розмірами і 

ресурсами фірм склав: 

1) фірми №1 у поточному році – 1200 тис. грн., у 

минулому році – 1000 тис. грн.; темп росту 
1200

1000
•100% = 120%, 

приріст – 20%; 

2) фірми №2 у поточному році – 200 тис. грн., у минулому 
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– 100 тис. грн.; темп росту 
200

100
•100% = 200%, або 2 рази, 

приріст – 100%. 

На перший погляд, персонал фірми  №2 працював краще, 

ніж фірми №1, оскільки прибуток цієї фірми зріс у 2 рази (темп 

росту 200%, приріст 100%) проти 20% у фірми №1. Але цей 

висновок помилковий. Відсотки росту прибутку  фірми №2 і 

№1 порівнювати не можна, оскільки вони мають різну базу 

порівняння. Якщо вагомість 1% прибутку фірми №1 складає 10 

тис. грн. (
200

20
), то фірми №2 – лише 1 тис. грн. (

100

100
). Для 

зіставлення прибутку цих двох фірм треба вибрати кращу базу 

порівняння. Краща база порівняння в минулому році була у 

фірми №1 – 1000 тис. грн. прибутку проти 100 тис. грн. у фірми 

№2. Порівняно з минулим роком прибуток фірми №2 був на 

цілих 80% менше, ніж фірми №1 (
200

1000
 • 100 – 100 = –80%). Ці 

базисні відсотки –зменшення на 80% і приріст на 20% - мають 

однакову базу порівняння – 1000 тис. грн. Тому їх можна 

порівнювати між собою. У даному випадку персонал фірми №1 

працював краще, ніж фірми №2. 

Таким чином, порівнювати будь-які відсотки 

статистичних показників без попередньої обробки не 

можна. Їх треба зіставляти з однаковою базою порівняння. 

Для узагальнення інтенсивності змінювання ряду динаміки 
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розраховують середній темп змінювання за формулою 

середньої геометричної (5.7). Приклад застосування цієї 

формули наведено вище. Враховуючи мультиплікативний 

взаємозв’язок між ланцюговими і базисними темпами (6.8), в 

формулі середньої геометричної можна замінити добуток 

ланцюгових темпів (
1

n

i
i

T
=

∏ ) базисним темпом ( бT ). У 

результаті отримаємо спрощену формулу середньої 

геометричної: 

 1

1

nn тб

Y
x T ,

Y
−= =                                                  (6.9) 

де бT – базисний темп; nY  і 1Y  – останній і перший рівень ряду 

динаміки; n- число рівнів ряду динаміки. 

За даними табл. 6.1 середній темп росту обсягу 

реалізованої продукції підприємства становить:  

34 1
578

2 627
220

.x − == = 1,380, або 138,0%. 

 

6.4. Тенденція розвитку та прогнозування рідів динаміки 
 

Ряд динаміки є основним джерелом прогнозування 

економічних та соціальних явищ і процесів. Статичне 

прогнозування – це оцінка майбутнього на основі глибокого 

статичного аналізу тенденцій розвитку явищ, процесів та їх 
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взаємозв’язків. Для визначення основної тенденції ряду 

динаміки (тренду) найчастіше використовують такі способи: 

1) спосіб збільшення інтервалів ряду динаміки; 

2) спосіб ковзних середніх величин; 

3) аналітичне вирівнювання . 

Спосіб збільшення інтервалів полягає у збільшенні 

інтервалів часу, які охоплюють рівні ряду динаміки. Для 

збільшених інтервалів часу розраховують середні рівні. Ці рівні 

визначають основну тенденцію ряду динаміки. Наприклад, є 

такі дані про виробництво продукції на підприємстві за десять 

років: 2000 – 260 млн. грн.; 2001 – 282; 2002 – 304; 2003 – 262; 

2004 – 302; 2005 – 270; 2006 – 297; 2007 – 314; 2008 – 317; 2009 

352 млн. грн.  

Збільшимо інтервали часу з одного року до п’яти. В 

результаті отримаємо такі середні величини виробництва 

продукції на підприємстві: 

За перші п’ять років (2000 – 2004 рр.): 

2000 2004
260 282 304 262 302

5
x −

+ + + += = 282 млн. грн.; 

 За наступні п’ять років (2005 – 2009 рр.): 

2005 2009
270 297 314 317 352

5
x −

+ + + +=  = 310 млн. грн. 

Збільшені середні показують основну тенденцію ряду 

динаміки – виробництво продукції на підприємстві зростає. 

При способі ковзних середніх величин кожний наступний 
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інтервал утворюється з попереднього послідовним зрушенням 

на один рівень. 

Ковзні середні – це середні рівних збільшених інтервалів, 

які формуються шляхом заміни першого рівня  інтервалу 

черговим рівнем ряду динаміки. Таким чином, зсовуючись на 

один рівень, ковзні середні ніби ковзають по ряду динаміки від 

його початку до кінця. Так, за даними попереднього прикладу 

ковзні середні виробництва продукції становлять: 

1) за перші п’ять років (2000-2004рр.)  

2000 04 (260 + 282 + 304 + 262 + 302) 5/x =  = 282 млн. грн.;  

2) за 2001 – 2005 рр.:  

2001 05 (282+304+262+302+270) 5= 284/x =  млн. грн.; 

3) 2002 – 2006 рр.:   

2002 06 (304+262+302+270+297 5= 287/x =  млн. грн.; 

4) 2003 – 2007 рр.:  

2003 07 (262 302 270 297 314 5 289/ )x = + + + + =  млн. грн.; 

5) 2004 – 2008 рр.:   

2004 08 (302+270+297+314+317) 5= 300/x =  млн. грн.; 

6) 2005 – 2009 рр.:  

2005 09 (270+297+314+317+352) 5 = 310/x =  млн. грн. 

Знайдені середні відносимо до середини відповідних 

інтервалів часу: перша середня – до 2002 р., друга – до 2003 р. і 

т.д. Ковзні середні визначають основну тенденцію ряду 

динаміки (рис. 6.1). 
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Роки 

Рис. 6.1. Динаміка виробництва продукції на підприємстві 

 

На рис. 6.1 крива тренду визначена способом ковзних 

середніх. Вона показує основну тенденцію ряду динаміки – 

виробництво продукції на підприємстві зростає. 

Спосіб ковзних середніх, на відмінку від аналітичного 

вирівнювання, не потребує значного обсягу вихідної інформації 

(чималої кількості рівнів ряду динаміки і т. ін.). 

Аналітичне вирівнювання  - це визначення основної 

тенденції ряду динаміки на основі всебічно обґрунтованого 

аналітичного рівняння. 

Основні етапи аналітичного вирівнювання такі: 

1. Виявлення особливостей форми графіка змінювання 
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рівнів ряду динаміки на основі спільного, комплексного 

використання якісного (змістовного) й кількісного (числового) 

аналізу. 

2. Вибір форми аналітичного рівняння за допомогою 

побудованого раніше попереднього графіка змінювання рівнів 

ряду динаміки. 

3. Обчислення параметрів аналітичного рівняння способом 

найменших квадратів. 

4. Визначення прогнозних або планових величин рівнів 

ряду динаміки. 

5. Оптимізація аналітичного рівняння за фактичними 

даними здійснення відповідних прогнозів та планів. 

При виборі форми рівняння доцільно використовувати 

найбільш прості, а, отже, надійні лінійні рівняння, параболи 2-

го ступеня, експоненти. Якщо динаміка характеризується 

стабільним абсолютним приростом або зменшенням рівнів, то 

застосовується рівняння прямої лінії: 

  0 1tY a a t= + ,                                                  (6.10) 

де tY  - вирівняні рівні ряду динаміки (включаючи прогнозні, 

які потрібно розрахувати; ці рівні залежать від кількості 

інтервалів часу (від числа років, кварталів тощо); t – час 

(порядковий номер інтервалу або моменту часу); 0а  і 1а  - 

параметри рівняння, які визначають способом найменших 

квадратів. 
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Наприклад, прибуток фірми за перший рік (2007р.) 

становив 1,5 млн. грн., другий (2008р.) – 3,5 млн. грн. та за 

третій (2009р.) – 4 млн. грн. Попередній графік показує, що 

прибуток фірми характеризується стабільним абсолютним 

приростом рівнів. Тому припустимо, що прибуток змінюється 

за рівнянням прямої (6.10). 

Параметри 0а  і 1а  шуканої прямої визначають способом 

найменших квадратів, згідно з яким сума квадратів відхилень 

вирівняних рівнів tY  від фактичних ф
Y  повинна біти 

мінімальною: 
2

1

n

ф t
t

(Y Y ) min
=
∑ − = . Враховуючи цю вимогу, 

параметри 0а  і 1а  знаходять за допомогою такої системи 

нормальних рівнянь для такої прямої лінії: 

  
0 1

2
0 1

ф

ф

na a t Y

a t a t Y t





+ ∑ = ∑

∑ + ∑ = ∑
                                        (6.11) 

де ф
Y  - фактичні рівні ряду динаміки; n – число рівнів. 

Роки (t) послідовно позначаються як 1,2,3. Тобто n=3; 6t =Σ ; 

2 1 4 9 14t∑ = + + = . У даному випадку 1 5 3 5 4 9фY , ,∑ = + + = ; 

(1,5×1) + (3,5× 2) + (4×3) = 20,5фY t∑ = . Підставляючи фактичні 

дані наведеного прикладу в систему нормальних рівнянь, отримаємо: 

0 1

0 1

3 6 9

6 14 20 5

a a

a a , .





+ =

+ +
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Щоб розв’язати цю систему, треба помножити перше 

рівняння на 2 і відняти його від другого: 12 2 5a ,= . Звідси 

1 2 5 2 1 25a , / ,= = . Тоді 0 0 5a ,= . Шукане рівняння тренда: 

0 5 1 25t , , tY = + .   

Підставляючи в це рівняння порядкові інтервали часу, 

тобто роки (t), знайдемо вирівняні рівні ряду динаміки tY : 

перший рік (2007р.) – Y2007 = 0,5 + 1,25  × 1 = 1,75 млн. грн. 

прибутку; другий (2008р.) – 3 млн. грн.; третій (2009р.) – 4,25 

млн. грн.   

Для прогнозного четвертого року (2010р.) t = 4. Отже, за 

прогнозом на майбутній рік прибуток фірми становитиме 5,5 

млн. грн. (0,5+1,25 • 4). 

На більший термін, ніж один рік, розробляти прогноз за 

дуже спрощеним рівнянням прямої лінії (6.10) немає ніякого 

сенсу. Таке складане явище, як прибуток, який залежить від 

величезного числа факторів, може охопити лише баланс 

підприємства, а не «наївне» рівняння прямої лінії. 

Якщо прирости абсолютних приростів рівномірно 

збільшуються, то при виборі форми аналітичного рівняння 

використовують параболу 2-го ступеня:
2

0 1 2tY a at a t= + + . При 

відносно стабільних темпах зростання застосовують показову 

функцію 0 1
t

tY a a= . 

На сьогодні комп’ютерні програмі аналізу рядів динаміки 
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демонструють досить широкі можливості вибору математичних 

функцій для побудови рівнянь трендів різних показників. 

Основним методом аналітичного вирівнювання є 

кореляційно-регресійний метод (див. 8.4).  

Проте на практиці для прогнозування і планування рядів 

динаміки використовують головним чином балансовий і 

індексний метод. Зокрема, усі найважливіші економічні і 

соціальні показники країн, регіонів, міст, підприємств та 

організацій всебічно обґрунтовують та визначають за 

допомогою відповідних прогнозних та планових балансів: 

бюджетів країн, регіонів, міст, бухгалтерських балансів 

підприємств тощо. Тому для вирішення економічних і 

соціальних проблем треба використовувати не якісь 

«ідеальні» моделі і методи, а цілеспрямовані інтегральні 

системи (2.1), в яких моделі і методи взаємно доповнюють 

одне одного. 

 

Запитання і завдання для самоконтролю 
 

1. Дайте визначення понять «ряд динаміки», «інтервальний 

ряд динаміки», «моментний ряд динаміки». Наведіть 

приклади. 

2. Як визначається середній рівень інтервального і 

моментного ряду динаміки? Наведіть приклади. 

3. Перелічіть основні показники, які характеризують ряд 
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динаміки. Чим відрізняються базисні показники ряду 

динаміки від ланцюгових? 

4. За якими формулами треба визначати абсолютне та 

відносне відхилення рівнів ряду динаміки, а також їх темп 

змінювання? Який взаємозв’язок існує між ланцюговими і 

базисними темпами змінювання? 

5. Що показує абсолютне значення 1% відхилення рівня ряду 

динаміки? Наведіть приклад розрахунку і використання 

цього показника. 

6. Охарактеризуйте методику вибору бази порівняння для 

правильної оцінки динаміки статистичних показників у 

відсотках. Чому для бази порівняння треба вибирати лише 

кращі статистичні показники? 

7. Як розраховують середній темп змінювання рівнів ряду 

динаміки? 

8. Дайте визначення поняття «статистичне прогнозування». 

Назвіть найважливіші способи прогнозування основної 

тенденції розвитку (тренду) ряду динаміки статистичних 

показників. 

9. Наведіть приклади визначення основної тенденції розвитку 

(тренду) за допомогою способу ковзних середніх величин. 

10. Охарактеризуйте основні етапи аналітичного 

вирівнювання рядів динаміки.  

11. Які форми аналітичного рівняння найчастіше 

використовують для прогнозування динаміки статистичних 
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показників? Назвіть основний метод аналітичного 

вирівнювання. 

12. Які найважливіші методи основних економічних і 

соціальних показників використовують на практиці? 
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РОЗДІЛ 7. ІНДЕКСИ 

 

7.1. Поняття, значення і історія індексів 
 

Латинське слово “ індекс” (index) означає “покажчик”, 

“показник”. Індекс будь-якого показника Xi  позначають ixΙ , де 

I – символ індексу (від першої літери латинського слова index). 

Кожний індекс – це відношення двох рівнів показника (Xi) – 

поточного рівня (Y1) до базисного, тобто до бази порівняння 

(Y0): 

                                         
0

1

Υ
Υ=Ι

ix .                                    (7.1) 

Таким чином, індекси – це відносні системні показники, 

які характеризують зміни економічних, соціальних та 

інших явищ у часі, у просторі чи у зіставленні з будь-якою 

базою порівняння (стандартними, плановими або середніми 

величинами, показниками минулих періодів, кращих 

підприємств, організацій, установ тощо). 

Кожний індекс має індексовану величину. Індексована 

величина – це показник, зміну якого відображає індекс. 

Наприклад, в індексі цін індексовані величини – ціни, в індексі 

продукції – обсяги продукції тощо. Розрізняють два основні 

види індексів – частинні (індивідуальні) й загальні (зведені). 

Частинні показують зміни одного будь-якого елементу, а 

загальні – усієї сукупності елементів, що розглядаються. 
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Наприклад, частинний індекс цін (ip) характеризує зміну ціни 

лише одного якого-небудь товару, а загальний (Ip) – усіх 

товарів, що розглядаються. Вирахування частинних індексів не 

становить особливих труднощів – для цього достатньо 

порівняти фактичне значення показників з базисним. 

Наприклад, кількість проданої готової стандартної продукції 

підприємства у поточному році (q1) становила 60 тис. шт., ціна 

за кожну одиницю (шт.) продукції (p1) – 210 грн. і обсяг 

реалізованої продукції (Q1) – 12600 тис. грн. У минулому, 

базисному році кількість проданої продукції (q0) дорівнювала 

50 тис. шт., ціна (p0) – 200 грн. та обсяг реалізованої продукції 

(Q0) – 10000 тис. грн. 

У даному випадку можна визначити три індекси: 

індекс фізичного обсягу продукції: 

iq = 1

0

q

q
 = 

60

50

тис.шт.

тис.шт.
 = 1,2, або 120%; 

індекс ціни: ip = 1

0

p

p
 = 

210

200

грн.

грн.
 = 1,05, або 105%; 

індекс обсягу реалізованої продукції: 

iQ = 1

0

Q

Q
 = 1 1

0 0

q p

q p
 = 

12600

10000

тис. грн.

тис. грн.
 = 1,26, або 126%.  

Кожний індекс дозволяє використовувати три 

величини: сам індекс, його абсолютне і відносне (у %) 

відхилення. У даному випадку індекси показують, що у 

поточному році порівняно з минулим роком темп росту 
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кількості проданої продукції становив 120%, ціни – 105%, 

обсягу реалізованої продукції – 126%. Відносні прирости 

індексів показують: кількість проданої продукції збільшилася 

на 20% (120-100), ціна – на 5% і обсяг реалізованої продукції – 

на 26%. Для визначення абсолютних відхилень достатньо 

відняти з чисельників відповідних індексів їх знаменники: 

кількість проданої продукції збільшилася на 10 тис. шт. (60-50), 

ціна – на 10 грн. (210-200) і обсяг реалізованої продукції – на 

2600 тис. грн. 

Індекси створюють системи індексів. Тому індекси – 

системні показники. Частіше за все індекси створюють системи 

індексів-співмножників. Існує правило взаємозв’язку 

індексів: індекси пов’язані між собою так само, як і 

показники, з яких вони вираховуються. Наприклад, добуток 

кількостей товарів (qi) на їх ціни (pi) дорівнює вартості цих 

товарів (Q). Так само пов’язані й індекси цих трьох показників: 

  iq × ip = iQ .                                                           (7.2) 

У наведеному прикладі: 1,2 × 1,05 = 1,26. 

Індекси мають тисячорічну історію. Ще в Стародавньому 

Єгипті, більше п’яти тисяч років тому вираховувалися індекси 

цін, індекси обсягів товарів та інших статистичних показників. 

У 1609 р. англійський економіст, “стратег торгівлі” Томас Ман 

провів міжнародне порівняння цін і кількості товарів трьох 

країн – Англії, Туреччини та Індії. Він вперше побудував 

агрегатні індекси цін з поточними “вагами” (фіксованими 
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величинами). У 1803 р. Ф.Вірст вперше побудував агрегатні 

індекси цін з базисними (постійними) “вагами”.1) У багатьох 

країнах не раз викликали інтерес мільйонів людей індекси цін 

на товари та послуги, індекси вартості акцій (наприклад, індекс 

Доу-Джонса), індекси інфляції, “вартості життя” і т. ін. 

Кожний статистичний показник має свій індекс. Тому у 

сучасній економіці, статистиці й бізнесі індекси набули 

безпрецедентного розповсюдження. Вони охоплюють усі 

сторони економічного, соціального, політичного, культурного 

та іншого “життя” держав, регіонів, районів, міст, підприємств, 

фірм, банків, бірж, організацій та установ. Усі суб’єкти 

господарської діяльності постійно, день по дню, порівнюють 

рівні найважливіших економічних показників, тобто 

застосовують індекси. Нині індекси вираховують усі 

статистичні органи більш ніж 200 країн світу. 

 

7.2. Галузі застосування індексів 
 

Для вирішення найважливіших проблем економіки, 

соціального життя й бізнесу доцільно використовувати систему 

індексних методів. Кожний індексний метод має свою галузь 

застосування. Методи застосування індексів створюють таку 

систему: 
                                                 
1)  Ці формули індексів помилково називають “індексами Пааше” і 
“ індексами Ласпейреса”, хоча Г.Пааше і Е.Ласпейрес використовували їх 
значно пізніше – лише у 1871 та у 1864 р. [див.: Ковалевский Г.В. Индексный 
метод в экономике. – М.: Финансы и статистика, 1989, с. 11-17]. 
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1. Індексний метод порівняння рівнів показників. Цей метод 

дозволяє зіставляти фактичні й базисні значення незліченної 

кількості економічних, соціальних, психологічних та інших 

показників. 

2. Індексний метод факторного аналізу. Він дозволяє 

вимірювати вплив величезної кількості факторів, які пов’язані 

як добуток співмножників або сума добутків співмножників 

(див. 8.3). 

3. Індексний метод систем індексів-індикаторів. Цей метод 

дозволяє оцінювати економічну й соціальну кон’юнктуру 

держав, їх регіонів, галузей і секторів економіки, а також стан і 

перспективи розвитку підприємств, фірм, установ і організацій. 

З цією метою в масштабах держав використовують національні 

системи індикаторів та “економічні барометри”, на рівні 

регіонів, галузей і секторів економіки – відповідно регіональні, 

галузеві й секторні системи індексів-індикаторів, на мікрорівні 

– системи індексів-індикаторів підприємств, фірм, організацій, 

установ, банків, бірж і т. ін. 

4. Індексний метод індексації (дефлювання). Він незамінний 

для боротьби з інфляцією. Метод індексації дозволяє створити 

надійний механізм захисту населення й економіки країни від 

розкручування “ інфляційної спіралі”, тобто “гонки” цін і 

зарплат. 

5. Індексний метод оцінки ділової активності. Для оцінки 

ділової активності широко використовуються індекси вартості 
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акцій, “упевненості” й “настрою” споживачів ресурсів, товарів, 

послуг, індекси “переваг” тих чи інших товарів і т. ін.  

6. Інші індексні методи. Індекси набувають усе більшого 

поширення в соціологічних і політичних прогнозах, у 

психологічних, медичних, технічних, історичних та інших 

дослідженнях. Усе більшого значення набувають “ індекси 

якості” на основі бальних та інших “умовно-змістових” оцінок. 

 

7.3. Основні формули індексів 
 

Для вирахування загальних індексів існує величезна 

кількість спеціальних формул. Проте найбільше значення 

мають три види індексних формул:    

1) загальна агрегатна формула; 

2) середня арифметична зважена; 

3) середня гармонічна зважена. 

Як вже відмічалося, кожний індекс – це відношення двох 

рівнів – поточного (Y1) до базисного (Y0), тобто ixΙ = Y1/Y0. В 

частинних (індивідуальних) індексах поточний і базисний 

рівень складаються лише з одного значення індексованої 

величини (кількості одного товару, однієї ціни тощо). Тому для 

визначення цих індексів, як це видно з наведеного прикладу, 

достатньо порівняти поточне значення індексованої величини з 

базисним. 

В загальних індексах поточний (Y1) й базисний (Y0) рівень 
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складаються з суми співмножників індексованих величин (Xi) 

на фіксовані (mi): 

i

wn

1i i
i 1 i 1

x wn

0i i
i 1 i 1

( m )

( m )

= =

= =

Χ
Ι =

Χ

∑ ∏

∑ ∏
,                                      (7.3) 

де iх
Ι  – загальний індекс будь-якого показника (Xi); X1i і Xoi – 

індексовані величини у поточному й базисному періоді; mi – 

фіксовані величини. 

Як бачимо, фіксована величина – це показник, значення 

якого однакові у чисельнику та знаменнику індексу. 

При визначенні загальних індексів треба враховувати 

різний характер індексованих величин. Одні індексовані 

величини залежать від фіксованих величин, оскільки вони 

розраховані на одну їх одиницю, інші – не залежать. Проте 

усі індекси повинні показувати зміни лише тих величин, які 

вони вимірюють, тобто індексованих величин. Вони не 

повинні залежати від викривляючого впливу всіх інших, 

сторонніх факторів, тобто від фіксованих величин. Індексовані 

величини, які залежать від фіксованих величин, розраховані на 

одну їх одиницю. Наприклад, ціна товару (p) залежить від його 

кількості (q), оскільки вона визначається як відношення 

вартості товару (Q) до його кількості: Q
p

q
=  

Поточний рівень індексованої величини, який залежить від 
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зміни значень фіксованої величини, можна записати так: 

  
1i

1i

1
k 1

A
X ,

m
=

=
∏
l                                               (7.4) 

де А1 – чисельник поточної індексованої величини; 1
k 1

m
=

∏
l

- 

знаменник індексованої величини; m1 – поточні фіксовані 

величини. 

Для усунення спотворюючого впливу поточних 

фіксованих величин знаменника індексованої величини 

( 1
k 1

m
=

∏
l

) їх треба скоротити з поточними фіксованими 

величинами загального індексу ( 1
k 1

m
=

∏
l

). Тим самим ці 

фіксовані величини не будуть впливати на індексовані 

величини.1) Дотримання цієї умови приводить до загальної 

агрегатної формули індексів: 

 i

zn
1i

1k 0f zn
i 1 k 1 f 1

1k 1i 1k 0f
i 1k 1 k 1 f 1

x z zn n

0i 1k 0f 0i 1k 0f
i 1 i 1k 1 f 1 k 1 f 1

( m m )
m ( m m )

I ,
( m m ) ( m m )

= = =

== = =

= == = = =

Α

Χ
= =

Χ Χ

∑ ∏ ∏
∑∏ ∏ ∏

∑ ∑∏ ∏ ∏ ∏

l

l l

l l         (7.5) 

де 
i
хΙ  - загальний індекс будь-якого показника )( iΧ ; i1Χ і i0Χ  - 

індексовані величини у поточному й базисному періоді 

                                                 
1) Докладніше див.: Ковалевский Г.В. Индексный метод в экономике. – М., 
1989, с.50-51. 
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(наприклад, поточні й базисні ціни в загальному індексі цін); 

1iΑ  - чисельник поточної індексованої величини; 1k
k 1

m
=

∏
l

- 

знаменник поточної індексованої величини; km1  - показники-

співмножники, на одну одиницю яких розраховані індексовані 

величини, тобто знаменники цих величин (вони беруться на 

поточному рівні); 0fm  - решта показників-співмножників 

мультиплікативної індексної моделі, які не “потрапляють” до 

знаменників індексованих величин (вони не впливають на 

індексовані величини і тому беруться на базисному рівні). 

Для використання загальної агрегатної формули 

індексів всі показники (фактори), що утворюють 

знаменники індексованих величин 1k(m ), беруться на 

поточному рівні, а решта 0f(m )  - на базисному. Якщо 

індексовані величини не мають знаменників, то усі 1km  

дорівнюють одиниці 1k
k 1

m( 1)
=

=∏
l

. Одиниця означає, що 

індексована величина і її загальний індекс від даних факторів 

не залежать. Якщо індекс дорівнює одиниці або 100%, то це 

означає, що він не змінився. 

Нова агрегатна формула індексів (7.5) дозволяє легко й 

швидко вирахувати майже всі основні індекси. Наприклад, 

визначимо індекси кількостей товарів чи фізичних обсягів 

найрізноманітнішої продукції q(І )  та індекси цін p(І ) , що 
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найбільш часто вираховуються в усіх видах діяльності в усіх 

країнах. Візьмемо, наприклад, такі типові показники, як 

кількості проданих товарів та їх ціни, що завжди містяться в 

підсумкових даних підприємств, фірм та організацій (табл. 7.1). 

Таблиця 7.1 

Вихідні дані міжнародного спільного підприємства для 

визначення трьох індексів – кількостей проданих товарів, цін та 

обсягу реалізованої продукції 

 
Товари 

(продукція) 

Кількості проданих  
товарів (продукції) 

Ціни за одиницю, євро 

Минулий 
рік 

Поточний 
рік 

Минулий  
рік 

Поточний 
рік 

А (шт.) 

          В (т) 

5000 

10000 

5500 

12000 

2000 

1000 

2116 

1100 

Визначимо за загальною формулою індексів (7.5) індекс 

кількостей товарів (він же індекс фізичного обсягу будь-якої 

продукції). Підставимо в цю формулу всі необхідні величини. В 

індексі кількостей індексовані величини – кількості товарів. 

Тому i1Χ  - це 5500 шт. і 12000 т, а i0Χ  - 5000 шт. і 10000 т. 

Оскільки в кількостей товарів (наприклад, у 5000 або 5500 

одиниць проданої продукції) немає знаменників, то в загальній 

формулі індексів знаменники 1k
k 1

( m )
=

∏
l

 пропускаються, тобто 

всі 1k 1m = . Замість 
z

0f
f 1

m
=

∏  підставимо базисні ціни за минулий 

рік – 2000 й 1000 євро. У результаті отримаємо індекс 
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кількостей товарів (чи фізичного обсягу продукції), який дуже 

широко використовується в усіх країнах світу: 
zn n

1i 1k 0f 1i 0i
i 1 k 1 f 1 i 1

q z nn

0i 0i0i 1k 0f
i 1i 1 k 1 f 1

( m m ) (q p )
(5500 1 2000) (12000 1 1000)

(5000 1 2000) (10000 1 1000)
(q p )( m m )

23млн. євро
1,15,або 115%.

20 млн. євро

= = = =

== = =

Χ
⋅ ⋅ + ⋅ ⋅Ι = = = =
⋅ ⋅ + ⋅ ⋅Χ

= =

∑ ∏ ∏ ∑

∑∑ ∏ ∏

l

l

 

Індекс показує, що кількість проданих товарів у 

поточному році порівняно з базисним, минулим роком 

збільшилася на 15%. 

Визначимо тепер, як змінилися ціни на продані товари. З 

цією метою необхідно вирахувати загальний індекс цін. Знову 

використовуємо формулу індексів. За змістом загальний 

агрегатний індекс цін – це відношення двох агрегатів: повної 

суми поточних цін до повної суми базисних цін. При цьому 

кількості товарів 1k( )m  виступають в ролі ваг до повної суми 

цін. В індексі цін індексовані величини – це поточні й базисні 

ціни. Тому 1iΧ  - це поточні ціни (2116 і 1100 євро), а 0iΧ  - 

базисні (2000 і 1000 євро). Ціни, на відміну від кількостей 

товарів, розраховані на одну одиницю товарів, тобто останні є 

як би їх “знаменниками” (наприклад, ціна в 2000 євро 

розрахована на одну одиницю продукції, ціни молока – на 1л, 

нафти – на 1барель чи 1т і т. ін.). Тому в загальному індексі цін 

кількості товарів, які “потрапили” до знаменника індексованої 
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величини, беруться на поточному рівні, тобто 1k
k 1

m
=

∏
l

 - це 

поточні кількості товарів (5500 шт. і 2000 т). Величини 0 f

z

f 1

m
=

∏  

у даному індексі немає, оскільки тут розглядаються лише два, а 

не три чи більше число факторів (ці два фактори індексної 

моделі – кількості товарів і ціни; їх добуток утворює 

двофакторну модель обсягу (вартості) проданих товарів). У 

результаті отримаємо індекс цін, що широко використовується 

в економіці, статистиці й бізнесі: 

P

zn n

1i 1k 0f 1i 1i
i 1 k 1 f 1 i 1

z nn

0i 1i0i 1k 0f
i 1i 1 k 1 f 1

Повна сума поточних цін

Повна сума базисних цін (на поточні товари)

( m m ) (p q )
(2116 5500 1) (1100 12000 1)

(2000 5500 1) (1000 12000 1)
(p q )( m m )

= = = =

== = =

Ι = =

Χ
⋅ ⋅ + ⋅ ⋅= = = =
⋅ ⋅ + ⋅ ⋅Χ

=

∑ ∏ ∏ ∑

∑∑ ∏ ∏

l

l

24,838млн.євро
1, 08,або 108%.

23млн.євро
=

          Індекс показує, що ціни проданих товарів у поточному 

році порівняно з минулим роком піднялися на 8%. Індекс 

обсягу реалізованої продукції визначається простим діленням 

поточної вартості товарів на базисну: 

Q
24,838млн.євро

1, 242,або 124, 2%
20млн.євро

Ι = = . Індекс показує, що 

обсяг реалізованої продукції підприємства збільшився на 

24,2%.  

Три індекси утворюють індексну систему:  
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q p QΙ × Ι = Ι , або 1,15 × 1,08 = 1,242. 

Зараз індекси кількостей товарів і послуг, їх цін та обсягів 

реалізації (продажів) вираховуються як для країн, регіонів, 

підприємств, фірм і організацій, так і для різноманітних груп 

населення, “типових” родин, “стандартних” покупців і т. ін. 

При цьому в економічно високорозвинених країнах динаміка 

кількостей товарів і послуг, цін та обсягів реалізації 

простежується не лише за роками, кварталами й місяцями, але 

й у розрізі окремих декад, тижнів і днів. 

Загальна агрегатна формула індексів (7.5), на відміну від 

традиційних індексних формул, може використовуватися не 

лише для двох-трьох факторів індексної моделі, але й для 

багатофакторних розрахунків (при кількості факторів більше 3). 

За загальною формулою індексів можна визначати як 

традиційні, так і зовсім нові індекси. Тепер немає ніякої 

необхідності використовувати величезну кількість проміжних, 

частинних індексних формул, якими заповнені багато сторінок 

спеціальної статистичної літератури. Якщо ж урахувати, що 

отримувані за загальною формулою агрегатні індекси легко 

перетворюються у відповідні середні арифметичні (7.6) й 

середні гармонічні (7.7) зважені індекси, то стає очевидним, що 

нова рекомендована формула (7.5) є основною для побудови 

всіх індексів економічних і соціальних показників.  

Середня арифметична зважена формула індексів – це 
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перетворена загальна агрегатна формула (7.5). Якщо у 

агрегатній формулі поточну індексовану величину 1i( )Χ  

поділити та домножити на базисну (на 0iΧ ), то отримаємо 

середню арифметичну зважену формулу індексів: 

i

i

zn n
1i

0 i 1k 0 f x i
i 1 k 1 f 10 i i 1

x z nn

i0 i 1k 0 f
i 1i 1 k 1 f 1

( m m ) (i W )
,

W( m m )

= = = =

== = =

Χ Χ
ΧΙ = =

Χ

∑ ∏ ∏ ∑

∑∑ ∏ ∏

l

l    (7.6) 

де 1iΧ  і 0iΧ  - індексовані величини у поточному й базисному 

періоду; 
ix 1i 0ii ( )= Χ Χ  - частинні індекси індексованої 

величини; 
z

i 0i 1k 0f
k 1 f 1

W ( m m )
= =

= Χ ∏ ∏
l

 - ваги 

середньоарифметичного індексу. 

За даними табл. 7.1 середньоарифметичний зважений 

індекс кількостей товарів становить: 

[ ] [ ]
q

(5500 5000) 5000 1 2000 (12000 10000) 10000 1 1000

(5000 1 2000) (10000 1 1000)

23млн.євро
1,15,або 115%.

20млн.євро

⋅ ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅
Ι = =

⋅ ⋅ + ⋅ ⋅

= =
 

Індекс показує, що кількість проданих товарів у 

поточному році порівняно з базисним, минулим роком 

збільшилася на 15%. 

Як бачимо, усі числа у розрахунку за 

середньоарифметичною зваженою формулою індексів повністю 
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збігаються з числами обчислень за агрегатною формулою (7.5). 

Проте агрегатна формула потребує менших обчислень, 

оскільки вона не вимагає визначення усіх частинних індексів 

iх
i( ) . 

Середня гармонічна зважена формула індексів – це 

також перетворена загальна агрегатна формула (7.5). Якщо у 

знаменнику агрегатної формули базисну індексовану величину 

0i( )Χ  домножити та поділити на поточну (на i1Χ ), то отримаємо 

середню гармонічну зважену формулу індексів:  

i

i

zn n

1 i 1 k 0 f i
i 1 k 1 f 1 i 1

nz
i

1 i 1 k 0 fn
i 1 xf 1

i 1 1 i 0 i

x

( m m ) ( )

( )m m
i

( )

= = = =

==

=

Χ Ζ
= =

Ζ 
Χ 

 
Χ Χ 

  

Ι
∑ ∏ ∏ ∑

∑∏ ∏
∑

l

l

,          (7.7) 

де 
z

i 1i 1k 0f
k 1 f 1

( m m )
= =

Ζ = Χ ∏ ∏
l

 - ваги середньогармонічного індексу.  

Наприклад, за даними табл. 7.1 середньогармонічний 

зважений індекс цін становить: 

p
(2116 5500 1) (1100 12000 1) 24,838млн.євро
(2116 5500 1) (1100 12000 1) 23млн.євро
(2116 2000) (1100 1000)

⋅ ⋅ + ⋅ ⋅Ι = = =⋅ ⋅ ⋅ ⋅+
 

1,08,або 108%= . 

Індекс показує, що ціни проданих товарів у поточному 

році порівняно з минулим роком піднялися на 8%. 
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Як бачимо, усі числа у розрахунку за 

середньогармонічною зваженою формулою індексів повністю 

збігаються з числами обчислень за агрегатною формулою (7.5). 

Проте лише зміст агрегатної формули цілком прозорий. Це 

відношення повної суми поточних цін до повної суми базисних 

цін (на поточні товари, тобто на ті товари, ціни на які дійсно 

змінились).  

Таким чином, агрегатна формула (7.5) є основною 

формулою для побудови загальних індексів. Проте, якщо відомі 

частинні індекси (
iх

i ) та їх ваги ( іW ), то доцільно 

використовувати середню арифметичну зважену формулу (1.6). 

Якщо є чисельник агрегатної формули (
n

i
i 1=

Ζ∑ ) і частинні 

індекси (
iх

i ) можна застосовувати середню гармонічну зважену 

формулу (7.7). 

 

7.4. Індексні системи 
 

Система індексів – це сукупність індексів, що 

складається з індексів, взаємозв’язків і взаємозалежностей 

між ними, а також особливостей середовища їх 

застосування. Існує три основні види індексних систем: 

1) системи індексів-співмножників; 

2) системи індексних рядів; 

3) системи індексів-індикаторів. 
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Індекси часто створюють системи індексів-

співмножників. Наприклад, за даними табл. 7.1 уже була 

створена система трьох індексів:  

q p QΙ × Ι = Ι ,  або  1,15 × 1,08 = 1,242, 

де qІ  - індекс кількостей товарів (чи фізичного обсягу 

продукції); рΙ  - індекс цін цих товарів; QI  - індекс обсягу 

реалізації товарів. 

Число індексів-співмножників дорівнює числу показників, 

з яких вони вираховуються. У багатофакторних індексних 

системах число індексів-співмножників перевищує три індекси. 

Система індексного ряду – це ряд послідовно визначених 

індексів одного й того ж статистичного показника. Наприклад, 

існують ряди індексів кількостей товарів (фізичних обсягів 

продукції), індексів цін, індексів доходів тощо. Системи 

індексних рядів залежать від бази порівняння. За базою 

порівняння розрізняють такі основні системи індексних рядів: 

1) системи базисних індексів динаміки; 

2) системи ланцюгових індексів динаміки; 

3) системи індексів виконання планів, програм, стандартів, 

прогнозів; 

4) системи індексів порівняння аналогічних підприємств, 

організацій та установ; 

5) системи територіальних індексів. 

Система базисних індексів – це ряд індексів динаміки 
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одного й того ж статистичного показника з постійною базою 

порівняння. 

Система ланцюгових індексів – це ряд індексів динаміки 

одного й того ж статистичного показника зі змінною базою 

порівняння від індексу до індексу. 

Система індексів виконання планів, програм, 

стандартів, прогнозів – це ряд індексів одного й того ж 

статистичного показника, база порівняння якого є відповідна 

планова, програмна, стандартна або прогнозна величина цього 

показника.  

Система індексів порівняння аналогічних підприємств, 

організацій та установ – це ряд індексів з базою порівняння 

кращих показників відповідних підприємств, організацій та 

установ. У пп. 6.3 уже відзначалося, що для бази порівняння 

аналогічних підприємств, організацій та установ треба 

вибирати лише кращі статистичні показники, які дозволяють 

повніше виявити усі невикористані резерви. 

Система територіальних індексів – це ряд індексів, які 

характеризують зміну статистичного показника у розрізі 

територій (у розрізі окремих країн, регіонів, районів, міст 

тощо). При цьому базою порівняння може бути як кращий або 

середній показник для цих територій, так і показник певної 

території. 

Вирахування базисних та ланцюгових рядів частинних 

індексів тотожне розрахунку базисних та ланцюгових темпів 
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змінювання у рядах динаміки. Приклади рядів частинних 

індексів (темпів змінювання) наведені у табл. 6.1. Для 

розрахунку базисних та ланцюгових рядів загальних індексів 

доцільно використовувати загальну формулу індексів (7.5). При 

цьому для базисних рядів фіксовані величини  ( іm ) беруться 

на базисному рівні, а для ланцюгових рядів – на змінному 

(ланцюговому). 

При побудові територіальних індексів за загальною 

формулою індексів (7.5) індексовані величини аΧ  і бΧ  

характеризують рівень статистичного показника для території 

“а” та території “б” (бази порівняння), а фіксовані – рівень 

показників-співмножників для певної території “а”. 

Системи індексів-індикаторів – це сукупність 

взаємопов’язаних цільових індексів найважливіших 

статистичних показників, які характеризують об’єкт 

дослідження (державу, регіон, галузь, сектор економіки, 

підприємство, організацію, установу тощо). У сучасній 

міжнародній термінології індикатори – це найважливіші 

показники, які найбільш точно й правильно 

характеризують ті чи інші явища або процеси. 

Системи індексів-індикаторів складаються із 

інтегрального індексу, який узагальнює усю систему 

індикаторів, та локальних індексів різного рівня значущості. 

Перший рівень значущості охоплює найбільш важливі 
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індикатори, другий – менш важливі і т.д. Усі індикатори 

системи повинні доповнювати один одного, характеризуючи 

різні істотні сторони й особливості економічної, соціальної, 

управлінської та іншої діяльності об’єкта дослідження. 

Практика застосування індикаторів показує, що доцільно 

створювати три рівня значущості: перший (вищий), другий 

(середній) та третій (нижній). Схематично система індексів-

індикаторів зображена на рис. 7.1 
 

                                                        Is                                                  

 

 

   

  I1          I2          I3          I4           I5                       I6          I7            I8          I9          I10    

 

  I11         I12         I13         I14         I15                     I16         I17         I18         I19        I20   

   

  I21         I22         I23         I24         I25                     I26         I27           I28         I29        I30  

 І т.д. 

  Умовні позначки: Is – інтегральний індекс системи 

індикаторів; I1, I2, …, In – локальні індекси-індикатори. 

Рис. 7.1. Принципова схема системи індексів-індикаторів. 

Кожний індикатор системи є індексом ( iх
Ι ), який 

визначається у відсотках як відношення величини відповідного 

І н д и к а т о р и         п е р ш о г о         р і в н я         з н а ч у щ о с т і 
( о с н о в н і      і н д и к а т о р и ) 

І н д и к а т о р и          д р у г о г о          р і в н я          з н а ч у щ о с т і 
 

І н д и к а т о р и          т р е т ь о г о          р і в н я          з н а ч у щ о с т і 
 



 131 

показника за поточний період (наприклад, за рік) до базисного. 

Найбільш узагальнюючим підсумковим індикатором є 

інтегральний індекс системи ( sΙ ). Інтегральний індекс 

системи має дуже важливу перевагу, якої не має жоден 

інший економічний або соціальний показник – він інтегрує 

одним числом у відсотках сучасний стан або перспективи 

розвитку всього об’єкта дослідження (держави, регіону, 

галузі діяльності, підприємства, фірми тощо). Ця 

однозначність оцінок інтегральних індексів-індикаторів 

дозволяє простежувати дуже складні економічні й соціальні 

процеси. 

Наприклад, для характеристики ефективності розвитку 

держави уже давно використовують інтегральні індекси, які 

називають “економічними барометрами” чи “ індексами 

основних показників”. Зараз такі інтегральні індекси-

індикатори вираховуються в усіх економічно високорозвинених 

країнах. Наприклад, у США – це інтегральний “ індекс 12 

основних показників”, що характеризують економіку даної 

країни. Аналогічним чином інтегральні індекси регіонів 

(областей і т. ін.), міст, підприємств характеризують одним 

числом у відсотках сучасний стан (ефективність) та 

перспективи розвитку певного регіону, міста або підприємства. 

Кількість індексів-індикаторів системи залежить від мети 

та особливостей об’єкта дослідження. Практика показує, що 

для забезпечення процесу керованості системи кількість 
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індикаторів першого рівня значущості не повинна 

перевищувати 10-13 індексів. Індикатори другого та третього 

рівня значущості потрібні для деталізації загальної оцінки 

розвитку об’єкта дослідження. 

Інтегральний індекс системи індексів-індикаторів 

визначається за формулою середньої арифметичної зваженої: 

  

i

n

x i
i 1

s n

1
i 1

( W )

W

=

=

Ι
Ι =

∑

∑
,                                                   (7.8) 

де sΙ  - інтегральний індекс у відсотках; 
iх

Ι - найважливіші 

індикатори першого рівня значущості (у %); іW - вагомість 

індикаторів. 

Вагомість індикаторів оцінюється незалежними 

висококваліфікованими експертами у відповідних галузях 

(видах) діяльності. Для спрощення розрахунків вагомість 

індикаторів можна визначати на основі методології Системи 

національних рахунків ООН (SNA of UN), відповідно до якої, з 

однієї сторони, всі показники ресурсів балансуються з 

показниками використання цих ресурсів, а з іншої, - 

більшість найбільш узагальнюючих показників узгоджується з 

доходами. 

Наприклад, у табл. 7.2 наведені 10 найважливіших 

узагальнюючих індикаторів першого рівня значущості, які 

характеризують кінцеві результати діяльності підприємства. Ці 
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індикатори за своєю вагомістю поділені на дві рівні групи: 

індикатори ресурсів – 50% і індикатори використання цих 

ресурсів – 50%, тобто побудован баланс вагомості 

індикаторів. В свою чергу кожна з цих груп розділена на дві 

рівні підгрупи: індикатори ресурсів – 25% і індикатори їх 

використання – 25%. У сумі вагомість всіх індикаторів 

становить 100%. Новий балансовий метод можна назвати 

методом відсоткового балансу індикаторів. Використовуючи 

цей метод за даними табл. 7.2 інтегральний індекс ефективності 

розвитку підприємства становить: 

is

n n

x i i
i 1 i 1

( W ) W
= =

Ι = Ι∑ ∑ = (105⋅12,5 + 108⋅12,5 + 109⋅6,3 + 

+106⋅6,2 + 107⋅12,5 + 103⋅12,5 + 104⋅6,2 + 107⋅6,3 + 104⋅12,5 + 

+102⋅12,5)/100 = 105,3%. 
 

Отриманий індекс показує, що загальна ефективність 

розвитку підприємства за поточний період у порівнянні з 

базисним періодом підвищилася на 5,3%. Інтегральний індекс 

містить у собі всі найважливіші результати, досягнуті в тому чи 

іншому підприємстві. У даному випадку найбільш значний 

вплив на інтегральний індекс зробили економічні фактори 

росту ефективності, оскільки індекси цих факторів перевищили 

рівень цього середнього індексу (105,3%): індекс капіталізації 

становив 107%, індекс чистого прибутку – 109%, індекс 

рентабельності інвестицій у підприємство – 106%. 
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                                                                               Таблиця 7.2 

Вихідні дані для визначення інтегрального індексу 
ефективності розвитку підприємства 

 
 

 
 
 

Індикатори 
ресурсів 

Величи- 
на інди- 
катора 
за по- 
точний 
період, 
% 

В
аг

ом
іс
ть

, %
  

 
 

Індикатори 
використання 

ресурсів 

Величи- 
на інди- 
катора 
за по- 
точний 
період, 
% 

В
аг

ом
іс
ть

, %
 

ixΙ  iW  ixΙ  iW  

Підгрупа 
ресурсів (25%) 

1. Індикатор  
обсягу реалізованої 
продукції, I1 
 

 
 
 
 

105 

 
 
 
 
12,5 

Підгрупа 
ресурсів (25%) 

6. Індикатор 
податкового 
навантаження на 
одиницю (на грн.) 
реалізованої 
продукції, I6 

 
 
 
 
 

103 

 
 
 
 
 
12,5 

2. Індикатор 
продуктивності 
праці персоналу, I2 

 
 

108 

 
 
12,5 

7. Індикатор 
середньомісячного 
доходу персоналу, I7 

 
 

104 

 
 

6,2 

Підгрупа 
використання 
ресурсів (25%) 

3. Індикатор  
чистого прибутку, 
I3  

 
 
 
 

109 

 
 
 
 
6,3 

8. Індикатор якості  
продукції  
підприємства, I8  
 

 
 

107 

 
 

6,3 

4. Індикатор 
рентабельності 
інвестицій у під- 
приємство 
(англ. return on 
investment - ROI), I4 

 
 
 
 
 

106 

 
 
 
 
 
6,2 

Підгрупа 
використання 
ресурсів (25%) 

9. Індикатор цін 
продукції 

підприємства, I9 

 
 
 
 
 

104 

 
 
 
 
 
12,5 

5. Індикатор  
Капіталізації 
(capitalization), I5  

 
 

107 

 
 
12,5 

10. Індикатор 
середньої тривалості 
життя персоналу 
підприємства, I10 

 
 
 

102 

 
 
 
12,5 

У с ь о г о   ( б а л а н с ) 50 У с ь о г о   ( б а л а н с ) 50 
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7.5. Індексація грошових показників і індекси вартості  
акцій 

 

Винятково важливу роль у захисті населення і економіки 

країни від наслідків інфляції відіграють сучасні методи 

індексації заробітної плати, прибутків, пенсій, ощадних внесків 

населення, а також усіх інших грошових показників. 

Індексація – це компенсація інфляційних втрат доходів і 

заощаджень населення, а також реальної вартості всіх 

інших грошових показників, за допомогою рухомої шкали 

індексів інфляційного зростання цін, що коректують 

величину поточної грошової оцінки. Для індексації 

заробітної плати та інших грошових доходів частіше за все 

використовується така формула: 

  1 0 p(inf)S S= ⋅ Ι ,                                                    (7.9) 

де S1 – скоригована заробітна плата чи інший грошовий доход 

після індексації; S0  – заробітна плата або інший доход до 

індексації; Ip(inf)  –  індекс інфляційного зростання цін. 

Наприклад, у поточному місяці заробітна плата працівника 

становила 1000 грошових одиниць (доларів і т. ін.), а індекс 

інфляційного зростання цін на товари й послуги – 105%. Тоді 

після індексації для компенсування втрат через інфляцію 

даному працівникові встановлюється зарплата в розмірі S1 =     

= 1000 × 1,05 = 1050 одиниць. Компенсація зарплати через 

інфляцію становить: 1050  –  1000  =  50 одиниць. 
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У багатьох країнах накопичено значний досвід індексації 

грошових доходів і заощаджень населення. У Великій Британії 

ще на початку 20 ст. чотирьом мільйонам працюючих 

регулярно компенсували втрати в заробітній платі шляхом її 

індексування відповідно до зростання загального індексу цін на 

найважливіші товари, який регулярно публікувався в 

лондонській “Робітничій газеті”. У 20 ст. всі держави за 

економічних спадів, криз і гіперінфляції вдавалися до 

індексації. 

Розрізняють два основні види індексації: 

1) індексація на загальнодержавному рівні за допомогою 

законодавчо визнаних індексів інфляції (індексів росту 

споживчих цін (англ. consumer price index, CPI) тощо); 

2) індексація на локальному рівні щорічних угод між 

працівниками і роботодавцями підприємств, організацій та 

установ. 

В економічно високорозвинених країнах використовують 

комплексну форму індексації. Спочатку на 

загальнодержавному рівні за допомогою вчених-експертів 

визначають мінімально допустиму межу індексів інфляції, а 

потім на кожному підприємстві враховують цю межу у 

колективних угодах між працівниками і роботодавцями. У 

якості індекса інфляції (Ip(inf)) найчастіше використовують 

індекс споживчих цін товарів та послуг (CPI), а також індекс-

дефлятор валового внутрішнього продукту (ВВП). Індекс-
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дефлятор ВВП є найбільш точним показником загальної 

інфляції, оскільки він охоплює інфляцію всієї сукупності благ, 

що виробляються і споживаються в державі. Індекс-дефлятор 

ВВП (IДВВП) визначається за загальною агрегатною формулою 

індексів (7.5), у якої індексовані величини – це ціни поточного і 

базисного періоду (p1 та p0), а фіксовані – поточні кількості 

благ (q1): 

n

1 1
i 1

ДВВП n

0 1
i 1

(p q )
Номінальний ВВП

Реальний ВВП
(p q )

=

=

Ι = =
∑

∑
.  

Функції індикаторів стану економіки держави, окрім 

інтегральних індексів і показників ВВП, виконують індекси 

вартості акцій. Найбільш відомі такі індекси вартості акцій:         

1) США: індекс Доу-Джонса; так скорочено називається 

“ індекс Доу-Джонса промисловий середній” (Dow Jones 

Industrial Average = DJIA); 2) Росія: індекс Російської торгової 

системи – РТС; 3) Велика Британія: індекси газети 

“Фінансові часи” (Financial Times Stock Exchange) – FTSE 100 

(за даними 100 британських компаній); 4) Франція: індекси 

Паризької біржи – CAC 40 (за даними 40 найбільших 

французьких компаній); 5) Німеччина: загальнонімецькі 

індекси Dax (Xetra); 6) Японія: індекси Токійської біржі – 

Ніккей-225 (Nikkei 225; за даними 225 найбільших корпорацій 

Японії); 7) Китай: індекси Шанхайської біржі – “Шанхайський - 
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Б”. 

Індекси вартості акцій вираховуються й 

розповсюджуються у засобах масової інформації щоденно у 

режимі постійного статистичного моніторингу. 

 

 

Запитання і завдання для самоконтролю 
 

1. Дайте визначення поняття “ індекс”. Охарактеризуйте стисло 

історію і значення статистичних індексів. 

2. Які три величини дозволяє використовувати кожний індекс? 

Наведіть приклади. 

3. Охарактеризуйте основні галузі застосування індексів. Які 

індексні методи та види індексів Ви знаєте? 

4. Назвіть основні формули індексів. Наведіть загальну 

агрегатну формулу вирахування індексів. Які функції 

виконують у цій формулі індексовані і фіксовані величини? 

У яких випадках фіксовані величини беруться на поточному 

рівні, а в яких – на базисному? 

5. Доведіть, що середня арифметична зважена формула індексів 

– це перетворена загальна агрегатна формула. 

6. Перетворіть загальну агрегатну формулу індексів в середню 

гармонічну зважену формулу. 

7. Перелічить основні види індексованих систем. Яке існує 

правило взаємозв’язку індексів-співмножників? Наведіть 
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приклад системи індексів-співмножників. 

8. Дайте визначення понять: “система індексного ряду”, 

“система базисних індексів”, “ система ланцюгових індексів”, 

“система індексів виконання планів (прогнозів, стандартів)”, 

“система територіальних індексів”. 

9. Охарактеризуйте методику побудови й використання 

системи індексів-індикаторів. Наведіть принципову схему 

системи індексів-індикаторів. 

10. Яким чином визначається загальний інтегральний індекс 

системи індексів-індикаторів? Наведіть приклади 

використання інтегральних індексів. 

11. Дайте визначення поняття “ індексація грошових 

показників”. Яка формула використовується для індексації 

заробітної плати та інших грошових доходів? З якою метою і 

як визначається індекс-дефлятор валового внутрішнього 

продукту (ВВП)? 

12. Запишіть назви найбільш відомих індексів вартості акцій. 

 

Джерела інформації до розділу 7 
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2. Ковалевский Г.В. Индексный метод в экономике. – М.: 

Финансы и статистика, 1989. – 239 с.  
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РОЗДІЛ 8. СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ 

 

8.1. Основні поняття статистичного аналізу 
 

Статистичний аналіз – це процес дослідження і оцінки 

статистичної інформації за допомогою статистичних 

методів. Статистичний аналіз повинен бути ефективним, 

системним і достовірним. Для забезпечення ефективності, 

системності і достовірності статистичного аналізу вся робота з 

його проведення організується як єдина інтегральна система 

(2.1), починаючи з розробки системи цілей аналізу { }1S  і 

закінчуючи системою отриманих результатів { }15S . При цьому 

система цілей статистичного аналізу { }1S  розробляється і 

застосовується у формі системи найбільш важливих 

цільових статистичних показників ефективності. 

Наприклад, для статистичного аналізу діяльності підприємства 

можна використовувати систему індикаторів економічної і 

соціальної ефективності, яка наведена на рис. 7.1. 

Ефективність статистичного аналізу залежить також від 

якості порівнянь. Відомо, що все пізнається в порівнянні. Тому 

у статистичному аналізі порівняння статистичних 

показників повинні мати комплексний, системний 

характер. Системи статистичних показників, які 

характеризують об’єкт дослідження, треба порівнювати не 

тільки у динаміці або з плановими показниками, але й з 
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кращими базами порівняння. Як вже відмічалося у пп. 6.3, 

кращими базами порівняння є відповідні міжнародні та 

національні стандарти, аналогічні економічні, соціальні та інші 

статистичні показники високорозвинутих країн світу. 

Основною формою статистичного аналізу є факторний 

аналіз. Статистичний факторний аналіз – це аналіз впливу 

факторів на результатні, функціональні статистичні 

показники, що характеризують об’єкт дослідження. У 

статистичному факторному аналізі розрізняють два види 

показників: факторні (X) і результатні (Y). Факторні показники 

характеризують фактори, а результатні – наслідок впливу 

факторів. Наприклад, кількості проданих товарів (q) і їх ціни (p) 

– це показники факторні, а обсяги проданих товарів (Q) – 

результатні. 

У статистичному факторному аналізі абсолютні і відносні 

відхилення результатних статистичних показників 

розкладаються на відхилення (прирости або зменшення) за 

рахунок найважливіших факторів. Виявлені відхилення 

характеризують або досягнення в роботі, або недоліки і втрати, 

усунення яких є резервом поліпшення результатів роботи. Так, 

відхилення у обсягах проданих товарів (∆Q) розкладаються на 

відхилення за рахунок двох факторів – змін у кількостях 

проданих товарів (∆q) та змін у цінах цих товарів (∆p). Отже, 

статистичний аналіз є ефективним засобом виявлення і 

використання резервів.  
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Усі явища життя взаємопов’язані між собою. Тому 

статистичний аналіз взаємозв’язків та вимірювання впливу 

факторів на узагальнюючі, результатні показники є одним із 

найважливіших завдань статистики. 

Розрізняють функціональні і стохастичні зв’язки. 

Функціональний зв’язок – це такий зв’язок, коли кожному 

можливому значенню факторного показника X відповідає чітко 

визначене значення результатного показника Y. Наприклад, 

мультиплікативний зв’язок між кількістю проданих товарів (q) 

їх цінами (p) і обсягом проданих товарів (Q), тобто q × p = Q, є 

функціональним зв’язком. Стохастичний зв’язок – це такий 

зв’язок, коли кожному значенню факторного показника X 

відповідає множина значень результатного показника Y, які 

варіюють і утворюють умовний ряд розподілу. Різновидом 

стохастичного зв’язку є кореляційний зв’язок. Кореляційний 

зв’язок – це такий зв’язок, коли замість умовних розподілів 

результатного показника Y порівнюються середні значення цих 

розподілів. На відміну від функціонального, кореляційний 

зв’язок є неповним і наближеним. 

За напрямом дії аналізують прямі зв’язки і обернені. 

Прямі зв’язки – це зв’язки, за яких зростання або зменшення 

значень факторного показника призводить також до зростання 

або зменшення результатного показника. Прикладом прямого 

кореляційного зв’язку може бути зв’язок між стажем роботи і 

продуктивністю праці. Обернені зв’язки – це зв’язки, за яких 
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результатні показники змінюються в протилежному напрямку 

відносно змін факторних показників. Наприклад, зі зростанням 

продуктивності праці собівартість одиниці продукції 

знижується. 

Основними методами статистичного факторного аналізу є 

три методи: балансовий, індексний і кореляційно-регресійний. 

Саме ці методи використовують найчастіше в аналізі 

економічних, соціальних, природних та інших явищ і процесів. 

 

8.2. Балансовий метод аналізу 
 

Баланс (bilanx) – латинське слово, означає “дві чаші”. У 

сучасному значенні баланс – це рівність, рівновага двох сум. 

Наприклад, сума витрат дорівнює сумі прибутків, актив = 

пасиву, витрачені ресурси = ресурсам, що є в розпорядженні і т. 

ін. 

Балансовий метод аналізу застосовується для аналізу 

функціональних адитивних зв’язків. В основі всіх балансів 

лежить балансова модель із адитивними формами 

функціональних зв’язків: 

  

n

i 1 2 n
i 1=

Υ = Χ = Χ + Χ + + Χ∑ K ,                  (8.1)  

де Y – результатний показник; X i – факторні показники (за 

статтями балансу). 

Отже, кожний результатний показник складається із 
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окремих частин – факторних показників. Тому усі результатні 

показники можуть мати свої баланси, які залежать від 

відповідних факторів. Це робить балансовий метод одним із 

найважливіших методів статистики. Балансовий метод 

використовується для складання й аналізу безлічі балансів: 

бухгалтерських балансів підприємств, організацій і установ, 

бюджетних балансів всіх рівнів (бюджетів держав, регіонів, 

районів, міст), балансів всесвітньої Системи національних 

рахунків ООН, а також величезної кількості всіх інших 

балансів у грошових, натуральних і умовних одиницях виміру. 

Усі найважливіші статистичні показники мають свої баланси. 

Широко відомі баланси доходів, баланси різних видів 

продукції, основних фондів, робочої сили і т. ін. 

Балансовий метод факторного аналізу – це метод 

визначення впливу факторів на результатні показники за 

допомогою балансів цих показників. Балансовий метод 

статистичного аналізу дозволяє оцінити вплив найважливіших 

факторів на усі результатні показники: на прибуток, ціни, 

собівартість, обсяги реалізованої продукції та послуг, доходи 

населення, обсяги спожитих благ тощо. Для застосування 

балансового методу аналізу достатньо порівняти фактичне 

значення факторного показника ( 1Χ ) з базисним ( 0Χ ), тобто з 

відповідною базою порівняння: 

  1 0∆ = Χ − Χ ,                                                    (8.2) 
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де  ∆  - приріст (+) або зменшення (-) величини найважливіших 

результатних показників (прибутку, цін, собівартості і т. ін.) за 

рахунок даного фактора Х . 

Наприклад, витрати (собівартість) підприємства на 

купівлю сировини й матеріалів у ціні товарів, що реалізуються, 

становлять: за планом (за базою порівняння) – 810 млн. грн., 

фактично – 815 млн. грн. Очевидно, що за рахунок даного 

фактора підприємство зазнало збитків у розмірі: ∆ = 815 – 810 = 

= 5 млн. грн. Водночас загальна собівартість товарів 

підприємства за рахунок цього фактора також збільшилася на     

5 млн. грн. Можливо, що для компенсації збитків підприємству 

доведеться підняти й ціни на свої товари на 5 млн. грн. 

Розповсюдженість і ефективність балансового методу в 

усіх галузях діяльності пояснюється тим, що це найбільш 

простий, а отже, і надійний метод статистичного аналізу. На 

відміну від інших методів і моделей, балансовий метод 

виключає саму можливість пропусків і дублювань 

найважливіших факторів (складових частин, іХ ), оскільки 

останні у своїй сумі завжди повинні становити результатний, 

сумарний показник, тобто 

n

i
i 1=

Χ = Υ∑ . Балансові адитивні 

моделі, на відміну від регресійних моделей, мають не імовірний 

і “неповний” зв’язок між факторними і результатними 

показниками, а цілком певний і точний детермінований 
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характер. 

Тому не випадково, що балансовий метод аналізу 

витримав найбільш об’єктивну й строгу перевірку – перевірку 

часом. Ось уже більше п’яти століть, з часів одного із 

засновників бухгалтерського обліку, італійського ученого Луки 

Пачолі (1494 р.), усі найбільш відповідальні розрахунки 

впливу факторів, пов’язані з грішми й матеріальними 

цінностями, виконуються балансовим методом (8.2) за 

допомогою бухгалтерських, банківських, бюджетних і інших 

балансів. В доступному для огляду майбутньому балансовому 

методу не передбачається будь-яка заміна. Наприклад, заміна 

бухгалтерському балансу, який враховує в єдиній системі 

бухгалтерських рахунків багато сотень економічних, 

соціальних, правових, екологічних і інших факторів. 

 

8.3. Індексний метод аналізу 
 

Індексний метод аналізу застосовується для аналізу 

функціональних мультиплікативних зв’язків двох видів: 

1) факторні і результатні показники пов’язані як добуток 

співмножників:  

            

m

1 j 1 2 m
j 1=

Υ = Χ = Χ ⋅ Χ ⋅ ⋅ Χ∏ K ,                            (8.3) 

де Y1 – результатний показник; X j – факторні показники; m – 

число факторів; 
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2) факторні і результатні показники пов’язані як сума добутків 

співмножників: 

 

mn

2 ji
i 1 j 1= =

Υ = Χ∑∏ ,                                                       (8.4) 

де Y2 – результатний показник; X ji  – факторні показники; n – 

число сум добутків. 

Приклади мультиплікативного зв’язку між кількістю 

проданих товарів (q) їх цінами (p) і обсягом проданих товарів 

(Q) першого виду Q = q ⋅ p та другого виду 
n

i i
i 1

Q (q p )
=

=∑  

наведено у розділі 7. 

Для визначення впливу факторів індексним методом 

використовується основна загальна формула індексного методу 

(7.5). Так, за даними табл. 7.1. можна розв’язати практично 

дуже важливу задачу – установити на скільки (у грн., євро або 

іншій валюті) збільшився обсяг проданої продукції 

підприємства за рахунок двох основних факторів комерційного 

успіху – зростання кількості проданих товарів (q) та їх цін (p). 

Подібний розрахунок дозволяє оцінити внесок кожного з двох 

указаних факторів у зростання чистого прибутку (або збитку) 

підприємства, фірми чи організації. 

Для визначення впливу факторів індексним методом за 

допомогою загальної формули (7.5) достатньо з чисельників 
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відповідних індексів відняти їх знаменники. Так, за даними 

індексів кількостей товарів (Iq) та їх цін (Ip), які наведено у 

розділі 7, отримаємо: 

1) індекс кількостей показує, що за рахунок зростання фізичних 

обсягів проданих товарів загальна вартість продажів 

збільшилася на:   23 – 20 = 3 млн. євро; 

2) індекс цін (Ip) показує, що за рахунок їх зростання обсяг 

продажів товарів збільшився на:  24,838 – 23 = 1,838 млн. євро. 

У цілому за рахунок двох факторів отримано приріст 

обсягу продажів товарів у розмірі:  3 + 1,838 = 4,838 млн. євро, 

що повністю відповідає його фактичному зростанню:  24,838 – 

– 20 = 4,838 млн. євро. 

Для підвищення ефективності факторного аналізу 

абсолютні і відносні результати впливу факторів треба 

визначати разом у єдиній системі абсолютних і відносних 

показників. Для цього доцільно використовувати компактну 

форму розрахунків. У даному прикладі отримаємо такі 

результати: 

1) абсолютні результати впливу факторів: 

            ∆q = 23 – 20 = 3 млн. євро; 

            ∆p = 24,838 – 23 = 1,838 млн. євро; 

            ∆Q = 3 + 1,838 = 4,838 млн. євро; 

 
перевірка: Q1 – Q0 = 24,838 – 20 = 4,838 млн. євро; 
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2) відносні результати впливу факторів (у %): 

            ∆q% = 
3

20
 ⋅ 100% = 15,0%; 

            ∆p% = 
1,838

20
 ⋅ 100% = 9,2%; 

            ∆Q% = 15,0 + 9,2 = 24,2%; 

перевірка: ∆Q% = 1 0

0

Q Q

Q

−
 ⋅ 100% = 

4,838

20
 ⋅ 100% = 24,2%. 

Отже, за рахунок зростання фізичних обсягів проданих 

товарів загальна вартість продажів збільшилася на 15%, росту 

цін – на 9,2% і у цілому – на 24,2%. 

Аналогічні розрахунки можна робити для країн, регіонів, 

підприємств, фірм, організацій, а також для кожного проданого 

чи купленого товару. Так, за даними табл. 7.1 обсяг продажів 

товару А збільшився з 10 млн. євро у минулому році до 11,638 

млн. євро у поточному, тобто загальний приріст становив: 

11,638 – 10 = 1,638 млн. євро. Цей приріст отримано за рахунок 

двох факторів: 

1) зростання кількостей товару А на: 

z z

1 1k 0f 0 1k 0f
k 1 f 1 k 1 f 1

m m m m
= = = =

Χ − Χ∏ ∏ ∏ ∏
l l

 = (5500⋅1⋅2000) –     

–  (5000⋅1⋅2000) = 11 млн. – 10 млн. = 1 млн. євро; 

2) зростання цін на товар А: 
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z z

1 1k 0f 0 1k 0f
k 1 f 1 k 1 f 1

m m m m
= = = =

Χ − Χ∏ ∏ ∏ ∏
l l

= (2116⋅5500⋅1) –       

–(2000⋅5500⋅1) = 11,638 – 11 = 0,638 млн. євро. 

Такий розрахунок по кожному проданому чи купленому 

товару можна здійснювати не тільки для підприємства або 

організації, а й для будь-якої людини, коли вона виступає в ролі 

покупця чи продавця (а в такій ролі кожна людина виступає 

постійно!). Наприклад, можна визначити виграш (чи 

програш) кожної людини від зниження (чи зростання) цін 

на будь-який придбаний товар. Нехай, наприклад, у 

поточному році покупець купив 2 шт. товару А. Тоді його 

програш від зростання цін на товар А становив: 

z z

1 1k 0f 0 1k 0f
k 1 f 1 k 1 f 1

m m m m
= = = =

Χ − Χ =∏ ∏ ∏ ∏
l l

 (2116⋅2⋅1) –          

– (2000⋅2⋅1)  =  4232  –  4000   =  232 євро. Вчасна купівля цього 

товару в минулому році дозволила б зберегти ці гроші.  

Для визначення впливу факторів, які пов’язані першим 

видом мультиплікативних зв’язків, тобто тільки як добуток 

співмножників (8.3), доцільно використовувати новий спосіб – 

спрощений – “ спосіб розрахункових систем” . Для 

застосування цього способу достатньо побудувати ланцюгову 

розрахункову систему результатних показників, починаючи з 

базисного показника (Y0) і закінчуючи поточним (Y1): 
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1 2 n 1
0 x x x 1−

Υ → Υ → Υ → → Υ → ΥK ,      (8.5) 

де 
1xΥ , 

2xΥ , …, 
n 1x −

Υ  - розрахункові результатні показники, 

на які впливають відповідні фактори X1, X2, …, Xn-1;  

→  - напрямок розрахунків показників системи. 

Кожний наступний показник розрахункової системи 

дорівнює добутку попереднього показника системи на індекс 

визначаємого фактора, тобто 
1 1x 0 xiΥ = Υ ⋅ , 

2 1 2x x xiΥ = Υ ⋅ , 

…, 
n 1 n 2 n 1x x xi− − −

Υ = Υ ⋅ .  

Крайні показники розрахункової системи Y0 і Y1 не 

визначаються, оскільки вони завжди є у готовому виді у 

вихідних даних. 

Для усунення впливу сторонніх факторів розрахункова 

система результатних показників визначається у певній 

черговості. Першим визначається вплив на результатний 

показник фактора X1, котрий не залежить від жодного 

фактора мультиплікативної моделі (8.3) у своєму 

знаменнику; другим – фактора X2, знаменником якого є вже 

визначений перший фактор; третім – фактора X3, 

знаменником якого є другий фактор, і так далі. Отже, 

черговість розрахунків залежить не від черговості впливу 

факторів, а від необхідності виконання обов’язкової умови 

усунення впливу сторонніх факторів на результати індексного 

аналізу. Тому результати обчислень за основною формулою 
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індексного методу (7.5), які не залежать від жодної черговості 

розрахунків, повністю збігаються з результатами індексного 

аналізу за способом розрахункових систем. Так, за даними табл. 

7.1 способом розрахункових систем можна визначити вплив 

на обсяг продажів товару А двох факторів – зростання 

кількостей цього товару (q) і його ціни (p). Для цього 

побудуємо розрахункову систему показників обсягу продажів 

товару А (у млн. євро): 

 0 q 1
AA A

1 1 , 6 3 81 0 1 1

Q Q Q→ → ,                   (8.6) 

де 0
A

Q  і 1
A

Q - базисний і поточний обсяг продажів товару А; 

q q0
AA

5500
11

5000
Q Q i 10 == ⋅ = ×  млн. євро. 

Для визначення абсолютних результатів впливу факторів 

достатньо відняти від наступного показника розрахункової 

системи попередній показник: 

q q 0
AA A

Q Q∆ = − = 11 – 10 = 1 млн. євро; 

 
 
 
 

p 1 q
AA A

Q Q∆ = − =11,638 – 11 = 0,638 млн. євро; 

  
Q q p

A A A

∆ = ∆ + ∆ = 1 + 0,638 = 1,638 млн. євро. 

 

Відносні результати впливу факторів (у %): 
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q%
A

∆ =  
1

10
 ⋅ 100% = 10,0%; 

p%
A

∆ = 0, 638

10
 ⋅ 100% =  6,38%; 

 

 

Q%
A

∆ = 10,0 + 6,38 = 16,38%. 

 

Як бачимо, усі результати, які отримані способом 

розрахункових систем для товару А, повністю збігаються з вже 

наведеними результатами для цього товару за основною 

формулою індексного методу (7.5). 

Спосіб розрахункових систем можна застосовувати для 

більш складного багатофакторного індексного аналізу, коли 

на величину результатного показника впливають не два, а три і 

більше факторів. Візьмемо, наприклад, такі типові показники, 

що завжди містяться в підсумкових даних підприємств, фірм та 

організацій (табл. 8.1). 

Як бачимо з табл. 8.1, середній виробіток продукції на 

одну особу (V), обсяг реалізованої продукції (Q) і чистий 

прибуток (Р) можна представити як добуток відповідних 

факторних показників: 

V = a ⋅ v;           Q = T ⋅ V = T ⋅ a ⋅ v;        P = T ⋅ a ⋅ v ⋅r. 

Визначимо способом розрахункових систем вплив на 

обсяг реалізованої продукції (Q), на чистий прибуток (Р) і 

середню  продуктивність  праці  (V)  відповідних  факторів. Для  
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Таблиця 8.1  

Вихідні дані для індексного аналізу обсягу продажу продукції, прибутку 
і продуктивності персоналу підприємства 
 
 

Показники 
Позначення і 
формули 
розрахунку 

Базисний 
рік 

Поточний 
рік 

Індекси 

 

Середньоспискова чисельність 
всього персоналу, осіб ……… 
 
 
Число відпрацьованих 
персоналом людино-днів – 
всього………… 
 
 
Середнє число відпрацьованих 
персоналом людино-днів у 
розрахунку на одну особу ……. 
 
 
Середня продуктивність праці 
персоналу (середній виробіток 
продукції на одну особу), грн… 
 
 
Середній денний виробіток 
продукції, грн………………….. 
 
 
Обсяг реалізованої продукції, 
тис. грн. 
 
 
 
Рентабельність продукції, 
грн./грн. 
 
 
 
Чистий прибуток, тис. 
грн……… 

 

Т 
 
 
 
А 
 
 
 

T

A
a =  

 
 
 

T

Q
V =  

 
 

A

Q
v =  

 
 
 

Q 
 
 
 
 

Q

P
r =  

 
 
 

P 

 

1400 
 
 
 

312480 
 
 
 
 

2 23,2 
 
 
 
 

148860 
 
 
 
 

666,94 
 
 
 

208404 
 
 
 
 

0,082 
 
 
 
 

17089,1 

 

1470 
 
 
 

331480 
 
 
 
 

225,5 
 
 
 
 

154812 
 
 
 
 

686,54 
 
 
 

227574 
 
 
 
 

0,091 
 
 
 
 

20709,2 

 

1,0500 
 
 
 

1,0608 
 
 
 
 

1,0103 
 
 
 
 

1,0400 
 
 
 
 

1,0294 
 
 
 

1,0920 
 
 
 
 

1,1098 
 
 
 
 

1,2118 
 

 

цього побудуємо розрахункові системи показників обсягу 

реалізованої продукції, чистого прибутку та продуктивності 
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праці персоналу підприємства. За даними табл. 8.1 

розрахункова система показників обсягу реалізованої продукції 

складає (у тис. грн.): 

0 T a 1
218824 227574208404 221078

Q Q Q Q→ → → ,                 (8.7) 

де T 0 TQ Q i= ⋅ = 208404 ⋅ 1,0500 = 218824 тис. грн.;  

     аQ = 218824 ⋅ 1,0103 = 221078 тис. грн.  

Абсолютні та відносні результати впливу на обсяг 

реалізованої продукції підприємства трьох факторів – 

зростання чисельності персоналу (Т), числа відпрацьованих 

персоналом людино-днів (a) і середнього денного виробітку 

продукції (v) становлять:  

Т∆  = 218824 – 208404 = 10420 тис. грн.; T%∆  = 5,00%; 

а∆  = 221078 – 218824 = 2254 тис. грн.;  а%∆  = 1,08%; 

v∆  = 227574 – 221078 = 6496 тис. грн.;  v%∆ = 3,12%; 
  

Q∆  = 227574 – 208404 = 19170 тис. грн. Q%∆ = 9,20%. 

 

Розрахункова система показників чистого прибутку 

підприємства складає (у тис. грн.): 

      0 T a v 1
17944 2070917089 18128 18661

P P P P P→ → → →
,            (8.8) 

 

де ТP = 17089 ⋅ 1,0500 = 17944 тис. грн.; аP = 17944 ⋅ 1,0103 = 

18128 тис. грн.; vР  = 18128 ⋅ 1,0294 = 18661 тис. грн.  
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Абсолютні та відносні результати впливу на чистий 

прибуток підприємства чотирьох факторів – зростання Т, а, v та 

r становлять: 

Т∆ = 17944 – 17089 = 855 тис. грн.; T%∆ = 5,00%; 

а∆ = 18128 – 17944 = 184 тис. грн.; а%∆ = 1,08%; 

v∆ = 18661 – 18128 = 533 тис. грн.; v%∆ = 3,12%; 

r∆ = 20709 – 18661 = 2048 тис. грн.; r%∆ = 11,98%; 
 

р∆ = 20709 – 17089 = 3620 тис. грн. P%∆ = 21,18%. 

 
Розрахункова система показників продуктивності праці 

персоналу підприємства складає (у грн.): 

  0 a 1
1 5 4 8 1 21 4 8 8 6 0 1 5 0 3 9 3

V V V→ → ,                         (8.9) 

де аV = 148860 ⋅ 1,0103 = 150393. 

Абсолютні і відносні результати впливу на продуктивність 

праці персоналу підприємства двох факторів – зростання 

робочого часу (а) і середнього денного виробітку продукції (v) 

становлять: 

а∆ = 150393 – 148860 = 1533 грн.;  а%∆  = 1,03%; 

v∆ = 154812 – 150393 = 4419 грн.;  v%∆ = 2,97%; 
 

V∆ = 154812 – 148860 = 5952 грн.    V%∆ = 4,00%. 
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8.4. Кореляційно-регресійний метод аналізу  
 

Цей метод використовується для аналізу кореляційних 

зв’язків. Головною характеристикою кореляційного зв’язку є 

лінія регресії. У кореляційно-регресійному аналізі (КРА) лінія 

регресії зображується у вигляді певної функції, яка називається 

рівнянням регресії:  

 1 2 n
ˆ f ( , , ..., )Υ = Χ Χ Χ ,                                          (8.10) 

де Υ̂ - теоретичні значення результатного показника; X1, X2, 

…, Xn  – факторні показники.  

Кореляційно-регресійний метод має такі галузі 

застосування: 1) аналіз впливу факторів при кореляційних 

зв’язках; 2) прогнозування й планування величини 

економічних, соціальних, екологічних і інших показників на 

основі відповідних рівнянь регресії. 

Основні етапи КРА такі: 

1. Формування системи цілей дослідження { }1S . 

2. Розробка системи ресурсів аналізу – фінансових, 

матеріально-технічних, трудових тощо { }2S . 

3. Визначення системи обмежень { }3S  і системи пріоритетів 

{ }4S  у використанні КРА. 

4. Оцінка системи інформації { }5S  щодо її достовірності, 

наявності кореляційних зв’язків, достатності за обсягом і т. ін. 
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5. Розробка системи аналізу відібраної інформації { }6S , 

включаючи відбір найважливіших факторів для рівняння 

регресії і обґрунтування форми (типу) цього рівняння. 

6. Використання професійного персоналу { }7S , а також 

системи правового { }8S  і психологічного забезпечення { }9S  

аналізу на усіх його етапах. 

7. Розрахунок параметрів первісного рівняння регресії на основі 

способу найменших квадратів { }10S . 

8. Оптимізація рівняння регресії за допомогою критеріїв 

тісноти зв’язку між факторами і( )Χ і результатом ˆ( )Υ . Цей 

етап охоплює системи { }11S  та { }12S . 

9. Використання отриманих результатів КРА у реальних 

умовах, на практиці { }13S . 

10. Застосування системи контролю за впровадженням 

результатів аналізу { }14S . 

11. Підвищення економічної і соціальної ефективності об’єкта 

дослідження за допомогою КРА { }15S . 

Основною передумовою використання КРА є наявність 

кореляційних зв’язків між факторними і( )Χ  і 

результативними ˆ( )Υ  показниками, а також достатньо 

великий обсяг вихідних даних, щоб у результаті дії закону 
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великих чисел показники регресії і кореляції були 

достовірними і надійними. 

Аналіз кореляційного зв’язку між двома змінними іΧ  і 

Υ̂ називають парним (однофакторним), а двох і більше 

факторів – багатофакторним. Серед безлічі функцій найчастіше 

у парному аналізі використовують найбільш просту і надійну 

лінійну функцію: 

  0 1а аˆ = + ΧΥ ,                                                  (8.11) 

де 0a  і 1a - параметри шуканої прямої лінії, які визначаються 

способом найменших квадратів. 

Методика розрахунку й використання лінійного рівняння 

регресії наведена у п.п. 6.4. «Тенденції розвитку та 

прогнозування рядів динаміки».  

Для оцінки тісноти зв'язку між факторним і результативним 

показником при лінійній залежності використовують лінійний 

коефіцієнт кореляції: 

 xy
x y

XY XY
r

−=
σ σ ,                                                    (8.12) 

де X - факторний показник (аргумент); Y – результативний 

показник (функція); хσ  та уσ  - середні квадратичні 

відхилення значень X та Y;     XY =
(XY)f

;
f

∑
∑

 
(Xf )

X
f

=∑
∑

; 
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Y =
(Yf )

f
∑
∑

. 

Значення коефіцієнта кореляції хyr  коливаються від-1 

(випадок повного оберненого зв'язку) до +1 (випадок повного 

прямого зв'язку). Чим ближче значення хyr  до одиниці, тим 

тісніший зв'язок, чим ближче хyr  до нуля, тим слабше зв'язок. 

При r < 0.30 зв'язок вважається слабким, при r = 0.3–0.7 – 

середнім, при r > 0.7-0.9 – сильним, при r > 0.9 – надто сильним 

(тісним). 

 Для нелінійної форми залежності тіснота зв’язку 

визначається за допомогою кореляційного відношення: 

  

2
x
2
y

,
ση =
σ                                                                 (8.13)  

де 
2
yσ  – загальна дисперсія результативного показника, яка 

залежить від варіації усіх факторів; 
2
хσ  – факторна дисперсія, 

яка залежить від варіації лише відібраних для рівняння регресії 

факторних показників; 

2
i2

x ,
ˆ(Y Y) f

f

−
=σ ∑

∑
 де Υ̂  – 

теоретичні (розрахункові) значення результативного показника, 

які отримані за рівнянням регресії; Y  – середнє значення 

результативного показника, яке отримано за фактичними 
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(вихідними) даними; f - ваги; 

2
i2

y
(Y Y) f

f

−
=σ ∑

∑
, де iY - 

фактичні (вихідні) значення результативного показника.  

 Відношення факторної  дисперсії до загальної, тобто 

2
x
2
y

σ
σ , 

характеризує тісноту кореляційного зв'язку. Це відношення 

показує, яку частину загальної варіації результатного показника 

становить варіація факторів, які відібрані для рівняння регресії. 

Кореляційне відношення (η ) змінюється від 0 до 1. Чим ближче 

η  до 1, тим тіснішим є кореляційний зв'язок. При η =1 зв'язок є 

повним, функціональним. При η =0 зв'язок відсутній. 

 Перевірка істотності кореляційного зв'язку ґрунтується на 

порівнянні фактичної величини 2η  з так званою критичною. 

Існують таблиці критичних значень 2η . Якщо фактична 

величина 2η  більше від критичної, то зв'язок вважається 

істотним. 

 Кореляційне відношення використовують для 

вимірювання тісноти зв'язку, як показників однофакторного 

рівняння регресії, так і багатофакторного. 

 У багатофакторному КРА на практиці також найчастіше 

застосовують просте й надійне лінійне рівняння множинної 

регресії: 
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0 1 1 2 2 n nŶ a a X a X ... a X= + + + + ,                       (8.14) 

де Ŷ  – результатний, функціональний показник (залежна 

змінна); n1 2X ,X ,...,X - факторні показники, фактори, що 

визначають величину результатного показника (незалежні 

змінні); 0 1 na ,a ...,a- параметри регресійного рівняння, які 

звичайно визначаються способом найменших квадратів. 

 Вибір оптимальної форми зв'язку й факторів регресійного 

рівняння проводиться на основі спільного, комплексного 

використання якісного (змістовного) й кількісного (числового) 

аналізу. У кількісному аналізі застосовується коефіцієнти 

множинної (багатофакторної) детермінації 2R  і кореляції 

R, F– критерій Фішера, t  – критерій Стьюдента, критерії                     

К. Пірсона, А. А. Чупрова, Г. Крамера, П. Х'юбера та багатьох 

інших. При цьому ще в 1934 р. норвезький економіст Рагнар 

Фріш звернув увагу на неприпустимість використання в 

регресійних моделях зайвої кількості другорядних, 

несуттєвих факторів1.  

Коефіцієнт множинної детермінації визначають за 

формулою: 

 

 
1 Frisch R.A. Statistical confluence analysis by means of complete regression 

systems. – Tübingen, 1934. 
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2
ˆ2 Y
2
Y

R ,
σ

=
σ                                               (8.15) 

де 2
Ŷ

σ  - факторна дисперсія результативного показника, яка 

отримана за теоретичними (розрахунковими) значеннями 

багатофакторного рівняння регресії; найчастіше – це лінійне 

рівняння множинної регресії (8.14); 
2
yσ  – загальна дисперсія 

результативного показника. 

 Коефіцієнт множинної детермінації – це відношення 

факторної дисперсії до загальної. Як і у випадку парної 

кореляції, він показує, яку частину загальної варіації 

результативного показника становить варіація факторів, які 

відібрані для рівняння регресії. 

 Корінь квадратний з коефіцієнта множинної детермінації 

називають коефіцієнтом (індексом) кореляції: 

   

2
(x)2
2
Y

R R 1 ,
σ

= = −
σ                                  (8.16) 

де 
2 2 2

ˆ(x) Y Y
σ = σ − σ  – залишкова дисперсія, тобто різниця 

(залишок) між загальною і факторною дисперсію. 

 
 Для перевірки надійності коефіцієнтів детермінації і 

кореляції найчастіше використовують t  – критерій Стьюдента 

та F – критерій Фішера (F  – відношення). При цьому t  – 

критерій Стьюдента застосовують також для відбору факторів 
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рівняння регресії. Перевірка ґрунтується на порівняння 

фактичних величин 2η , 
2R , F  та t  з критичними 

(табличними). Фактичні величини 2η , 
2R , F  та t   повинні 

перевищувати їх критичні значення. 

 Коефіцієнти множинної детермінації 2R  та кореляції 

змінюються від 0 до 1. Чим ближче 2R  та R  до 1, тим тіснішим 

є кореляційний зв'язок. Наприклад, якщо коефіцієнт множинної 

кореляції R становить 0.92, а коефіцієнт множинної 

детермінації 2R 0.85= , то це може означати, що приріст або 

зменшення результативного показника на 85 % залежить від  

відібраних для рівняння регресії факторів і лише на 15% від 

усіх інших факторів. Проте це не виключає можливості відбору 

для результатного показника іншого рівняння регресії з іншим 

складом факторів, який може мати більш високі і надійні 

значення 2η , 
2R , F  та t   та інших критеріїв. Така 

невизначеність КРА є його особливістю, оскільки кореляційний 

зв'язок, на відміну від функціонального, є несуворим і 

неповним. 

 Вплив кожного фактора на приріст або зменшення 

результативного показника методом КРА найчастіше 

визначається на основі лінійного рівняння регресії: 

  
ix 1i 1i 0i 0ia X a X ,∆ = −                                          (8.17) 
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де iх
∆ - приріст (+) або зменшення результатного показника за 

рахунок відповідного фактора іX ; 1i 1ia X  та 0i 0ia X - фактичне 

і базисне значення відповідного фактора iX  та його параметра 

ia . 

 Наприклад, у результаті вибіркового обстеження було 

отримано таке лінійне рівняння регресії, яке описує 

кореляційний зв’язок між грошовими витратами людини за 

місяць на харчування (Y ) і її середньомісячним доходом ( 1X ), 

а також числом членів сім’ ї ( 2X ): 

  1 298,405 0,2182X 56,493 ,XŶ + −=                 (8.18) 

де Ŷ  – середньомісячні грошові витрати людини на 

харчування у відносно твердій валюті (в євро); 1X  – 

середньомісячний грошовий доход у розрахунку на одну особу 

сім’ ї (в євро); 2X  – число членів сім’ ї. 

 У лінійному рівнянні параметр іa  називають частинним 

коефіцієнтом регресії. Він показує, як у середньому 

змінюється результативний показник Ŷ  при зміні факторного 

показника іX  на одиницю (за умови, що інші факторні 

показники залишаються незмінними). У даному випадку 

0,21821a =  та 2 56,493a = −  можна тлумачити так: 1a  показує, 

що при зростанні доходу на 1 євро витрати на харчування 



 167 

збільшуються на 0,22 євро; 2a  – при збільшенні сім’ ї на одну 

особу витрати на харчування кожного члена сім’ ї зменшуються 

у середньому на 56,49 євро. 

 Визначимо за формулою 8,17 вплив першого фактора ( 1X ) 

– зростання середньомісячного доходу на грошові витрати на 

харчування. Якщо, наприклад, у базисному році 

середньомісячний доход склав 600 євро, а у поточному 750 

євро, то за рахунок цього фактора грошові витрати на 

харчування збільшились на: 

 
1x 0, 2182 750 0, 2182 600 32, 73= ⋅ − ⋅ =∆  євро. 

 На сьогодні техніка кореляційних обчислень добре відома. 

Усі розрахунки доцільно виконувати за допомогою 

стандартних програм для ПЕОМ, зокрема програми Excel або 

більш спеціалізованих Statgraphics, Statistica тощо. Тому через 

обмежений обсяг даної роботи рутинні, але досить трудомісткі, 

кореляційні розрахунки тут не здійснюються. 

 Ще у 1877 р. англійський антрополог Френсіс Гальтон 

уперше сформулював такі вихідні для кореляційно-

регресійного методу поняття, як «регресія» і «кореляція». З 

цього часу можна виділити три основні етапи в розвитку даного 

методу: 1) застосування традиційного кореляційно-

регресійного аналізу, заснованого на методі найменших 

квадратів і передумові про «підпорядкування» вихідних даних 

закону нормального розподілу;   2)  створення теорії розподілу 
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й розвитку непараметричної статистики; 3) формування 

інтегрованої теорії – «робастного»∗ кореляційно-регресійного 

аналізу (формування цієї теорії далеко ще не завершено). 

 Останнім часом найважливішого значення набуває 

проблема не ізольованого, а системного, комплексного 

застосування кореляційно-регресійного методу разом з іншими 

статистичними, менеджментськими й іншими методами. 

Зокрема, в економіці, статистиці й бізнесі досить 

ефективним виявилося спільне використання в єдиній 

«інтегральній» системі (2.1) трьох методів – балансового, 

індексного й кореляційно-регресійного1). Кожний із цих 

методів, аналізуючи фактори та явища у своїй галузі 

застосування, взаємно доповнюють один одного. Тим самим 

найважливіші проблеми економіки, статистики й бізнесу 

виявляються дослідженими набагато глибше, «сильніше» і 

більш всебічно, ніж це було до цього часу. 

    

8.5. Інтегральний статистичний аналіз 
 

 Інтегральний статистичний аналіз – це аналіз 

статистичної інформації на основі використання 

інтегральних систем (2.1). Вище вже йшлося про переваги і 

особливості інтегрального аналізу в порівнянні з ізольованим 

                                                 
∗ Від анг. robust – сильний, розумний. 
 

1) Ковалевский Г.В. Индексный метод в экономике. – М., 1989, с. 150-180.  
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застосуванням статистичних методів. 

 Ефективність будь-якого аналізу залежить насамперед від 

правильного вибору його методів. Як вже відмічалося, на 

практиці найчастіше використовуються три методи факторного 

аналізу: балансовий, індексний і кореляційно-регресійний. Ці 

методи витримали саму об’єктивну й строгу перевірку – 

перевірку часом. Саме тому вони й повинні застосовуватися у 

багатофакторному інтегральному аналізі. 

 Черговість спільного використання балансового, 

індексного та кореляційно-регресійного методу залежить від 

форми зв’язків між факторними і результативними 

показниками, а також специфіки досліджуваних проблем. У 

аналізі різних балансів спочатку застосовується балансовий 

метод, а потім для поглиблення дослідження – індексний та 

інші методи. Зокрема, балансовим та індексним методом 

аналізують усі баланси підприємств, організацій та установ. 

Розглянемо спільне використання трьох методів аналізу – 

балансового, індексного і матричного в аналізі трьох 

найважливіших показників діяльності підприємства – величини 

отриманого чистого прибутку, обсягу реалізованої продукції та 

продуктивності праці персоналу. Вихідні дані для такого 

аналізу наведені у табл. 8.1. На практиці всі ці дані визначають 

балансовим методом після складання бухгалтерського балансу, 

а також балансів чисельності персоналу і використання 

робочого часу. Як вже відмічалося, середній виробіток 
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продукції на одну особу (V), обсяг реалізованої продукції (Q) і 

чистий прибуток (P) можна представити як добуток 

відповідних факторних показників: 

 

V = a ⋅ v;         Q = T ⋅ a ⋅ v;         P = T ⋅ a ⋅ v ⋅ r. 

 

Як бачимо, у цих мультиплікативних моделях факторні 

показники повторюються.  

Якщо у мультиплікативних моделях факторні 

показники повторюються, то їх вплив на результатні 

показники доцільно визначати методом матриць (табл. 8.2). 
                                               

Таблиця 8.2 

Система індексного і матричного методів у спільному аналізі 
обсягу продажу продукції, прибутку і продуктивності праці 
персоналу підприємства 

 
 

Ф
ак
то
ри

 

Ін
де
кс
и 

Середній виробіток 
персоналу, грн. 

Обсяг реалізованої 
продукції, тис. грн. 

Чистий прибуток, 
тис. грн. 

рівень 
показ-
ника 

вплив 
факторів 

рівень 
показ- 
ника 

вплив 
факторів 

рівень 
показ-
ника 

вплив 
факторів 

0 x 148860 x 208404 x 17089 x 
T 1,0500 x x 218824 10420 17944 855 
a 1,0103 150393 1533 221078 2254 18128 184 
v 1,0294 154812 4419 227574 6496 18661 533 
r 1,1098 x x x x 20709 2048 
1 x 154812 5952 227574 19170 20709 3620 

 
 
 

Примітка. Символ “0” у першій колонці матриці означає 
базисний період, “1” –  поточний; знак “x” – клітка матриці 
не може бути заповнена, оскільки впливу даного фактора 
немає. 
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В табл. 8.2 у відповідності до правил матричного числення 

усі розрахунки виконуються послідовно, починаючи з 

верхнього рядка матриці і закінчуючи нижнім. При цьому 

числення здійснюються способом розрахункових систем: 

кожний наступний рівень результатного показника дорівнює 

добутку попереднього рівня на індекс впливу визначаємого 

фактора. Наприклад, рівень середнього виробітку персоналу 

підприємства за умови впливу фактора “а” визначається так: 

148860 ⋅ 1,0103 = 150393 грн. 

Для визначення результатів впливу факторів достатньо 

відняти від наступного рівня результатного показника його 

попередній рівень. Так, за рахунок збільшення робочого часу 

(фактор “а”) продуктивність праці персоналу підприємства 

зросла на 1533 грн. (150393 - 148860), обсягу реалізованої 

продукції – на 2254 тис. грн. (221078 - 218824) і чистий 

прибуток – на 184 тис. грн. (18128 - 17944). Підсумковий рядок 

матриці показує спільний вплив усіх факторів: у цілому 

продуктивність праці персоналу підприємства зросла за рік на 

5952 грн., обсяг реалізованої продукції – на 19170 тис. грн. і 

чистий прибуток – на 3620 тис. грн. 

Таким чином, спільне застосування індексного і 

матричного методу дозволило використовувати вихідні дані 

тричі, відразу для аналізу трьох показників.  

Отримані результати є основою для їх подальшого 

багатофакторного аналізу балансовим та кореляційно-
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регресійним методом. Зокрема, чистий прибуток аналізують за 

допомогою бухгалтерського балансу та його рахунків, а 

технічні показники рентабельності – кореляційно-регресійного 

методу. 

В інтегральному статистичному аналізі можна 

використовувати будь-який статистичний, математичний, 

менеджментський або інший метод. Інтегральна система цього 

аналізу (2.1) охоплює усі методи, які потрібні для ефективного 

аналізу будь-якого показника. Проте галузь застосування 

самого інтегрального аналізу не безмежна. Немає ніякого сенсу 

використовувати цей аналіз для поточних, елементарних 

порівнянь статистичних показників. Галузь застосування 

інтегрального статистичного аналізу – це аналіз найважливіших 

показників підприємств, організацій та установ, галузей 

діяльності й секторів економіки, міст, регіонів, районів, держав.  

 

Запитання і завдання для самоконтролю 

 

1. Дайте визначення понять “статистичний аналіз” і 

“статистичний факторний аналіз”. 

2. Як організується робота з проведення статистичного 

аналізу? Яку систему цілей треба використовувати для 

статистичного аналізу ефективності діяльності 

підприємств? 

3. Перелічіть основні вимоги до проведення ефективного 
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статистичного аналізу. 

4. Охарактеризуйте основні види зв’язків між факторними і 

результатними показниками. Наведіть приклади. 

5. Дайте визначення понять “баланс” і “балансовий метод 

факторного аналізу”. Для аналізу яких зв’язків 

застосовується цей метод? Наведіть приклади його 

використання. 

6. Які переваги має балансовий метод в порівнянні з іншими 

методами факторного аналізу? Чому найбільш 

відповідальні розрахунки впливу факторів, які пов’язані з 

грішми й матеріальними цінностями, виконуються за 

допомогою балансового методу? 

7. Для аналізу яких зв’язків застосовується індексний метод 

факторного аналізу? Наведіть приклади. 

8. Яким чином визначається вплив факторів за допомогою 

загальної агрегатної формули індексів? 

9. Наведіть методику розрахунку впливу факторів способом 

розрахункових систем. 

10. Для аналізу яких зв’язків використовується кореляційно-

регресійний метод? 

11. Назвіть основні етапи кореляційно-регресійного аналізу та 

охарактеризуйте їх. 

12. Запишіть формули лінійного коефіцієнта кореляції (rxy), 

кореляційного відношення (η ), коефіцієнта множинної 

детермінації (R2) і коефіцієнта (індексу) множинної 
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кореляції (R). Що характеризують ці показники? Як їх 

використовують у кореляційно-регресійному аналізі? 

13. Наведіть формулу лінійного рівняння множинної регресії. 

Охарактеризуйте методику побудови цього рівняння. 

14. Як визначається вплив факторів на результатний показник 

на основі лінійного рівняння множинної регресії? 

15. Дайте визначення поняття “ інтегральний статистичний 

аналіз”. Які методи факторного аналізу повинні насамперед 

використовуватися у інтегральному статистичному аналізі? 

16. Наведіть приклади спільного (інтегрального) застосування 

статистичних методів багатофакторного аналізу. 
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1. Герасименко С.С., Головач А.В., Єріна А.М. та ін. 

Статистика: Підручник. – К.: КНЕУ, 2000. – С. 100-120. 
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3. Ковалевский Г.В. Индексный метод в экономике. – М.: 

Финансы и статистика, 1989. С. 98-180. 
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Міжнародна інформація 

 

1. Мостеллер Ф., Тьюки Дж. Анализ данных и регрессия / Пер. 

с англ. – М.: ФиС, 1982. Вып. 1. – 317 с.; Вып. 2. – 239 с. 

2. Экономико-математический энциклопедический словарь / 

Гл. ред. В.И.Данилов – Данильян. – М.: Большая Российская 

энциклопедия, 2003. – 688 с. [Містить велику кількість 

статей з статистичних методів аналізу]. 

3. Encyclopedia of Statistical Sciences. Vol. 1 - 9. – New York: 

J.Wiley. 1981-1988 [Одна з найкращих статистичних 

енциклопедій світу; містить у 9-ти томах велику кількість 

статей з статистичних методів аналізу].  
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ЧАСТИНА ІІ. СОЦІАЛЬНО - ЕКОНОМІЧНА 

СТАТИСТИКА 

 

РОЗДІЛ 9. ОСНОВИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ І 

АДМІНІСТРАТИВНОЇ СТАТИСТИКИ 

 

9.1. Основи поняття соціально економічної і  
адміністративної статистики 

 

Соціально-економічна статистика – це статистика 

соціальної і економічної діяльності. Предметом соціально-

економічної статистики є діяльність по виробництву і 

розповсюдженню масових економічних і соціальних 

показників. 

Результатом будь-якої діяльності є продукція. Продукція – 

це прямий корисний результат у формі матеріального або 

нематеріального блага. Розрізняють два основні види продукції 

– продукти й послуги. Продукт – це кінцевий результат 

діяльності у формі матеріального, предметного блага 

(продукт харчування, одяг, взуття, будівлі і споруди, машини, 

електрична і теплова енергія тощо). Послуга – це кінцевий 

результат діяльності у формі нематеріального блага 

(здоров’я населення, освіта, культура, перевезення 

транспортом, зв’язок, охорона навколишнього природного 

середовища, статистична інформація тощо). 

У статистиці будь-яку діяльність класифікують за галузями 
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Міжнародної стандартної галузевої класифікації усіх видів 

діяльності (ISIC): 

A. Сільське і лісове господарство, полювання. 

B. Рибальство. 

C. Добувна промисловість (добування вугілля, торфу, нафти, 

газу, руд, каміння тощо). 

D. Обробна промисловість (харчова, легка, хімічна та 

нафтохімічна промисловість, металургія, 

машинобудування тощо). 

E. Виробництво електроенергії, газу, води. 

F. Будівництво. 

G. Торгівля, ремонт і обслуговування автомобілів, предметів 

особистого користування і домашнього вжитку. 

H. Готелі і ресторани. 

I. Транспорт, транспортні і туристичні агентства, пошта, 

зв’язок. 

J.Фінансове посередництво. 

K. Операції з нерухомістю, оренда, інформація, 

обслуговування  і ремонт офісної та комп’ютерної 

техніки, наукові дослідження, ділові послуги. 

L. Центральна адміністрація (державне управління), 

оборона, обов’язкове соціальне страхування. 

M. Освіта. 

N. Охорона здоров’я і соціальні послуги. 

O. Інші суспільні, колективні та індивідуальні послуги. 
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P. Приватні домашні господарства з найманою прислугою. 

Q. Екстериторіальні організації та органи (посольства, 

консульства тощо). 

Кожну галузь діяльності досліджує відповідна галузева 

статистика. Наприклад, сільське господарство досліджує 

сільськогосподарська статистика, промисловість – статистика 

промисловості, будівництво – статистика будівництва тощо. 

Соціально-економічна статистика складається з 

економічної і соціальної статистики. Економічна статистика 

досліджує масові явища і процеси усіх галузей діяльності, у 

яких виробляються продукти, а соціальна статистика – 

галузей, у яких надаються послуги. 

Найбільш узагальнюючим показником соціально-

економічної статистики є національне багатство. Національне 

багатство – це сукупність ресурсів держави (економічних 

активів), які потрібні для виробництва продуктів, надання 

послуг і забезпечення життя людей. 

Ресурси (від фр. ressources) – це запаси, засоби, джерела. 

Класифікація ресурсів передбачає їх поділ на такі групи:          

1) природні ресурси; 2) людські ресурси (“людський капітал”); 

3) капітальні (фізичний капітал); 4) оборотні засоби 

(матеріальні і інші засоби); 5) фінансові; 6) енергетичні;            

7) наукові (наукові технології, знання, уміння); 8) інформаційні. 

Згідно з Системою національних рахунків національне 

багатство класифікують так (табл. 9.1). 
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Таблиця 9.1 

Класифікація національного багатства 
 

Нефінансові активи 
 

Фінансові 
активи 

Виготовлені Невиготовлені 

Матеріальні Нематеріальні Матеріальні Нематеріальні 

Основні 

засоби 

(основний 

капітал). 

Запаси 

оборотних 

засобів. 

Цінності. 

Накопичене 

майно 

населення. 

Інші. 

Основні 

засоби. 

Розвідка 

корисних 

копалин.  

Програмне 

забезпечення 

ЕОМ. 

Оригінальні 

витвори 

мистецтва, 

літератури та 

розважального 

жанру.  

Інші. 

Земля.  

Багатства надр. 

Невирощувані 

біологічні 

ресурси.  

Водні ресурси. 

Інші. 

Патенти. 

Авторські 

права.  

Договір про 

аренду.  

Добре ім’я 

«Гудвіл».  

Інші. 

 

Монетарне 

золото.  

Валюта і 

депозити.  

Цінні папери, 

крім акцій 

(векселя, 

облігації 

тощо).  

Акції та інші 

види 

акціонерного 

капіталу.  

Позика.  

Страхові 

технічні 

резерви.  

Інша 

кредиторська 

та дебіторська 

заборгованість. 

Прямі іноземні 

інвестиції.  

Інші. 
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Як бачимо з табл. 9.1, до складу національного багатства 

включають дві великі групи ресурсів – нефінансові і фінансові 

активи. У свою чергу нефінансові активи поділяють на 

виготовлені і невиготовлені, матеріальні і нематеріальні. 

Матеріальною основою виробництва будь-якої продукції є 

основні і оборотні засоби (фонди). Основні засоби (фонди) – 

це засоби діяльності, які багаторазово використовуються у 

процесі створення продукції (продуктів та послуг), а також 

переносять свою вартість на вартість продукції не відразу, а 

частинами. 

Статистика основних засобів – це статистика, яка 

досліджує за допомогою відповідних статистичних методів і 

показників основні засоби. З метою податкового обліку у 

статистиці основних засобів використовують таку 

класифікацію цих засобів: 

- група 1 – будівлі, споруди, їх структурні компоненти, 

передавальні пристрої, а також земельні ділянки.; 

- група 2 – транспортні засоби (усі види транспорту), а 

також меблі, побутові електронні, оптичні, 

електромеханічні прилади та інструменти, інше офісне 

обладнання, устаткування та прилади; 

- група 3 – електронно-обчислювальні машини, інші 

машини для автоматичного оброблення інформації, їх 

програмне забезпечення, інші інформаційні системи, а 

також телефони; 
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- група 4 – інші основні засоби, що не ввійшли до трьох 

перших груп (сільськогосподарські машини і знаряддя, 

робоча і продуктивна худоба, багаторічні насадження та ін). 

Оборотні засоби (оборотні активи) – це мобільна частина 

національного багатства, яка на відміну від основних засобів, 

бере участь тільки в одному операційному циклі, повністю 

переносить свою вартість на вартість готової продукції, 

змінюючи при цьому свою натуральну або грошову форму. 

Оборотні засоби здійснюють кругообіг, при якому окремі їх 

частини перебувають у формі виробничих запасів, а інші – у 

формі грошей та товарів. Одночасно усі оборотні засоби 

оцінюються у грошовій формі. 

Відповідно до цього оборотні засоби поділяють на дві 

групи: 1) оборотні фонди;  2) фонди обігу. Оборотні фонди – 

це оборотні засоби на стадії виробництва продукції (продуктів 

та послуг). До оборотних фондів належать запаси, які 

призначені для виробництва продукції (сировина, матеріали, 

паливо, запасні частини, інструменти, напівфабрикати), а також 

незавершене будівництво, та витрати майбутніх періодів. У 

сільському господарстві до складу оборотних фондів входять 

насіння, корм, фураж, худоба на відгодівлі та молодняк. Фонди 

обігу – це оборотні засоби на стадії обігу (готова продукція, яка 

ще не оплачена покупцями, гроші та їх еквіваленти в касі, на 

рахунках у банках, у розрахунках дебіторської заборгованості 

тощо). Дані про усі оборотні засоби відображені в 
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бухгалтерському балансі: в активі – розміщення цих засобів, в 

пасиві – їх джерела. 

Останнім часом важливого значення набуває дослідження 

інтелектуального капіталу (активів) як складової частини 

національного багатства. Інтелектуальний капітал – це 

нематеріальні активи, які є об’єктом інтелектуальної власності і 

здатні приносити дохід. До інтелектуального капіталу 

відносять: програмне забезпечення ЕОМ, оригінальні витвори 

мистецтва, літератури та розважального жанру, патенти, 

авторські права, добре ім’я «гудвіл», товарні знаки тощо. 

Соціальна статистика – це статистика масових явищ і 

процесів у соціальній сфері діяльності. Важливого значення у 

соціальній статистиці мають такі галузеві статистики як 

статистика населення, статистика житлово-комунального 

комплексу (господарства), статистика освіти і науки, охорони 

здоров’я і навколишнього природного середовища, культури, 

туризму, якості життя людини. 

Статистика житлово-комунального комплексу охоплює 

статистику підприємств, організацій і установ, які надають 

послуги в експлуатації і ремонті житла, у постачанні води, газу, 

електричної та теплової енергії, у зборі і утилізації сміття, а 

також у перевезенні пасажирів міським транспортом 

(автобусами, тролейбусами, трамваями, метро). 

Усе більшого значення у сучасному житті набуває 

статистика охорони здоров’я. Однак дотепер збереглася 
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традиція відносити охорону здоров’я до «невиробничої» галузі 

господарства. Вважається, що медицина нібито нічого не 

виробляє. Є галузь, але немає продукції. Тим часом продукція 

медицини – це здоров’я людей, що виміряється 

збільшенням тривалості життя. Ефективність охорони 

здоров’я виражається тим, що за рахунок підвищення середньої 

тривалості життя працездатного населення можна одержати 

величезні маси додаткових товарів і послуг, що еквівалентно 

росту реальних грошових доходів фізичних і юридичних осіб, а 

також ВВП у масштабах держави. 

З часом усе більшого значення набуває така 

високоприбуткова і престижна галузь сучасної економіки, як 

туризм. Статистика туризму – це статистика відпочинку і 

оздоровлення населення за допомогою подорожей. Туризм – 

це тимчасовий виїзд на термін понад 24 години з місця 

постійного проживання в оздоровчих, пізнавальних, релігійних, 

ділових або професійних цілях без заняття оплачуваною 

діяльністю. Туризм має особливу продукцію у формі 

туристського продукту. Туристський продукт – це тур 

(подорож) з певним комплексом послуг по проживанню, 

харчуванню, екскурсійному та транспортному обслуговуванню 

туриста. Основними статистичними показниками туризму є 

кількість прибуть туристів і надходження (доходи) від туризму.  

Прибуття – це одиниця виміру, прийнята як умовний показник 

числа туристських відвідувань (країни, регіону тощо). 
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Рівень життя населення досліджує статистика якості життя. 

Статистика якості життя – це статистика якості 

використовуваних населенням матеріальних, духовних та 

інших благ при їхній оптимальній кількості й максимально 

можливій середній тривалості життя. Якість життя населення 

виражається в цілій системі статистичних показників, кожний з 

яких характеризує яку-небудь найважливішу сторону якості 

життя людини. У спеціальній літературі існує безліч 

показників, що характеризують якість життя населення. 

Найбільш узагальнюючим і всебічним є індекс людського 

розвитку (human development index), що публікується ООН з 

1990 року. 

Даний індекс – це середня арифметична зважена з трьох 

нормованих середніх показників: середньої тривалості життя 

населення, середнього освітнього рівня з урахуванням кількості 

років навчання і витрат на нього, а також середнього рівня 

доходів, які виміряються показником валового внутрішнього 

продуту на душу населення. Кожний з трьох нормованих 

показників, а також узагальнюючий індекс людського розвитку, 

оцінюється в межах від 0 до 100 % : індекс від 80 до 100 % - 

країни з високим рівнем людського розвитку; від 50 до 79 % - 

середній рівень; нижче 50 % - низький рівень. Індекси 

людського розвитку визначаються для країн, регіонів, чоловіків 

та жінок. Проте ці індекси не відображають таких важливих 

характеристик якості життя, як безпека людей, економічна 
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свобода та ін. Зокрема, у міжнародній практиці вже давно 

обчислюється «індекс економічної свободи» (the economic 

freedom of the index). Тому всі ці індекси взаємно доповнюють 

один одного. 

Найважливішою складовою частиною соціально – 

економічної статистики є адміністративна статистика. 

Латинське слово «адміністрація» (administrätiо) означає 

керівництво, управління. У багатьох країнах термін 

«адміністрація» - це не лише «орган влади», а й будь-яка ланка 

управління. Адміністративна статистика – це статистика 

адміністративної діяльності.  

Розрізняють загальнодержавну адміністрацію, адмі-

ністрацію регіонів, міст, підприємств. Адміністративна 

діяльність також може бути у масштабі держави, регіону, міста, 

підприємства. Відповідно до цього основними галузями 

адміністративної статистики є: 1)  статистика держави;       

2) регіональна статистика; 3) муніципальна (міська) 

статистика;    4)    статистика підприємств. 

 

9.2. Статистика населення 
 

Статистика населення досліджує численність населення, 

його склад, природний та механічний рух, зайнятість та 

безробіття.  

Дані статистики населення використовують на всіх 
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рівнях управління економікою. Для розробки і впровадження 

ефективних програм розвитку держави, її регіонів, міст, усіх 

галузей діяльності завжди потрібна інформація про фактичну та 

перспективну чисельність населення, його склад, розміщення 

по території, природний та механічний рух, зайнятість та 

безробіття. На рівні підприємств, організацій та установ дані 

статистики населення використовують для ефективного 

управління ціновою та соціальною політикою, а також для 

визначення можливих обсягів реалізованої серед населення 

продукції і усіх видів наявних трудових ресурсів – за віком, 

освітою, кваліфікацією тощо. 

Основним джерелом інформації про чисельність і склад 

населення є переписи населення. Найчастіше програми 

перепису населення включають такий перелік персональних 

даних про склад населення, що підлягають реєстрації: 1) стать; 

2) вік; 3) дата і місце народження; 4) сімейний стан;                   

5) національність; 6) рідна мова та володіння мовами;                      

7) громадянство; 8) освіта; 9) джерела засобів існування 

(доходів); 10) зайнятість; рід занять; 11) міграційна активність; 

12) житлові умови. 

Чисельність населення за даними переписів є моментним 

показником. Інтервальними показниками чисельності є середні 

показники за певний період (рік, квартал, місяць тощо). 

Найчастіше середні показники чисельності населення 

визначають за формулою середньої хронологічної: 
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                 1 2 3 nN / 2 N N ... N / 2
N

n 1

+ + + +=
−

  ,             (9.1) 

де N  – середня чисельність населення за  певний період; 

1 2 3N , N ,...N  – чисельність населення на початок рівних 

перiодiв; n-1 – кількість цих періодів. 

Наприклад, чисельність населення міста  К  склала (тис. 

осіб): на початок року – 2710,8; на 1.IV – 2712,0; на 1.VII – 

2713,4; на 1.X – 2715,4; на кінець року – 2718,2. У даному 

випадку середня чисельність населення міста К   за рік 

становила: 

N  = (2710,8/2+2712,0+2713,4+2715,4+2718,2/2)/4=2713,8 тис. осiб. 

Розрізняють наявне та постійно проживаюче населення. 

Наявне населення – це населення, яке знаходиться на 

момент реєстрації на даній території, включаючи 

тимчасово проживаючих осіб. Постійне населення – це 

населення, яке постійно (більше 6 місяців) проживає на 

момент реєстрації на даній території. 

Чисельність населення постійно змінюється під впливом 

природного та механічного руху. Природний рух населення – 

це процес природної зміни його чисельності та складу за 

рахунок народжуваності та смертності. Механічний рух 

населення – це переміщення населення з одних місць 

постійного проживання до інших, в інших районах, регіонах, 

або країнах. Розрізняють внутрішню і зовнішню міграцію. 

Внутрішня міграція – це територіальне переміщення 



 188 

населення в межах країни, а зовнішня міграція – за її межами. 

Рух населення характеризується абсолютними та відносними 

показниками. Основні показники природного руху 

населення: 1) абсолютні показники: кількість народжених (А) і 

померлих (Z) за рік, природний приріст або зменшення (A–Z); 

2) відносні показники:  

коефiцiєнт народжуваності: A
A

K 1000,
N

= ⋅ ‰;     (9.2) 

коефіцієнт смертності: Z
Z

K
N

= 1000,⋅ ‰;      (9.3) 

коефіцієнт природного приросту: n
A Z

K 1000,
N

−= ⋅  ‰;   (9.4) 

де N - загальна чисельність населення за певний період. 

Відносні показники обчислюються в проміле (‰), тобто у 

розрахунку на 1000 осіб. 

Основні показники механічного руху населення:             

1) абсолютні показники: кількість прибулих (Е) і вибулих (G) 

на постійне місце проживання, механічний приріст (Е–G); 

2) відносні показники: 

коефіцієнт прибуття населення: E
E

K 1000,
N

= ⋅ ‰ ;    (9.5) 

коефіцієнт вибуття населення: G
G

K
N

= 1000,⋅ ‰ ;    (9.6) 

коефiцiєнт механічного приросту: m
E G

K 1000,
N

−= ⋅ ‰ ; (9.7) 

де N - загальна чисельність населення за певний період. 
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 Підсумковими показниками руху населення є: 

1) загальний приріст або зменшення населення : 

N (A Z) (E G)∆ = − + − ;       (9.8) 

2) коефіцієнт загального приросту: 

N
(A Z) (E G)

K 1000
N

− + −= ⋅ ,‰ .     (9.9) 

Для обґрунтування економічної та соціальної політики 

важливе значення має дослідження зайнятості та безробіття 

населення. За міжнародними стандартами до зайнятого 

населення відносять особи, які виконували будь-яку роботу, 

що дає доход. Такий підхід дозволяє охопити всі існуючі в 

країні види зайнятості, включаючи нерегулярну, випадкову та 

короткотермінову. До економічно активного населення за 

визначенням Міжнародної організації праці (МОП) відносять 

населення віком від 15-70 років, яке може виконувати будь-яку 

роботу, що дає доход, тобто це загальна чисельність зайнятого 

населення та безробітних. 

Безробітні – це особи у віці 15-70 років, які не мають 

роботи, шукають її, готові приступити до роботи протягом 

найближчих двох тижнів, а також зареєстровані в 

державній службі зайнятості.  

Основні показники рівня зайнятості та безробіття:         

1) абсолютні показники: кількість зайнятого ( ТN ) та 

економічно активного ( аN ) населення, кількість 
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безробітних( ВN ); 

2) відносні показники: загальний коефіцієнт зайнятості 

населення: 

TK = ТКількість зайнятого населення (N )

Загальна кількість населення (N)
100⋅ %; (9.10) 

коефіцієнт зайнятості економічно активного населення: 

a
A

Кількість економічно активного населення (N )
= 100

Загальна кількість населення (N)
K ⋅ %; (9.11) 

коефіцієнт безробіття: 

B
В

a

Кількість безробітних (N )
= 100
Кількість економічно активного населення (N )

K ⋅ %; (9.12) 

Дані коефіцієнти можуть виражатися у відсотках або в 

проміле. 

За працездатним віком населення поділяється на групи:     

1) молодше працездатного віку (до 16 років); 2) працездатний 

вік (жінки – 16-54 років; чоловіки – 16-59 років); старіше 

працездатного віку (жінки – старіше 55 років, чоловіки – 60 

років). Основні показники складу населення за 

працездатним віком: 1) абсолютні показники: кількість 

населення молодше працездатного віку (до 16 років), 

працездатного віку та старіше працездатного віку; 2) відносні 

показники: коефіцієнт демографічного навантаження 

працездатного населення дітьми та підлітками: 

Y
Населення молодше працездатного віку

= 1000
Населення працездатного віку

K ⋅ ,‰; (9.13) 
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коефіцієнт демографічного навантаження пенсіонерами: 

L
Населення  старіше  працездатного  віку

= 1000
Населення  працездатного  віку

K ,⋅ ‰; (9.14) 

коефіцієнт загального демографічного навантаження 

населення непрацездатного віку на працездатне: 

W
Населення  непрацездатного  віку

= 1000
Населення  працездатного віку

K ,
 

⋅ ‰.  (9.15) 

 Числовий приклад розподілу населення міста за 

працездатним віком, а також розрахунок коефіцієнтів 

демографічного навантаження працездатного населення 

наведено в табл. 4.3. та в поясненнях до неї. 

 

9.3. Статистика національних рахунків 
 

Найважливішим досягненням стандартизації у статистиці є 

впровадження всесвітнього статистичного стандарту – Системи 

національних рахунків ООН (SNA of UN). CHP дозволила  

стандартизувати найважливішу статистичну інформацію, а 

також методи її моделювання, збирання, аналізу і 

використання. 

Система національних рахунків – це система рахунків і 

балансів найважливіших макроекономічних показників, 

яка розроблена за міжнародними стандартами ООН. У        

1951 р. статистична комісія ООН розробила першу «редакцію» 

СНР, у 1968 р. – другу і 1993 р. – третю. СНР з успіхом 

використовується майже в усіх країнах світу. Національні 
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рахунки будуються для наступних чотирьох рівнях:                       

1) консолідовані рахунки (для економіки країни в цілому);                

2) рахунки для секторів економіки; 3) рахунки для галузей 

(сфер діяльності) економіки; 4) рахунки для окремих 

економічних операцій. 

Сектор – це сукупність інституційних одиниць, які мають 

схожі цілі, однорідні функції і джерела фінансування. 

Інституційна одиниця – це господарська одиниця, яка веде 

повний набір бухгалтерських рахунків і є юридичною 

особою, тобто може самостійно приймати рішення, 

розпоряджатися своїми матеріальними і фінансовими 

ресурсами, а також має свій банківський рахунок, своє 

приміщення (адресу), печатку. Відповідно до СНР дані для 

побудови національних рахунків поступають від 

інституційних одиниць, які групуються у шість секторів:               

1) сектор нефінансових корпорацій (підприємства і 

організації усіх форм власності, які виробляють продукти і 

нефінансові послуги); 2) сектор фінансових корпорацій 

(інституційні одиниці, які надають фінансові послуги: банки, 

фінансові фонди, страхові компанії тощо); 3) сектор органів 

державного управління (державні установи і організації, що 

фінансуються з держбюджету); 4) сектор некомерційних 

організацій, що обслуговують домашні  господарства  

(політичні  партії,  профспілки,  асоціації  тощо);  

5) сектор домашніх господарств (домашні господарства 
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фізичних осіб, включаючи  підсобні  господарства, що не 

мають статусу юридичної особи);  

6) сектор «інший світ» (закордонні економічні одиниці, які 

здійснюють операції з вітчизняними інституційними 

одиницями). 

Основним узагальнюючим показником СНР є валовий 

внутрішній продукт. ВВП – це вартість усіх продуктів та 

послуг, які створені для кінцевого споживання на 

економічній території країни за певний період (як правило за 

рік). ВВП не включає вартості проміжного споживання 

продуктів та послуг, тобто вартості спожитих у процесі 

виробництва предметів праці: сировини, матеріалів, палива, 

електроенергії тощо. Економічна територія країни – це 

територія, якою адміністративно керує уряд даної країни, а 

також у межах якої особи, товари і гроші можуть вільно 

переміщуватися. Економічна теорія країни включає її 

повітряний простір, територіальні води, континентальний 

шельф, «територіальні анклави» за кордоном (посольства, 

консульства тощо) та виключає територіальні анклави інших 

країн на своїй території. 

ВВП розраховується трьома методами: 1) виробничим;       

2) розподільним; 3) кінцевого споживання. При виробничому 

методі ВВП визначають як суму валових доданих вартостей 

(W) усіх видів економічної діяльності з доданням чистих 

податків (N) на продукти та імпорт: 
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 ВВП = ΣW + N.         (9.16) 

Валова додана вартість – це первинні доходи, які 

створюються інституційними одиницями та 

розподіляються між ними. Обсяг W розраховують як різницю 

між показниками валового випуску (Q) продуктів і послуг і їх 

проміжного споживання (V): 

  ΣW = Σ (Q–V).       (9.17) 

Чисті податки (N) визначають як різницю між податками 

та субсидіями на продукти. 

При розподільному методі ВВП розраховують як суму 

первинних розподілених доходів: 

ВВП = S+(P1+P2+P3+P4+P5)+A+N n             (9.18) 

де  S – оплата праці найманих працівників (включаючи 

відрахування на соцстрах); P1 ̶ доход від індивідуальних 

вкладень; P2 ̶ дивіденди; P3 ̶ нерозподілений прибуток 

інституційних одиниць; P4 ̶  доходи від проценту за 

використання грошового капіталу; P5 ̶  доходи від оренди;              

А – споживання основного капіталу; Nn – чисті податки на 

виробництво та імпорт.  

 Споживання основного капіталу – це сума витрат на 

амортизацію, капітальний ремонт та на вибулі основні фонди.  

 За методом кінцевого споживання ВВП визначають як 

суму кінцевого споживання (кінцевих витрат) продуктів і 

послуг: 
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  ВВП = G + C + K + E ,                     (9.19) 

де G – витрати на кінцеве споживання державних установ 

(сектор органів державного управління); C – індивідуальні 

споживчі витрати населення (сектор домашніх господарств та 

некомерційних організацій, що їх обслуговують); K – валове 

нагромадження (нагромадження основного капіталу, запасів 

матеріальних оборотних коштів та цінностей);  E – чистий 

експорт. 

 Чистий експорт – це різниця (сальдо) між експортом і 

імпортом продуктів (товарів) і послуг. 

 Розглянемо методи розрахунку ВВП на прикладі умовних 

даних СНР (табл. 9.2) 

Таблиця 9.2 

Макроекономічні показники країни за рік 

Показники 
Позначення і 

формули розрахунку 
Млн. 
грн. 

1 2 3 
1. Валовий випуск (в основних цінах) 

2. Проміжне споживання…………………. 

3. Валова додана вартість………………… 

4. Чисті податки на продукти……………. 

5. Оплата праці найманих працівників….. 

6. Доход від індивідуальних вкладень…… 

7. Дивіденди……………………………….. 

8. Нерозподілений прибуток інституційних 

одиниць………………………… 

9. Доходи від відсотку за використання 

грошового капіталу…………………….. 

Q 

V 

W = Q –V 

N 

S 

P1 

P2 

 

P3 

 

P4 

2167384 

1318108 

849276 

111444 

467294 

61486 

29686 

 

25844 

 

72150 
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1 2 3 
10. Доходи від оренди…………………….. 

11. Чистий прибуток економіки..…………. 

12. Споживання основного капіталу……... 

13. Валовий прибуток……………………... 

14. Чисті податки на виробництво та 

імпорт…………………………………… 

15. Витрати на кінцеве споживання 

державних установ……………………... 

16. Індивідуальні споживчі витрати 

населення……………………………….. 

17. Валове нагромадження основного 

капіталу…………………………………. 

18. Валове нагромадження запасів 

матеріальних оборотних коштів………. 

19. Валове нагромадження цінностей 

(придбання мінус вибуття)……………. 

20. Валове нагромадження ……………….. 

21. Чистий експорт товарів та послуг……. 

P5 

P=P1+P2+P3+P4+P5 

A 

PQ = P + A 

 

Nn 

 

G 

 

C 

 

K1 

 

K2 

 

K3 

K= K1+ K2+K3 

E 

6629 

195795 

136903 

332698 

 

160728 

 

236384 

 

527871 

 

194065 

 

962 

 

980 

196007 

458 

Визначимо валовий внутрішній продукт трьома методами: 

1. Виробничий метод: 

ВВП = (2167384 – 1318108) + 111444 = 960720 млн. грн. 

2. Розподільний метод: 

ВВП = 467294 + (61486 + 29686 + 25844 + 72150 + 6629) + 

+ 136903 + 160728 = 960720 млн. грн. 

3. Метод кінцевого споживання: 

ВВП = 236384 + 527871 + (194065 + 962 + 980)  + 458 =    

= 960720 млн. грн. 
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Дані методи дозволяють проаналізувати склад та структуру 

ВВП на усіх  трьох стадіях його руху: від стадії виробництва 

продуктів та послуг до стадії їх кінцевого споживання. 

Виробничий метод характеризує внесок кожної галузі і сектора 

економіки на стадії створення ВВП. Розподільний метод 

дозволяє проаналізувати склад і структуру ВВП на стадії його 

розподілу між оплатою праці найманих працівників, витратами 

на споживання основних фондів, податками, а також різними 

видами доходів. Метод кінцевого споживання характеризує 

склад і структуру кінцевого споживання продуктів і послуг на 

стадії використання ВВП за основними його напрямками: 

витрат державних установ, населення, нагромадження 

основного капіталу, оборотних коштів та цінностей, 

формування позитивного сальдо між експортом та імпортом. 

Поряд з ВВП іншим головним макроекономічним 

показником є валовий національний доход (ВНД), який до 

прийняття у 1993 році третьої редакції СНР називався валовим 

національним продуктом (ВНП). Цей показник визначається як 

ВВП плюс сальдо доходів переданих (сплачених) іншим 

країнам і одержаних від інших країн (Рв): 

                  ВНД = ВВП + Pв                                               (9.20) 

Якщо, наприклад, сальдо доходів переданих іншим країнам 

і одержаних від інших країн дорівнює 7585 – 770 = 6815 млн. 

грн., то за даними табл. 9.2 ВНД складає: 

ВНД = 960720 – 6815 = 953905 млн. грн. 
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Як правило, для розвинених країн ВНД > ВВП, а для країн з 

перехідною економікою ВНД < ВВП. 

Національні рахунки будуються аналогічно бухгалтерським 

рахункам. Кожна операція реєструється  двічі: один раз на 

одному рахунку як надходження ресурсу, другий – на другому 

рахунку за тією ж вартістю як використання цього ресурсу. 

Кожен рахунок СНР – це балансова таблиця, у якій 

розрахунковим шляхом забезпечується рівність (баланс) між 

двома взаємопов’язаними частинами: «Ресурси» = 

«Використання цих ресурсів» (табл. 9.3). 

 

Таблиця 9.3 

Макет балансової таблиці національного рахунку СНР 

Ресурси Сума 
Використання 
ресурсів 

Сума 

Статті ресурсної 

частини рахунку: 

1. Перша стаття 

2. Друга стаття 

3. Третя стаття 

      І т.д. 

 Статті використання 

ресурсів: 

1. Перша стаття 

2. Друга стаття 

І т.д.  

 

Усього ресурсів 

(баланс) 

 Усього використання 

ресурсів (баланс) 

 

Розглянемо основні рахунки СНР за даними табл. 9.2 
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І. Рахунок виробництва 

 

Ресурси 
Млн. 
грн. 

Використання 
ресурсів 

Млн. 
грн. 

1. Валовий випуск продуктів і 

послуг в основних цінах (за 

спеціальними розрахунками 

основних цін, які не залежать 

від величини податків і 

субсидій)……………………. 

2. Чисті податки на продукти 

3. Валовий випуск продуктів і 

послуг у ринкових цінах 

(стаття 1+2)………………….. 

 

 

 

 

 

2167384 

111444 

 

 

2278828 

1.  Проміжне 

споживання… 

2.  ВВП у 

ринкових 

цінах………… 

 

 

1318108 

 

 

960720 

Усього (ст.3) 2278828 
Усього 

(ст. 1+2) 
2278828 

Усі рахунки мають балансуючу статтю, що забезпечує 

баланс (рівність) ресурсної частини рахунку з частиною 

використання цих ресурсів. Балансуючою статтею рахунку 

виробництва є ВВП у ринкових цінах, яка відображається в 

цьому рахунку в частині «Використання» і переноситься на 

рахунок утворення доходів в частину «Ресурси». Балансуюча 

стаття розраховується як різниця між обсягами ресурсів і їх 

використанням. У даному випадку: ВВП = 2278828 – 1318108 = 

= 960720 млн. грн. 
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ІІ. Рахунок утворення доходів 

 

Ресурси 
Млн. 
грн. 

Використання ресурсів 
Млн. 
грн. 

1.  ВВП у 

ринкових 

цінах… 

 

 

960720 

1.   Оплата праці найманих працівників  

2.  Чисті податки на виробництво та імпорт  

3.  Валовий прибуток економіки (валовий 

змішаний доход) – усього………………… 

          у тому числі: 

3.1 Споживання основного капіталу… 

3.2 Чистий прибуток економіки……… 

у тому числі: 

3.2.1 Доход від індивідуальних вкладень 

3.2.2 Дивіденди ………………………… 

3.2.3 Нерозподілений прибуток 

інституційних одиниць ………… 

3.2.4 Доходи від відсотку за 

використання грошового капіталу 

3.2.5 Доходи від оренди ……………… 

467294 

160728 

 

332698 

 

136903 

195795 

 

61486 

29686 

 

25844 

 

72150 

6629 

Усього 960720 Усього (ст. 1+ 2 + 3) 960720 

Балансуючою статтею рахунку утворення доходів є валовий 

прибуток економіки (PQ), який фіксується в цьому рахунку в 

частині «Використання» і переноситься на частину «Ресурси» 

рахунка розподілу первинних доходів. 

PQ = 960720 – (467294 + 160728) = 332698  млн. грн. 
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ІІІ. Рахунок розподілу первинного доходу 

 

Ресурси 
Млн. 

грн. 
Використання ресурсів 

Млн. 

грн. 

1. Валовий прибуток 

економіки …………… 

2. Оплата праці 

найманих 

працівників…………. 

3. Чисті податки на 

виробництво  

та імпорт…………….. 

4. Доходи від 

власності, одержані 

від інших країн ……... 

 

332698 

 

 

467294 

 

 

160728 

 

 

770 

1. Доходи від 

власності, передані 

(сплачені) іншим 

країнам  …………….. 

2. Валовий 

національний доход 

(ресурси – ст. 1)…….. 

 

 

 

7585 

 

 

953905 

 

Усього  

(ст. 1 + 2 + 3 + 4) 
961490 Усього (ст. 1 + 2) 961490 

 

Балансуючою статтею цього рахунку є валовий 

національний доход, який фіксується в частині «Використання»  

і переноситься на частину «Ресурси» рахунка вторинного 

розподілу доходів. 
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IV. Рахунок вторинного розподілу доходів 

 

Ресурси 
Млн. 

грн. 
Використання ресурсів 

Млн. 

грн. 

1. Валовий 

національний 

доход………………. 

2. Поточні податки на 

доходи, майно тощо, 

одержані від інших 

країн………………… 

3. Інші поточні 

трансферти, одержані 

від інших 

країн……………. 

 

 

953905 

 

 

 

60 

 

 

 

7713 

1. Соціальні допомоги, 

крім допомог у натурі, 

сплачені іншим 

країнам………………….. 

2. Інші поточні 

трансферти, передані 

іншим країнам ………….. 

3. Валовий наявний 

національний доход 

(ресурси – ст. 

1+2)………………………. 

 

 

 

110 

 

 

1306 

 

 

 

960262 

Усього 961678 Усього 961678 

 

Валовий наявний національний доход є балансуючою 

статтею, яка фіксується в частині «Використання» цього 

рахунку і переноситься в частину «Ресурси» рахунка 

використання наявного національного доходу. 
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V. Рахунок використання наявного національного 

доходу 

 

Ресурси 
Млн. 

грн. 
Використання ресурсів 

Млн. 

грн. 

 

1. Валовий 

наявний 

національни

й 

доход……… 

 

 

 

 

960262 

 

1. Кінцеві споживчі 

витрати…………………….. 

    у тому числі: 

1.1. Витрати на кінцеве 

споживання державних 

установ…………………… 

1.2. Індивідуальні 

споживчі витрати 

населення………………. 

 

2. Валове 

нагромадження………… 

 

 

764255 

 

 

 

236384 

 

 

527871 

 

 

196007 

Усього 960262 Усього 960262 

Валове нагромадження – це балансуюча стаття, яка 

фіксується в цьому рахунку в частині «Використання» і 

переноситься в частину «Ресурси» рахунка операцій із 

капіталом. 
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VI. Рахунок операцій з капіталом 

 

Ресурси 
Млн. 

грн. 
Використання ресурсів 

Млн. 

грн. 

 

1. Валове 

нагромадження 

(переноситься з 

рахунку V)…………… 

2. Капітальні 

трансферти, одержані 

від інших країн (+) … 

3. Капітальні 

трансферти передані 

іншим країнам (-) …… 

 

 

 

 

196007 

 

 

7773 

 

 

1416 

 

1. Валове нагромадження 

основного капіталу ……… 

2. Споживання основного 

капіталу (-) ……………… 

3. Зміна запасів 

матеріальних, оборотних 

коштів…………………… 

4. Валове нагромадження 

цінностей………………… 

5. Чисте кредитування (+) 

або чисте запозичення (-)… 

 

 

194065 

 

136903 

 

 

962 

 

980 

 

143260 

Усього (ст.1+2-3)  202364 Усього 202364 

 

Для даного рахунку балансуючою статтею є чисте 

кредитування (+) або чисте запозичення (–). На рівні 

економіки в цілому чисте кредитування (+) або чисте 

запозичення (–) показує чисту кількість ресурсів, які держава 

надає в розпорядження іншим країнам або які інші країни 

надають державі. 
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VII. Рахунок продуктів (товарів) та послуг 

Цей рахунок будується за такою схемою: 

Ресурси 
Млн. 

грн. 
Використання ресурсів 

Млн. 

грн. 
 

1. Випуск 

продуктів 

(товарів) і послуг 

у ринкових цінах. 

2. Імпорт товарів 

і послуг. 

 

 

 

1. Проміжне споживання. 

2. Кінцеві споживчі витрати. 

3. Валове нагромадження 

основного капіталу. 

4. Валове нагромадження запасів 

матеріальних оборотних коштів. 

5. Валове нагромадження 

цінностей. 

6. Експорт товарів і послуг. 

 

 

 

Усього (ст.1+2)  Усього (ст. 1+2+3+4+5+6)  

 

Даний рахунок є узагальнюючим рахунком виробництва та 

використання продуктів та послуг по економіці в цілому. 

Кожна частина рахунку («Ресурси» і «Використання ресурсів») 

складається самостійно на основі незалежних потоків 

статистичної інформації. Це потрібно для підвищення 

надійності узагальнюючих показників СНР. Для досягнення 

балансу двох частин рахунку розраховують «статистичну 
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розбіжність». 

У СНР фінансову діяльність характеризує фінансовий 

рахунок, а зовнішньоекономічну – рахунки сектору «інший 

світ», які включають рахунок поточних операцій, рахунок 

капітальних витрат і фінансовий рахунок зовнішніх операцій. В 

Україні у рамках СНР статистичні органи областей, АР Крим, 

м. Києва та Севастополя розробляють спеціальні «Зведені 

таблиці валового випуску доданої вартості за рік». 

Динаміку показників СНР обчислюють за допомогою 

відповідних індексів. Наприклад, динаміку загальної інфляції 

ВВП визначає індекс-дефлятор ВВП (див. пп. 7.5). 

 

9.4. Основи статистики підприємства 
 

Підприємство – це інституційна одиниця, яка виробляє 

продукцію у формі продукту або послуги, а також має право 

юридичної особи. Ознаками юридичної особи є зафіксована в 

статуті фірмова назва, печатка, розрахункових рахунок у банку 

та ведення повного бухгалтерського обліку зі складанням 

балансу. 

Результатом виробничої діяльності підприємства є 

продукція. За ступенем готовності розрізняють готову і 

неготову продукцію. Готова продукція – це продукція, яка 

готова до продажу і споживання населення або іншими 

інституційними одиницями. Найчастіше неготова продукція – 
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це напівфабрикати і незавершене виробництво.  

В статистиці промислових підприємств розрізняють 

готові вироби, напівфабрикати та незавершене виробництво. 

Готові вироби – це кінцеві продукти виробництва, які 

пройшли всі стадії обробки, а також мають документальне 

підтвердження підприємства і замовника про свою готовність 

та якість. Напівфабрикати – це неготові продукти, які 

закінчили обробляти у межах лише однієї одиниці (цеху). 

Незавершене виробництво – це неготові продукти у процесі 

виробництва, які ще не набули закінченого товарного виду і не 

мають документального підтвердження підприємства і 

замовника про свою готовність. 

У статистиці будівельних підприємств (організацій) 

готова продукція – це будинки і споруди, які повністю готові 

для використання населенням або інституційними одиницями, 

що документально підтверджено замовником. Незавершене 

будівництво – це неготові будинки й споруди, які не прийняті 

замовником. 

У статистиці сільськогосподарських підприємств і 

фермерських господарств готова продукція – це повністю 

готовий до споживання урожай сільськогосподарських культур, 

а також готова продукція тваринництва (м’ясо, молоко, яйця, 

мед, вовна тощо). 

У статистиці транспортних підприємств готова продукція 

– це якісні, повністю надані послуги по перевезенню вантажів та 
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пасажирів. Перевезення вантажів вимірюється вантажообігом у 

тонно-кілометрах, а пасажирів – пасажиро-обігом у пасажиро-

кілометрах (на морському транспорті – у тонно-милях і 

пасажиро-милях). Обсяги вантажообігу і пасажирообігу 

обчислюють як суму добутку маси окремих видів вантажу (у 

тоннах) або кількості пасажирів і відстані, на яку вони 

перевозяться (у км або милях). 

Продукція підприємства характеризується системою таких 

основних грошових показників: 

1) валова продукція (QB); 

2) товарна продукція (QТ); 

3) реалізована продукція (QР). 

Валова продукція – це валовий випуск продуктів і 

послуг підприємства за певний період ( рік, квартал, місяць 

тощо). У валову продукцію включають готову продукцію, а 

також неготову продукцію, яка відпущена за межі 

підприємства, тобто: 

QB = вартість готових виробів + вартість напівфабрикатів, 

відпущених на сторону + продукція підсобних, побічних та 

допоміжних виробництв (цехів), яка відпущена на сторону + 

вартість робот на замовлення зі сторони ± зміна залишків 

незавершеного виробництва (залишки на кінець мінус залишки 

на початок даного періоду). 

Товарна продукція – це продукція, що призначена до 

реалізації. Реалізована продукція – це продукція, яка 
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одержана замовником і оплачена ним (гроші надійшли на 

розрахунковий рахунок підприємства). 

Динаміка обсягу продукції підприємства 

характеризується базисними і ланцюговими індексами 

фізичного обсягу продукції (див. пп. 7.3 та 7.4).  

Економічну і соціальну діяльність персоналу підприємств 

досліджує статистика праці, яка охоплює статистику складу і 

чисельності персоналу підприємств, статистику робочого часу, 

продуктивності і оплати праці. Розрізняють шість основних 

категорій персоналу підприємств: 1) робітники; 2) учні;             

3) інженерно-технічні працівники (ІТП); 4) службовці;               

5)   молодший обслуговуючий персонал (МОП);    6)   охорона. 

Робітники – це особи найманої праці, які безпосередньо 

зайняті випуском продукції, виконанням робіт, здійсненням 

ремонту і наглядом за участкуванням, переміщенням вантажів 

тощо. Учні – особи, які навчаються безпосередньо на 

підприємстві для того, щоб стати робітниками. Інженерно-

технічні працівники – це особи, які здійснюють 

організаційно-технічне  керівництво виробничим процесом. 

Службовці – це особи, які виконують адміністративно-

господарські та офісні функції; до них відносять робітників 

збуту і постачання, статистики, обліку і діловодства. 

Молодший обслуговуючий персонал – це особи, зайняті 

обслуговуванням службових приміщень – прибиральниці 

невиробничих приміщень, двірники, кур’єри, гардеробники 
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тощо. Охорона – це особи сторожевої та противопожежної 

охорони підприємств. 

У міжнародній статистиці розрізняють категорії «білих», 

«синіх» та «сірих» комірців. Білі комірці (англ. white collars) – 

інженерно-технічні працівники і офісні службовці. Сині 

комірці (blue collars) – робітники підприємств, сірі комірці – 

працівники галузей соціальної сфери. Дані назви походять від 

того, що робітники підприємств часто носять синій одяг, а 

офісні працівники і ІТП – білу сорочку з краваткою. 

Чисельність усіх працівників підприємств називають 

списковою чисельністю. До спискового складу підприємств 

не включають сумісників, працівників, які не перебувають у 

штаті або залучені для виконання разових робіт, учнів 

навчальних закладів, котрі проходять виробничу практику та ін. 

До середніх показників чисельності персоналу підприємств 

відносять середню спискову, середню явочну і середню 

чисельність фактично працюючих. Середня спискова 

чисельність – це середня чисельність зі спискового складу 

працівників за усі календарні дні даного періоду, 

включаючи святкові і вихідні дні. Чисельність за дані 

неробочі дні фіксується на рівні попереднього дня. 

Середньоспискова чисельність працюючих за період ( СT ) може 

визначатися двома основними способами:  

1) як відношення суми спискової чисельності працюючих за 
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усі календарні дні періоду (Σ СТ ) до числа календарних днів 

цього періоду ( KТ ):   

СT = С

K

T
T
∑

.        (9.21)

  

2) як сума явок ( ЯT∑ ) та неявок ( НТ∑ ) на роботу до числа 

календарних днів періоду: 

  СT = Я Н

К

T Т
Т

∑ +∑
.       (9.22) 

 Середньоспискову чисельність за період більш ніж місяць 

(за квартал, рік) визначають як середньоарифметичну із 

помісячних середньоспискових даних статистичної звітності. 

 Середня явочна чисельність визначається діленням суми 

явок за всі дні на число робочих днів ( РT ) періоду: 

  Я
Я

Р

Т
T

Т
∑= .        (9.23) 

 У обліку явки – це сам факт явки на роботу осіб 

спискового складу. 

 Середня чисельність фактично працюючих 

розраховується діленням суми фактично відпрацьованих днів 

( ФT∑ ) на число робочих днів періоду: 

  Ф
Ф

Р

Т
Т

Т
∑= .        (9.24) 

Розглянемо розрахунок показників середньої чисельності 

персоналу підприємства на прикладі даних табл.  9.4 . 
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                       Таблиця 9.4 

Чисельність персоналу підприємства за тиждень 

Показники 

Дні тижня 

1 2 3 4 5 6 
7 

(неділя) 

Спискова чисельність  

персоналу…………… 

Явки на роботу…… 

Цілодобові простої… 

 

285 

263 

3 

 

285 

263 

2 

 

285 

263 

3 

 

287 

262 

1 

 

289 

264 

1 

 

289 

- 

- 

 

289 

- 

- 

 

За даними табл. 9.4 середньоспискова чисельність 

персоналу підприємства за тиждень становить:  

1) перший спосіб розрахунку: = СT = C

K

T
T
∑

= 

=
285 285 285 287 289 289 289

7

+ + + + + +
 
= 287 осіб; 

2) другий спосіб розрахунку: СT = Я Н

К

T Т
Т

∑ +∑
= 

=
(263 263 263 262 264) (22 22 22 25 25 289 289)

7

+ + + + + + + + + + + =
 

= 287 осіб. 

Середня явочна чисельність персоналу за тиждень: 

Я
Я

Р

Т
T

Т
∑= 263 263 263 262 264

263
5

+ + + += =  особи. 

Середня чисельність фактично працюючих: Ф
Ф

Р

Т
Т

Т
∑= =  
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=
(263 263 263 262 264) (3 2 3 1 1)

261
5

+ + + + − + + + + =  особа. 

 Для характеристики використання чисельності персоналу 

підприємства визначають коефіцієнт використання 

спискового складу Я
C

С

100
T

K
T

⋅= %  і коефіцієнт використання 

явочного складу Ф
Я

Я

100
Т

К
Т

= ⋅ %. За даними табл. 9.4 

коефіцієнт використання спискового складу становить:  

C
263

100
287

K = ⋅
 

=  91,6% і коефіцієнт використання явочного 

складу : Я
261

99, 2
263

К = = % . 

Важливе значення для підприємства мають показники 

використання робочого часу. Основними одиницями обліку 

робочого часу є людино-день і людино-година. Для 

характеристики використання робочого часу визначають: 

коефіцієнти використання календарного і табельного фонду 

робочого часу, а також коефіцієнти використання робочого 

періоду і тривалості робочого дня. Календарний фонд 

робочого часу ( KF ) – це сума явок і неявок працівників на 

роботу: K Я НF T Т=∑ +∑ . За даними табл. 9.4 календарний 

фонд становить:  

KF   = (263+263+263+262+264)+(22+22+22+25+25+289+289) =            

= 2009 людино-днів. 
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Табельний фонд робочого часу (FT) менший від 

календарного на суму   неявок   у   людино-днях   у   святкові   

та   вихідні   дні.   Фактично відпрацьований фонд робочого 
часу (FФ) – це фактично відпрацьовані людино-дні. У даному 

випадку ці фонди становлять:  

FT   =  2009 – (289+289) = 1431 людино-день.  

FФ = (263+263+263+262+264) – (3+2+3+1+1) = 1305 людино-днів. 

Коефіцієнт використання календарного фонду ( KK ) - 

це відношення у відсотках фактично відпрацьованого фонду 

робочого часу до календарного: 

          
Ф

K
K

F
K 100%.

F
= ⋅   (9.25) 

Коефіцієнт використання табельного фонду ( ТK ) - це 

відношення у відсотках фактично відпрацьованого фонду до 

табельного: 

         
Ф

T
T

F
K 100%.

F
= ⋅  (9.26) 

За      даними      табл. 9.4      ці      коефіцієнти      становлять: 

KK  = (1305/2009) · 100 = 65,0 % та ТK  = (1305/1431)100 = 91,2 %. 

Відповідно до цього резерви використання календарного фонду 

становлять 35,0 % та табельного фонду - 8,8 %. 

Коефіцієнт використання робочого періоду ( РK ) - це 

відношення у відсотках середньої фактичної тривалості 

робочого періоду ( рL ) до тривалості робочого періоду за 
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планом або нормою ( nL ): 

         
p

p
n

L
K 100%

L
= ⋅  (9.27) 

Середню фактичну тривалість робочого періоду визначають 

діленням відпрацьованих людино-днів на середньоспискову 

чисельність працівників за цей період. У даному випадку 

середньоспискова чисельність працівників за робочі дні дорівнює: 

рT  = (285+285+285+287+289)/5 = 286 осіб. Середня фактична 

тривалість робочого періоду (тижня): pL = 1305/286 = 4,56 дня. 

Коефіцієнт використання робочого періоду становить:  

Kp = (4,56/5) ×100 = 91,2%. 

Коефіцієнт тривалості повного робочого дня - це 

відношення у відсотках середньої фактичної тривалості повного 

робочого дня ( ДL ) до нормативної або встановленої (режимної) 

тривалості робочого дня ( ВL ): 

          
Д

Д
В

L
K 100%

L
= ⋅ . (9.28) 

Середню фактичну тривалість повного робочого дня 

розраховують як відношення відпрацьованих людино-годин до 

відпрацьованих людино-днів. Наприклад, додатково до даних табл. 

9.4 відомо, що персонал підприємства відпрацював за тиждень 10832 

людино-годин, включаючи понаднормований час. Середня 

встановлена тривалість робочого дня 8 годин. Середня фактична 

тривалість повного робочого дня становить: ДL  = (8,3/8) 100  = 103,8%. 

Отже, встановлена тривалість робочого дня була використана на 

103,8% за рахунок понад нормованого часу. 
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Важливою характеристикою підприємства є продуктивність  

праці персоналу. 

Продуктивність праці - це кількість виробленої продукції за 
одиницю робочого часу. Рівень продуктивності праці може 
характеризуватися виробіткою продукції і трудомісткістю одиниці 

продукції. Виробітка (V) - це кількість продукції у грошових, 

натуральних або в умовних одиницях виміру (Q), яка 

виготовлена у розрахунку на одну середньоспискову особу 

персоналу (Т) або на одиницю витрат робочого часу: V = Q/Т. 

Витрати робочого часу на виробництво продукції можуть бути 

виражені у людино-годинах, людино-днях або у 

середньосписковій кількості персоналу за певний період. 

Трудомісткість одиниці продукції (t) - це витрати робочого 

часу (Т) на виробництво одиниці продукції , тобто це показник, 

обернений до виробітки : t = Т/Q. 

Діленням обсягу продукції (Q) на витрати робочого часу (Т) у 

людино-годинах, людино-днях і середньоспискової чисельності 

персоналу за період розраховують середньогодинний, 
середньоденний і середньорічний (квартальний, місячний) 
виробіток. Наприклад, за даними табл. 8.1 середньорічний 

виробіток продукції підприємства за поточний рік на одну особу 

становить: V = 227574000/1470 = 154812 грн. Середньоденний 

виробіток: v = 227574000/331480 = 686,54 грн. 

Між показниками середньогодинного (vr), середньоденного 

(v) і середньорічного виробітку (V) є такі мультиплІкативні 

взаємозв'язки: V=аv та V=аbvr, де а - середня фактична тривалість 

робочого року у днях; b - середня тривалість робочого дня у 

годинах; vr, - середньогодинний виробіток продукції. 
Методику індексного аналізу впливу середньоденної 

продуктивності праці (v) і середньої фактичної тривалості робочого 
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року (а) на найважливіші показники підприємства - на обсяг 

реалізованої продукції, чистий прибуток і середньорічну загальну 

продуктивність праці персоналу наведена в пп. 8.3 та 8.5. 

Важливі соціальні проблеми оплати праці досліджує 

статистика доходів  персоналу підприємства. Повний дохід 

персоналу розділяють на дві частини: 1) фонд заробітної плати;       

2) інші доходи, які залежать від підприємства. Інші доходи 

включають: дивіденди і відсотки з акцій і інших цінних паперів 

підприємства; участь персоналу у щорічному розподілі чистого 

прибутку підприємства, відрахування підприємства на соціальне 

страхування (згідно до стандартів СНР), надбавки до пенсій, 

одноразові винагороди, премії, компенсації тощо. Місячний 

(повний) фонд заробітної плати – це вся заробітна плата 

персоналу за місяць. Місячний фонд включає дві частини:        

1) денний фонд заробітної плати;  2) оплату неробочих днів: 

оплату чергових і додаткових відпусток, оплату цілоденних 

простоїв, доплату за вислугу років, вартість продукції, виданої 

робітникам у порядку натуральної оплати тощо. 

Денний фонд заробітної плати – це заробітна плата за 

фактично відпрацьовані робочі людино-дні. Денний фонд 

включає дві частини: 1) годинний фонд заробітної плати;          

2) оплату неробочих годин: оплату годин внутрішньозмінного 

простою не з вини робітника, оплату пільгових годин підлітків, 

доплату за роботу в понадурочний час. 

Годинний фонд заробітної плати – це заробітна плата 
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персоналу за фактично відпрацьовані робочі людино-години. 

Годинний фонд включає заробітну плату за виконану  у робочі 

години роботу відповідно до встановлених норм праці у вигляді 

тарифних ставок ( окладів ) та відрядних розцінок, а також 

посадових окладів службовців та інше. 

Рівень оплати праці персоналу підприємства 

характеризують такі середні показники:  1) середньомісячний 

повний доход; 2) середньомісячна заробітна плата;                     

3) середньоденна заробітна плата;  4) середньогодинна 

заробітна плата. 

Середньомісячний повний доход і середньомісячна 

заробітна плата  визначається для всього персоналу 

підприємства, а також для окремих його категорій, діленням 

повного доходу і повного фонду заробітної плати за місяць на 

відповідну середню спискову чисельність. Середньоденна і 

середньогодинна  заробітна плата розраховується діленням 

денного і годинного фонду заробітної  плати на відповідні 

витрати робочого часу у людино-днях і людино-годинах. 

Наприклад, за місяць середньоспискова чисельність персоналу 

підприємства становить 1450 осіб, відпрацьовано 33350 

людино-дні або 270135 людино-години; повний доход 

персоналу підприємства – 78561100 грн.; місячний (повний)  

фонд заробітної плати – 6114650 грн.; денний фонд – 5235950 

грн.; годинний фонд – 4929964 грн. 

У даному випадку середньомісячний  повний доход 
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персоналу становить: 78561100/1450 = 5418 грн.; 

середньомісячна заробітна плата: 6114650/1450 = 4217 грн.; 

середньоденна  заробітна плата: 5235950/33350 =157 грн.; 

середньогодинна  заробітна плата : 4929964/270135 = 18,25 грн.  

Динаміку середніх показників оплати праці обчислюють за 

допомогою відповідних індексів. 

Динаміка цін і інфляції на підприємстві характеризується 

відповідними індексами цін і інфляції, а також розмірами 

впливу цих факторів на доходи і обсяг реалізації продукції  

(див. пп. 7.5 і 8.3). 

Інноваційна діяльність підприємства досліджується 

статистикою інновацій. Розрізняють продуктові інновації, 

спрямовані на створення і освоєння нових видів продукції і 

процесові інновації, які впроваджують нові процеси 

виробництва (зміна технологій, організації виробництва тощо). 

Основними критеріями при віднесенні продукції і процесів 

до інноваційних є новизна і значущість економічних і 

технологічних результатів після впровадження даної продукції 

і процесів. Для оцінки впровадження інновацій використовують 

показник обсягу інноваційної продукції. Економічну 

ефективність інновацій вимірюють сумою чистого прибутку від 

реалізації інноваційної продукції. 

Економічну і соціальну ефективність діяльності 

підприємств досліджує статистика ефективності. 
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9.5. Статистика ефективності 
 

Ефективність – це оптимальна результативність, 

дієвість. Оптимальна результативність може відноситися до 

будь-якої  галузі діяльності, ресурсів, програми або якого-

небудь окремо розглянутого заходу. Тому існують різні види 

ефективностей: економічна  ефективність, соціальна, правова 

(юридична), екологічна та ін. Для  статистики, економіки і 

соціальної сфери діяльності найбільш важливе значення мають 

два види ефективностей: 1) економічна ефективність;               

2)    соціальна ефективність. 

Економічна ефективність – це оптимальна економічна 

результативність будь-якої  діяльності, ресурсів, програм 

або заходів, яка виражена в грошовому вимірі у твердій 

валюті. При цьому економічна ефективність не може бути 

виражена негативним або будь-яким позитивним результатом. 

Це повинен бути в існуючих  умовах лише оптимальний 

(найкращій) результат. Соціальна ефективність – це 

оптимальне задоволення індивідуальних та суспільних 

потреб людей у благах (у матеріальних благах – у продукції, 

послугах, інформації, ресурсах тощо). 

Всебічно й повно економічна ефективність може бути 

виражена тільки у вигляді системи найбільш важливих 

узагальнюючих цільових показників економічної 

ефективності. 
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Економічна ефективність може вимірюватися двома видами 

показників: абсолютними й відносними. 

Абсолютні показники економічної ефективності – це 

сумарні, підсумкові показники, що характеризують обсяг, 

величину економічної ефективності (наприклад, суму 

отриманого чистого прибутку, обсягу ВВП й т.п). Відносні 

показники економічної ефективності - це відношення 

абсолютного показника економічної ефективності до ресурсів, 

які витрачені для отримання величини цього абсолютного 

показника. Наприклад, відносним показником економічної 

ефективності є рентабельність інвестованого капіталу – середня 

величина отриманого чистого прибутку на кожну витрачену 

грошову одиницю інвестованого капіталу й т.п. 

Соціальна ефективність виражає кінцеву мету і 

кінцевий результат будь-якої діяльності – оптимальне 

задоволення потреб людей матеріальними і 

нематеріальними благами. 

Показники соціальної ефективності, як і економічної, 

підрозділяють на абсолютні й відносні. 

Абсолютні показники виражають в кількості, об’ємі 

спожитих благ (при стандартизованому рівні їхньої якості й 

оптимальній величини використовуваних ресурсів). Відносні 

показники часто визначають відносними величинами спожитих 

або призначених до споживання благ у розрахунку на одну 

людину (на душу населення, на одного робітника підприємства 
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тощо). 

Економічна ефективність визначається міжнародними 

стандартами СНР та бухгалтерського обліку, які є 

обов’язковими для підприємств, організацій, установ. Згідно 

з цими стандартами найбільш важливим абсолютним 

показником економічної ефективності інституційних одиниць є 

чистий прибуток. Чистий прибуток (Р) – це прибуток, який 

залишається в розпорядженні інституційної одиниці після 

сплати всіх податків і інших платежів. Чистий прибуток 

залежить насамперед  від  обсягу реалізованої продукції 

(товарів, робіт, послуг) та собівартості цієї продукції.  

У обов’язковій для інституційних одиниць формі №2 « Звіт 

про фінансові результати » чистий прибуток ( збиток ) 

підприємства, фірми чи установи визначається у такій 

послідовності  розрахунків показників: 

1. Доход  ( виручка ) від реалізації продукції 

( форма №2, код рядка 010). 

2. Чистий доход від реалізації продукції ( форма №2, код 

035) = Доход від реалізації (форма №2, код 010) – Податок на 

додану вартість (ф.№2, к.015) – Акцизний збір (ф.№2, к.020) – 

Інші вирахування з доходу(ф.№2, к.030). 

3. Валовий прибуток (збиток) від реалізації продукції 

(ф.№2, к.050(055) = Чистий дохід від реалізації продукції 

(ф.№2, к.035) – Собівартість реалізованої продукції (ф.№2, 

к.040). 
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4. Фінансовий результат від операційної діяльності           

(ф. №2, к.100(105) = Валовий прибуток (збиток) від реалізації 

продукції (к. 050(055) + Інші операційні доходи (к. 060) – 

Адміністративні витрати (к. 070) – Витрати на збут (к.080) – 

Інші операційні витрати (к.090). 

5. Фінансовий результат від звичайної діяльності до 

оподаткування (к.170(175) = Фінансовий результат від 

операційної діяльності (к. 100(105) + Доход від участі в капіталі 

(к.110) + Інші фінансові доходи (к. 120) + Інші доходи(к.130) – 

фінансові витрати(к. 140) - Втрати від участі в капіталі (к. 150) 

– Інші витрати (к.160). 

6. Фінансовий результат ( прибуток або збиток ) від 

звичайної діяльності  (к. 190(195) = Фінансовий результат від 

звичайної діяльності до оподаткування  (к.170(175) -  Податок 

на прибуток від звичайної діяльності (к. 180). 

7. Чистий прибуток (збиток; к.220(225) = Фінансовий 

результат  від звичайної діяльності (к. 190(195) + Надзвичайні 

доходи (к.200) – Надзвичайні витрати (к. 205) – Податки з 

надзвичайного прибутку (ф.№2, к.210). 

Важливим відносним показником економічної ефективності 

є рівень рентабельності. Показники рентабельності 

характеризують економічну ефективність інституційної 

одиниці (або програми) в цілому, а також прибутковість різних 

напрямів діяльності. 

Рентабельність інвестицій у підприємство ( англ. return  
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on investment – ROI ). 

Цей показник визначає, скільки припадає чистого прибутку 

(Р) на одиницю інвестованого капіталу (К), тобто інвестованих 

в активи коштів: 

ROI
P Чистий прибуток (ф.№ 2,к. 220)

=
K Активи (ф.№1 "баланс", к. 280)

r = .                (9.29) 

Рентабельність власного капіталу – показує, скільки 

припадає чистого прибутку на одиницю власного капіталу 

(КW): 

W
W

P Чистий прибуток (ф.№ 2,к. 280)
=

K Вартість власного капіталу (ф. №1,к.380)
r = .         (9.30) 

 

Узагальнюючи міжнародні стандарти СНР і 

бухгалтерського обліку, а також статистичну і економічну 

практику, в пп.7.4 була наведена система найважливіших 

індикаторів, які характеризують ефективність діяльності 

підприємства. Ця система охоплює 10 найважливіших цільових 

показників економічної і соціальної ефективності, які 

характеризують кінцеві результати усіх основних напрямів 

економічної і соціальної діяльності підприємства: 1) обсяг 

реалізованої продукції; 2)  продуктивність праці персоналу;       

3) чистий прибуток; 4) рентабельність інвестицій у 

підприємство; 5) капіталізація (приріст за період); 6) податкове 

навантаження на кожну грошову одиницю (на грн.);                   

7) середньомісячний доход персоналу; 8) середній рівень якості 
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продукції підприємства (у відсотках від 0 до 100%); 9) рівень 

цін на продукцію підприємства (за даними загального індекса 

цін); 10) середня тривалість життя персоналу підприємства (у 

роках). 

Продуктивність праці персоналу характеризує 

ефективність праці цього персоналу. Ефективність праці 

залежить від багатьох факторів: рівня освіти, кваліфікації, 

підвищення кваліфікації, знання іноземних мов, використання 

професійної інформації і ПК, професійного стажу роботи, 

мотивації праці, вміння досягати оптимальних економічних і 

соціальних результатів тощо. Ефективність використання усіх 

цих факторів узагальнює показник продуктивності праці 

персоналу на основі доданої вартості: 

                 
T

C

W
V

T
= ,      (9.31) 

де TV  –  продуктивність праці персоналу за період;  

W – валова додана вартість за період; 

СТ  – середньоспискова чисельність персоналу за період.  
 
Валова додана вартість (англ. value added) – це 

новостворена частина вартості валової продукції, яка 

визначається відніманням від валової продукції вартості 

проміжного споживання. 

Капіталізація (англ. capitalization) – це загальна 

ринкова вартість будь-якої інституційної одиниці. 
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Капіталізація вимірюється як загальна вартість усіх цінних 

паперів інституційної одиниці (акцій, облігацій, боргових 

зобов’язань, тощо). Цей показник економічної ефективності 

широко використовується в міжнародній статистиці і 

економічній практиці. У даному випадку визначається обсяг 

новоствореної капіталізації за період, тобто приріст її загальної 

величини за цей період. 

Ефективність діяльності інституційної одиниці залежить від 

загального податкового навантаження  державними і 

місцевими податками та зборами. Загальне податкове 

навантаження визначає відносний показник (п) загального 

податкового навантаження на кожну одиницю реалізованої 

продукції: 

P

N Ф.№2"Фінансові результати", код. 015 + 020 + 025 + 030
n = =

Q Ф.№ 2 "Фінансові результати ", код. 0.10

 
, (9.32) 

де N – податки, збори і інші вирахування з доходу;  

QP – обсяг реалізованої продукції (доход) . 

Методика розрахунку і використання системи 

найважливіших індикаторів ефективності діяльності 

підприємства наведена в пп. 7.4. 

Економічну і соціальну ефективність розвитку кожної 

країни характеризують відповідні системи економічних і 

соціальних індикаторів держави. 
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Запитання і завдання для самоконтролю 
 

1. Дайте визначення понять «соціально-економічна 

статистика», «соціальна статистика», «економічна 

статистика». 

2. Що таке продукція, продукт та послуга? 

3. Наведіть Міжнародну стандартну галузеву класифікацію 

усіх видів діяльності, яку використовують у статистиці для 

класифікації економічної та соціальної діяльності. 

4. Дайте визначення понять «національне багатство» і 

«ресурси». Охарактеризуйте основні види ресурсів. 

5. Наведіть класифікацію національного багатства в СНР. 

6. Чим відрізняються основні засоби від оборотних засобів? 

Наведіть класифікацію основних і оборотних засобів. 

7. Перелічіть найважливіші галузеві статистики соціальної 

сфери діяльності. 

8. Що таке статистика якості життя? Як розраховується 

індекс людського розвитку (human development index)? 

9. Дайте визначення поняття «адміністративна статистика». 

Які галузі (види) адміністративної статистики Ви знаєте? 

10. Що таке перепис населення І програма перепису 

населення? Який перелік персональних даних про склад 

населення найчастіше включає програма перепису 

населення? 

11. Чим відрізняється наявне населення від постійного 

населення? Як визначається середня чисельність 
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населення за певний період? 

12. Дайте визначення понять «природний рух населення», 

«механічний рух населення», «внутрішня міграція 

населення», «зовнішня міграція». 

13. Які основні показники характеризують природний рух 

населення? Яким чином можна розрахувати основні 

відносні показники природного руху населення? 

14. Назвіть основні показники, які характеризують механічний 

рух населення. Як можна розрахувати основні відносні 

показники механічного руху населення? 

15. Які підсумкові показники руху населення Ви знаєте? 

16. Перелічіть основні абсолютні та відносні показники, ш;о 

характеризують рівень зайнятості та безробіття населення. 

Яким чином можна розрахувати ці показники? 

17. На які групи поділяється населення за працездатним віком? 

Перелічіть основні абсолютні та відносні показники, що 

характеризують склад населення за працездатним віком. Як 

можна розрахувати ці показники? 

18. Дайте визначення понять «система національних рахунків», 

«сектор економіки», «інституційна одиниця». 

19. Охарактеризуйте основні сектори економіки. 

20. Що таке валовий внутрішній продукт (ВВП)? Як 

визначається ВВП за трьома основними методами: 

виробничим, розподільним та кінцевого споживання? 

21.Що таке валовий національний доход ( ВНД) і як він 
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розраховується? 

22. Поясніть, яка є аналогія між побудовою національних 

рахунків і бухгалтерських рахунків. 

23. Наведіть макет рахунку виробництва. Які статті має цей 

рахунок? 

24. Охарактеризуйте рахунок утворення доходів. Які він має 

статті? 

25. Наведіть макет рахунку розподілу первинних доходів і 

рахунку вторинного розподілу доходів. Які балансуючі 

статті мають ці рахунки? 

26. Охарактеризуйте рахунок використання наявного 

національного доходу. Які статті має цей рахунок? 

27. Наведіть макет рахунку операцій з капіталом і рахунку 

продуктів та послуг. 

28. Які рахунки характеризують фінансову та 

зовнішньоекономічну діяльність держави? 

29. Що таке підприємство? Перелічіть основні ознаки 

юридичної особи. 

30. Які види продукції за ступенем її готовності Ви знаєте? 

Що є продукцією житлово-комунального комплексу, 

туризму, медицини, підприємств промисловості, 

будівництва, сільського господарства, транспорту? 

31. Охарактеризуйте поняття і склад валової, товарної та 

реалізованої продукції. 

32. Які проблеми статистики досліджує статистика праці? 
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Охарактеризуйте основні категорії персоналу підприємств. 

33. Як розраховуються середня спискова, середня явочна та 

середня чисельність фактично працюючого персоналу 

підприємства? Як визначаються коефіцієнти використання 

спискового та явочного складу персоналу? Наведіть 

приклади розрахунку усіх цих показників. 

34. Перелічіть основні показники, що характеризують 

використання робочого часу на підприємстві. Як 

визначають ці показники? 

35. Що таке продуктивність праці, виробіток продукції та 

трудомісткість одиниці продукції? 

36. Як розраховується середньогодинний, середньоденний і 

середньорічний виробіток? Які мультиплікативні 

взаємозв'язки є між цими показниками? 

37. Перелічіть основні види доходів, які можна включати до 

повного доходу персоналу підприємства. Які складові 

місячного (повного) фонду заробітної плати ви знаєте?  

38. Що таке денний і годинний фонд заробітної плати 

персоналу підприємства? Як розраховується 

середньомісячний повний доход, середньомісячна 

заробітна плата та середньогодинна заробітна плата 

персоналу підприємства? 

39. Які показники характеризують динаміку цін і інформації? 

40. Що таке продуктові і процесові інновації, інноваційна 

продукція? 
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41. Дайте визначення понять «ефективність», «економічна 

ефективність», «соціальна ефективність». 

42. Наведіть методику послідовності розрахунку чистого 

прибутку (збитку) підприємства у формі №2 «Звіт про 

фінансові результати». 

43. Що таке система показників ефективності підприємства? 

Охарактеризуйте кожен з десяти найважливіших 

індикаторів системи цільових показників економічної і 

соціальної ефективності підприємства. Чому саме ці 

показники відібрані для характеристики ефективності 

підприємства? 
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