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3

ЧАСТИНА І
ТЕОРІЯ СТИТИСТИКИ

1. ПРЕДМЕТ І МЕТОД СТАТИСТИКИ

1.1. Предмет статистики

Слово «статистика» (вiд лат. status — стан речей) означає
кількісний облік масових, насамперед соціально-економічних,
явищ і процесів. Статистикою називають також науку, яка об’єд-
нує принципи та методи роботи з масовими числовими дани-
ми — кількісними характеристиками зазначених явищ і процесів.

Історично розвиток статистики пов’язаний з утворенням дер-
жав. Уже в країнах Стародавнього світу склалися системи держа-
вного та адміністративного обліку. Про це свідчить, зокрема, і
Біблія, де у Четвертій книзі Мойсея «Числа» розповідається про
облік чоловічого населення, здатного носити зброю. Середньо-
віччя залишило унікальну пам’ятку — «Книгу страшного суду», в
якій зведено дані перепису населення Англії та його майна. По-
ступово збирання даних про масові суспільні явища ставало ре-
гулярним.

Розвиток бухгалтерського обліку та первинної реєстрації фак-
тів, нагромадження масових даних і необхідність їх узагальнен-
ня, підвищення попиту на інформацію — ось ті чинники, що
сприяли формуванню статистики як науки. З розвитком матема-
тики, передусім теорії ймовірностей, удосконалювалися методи
статистичного аналізу і розширювалась сфера їх використання. У
ХХ ст. статистичні методи почали застосовуватися майже в усіх
галузях знань. Сьогодні статистику використовують, вивчаючи
життєвий рівень населення та громадську думку, оцінюючи під-
приємницькі та фінансові ризики, у маркетингових досліджен-
нях, страхуванні тощо.

Отже, об’єктами статистичного аналізу можуть бути найріз-
номанітніші явища й процеси суспільного життя. Предметом
статистики є розміри і кількісні співвідношення між масовими
суспільними явищами, закономірності їх формування, розвитку,
взаємозв’язку.

У наведеному визначенні предмета статистики підкреслюють-
ся дві принципові його особливості. По-перше, статистика вивчає
кількісний бік суспільних явищ, а по-друге, вона вивчає не по-
одинокі, а масові явища.
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Кількісний бік суспільних явищ — це насамперед їх розміри.
Наприклад, саме розмірів досліджуваного явища стосується така
інформація: протягом місяця на аукціонах фондової біржі було
продано 3000 акцій однієї компанії на суму 97 800 грн. (номіна-
льна ціна акції — 25 грн.). Не менш важливою кількісною харак-
теристикою зазначених явищ є співвідношення їх розмірів. Щодо
прикладу з біржею за наведеними даними середня ціна акцій ста-
новила 32,6 грн., що перевищувало номінальну ціну в 1,3 раза.

Вивчаючи кількісний бік явищ, статистика відбиває його у чи-
слах-показниках, характеризуючи цим конкретну міру явищ. Во-
дночас вона встановлює загальні властивості, виявляє схожість і
різницю окремих властивостей досліджуваних об’єктів, групує
їх, виявляючи певні типи процесів і явищ, які вивчаються.

Зауважимо, що вивчення кількісних аспектів суспільних явищ
нерозривно пов’язане з їх якісними характеристиками. Адже кі-
лькісні співвідношення не існують без якісної їх визначеності.
Так, групуючи населення за віком, статистика виокремлює якісно
відмінні сукупності: осіб дошкільного та шкільного віку, праце-
здатного та пенсійного. Проте перш ніж виконувати розрахунки,
потрібно визначити якісні властивості та межі кожної такої суку-
пності.

Явища суспільного життя динамічні, вони безперервно змі-
нюються й розвиваються, що неодмінно позначається на їх роз-
мірах, співвідношеннях і пропорціях. Значення розглядуваних кі-
лькісних характеристик залежать від конкретних умов простору і
часу.

Інша особливість предмета статистики зумовлюється масовістю
суспільних явищ, їх повторюваністю у просторі або з плином часу.

Для масового явища характерна участь у ньому багатьох еле-
ментів, істотні властивості яких однакові або схожі між собою.
Так, акціонерів певної фірми об’єднує спільна власність, мене-
джерів — управлінські функції, а робітників — відповідні вироб-
ничі завдання. Наявність будь-яких властивостей у окремого, по-
одинокого елемента — випадковість. Проте тільки-но численні
елементи об’єднуються в одне ціле, сукупна дія випадковостей
дає результат, практично незалежний від випадку. Загальновідо-
мо, що ринок цінних паперів пов’язаний з ризиком. Схильніcть
до ризику серед населення як потенційного інвестора різна. Одні
готові ризикувати, інші не уявляють ризику без гарантій або уни-
кають його за будь-яких умов. Загалом же, схильність до ризику
серед молоді значно вища, ніж з-поміж людей літніх, а надто по-
хилого віку. Ризикований інвестор — молодий.

Розглядаючи суспільні явища як масові й спираючись на облік
усієї сукупності фактів, що їх стосуються, статистика мовою чи-
сел характеризує ступінь розвитку таких явищ, напрям і швид-
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кість їх змін, щільність взаємозв’язків і взаємозалежностей. Усе
це дає підстави стверджувати, що статистика — могутній засіб
пізнання складного суспільного життя.

Статистика — багатогалузева наука. Вона складається з окре-
мих самостійних розділів, які водночас тісно пов’язані між со-
бою. Виокремлюють чотири складові цієї науки.

1. Теорія статистики розглядає категорії статистичної науки, а
також спільні для будь-яких масових явищ методи й засоби ана-
лізу.

2. Економічна статистика вивчає явища і процеси, що відбу-
ваються в економіці, розробляє систему економічних показників
та методи вивчення економіки країни чи регіону як єдиного цілого.

3. Галузеві статистики (промислова, фінансова, соціальної ін-
фраструктури і т. ін.) розробляють зміст і методи обчислення по-
казників, які відбивають особливості кожної окремої галузі.

4. Соціальна статистика вивчає соціальні умови та характер
праці, рівень життя, прибутків, споживання матеріальних благ і
послуг населенням.

Як суспільна наука статистика не може розвиватися окремо
від теоретичних наук про суспільство, зокрема економічної теорії
та соціології. Спираючись на суть, якіcнy природу явищ, через
узагальнення масових даних статистика вивчає характер і дію
основних законів у реальному житті. Припускаючи, що комплекс
умов і чинників, які формують відповідні закономірності, надалі
лишатиметься незмінним, статистика робить прогнозні роз-
рахунки, конче потрібні для обґрунтування напрямів економічної
політики.

1.2. Основні категорії статистики

З питанням про предмет статистики пов’язані поняття ста-
тистичної закономірності та статистичної сукупності.

Закономірність — це повторюваність, послідовність і поря-
док у масових процесах. Виявити і виміряти статистичну законо-
мірність можна лише з урахуванням дії закону великих чисел,
основними принципами якого є масовість і причинна зумовле-
ність явищ. Згідно з цими принципами закони суспільного розви-
тку виразно виявляються лише в досить численній сукупності
подій. Об’єктивною основою існування статистичних закономір-
ностей є складне переплетіння причин, які формують масовий
процес, — основних, спільних для всіх подій масового процесу,
та індивідуальних для кожної з них окремо, але випадкових для
маси. У разі великої кількості подій вплив випадкових причин
взаємно врівноважується, завдяки чому закон стає видимим.
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Отже, статистичні закономірності притаманні лише сукупнос-
тям. Саме сукупність, а не окремий елемент є тією базою реаль-
ного світу, відносно якої можна встановлювати конкретні закони.

Статистична сукупність — це певна множина елементів,
поєднаних умовами існування й розвитку. Так, статистичною є
сукупність комерційних банків країни. Їх об’єднує характер бан-
ківських послуг, хоча капітал, кредитно-інвестиційний портфель,
прибуток та інші ознаки в них різні.

Склад елементів і спосіб їх об’єднання визначають структуру
сукупності. Поліструктурні сукупності за певними ознаками мож-
на розглядати як неоднорідні. Комерційні банки неоднорідні за
рівнем капіталізації або за фінансовим станом.

У реальному житті існує складне поєднання різних сукупнос-
тей та їх елементів. Так, вивчаючи промисловість, статистика
розглядає її як сукупність підприємств, але кожне підприємство,
у свою чергу, — це сукупність працівників, верстатів тощо. Ба-
зою вивчення конкретної статистичної закономірності є та суку-
пність, елементи якої — носії підпорядкованих цій закономірно-
сті характеристик. Наприклад, вивчаючи кваліфікаційний рівень
робітників підприємства, як елемент досліджуваної сукупності
розглядають окремого робітника, межі сукупності окреслюють
рамками підприємства. Елемент сукупності — робітник — і є но-
сієм кваліфікаційного рівня.

Сукупність, що вивчається, — не механічне об’єднання еле-
ментів, а впорядкована система, кожний елемент якої являє со-
бою єдність загального та одиничного, необхідного і випадково-
го. Необхідність існує як атрибут загального і виявляється
сталими властивостями елементів. Ці властивості зумовлені
впливом об’єктивно необхідних умов іcнування та розвитку ма-
сового явища, а щодо одиничних, неповторних властивостей, то
вони є наслідком дії випадкових для сукупності причин.

Внаслідок об’єднання елементів у сукупність виникають якіс-
но нові системні властивості. Вони відбивають спільність і від-
мінність, сталість і мінливість, повторюваність і неповторність
властивостей, зв’язків і співвідношень елементів. Системні влас-
тивості становлять сутність статистичної закономірності. Відби-
ваючи характер дії об’єктивних законів розвитку суспільства в
конкретних умовах простору і часу, статистичні закономірності
виявляються по-різному. Їх можна об’єднати в чотири групи.

1. Закономірності розвитку (динаміки) явищ. Так, статистика
свідчить про збільшення кількості населення Земної кулі, зростан-
ня тривалості життя, зменшення середнього віку одруження тощо.

2. Закономірності розподілу елементів сукупності. Це може
бути розподіл населення за віком, сімей — за кількістю дітей,
комерційних банків — за статутним фондом.
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3. Закономірності структурних зрушень. Прикладом може бу-
ти збільшення частки міського населення в загальній його кіль-
кості, збільшення частки населення похилого віку в сільській мі-
сцевості.

4. Закономірності зв’язку між явищами. Наприклад, залеж-
ність продуктивності праці від фондоозброєності, собівартості
продукції — від продуктивності праці, урожайності — від родю-
чості ґрунту, попиту — від ціни на товар.

Специфічна риса статистики — узагальнення даних. Переду-
мовою та початком такого узагальнення має бути вимірювання,
тобто приписування явищу числових значень. Статистичним ек-
вівалентом властивостей, притаманних елементам сукупності, є
ознака. Кожний елемент сукупності характеризується багатьма
ознаками, значення яких змінюються від елемента до елемента
або від одного періоду до іншого. Ознака, яка набуває в межах
сукупності різних значень, називається такою, що варіює, а від-
мінність, коливання значень ознаки — варіацією. Наприклад,
ознаки людини: вік, стать, сімейний стан, освіта тощо; ознаки
підприємства: спеціалізація, форма власності, рентабельність ви-
робництва і т. ін.

Одні ознаки виражаються числами, інші — словесно. Їх нази-
вають відповідно кількісними і атрибутивними (описовими).
Серед атрибутивних ознак одні чітко окреслені (стать, професія,
галузь), інші невизначені (суб’єктивні оцінки, твердження, дум-
ки).

Ознаки мають різний рівень вимірювання, що відображується
у відповідних типах шкал. Тип шкали можна визначити допусти-
мими перетвореннями її чисел або допустимими арифметичними
діями з цими числами. Згідно з класифікацією шкал за рівнем
вимірювання — від «слабкої» до «сильної» — вирізняють три їх
типи: номінальну, порядкову, метричну. Чим вищий рівень шка-
ли, тим ширше коло відповідних допустимих перетворень чисел,
тим більше арифметичних дій реалізується.

Номінальна шкала — шкала найменувань. «Оцифрування»
ознак цієї шкали виконується так, щоб подібним елементам від-
повідало одне й те саме число, а неподібним — різні числа. Оче-
видно, число відіграє роль символа. Для ідентифікації наймену-
вань шкали використовуються натуральні числа 1, 2, 3, ... або
певні числові коди.

Номінальні ознаки, які мають лише два протилежні значення
(наприклад, задоволений / незадоволений), називають альтерна-
тивними. Їх ідентифікують числами «1» або «0» залежно від на-
явності чи відсутності властивості.

Порядкова (рангова) шкала встановлює не лише відношення
подібності елементів, а й відношення послідовності — порядку.



8

Це відношення типу «більше ніж», «краще ніж» і т. ін. Кожній
позначці шкали приписується число — ранг. Такими числами мо-
жуть бути: 1, 2, 3 ... n; 0, 25, 50, 75, 100; –2, –1, 0, 1, 2, тобто зна-
чення будь-якої монотонно зростаючої функції, що відповідають
послідовності значень ознаки, не враховуючи відстань між ними.

Метрична шкала — це звичайна шкала дійсних чисел. За допо-
могою метричної шкали вимірюються натурально-речові явища, ре-
сурси та результати господарсько-фінансової діяльності. Вибір оди-
ниці такої шкали залежить від природи, матеріального змісту явища,
конкретних завдань дослідження та практичної доцільності. Скажі-
мо, взуття природно вимірювати парами, костюми — штуками,
споживання цукру — кілограмами. За характером варіації ознаки
метричної шкали поділяються на дискретні та неперервні.

Дискретні ознаки мають лише окремі цілочислові значення:
кількість укладених на біржі угод, кількіcть дітей у сім’ї тощо.
Неперервні ознаки мають будь-які значення в певних межах ва-
ріації. Наприклад, вік людини в межах від 0 до 100 і більше ро-
ків. Таке визначення неперервної ознаки дещо умовне, її можна
подати квазідискретною величиною (вік — числом виповнених
років). До неперервних належать також розрахункові ознаки, а
саме: народжуваність, урожайність, балансова ліквідність тощо.

Окремо взяті елементи будь-якої сукупності характеризують-
ся практично необмеженим числом різних ознак. Які саме з цих
ознак підлягають вимірюванню в конкретному дослідженні, за-
лежить від його мети.

Оскільки статистика вивчає масові процеси, індивідуальні
значення ознак систематизуються, зводяться в єдине ціле. Уза-
гальнюючою характеристикою явищ є статистичний показ-
ник. На відміну від ознак, які реєструються, статистичні показ-
ники розраховуються. Це може бути простий підсумок елементів
сукупності або значень ознаки, результат порівняння двох вели-
чин або складніших розрахунків.

1.3. Статистична методологія

Статистична методологія — це комплекс спеціальних,
притаманних лише статистиці методів і прийомів дослідження.
Вона ґрунтується на загальнофілософських (діалектична логіка) і
загальнонаукових (порівняння, аналіз, синтез) принципах.

Згідно з принципами діалектичної логіки статистика будь-яке
суспільне явище розглядає не ізольовано, а у взаємозв’язку з ін-
шими, виявляє фактори, які спричинюють варіацію значень ознак
у межах сукупності, оцінює ефекти впливу факторів і щільність
причинно-наслідкових зв’язків.
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Суспільні явища динамічні, тому статистика вивчає їх у роз-
витку, оцінюючи тенденції та циклічні коливання, інтенсивність
динаміки та структурних зрушень.

Розглядаючи сукупності елементів, статистика, з одного боку,
визначає в них схожі риси і відмінності, об’єднує елементи в гру-
пи, вирізняючи окремі типи й форми явищ, а з іншого — узагаль-
нює інформацію як за окремими групами (типами), так і за сукуп-
ністю в цілому.

Особливості статистичної методології пов’язані, по-перше, з
точним вимірюванням і кількісним описуванням масових суспі-
льних явищ; по-друге, з використанням узагальнюючих показників
для характеристики об’єктивних статистичних закономірностей.

Будь-яке статистичне дослідження послідовно проходить три
етапи. Перший етап — збирання первинного статистичного ма-
теріалу реєстрацією фактів чи опитуванням респондентів. На
другому етапі зібрані дані підлягають систематизації та групу-
ванню — від характеристики окремих елементів переходять до
узагальнюючих показників у формі абсолютних, відносних чи
середніх величин. Третій етап передбачає аналіз варіації, динамі-
ки, взаємозв’язків.

Етапи об’єднуються метою дослідження. На кожному з них
застосовуються ті методи, які можуть дати глибоку й всебічну
характеристику явищ, що вивчаються. Так, масове статистич-
не спостереження дає інформаційну базу для статистичних уза-
гальнень і характеристики об’єктивних закономірностей. Статис-
тичні дані мають безперечну доказову силу саме тому, що вони
спираються не на окремі факти, а на їх сукупність.

На другому етапі — етапі узагальнення даних масового спо-
стереження — елементи сукупності класифікують за певними
ознаками, наприклад, народжених можна класифікувати за стат-
тю та місцем народження, видобуток вугілля — за шахтами або
за періодами. Впорядковану таким чином статистичну сукупність
називають статистичним рядом. Залежно від способу класифі-
кації розрізняють ряди розподілу та ряди динаміки. Ряд розпо-
ділу — це результат класифікації, групування елементів сукупно-
сті у статиці (станом на певний момент чи за певний інтервал
часу). За допомогою групувань виокремлюються характерні вла-
стивості та різноякісні типи явищ. Ряд динаміки класифікує зна-
чення статистичних показників у часі (за періодами чи момента-
ми часу), описує динаміку розвитку масового процесу.

В арсеналі статистичних методів аналізу — методи вивчення
варіації, диференціації та сталості, швидкості та інтенсивності
розвитку, узагальнюючі індекси, регресійні моделі тощо. Вивча-
ючи різноманітні cуспільні явища та процеси, статистичний ме-
тод пристосовується до їх особливостей. Одна річ, скажімо, зби-
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рання даних про демографічні процеси (народжуваність, смерт-
ність, міграцію), інша — про екологічний стан довкілля. Але в
будь-якому дослідженні виявляються притаманні статистичному
методу особливості — масовість даних, кількісне вимірювання,
узагальнення.

Аналітичні можливості статистичних методів поглиблюються
завдяки використанню компактної та раціональної форми подан-
ня результатів узагальнення інформації, а також аналізу виявле-
них закономірностей. Такими формами є статистичні таблиці
та графіки.

Статистичні методи пов’язані з математикою. У них спільні
методи обробки й оцінювання даних, але різні предмети пізнан-
ня. Математична статистика вивчає закономірності масових явищ
в абстрактній формі, статистика як суспільна наука характеризує
розміри й співвідношення суспільних явищ у конкретних умовах
їх існування та розвитку.

Передумовою використання статистичних методів у конкрет-
ному дослідженні має бути визначення суті явища, що вивчаєть-
ся, його істотних властивостей. Теоретичний аналіз дає всебічне
уявлення про природу й логіку предмета пізнання. Це —
об’єктивна основа методологічних рішень.

Статистичний аналіз масових явищ і процесів є необхідною
ланкою в системі управління економікою та державою в цілому.
Передусім за допомогою статистики здійснюється «зворотний
зв’язок», тобто потік інформації йде від об’єкта до суб’єкта управ-
ління — керівництва підприємств, об’єднань, територіальних, га-
лузевих і центральних органів влади. Без вірогідної, всебічної і
своєчасної інформації ефективні управлінські рішення неможливі.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. Що таке статистика? Які функції вона виконує в системі управ-
ління?

2. Як ви розумієте вираз «Мова статистики — мова цифр»? Чи всяка
цифра є статистичною?

3. Дайте визначення предмета статистики. Чим відрізняється пред-
мет статистики від предмета інших суспільних наук?

4. Чому статистика вивчає масові процеси? Як ви розумієте прин-
цип масовості?

5. Поясніть суть статистичної закономірності. В якій формі виявля-
ється статистична закономірність? Наведіть приклади різних закономі-
рностей.

6. Які характерні риси має статистична сукупність? Що є елементом
сукупності? Поясніть на прикладі.

7. Який зміст словосполучення «ознака, що варіює»? Назвіть істотні
ознаки, що варіюють, характеризуючи студентську групу.
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8. Класифікуйте ознаки за способом їх вираження (кількісні чи ат-
рибутивні): густота населення, національність, форма власності, креди-
тна ставка.

9. Для наведених далі запитань анкети назвіть тип кожної ознаки
(метрична, порядкова, номінальна) і можливі варіанти її кількісного
подання.

1) Ваш вік.
2) Чи відповідає, на вашу думку, сучасним вимогам підготовка еко-

номістів вищої кваліфікації?
а) Відповідає;
б) не відповідає.
3) Ви задоволені своїм вибором професії?
а) Задоволений;
б) ставлюсь байдуже;
в) не задоволений.
4) Зазначте свої життєві плани.
а) Здобути вищу освіту;
б) забезпечити матеріальний добробут сім’ї;
в) працювати без шкоди для здоров’я.
10. Чи ідентичні поняття ознаки і статистичного показника? Відпо-

відь обґрунтуйте.
11. На які етапи поділяється статистичне дослідження? Що їх

об’єднує?
12. Проведено анкетне опитування думки населення міста щодо по-

дальшої долі екологічно шкідливого об’єкта. Зібрано 420 анкет. Які
подальші етапи?

13. Чому статистика вивчає соціально-економічні явища в динаміці,
у розвитку?

2. СТАТИСТИЧНЕ СПОСТЕРЕЖЕННЯ

2.1. Статистичне спостереження як метод
інформаційного забезпечення

Проблема інформаційного забезпечення є першочерговою не
лише для статистичного дослідження, а й для будь-якої сфери ді-
яльності. Інформаційне забезпечення — це сукупність відомос-
тей про явища та процеси суспільного життя, які орієнтовані на
певних користувачів. Отже, інформація — це продукт збирання
та обробки даних, що має відповідне аналітичне призначення.
Відомий вислів С. Лемма: «Інформація — це влада» наголошує
на тому, що наявність якісної інформації дає змогу правильно й
рішуче керувати економічними та соціальними процесами. Так,
відомості про склад і природний рух населення є підставою для
перспективних розрахунків його чисельності, бюджети домогос-
подарств — основою для розробки програми соціального захис-
ту, визначення механізму індексації доходів населення. Інформа-
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ція про ринок товарів і послуг — це підґрунтя для маркетингової
політики, зокрема для регулювання рівня цін, забезпечення рин-
кових пропорцій.

Проте нові ринкові умови, зокрема створення недержавних
структур, дещо порушили цілісність інформаційного простору.
Виникли такі сфери, яких раніше не існувало або їх існування не
засвідчувалось (комерційна та підприємницька діяльність, нефо-
рмальна зайнятість, «тіньова» економіка тощо). Отримання такої
інформації ускладнилось через наявність багатьох перешкод: ко-
мерційна таємниця, відсутність реєстраційного номера фірми,
невідповідність юридичної та фактичної адрес, а також зареєст-
рованого і фактичного виду діяльності. Внаслідок демонополіза-
ції економіки з-під державного інформаційного контролю ви-
йшло багато підприємств, установ та організацій. З огляду на це
постала потреба розробляти й удосконалювати методи збирання
різнобічних статистичних даних. Це пов’язано з ретельним нау-
ковим обґрунтуванням мети та способу отримання інформації, її
подальшого використання. Тому процес формування якісної ін-
формаційної бази потребує чіткої спланованості першого етапу
статистичного дослідження, яким є статистичне спостереження.
Статистичне спостереження — це спланована, науково орга-
нізована реєстрація масових даних про будь-які соціально-
економічні явища та процеси. Від інших методів збирання даних
статистичне спостереження відрізняється характером і масовістю
даних та способами їх отримання. Крім безпосередньої реєстрації
(вимірювання, підрахунок, оцінювання) широко застосовується
вивчення суспільної думки на підставі опитування.

Залежно від рівня реєстрації, статистичні спостереження мо-
жуть бути первинними або вторинними. Первинне спостере-
ження — це реєстрація вихідних даних, що надходять від
об’єкта, який їх продукує. Прикладом може бути поточний облік
кількості зареєстрованих шлюбів і розлучень у відповідній уста-
нові; опитування населення щодо ставлення до процесу привати-
зації майна. Вторинне спостереження — це збирання раніше
зареєстрованих та оброблених даних, наприклад матеріалів бан-
ківських звітів, результатів аудиторської перевірки, підсумків бі-
ржових торгів. Отже, які дані вважаються статистичними?

Статистичні дані — це масові системні кількісні характерис-
тики соціально-економічних явищ і процесів. Ступінь масовості
залежить від рівня узагальнення досліджуваних явищ. На макрорі-
вні збирають дані про явища та процеси загальнодержавного хара-
ктеру. Це відомості про виробничий потенціал держави, розмір її
фінансових ресурсів, експорт-імпорт товарів, рівень безробіття, кі-
лькість зареєстрованих злочинів. На мікрорівні дані є також масо-
вими, але іншого ґатунку. Матеріали, що їх збирають окремі мініс-
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терства, відомства, підприємства, установи, товариства та фірми,
характеризуються певною фрагментарністю. Прикладом є дані про
кількість та розмір акціонерних внесків певного товариства, кре-
дитні та депозитні процентні ставки комерційних банків, кількість
квартир, проданих на біржі нерухомості, і т. ін.

Статистичні дані обов’язково мають кількісну визначеність,
завдяки чому підлягають нагромадженню, зведенню та узагаль-
ненню. Останнє можливе лише за умов їх системності. Статистич-
ні дані — це не «будь-що під рукою», а лише факти, що узго-
джуються, порівнюються і в сукупності відбивають певний бік
явища чи процесу. Так, визначаючи доходи населення, слід зва-
жати на те, до якої соціальної групи воно належить, які має дже-
рела засобів існування, в якій місцевості мешкає.

Зрозуміло, що від якості даних статистичного спостереження
залежать результати подальшого дослідження. Тому вони мають
відповідати певним вимогам.

Перша — це вірогідність даних, тобто їх відповідність реаль-
ному стану. На жаль, ця вимога іноді не додержується як на мік-
ро-, так і на макрорівні. Прикладом можуть бути матеріали пере-
писів населення на території України в період Першої та Другої
світових війн. Вони не враховували значних втрат населення вна-
слідок репресій, розкуркулювання та голодомору. На мікрорівні
типовим є приховування частини доходів від оподаткування як
юридичними, так і фізичними особами. Досягти достатньої віро-
гідності можна, з одного боку, усунувши передумови таких ви-
кривлень (наприклад, удосконаливши податкову систему, а з ін-
шого — застосувавши чутливішу систему оціночних показників.

Друга вимога — це повнота даних як за їх обсягом, так і по
суті. Наприклад, у разі дослідження ринку покупців певного то-
вару слід брати до уваги не лише ті верстви населення, на які він
розрахований, а й категорії споживачів, які можуть придбати то-
вар для своїх дітей, родичів, друзів. Щодо повноти по суті, то во-
на забезпечується системним добором кількох взаємозалежних
ознак явища. А саме, визначаючи ринок споживачів, слід поціка-
витись їхніми потребами, смаком, вимогами, платоспроможніс-
тю. Потрібно також знати стратегію своїх конкурентів.

Третя вимога — це своєчасність даних. Інформація має дійти
до користувача, перш ніж застаріє, інакше вона втрачає корис-
ність. Наприклад, дані біржових торгів або валютних курсів ма-
ють надходити до користувача в міру їх виникнення та реєстра-
ції; цінність даних бюджетних обстежень втрачається з часом,
особливо в умовах високої інфляції.

Четверта вимога — ця порівнянність даних у часі або у прос-
торі. Дані можуть бути не порівнянні за складом сукупності.
Наприклад, нестійкою є структура емітентів на фондовому ринку
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України. Істотних змін зазнає склад населення за джерелами за-
собів існування, виникають нові групи — підприємці, фермери,
безробітні. Гострою є проблема порівнянності за одиницями,
які взято для вимірювання, особливо це стосується вартісних
показників в умовах тривалої високої інфляції або внаслідок
грошової реформи.

З переходом національної статистики на міжнародні станда-
рти важливо керуватися порівняльною методикою збирання
даних та обчислення статистичних показників. Так, програ-
мою нового перепису населення України затверджено одиницю
спостереження, використовувану у світовій практиці, а саме:
«домогосподарство» замість «родина», як це було в попередніх
переписах. «Домогосподарство» означає сукупність осіб, що
мешкають разом і ведуть спільне господарство. Очевидно, ця
категорія ширша від попередньої, оскільки не обмежується ли-
ше родинними зв’язками. Порівнянність методики обчислення
статистичних показників важлива, особливо для вторинних
спостережень. Так, показник, що визначає ступінь демографіч-
ного та соціального розвитку країни, коефіцієнт смертності не-
мовлят — через непорівнянність методики збирання та обчис-
лення — є заниженим порівняно з фактичним в Україні згідно з
міжнародною методикою.

Важливою є порівнянність даних за територіальною належні-
стю одиниць внаслідок відповідних змін. Наприклад, набуття
статусу міського поселення сільськими населеними пунктами під
час промислового будівництва або набуття статусу Автономної
Республіки Крим колишньою областю тощо.

П’ятою вимогою є доступність даних. З переходом до рин-
кових умов питання їх доступності особливо загострюється. Ці
дані важко не лише зібрати, а й отримати готову статистичну ін-
формацію. Відомо, що за радянських часів великий обсяг статис-
тичної інформації приховувався від широкого загалу. У період
демократизації більшість матеріалів державної статистики стали
«відкритими». Проте ускладнилась ситуація з централізованим
збиранням даних, особливо в недержавних структурах. Низький
рівень відповідальності таких структур щодо подання звітів, а то
й повна непідзвітність деякої їх частини призводить до порушен-
ня вимог повноти та своєчасності реєстрації даних.

Одержання якісної статистичної інформації значною мірою
залежить від того, на якому рівні вона збирається. В Україні ді-
ють дві системи: централізована (загальнодержавна) та децент-
ралізована (відомча, окремих економічних структур). Звичайно,
централізована система збирання має ширші можливості для які-
сного спостереження: наукову методику, кваліфіковані кадри,
технічне забезпечення тощо. Проте децентралізована система є
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оперативнішою завдяки меншому розриву в часі між збиранням
даних і використанням готової статистичної інформації. Для де-
централізованої системи гостро постає проблема наукової обґру-
нтованості методів статистичного спостереження та їх практич-
ного застосування.

Статистичне спостереження здійснюється в три етапи:
1) підготовка спостереження;
2) реєстрація статистичних даних;
3) формування бази даних.
Підготовка статистичного спостереження — найвідповідаль-

ніший етап, оскільки тут постають і вирішуються основні мето-
дологічні питання: що і як вивчатиметься, на які запитання по-
трібно дістати відповіді. На цьому етапі вирішуються також
організаційні питання: хто, де, коли проводить спостереження і
що для цього необхідно. Тобто на першому етапі складається до-
кладний план статистичного спостереження, що охоплює
методологічні та організаційні питання.

На другому етапі збирають дані. Процес копіткий, що потре-
бує чіткої взаємодії, скоординованості та оперативності всіх ви-
конавчих служб. Чим коротший термін збирання, тим більш
своєчасною та дешевою буде інформація. Від якості збирання за-
лежать також точність, повнота й вірогідність даних. Третій етап
передбачає контроль та нагромадження даних спостереження, а
також їх збереження. На цьому етапі відпрацьовується система
оперативного доступу та пошуку необхідних даних. Це дуже важ-
ливо в умовах централізованого спостереження, коли нагрома-
джуються величезні обсяги корисної інформації, пошук якої об-
ходиться недешево, а знайти її й використати іноді важко.

2.2. Програмно-методологічні питання
статистичного спостереження

Розробка програмно-методологічних питань плану спосте-
реження полягає в науково-практичному обґрунтуванні та визна-
ченні суті явища, умов його формування та прояву. Крім того,
добирається система ознак, що характеризують явище, урахову-
ється можливість їх кількісної обробки та перевірки на точність.

Комплекс програмно-методологічних питань може бути пода-
ний у послідовності їх виникнення та розв’язування (рис. 2.1).

Мета спостереження — здобути статистичні дані, які є під-
ставою для узагальненої характеристики стану та розвитку явища
або процесу з визначенням відповідної закономірності.

Кінцевою метою спостереження є підготовка управлінських
рішень та вжиття відповідних заходів.
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Рис. 2.1. Програмно-методологічні питання
статистичного спостереження

Так, країни ЄЕС регулярно вдаються до обстежень у сфері бі-
знесу. Метою окремих обстежень є визначення інвестиційної по-
ведінки суб’єктів бізнесу та прогнозування її впливу на рівень
виробничих потужностей і зайнятість населення країни. Іншим
прикладом може бути обстеження суб’єктів малого бізнесу в
Україні. Мета — якомога ретельніше вивчити стан виробничо-
фінансової діяльності підприємств малого бізнесу заради спри-
яння їх подальшому розвитку в Україні.

Мета спостереження визначає його об’єкт. Об’єкт спосте-
реження — це сукупність явищ, що підлягають обстеженню. Чі-
тке визначення суті та меж об’єкта дозволяє запобігти розбіжно-
стям у тлумаченні результатів обстеження. Для цього
застосовуються цензи. Ценз — це набір кількісних обмежуваль-
них ознак. Скажімо, у попередньому прикладі слід обґрунтувати,
яка сукупність суб’єктів малого бізнесу досліджуватиметься. Це
може бути сукупність усіх зареєстрованих підприємств малого
бізнесу або лише діючих. В останньому разі не буде оцінено ефе-
ктивність упровадження малого бізнесу. Інша проблема — який
суб’єкт бізнесу слід вважати малим? В Україні малим вважається
підприємство з чисельністю зайнятих не більш як 50 осіб та об-
сягом виручки, що не перевищує 1 млн грн. Тому цензом буде
максимально припустима кількість зайнятих та обсяг виручки.

Об’єкт спостереження як сукупність складається з окремих
елементів — одиниць сукупності. Одиниця сукупності — це пе-



17

рвинний елемент об’єкта, що є носієм ознак, які підлягають ре-
єстрації. Під час перепису населення одиницею сукупності є ко-
жна людина, у разі реєстрації проданих на біржі нерухомості
об’єктів — кожна продана квартира. Проте не кожна одиниця су-
купності може надати про себе інформацію. Тому в ході обсте-
ження виокремлюють одиницю спостереження. Одиниця спо-
стереження — це первинна одиниця, від якої дістають
інформацію. Так, під час перепису населення одиницею спосте-
реження є домогосподарство, а також кожний його член. Коли
йдеться про реєстрацію проданих на біржах нерухомості квартир,
одиницею спостереження є біржа. Отже, одиниця сукупності та
одиниця спостереження можуть збігатися (як, зокрема, під час
перепису). І відповідних прикладів існує чимало: у бюджетних
обстеженнях господарств такими одиницями є домашні госпо-
дарства, під час вивчення громадської думки населення — кож-
ний респондент — людина, яка висловлює свою думку.

Визначивши носії ознак і джерела інформації, складають про-
граму спостереження. Програма спостереження — це перелік
запитань, на які потрібно дістати відповіді в результаті спосте-
реження. Зміст та кількість запитань формують згідно з метою
спостереження і реальними можливостями його проведення (гро-
шовими, трудовими витратами та терміном реєстрації). Склада-
ють такий перелік запитань, який на підставі щонайменшої кіль-
кості залучених даних дає якнайбільше інформації. Цього можна
досягти завдяки системному підходу. Запитання слід добирати
так, щоб кожне мало самостійне призначення і водночас у комбі-
нації з рештою запитань давало додаткову суміжну та побічну
інформацію. Використовуючи блоки взаємозалежних узгоджених
запитань, можна дослідити також внутрішні зв’язки об’єкта до-
слідження. Далі ці запитання деталізують, щоб сформувати набір
ознак, які характеризують зазначений об’єкт обстеження та його
одиниці.

Головними вимогами щодо подання ознак є простота форму-
лювань, чітке тлумачення і однозначність. Так, під час перепису
населення запитання про шлюбний стан особи потрібно постави-
ти точніше, а саме: замість «перебування у шлюбі» має бути «пе-
ребування в зареєстрованому шлюбі». Це допоможе уникнути
значних розбіжностей між даними поточного обліку і фактични-
ми через незбіг кількості фактичних і юридичних шлюбів). Оскі-
льки ознаки за формою вираження можуть бути не лише кількіс-
ними, а й атрибутивними, то в разі добору шкали вимірювання
перевагу слід надати не лише більш інформативним ознакам
(номінальній шкалі), а й ознакам із ширшими можливостями ста-
тистичної обробки (порядковій та метричній шкалам). На підста-
ві сформованого переліку ознак розробляють статистичний ін-
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струментарій. Статистичний інструментарій — це набір ста-
тистичних формулярів, а також інструкцій і роз’яснень щодо про-
ведення статистичного спостереження, реєстрації даних.

Статистичний формуляр — це обліковий документ єдиного
зразка, що містить адресну характеристику об’єкта спостережен-
ня та статистичні дані про нього. Статистичними формулярами
є звіти, переписні та опитувальні листки, бланки документів,
анкети.

Деякі формуляри містять також коротку інструкцію щодо їх
заповнення. До інших інструкція додається як окремий документ,
де роз’яснюється порядок реєстрації даних, розтлумачується
зміст окремих запитань або відповідей. Проте чим вдаліше фор-
мулюються запитання та ознаки, тим менше роз’яснень вони по-
требують. Складаючи анкети, застосовують запитання закритого,
напівзакритого та відкритого типу. До закритого типу належать
запитання, до яких додається повний набір відповідей, а респон-
дентові пропонується лише вибрати потрібні. Іноді кількість мож-
ливих відповідей обмежується (не більше або не менше як дві-
три відповіді). Наприклад, студентам економічної спрямованості
під час опитування пропонувалося запитання: «Який характер
роботи Вас приваблює?» (дайте не більш як дві відповіді).

1. Спокійний, ритмічний.
2. Творчий, аналітичний.
3. Такий, що потребує ділового спілкування.
4. Сприяє просуванню по службі.
Запитання напівзакритого типу містять перелік готових від-

повідей, а також вільний рядок для самовизначення.
Скажімо, в анкеті, що з’ясовує якість національної телерекла-

ми, пропонується запитання: «Які негативні особливості прита-
манні національній телерекламі?».

1. Однотипність виражальних засобів.
2. Недостатня художність.
3. Примітивність змісту.
4. Невиразність ефектів.
5. Інше _________________ (впишіть).
Запитання відкритого типу передбачають, що опитуваний

самостійно формулює відповідь. До таких належить, наприклад,
запитання: «Які відеокліпи Вам подобаються?»

Зрозуміло, що в разі організації масових анкетних обстежень
доцільно пропонувати запитання закритого та напівзакритого ти-
пу. Вони дають змогу, по-перше, діставати адекватні відповіді, а
по-друге, — формалізувати, нагромаджувати та кількісно їх об-
робляти. Причому перевагу мають напівзакриті запитання, що
передбачають не лише чіткі відповіді, а й дають змогу респонде-
нтові вільно висловити власну думку.
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Зауважимо, що статистичний інструментарій забезпечує не
лише вхідну, а й вихідну частину інформаційної бази спостере-
ження. Тобто, визначаючи ознаки, складаючи блоки запитань,
одночасно готують макети вихідних таблиць, де немає цифрової
інформації. За макетами таблиць одразу можна визначити, наскі-
льки кожне запитання (ознака) узгоджується з іншими, передба-
чити, як «працюватиме» те чи інше запитання (ознака), вилучити
малоінформативні запитання, обґрунтувати методику подальшої
статистичної обробки решти запитань.

Програма спостереження передбачає також визначення виду
та способу реєстрації даних. Здебільшого вид і спосіб спосте-
реження залежать від його мети, суті об’єкта спостереження, об-
сягу та ступеня точності очікуваних результатів. Важливими для
обстеження є його фінансове та трудове забезпечення, а також
фактор часу. Види й способи спостереження докладно розгляну-
то в підрозд. 2.4.

Неодмінною умовою програм спостереження є наступність
їх змісту, одиниць спостереження, методик обчислення. Це по-
трібно для порівняння результатів спостереження в часі та про-
сторі. Наприклад, програми переписів населення останніх деся-
тиліть мають однаковий зміст за головними соціально-
демографічними показниками, тоді як у програмі нового пере-
пису населення України одиницю спостереження змінено, щоб
результати перепису стали порівнянними з міжнародними пока-
зниками.

Готуючи статистичне спостереження, слід забезпечити точ-
ність даних реєстрації. Точність результатів досягається завдяки
застосуванню, з одного боку, системи контролю, а з іншого —
ретельно відпрацьованого механізму збирання даних і практичного
досвіду в цій роботі. Такий досвід формується під час пробних, так
званих пілотних обстежень — невеликих за обсягом, що мають на
меті випробувати, уточнити програму спостереження, підвищити
якість опрацювання організаційних питань.

Отже, підготовка спостереження потребує вирішення не лише
програмно-методологічних, а й суто практичних (організаційних)
питань.

2.3. Організаційні питання
статистичного спостереження

Другою складовою плану спостереження є комплекс організа-
ційних питань. Організаційні питання стосуються місця й часу
проведення обстеження, органів та персоналу, залученого до об-
стеження, його матеріально-технічного забезпечення, а також си-
стеми гарантування точності результатів (рис. 2.2).
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Рис. 2.2. Організаційні питання статистичного спостереження

Організаційні питання тісно пов’язані з програмно-методоло-
гічними й залежать від мети та умов обстеження.

Насамперед з’ясовується, на який орган покладено відповіда-
льність за проведення обстежень, їх підготовку. Залежно від ма-
сштабності об’єкта спостереження, а також зацікавленості щодо
його результатів діють такі групи зазначених органів.

1. Центральні органи державної статистики, а саме Держкомі-
тет статистики України та його регіональні відділення — держа-
вні обстеження на макрорівні. До таких обстежень належать пе-
реписи (населення, земельного фонду, технологій тощо), обсте-
ження соціально-демографічного та економічного характеру
(обстеження міграційних потоків населення, неформальної за-
йнятості, бюджетів домогосподарств, діяльності суб’єктів бізнесу
тощо).

2. Статистичні відділи міністерств і відомств — державні об-
стеження локального за тематикою характеру. Наприклад, обсте-
ження, що їх проводять Державна податкова адміністрація, Комі-
тет митного контролю, Державна служба приватизації майна тощо.

3. Спеціальні інститути, агентства, міжнародні організації —
обстеження, що ґрунтуються на вивченні суспільної думки або
мотивації, поведінки та оцінок окремих суб’єктів суспільно-
економічного життя.

До таких інститутів належать, зокрема, Інститут соціології,
філіал Інституту суспільної думки Геллапа (Соціо-Геллап), Між-
народний інститут соціології, Міжнародна організація праці
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(МОП), Міжнародний центр дослідження проблем тенденцій дія-
льності економічного характеру, Генеральне агентство у справах
економіки та фінансів при комітеті ЄС.

4. Аналітичні відділи окремих економічних структур (підпри-
ємств, організацій, фірм, банків, бірж, страхових товариств то-
що) — обстеження на мікрорівні, що мають маркетингове або
контрольне спрямування. Наприклад, маркетингові обстеження
туристичних фірм, що мають на меті з’ясувати ринок споживачів,
або обстеження комерційних банків з метою проаналізувати по-
треби фактичних і потенційних клієнтів щодо різних банківських
послуг.

Кожний орган, що виконує спостереження, має забезпечити
себе кваліфікованими кадрами як на етапі підготовки обстежен-
ня, його проведення, так і під час обробки результатів. Здебіль-
шого у статистичному спостереженні беруть участь не лише ста-
тистики, а й особи різних професій. Наприклад, до проведення
перепису населення залучають спеціально підготовлених обліко-
вців-реєстраторів, статистиків-науковців, організаторів та аналі-
тиків, а також програмістів, операторів ЕОМ, технічний персонал.

Наступним питанням є обґрунтування місця обстеження —
пункту, в якому перебуває одиниця спостереження і реєструють-
ся дані. Наприклад, під час телефонного опитування телеглядачів
місцем обстеження є місце проживання респондентів. У разі об-
стеження осіб, котрі прибули з-за кордону, стосовно мети їх при-
їзду місцем обстеження буде районне відділення віз та реєстрацій
(ВВІР). Для того щоб спостереження дало вірогідні та своєчасні
дані, необхідно вирішити питання часу та періоду спостережен-
ня.

Час спостереження (об’єктивний час) — це час, до якого на-
лежать дані спостереження. Коли об’єктом спостереження є про-
цес, то вибирають інтервал часу, протягом якого нагромаджуються
дані. Якщо об’єктом спостереження є певний стан, то вибирають
критичний момент — момент часу, станом на який реєструються
дані. Наприклад, число угод, укладених на універсальній біржі,
може реєструватися як за деякий період (протягом місяця), так і за
станом на певні моменти — дні біржових торгів, що відбуваються,
як правило, один раз на тиждень. Тут первинне спостереження ре-
єструє угоди за моментами, а вторинне — за період.

Критичним моментом користуються під час перепису насе-
лення, коли потрібно точно зареєструвати його стан в один «мо-
мент».

Наприклад, критичним моментом перепису населення є час
24.00 з 4-го на 5 лютого. Зрозуміло, що переписати все населення
країни в одну мить неможливо, тому крім часу спостереження
встановлюється період спостереження — суб’єктивний час,
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протягом якого реєструються дані. Якщо період перепису насе-
лення становить, скажімо, 10 днів (з 05.02 по 14.02 включно), то
наприклад, 10 лютого, всі дані про членів певного домогосподар-
ства реєструються станом на початок перепису (05.02). Коли в
домогосподарстві навіть на день реєстрації, але після початку пе-
репису народилася дитина, переписом вона не враховується.

Час спостереження вибирають у найсприятливіший або нейт-
ральний для об’єкта спостереження період. Наприклад, перепис
плодовоягідних насаджень здійснюють у період їх цвітіння або
плодоношення. Переписи населення призначаються на період
найменшої його міграційної активності. Для України це зима —
кінець січня, початок лютого. Опитування громадської думки
провадиться в період стабільної, не загостреної соціально-
економічної ситуації.

Для проведення будь-якого статистичного спостереження по-
трібне відповідне матеріально-технічне забезпечення: друкарські
засоби, обчислювальна та множувальна техніка, транспортні за-
соби, статистичний інструментарій та рекламні носії. Останнє є
важливим у разі підготовки макроспостережень, які потребують
роз’яснень і повідомлень для широкого загалу.

Контроль даних спостереження водночас є методологічним і
організаційним питанням. Якщо його розглядати як засіб попе-
редження помилок, то питання наближається до методологічно-
го. Якщо контроль — це виявлення та виправлення помилок, то
йдеться швидше про організаційний захід.

Контроль означає насамперед перевірку даних обстежень що-
до їх повноти й вірогідності.

Повнота даних контролюється, як правило, візуально: переві-
ряють наявність даних за всіма одиницями та позиціями.

Дані на вірогідність перевіряють засобами логічного та ариф-
метичного контролю.

Логічний контроль — це перевірка сумісності даних, яка по-
лягає в порівнянні взаємозалежних ознак. Прикладом може бути
контроль відповідей респондентів, отриманих у ході опитування:
порівняння віку респондента з його сімейним станом, виду діяль-
ності з джерелом засобів існування, матеріального становища го-
сподарства зі структурою бюджетних витрат тощо. Зрозуміло, що
логічний контроль установлює лише наявність помилки, а не її
розмір. Проте іноді вдається визначити наближені межі помилки,
порівнюючи дані спостереження з аналогічними даними інших
спостережень чи дані в динаміці. Так, можна визначити помилку
в даних про котирування цін на біржі, знаючи курс цін і межі їх
коливань, або в розмірі кредитних процентних ставок, коли відо-
ма облікова кредитна ставка Нацбанку.
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Встановити розмір помилки та виправити її можна засобами
арифметичного контролю, тобто прямим чи побічним перера-
хунком зареєстрованих даних. Наприклад, розмір сукупного до-
ходу домогосподарства можна перевірити з певною точністю,
підсумувавши його витрати за основними статтями. Розмір акці-
онерного капіталу товариства можна проконтролювати, знаючи
кількість акціонерів і розмір їхнього середнього внеску.

Зауважимо, що здебільшого встановити вірогідність даних не-
можливо (коли помилки виходять за межі логічного та арифметич-
ного контролю). Отже, доводиться враховувати природу помилок.
Залежно від причини виникнення розрізняють такі помилки:

репрезентативності — виникають під час вибіркового спо-
стереження через несуцільність реєстрації даних і порушення
принципів випадковості відбору;

реєстрації — виникають у разі будь-якого спостереження
внаслідок перекручення фактів або неправильного їх запису.

Залежно від природи виникнення помилки реєстрації можуть
бути випадковими або систематичними.

Випадкові помилки виникають внаслідок збігу випадкових об-
ставин — неуважності реєстратора або незосередженості респон-
дента. Вони викривлюють дані спостереження в той чи інший бік,
проте завдяки масовості розглядуваних випадків дія таких поми-
лок урівноважується, і вони істотно не впливають на результати.

Більш небезпечними є систематичні помилки, які виника-
ють у результаті постійних спотворень в одному напрямі. Такі
помилки істотно зміщують результати спостереження в один бік
(збільшення або зменшення). До них призводить, скажімо, тен-
денція округлювати розміри доходів і витрат до цілих чисел (до-
ходів у бік зменшення, а витрат — у бік збільшення).

Систематичні помилки бувають незловмисними та зловмис-
ними. Незловмисні помилки виникають внаслідок необґрунто-
ваності програми спостереження, некомпетентності реєстраторів,
неосвіченості респондентів.

Так, через помилки у складанні програми спостереження впливу
наслідків аварії на ЧАЕС на стан здоров’я населення здобуті резуль-
тати значно завищили рівень захворюваності, оскільки було обсте-
жено лише населення, яке перебувало в медичних установах.

Класичним прикладом помилки, що виникає через легковаж-
ність респондентів, є так зване жіноче кокетування (зменшення
віку), старече кокетування (збільшення віку) та округлення віку
до чисел, кратних 5 чи 10, так звана вікова акумуляція.

Зловмисні помилки виникають через свідоме викривлення
фактів з певною метою (очорнити або прикрасити дійсність).
Прикладами таких помилок є масові факти приховування доходів
від оподаткування, приписки у звітах, приховування виручки від
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реалізації в комерційній торговельній мережі, пунктах громадсь-
кого харчування.

2.4. Форми, види та способи спостереження

З огляду на різноманітність сфер спостереження та багато-
гранність його аспектів застосовують різні організаційні форми,
види і способи збирання даних.

Нині поширені три організаційні форми спостереження: звіт-
ність, спеціально організовані спостереження та реєстри.

Звітність — це форма спостереження, згідно з якою кожний
суб’єкт діяльності регулярно подає відповідну інформацію до
державних органів статистики та певних відомств у вигляді до-
кументів (звітів) спеціально затвердженої форми.

Звітність характеризується такими властивостями, як обов’яз-
ковість, систематичність, вірогідність.

Обов’язковість означає, що звіти неодмінно подають усі за-
реєстровані суб’єкти діяльності, додержуючи уніфікованої форми
та затвердженого переліку показників і зазначаючи свої реквізи-
ти: назву, адресу, прізвище та підпис відповідальної особи, дату
складання звіту.

Систематичність передбачає регулярне, своєчасне складан-
ня та подання звітності у затверджені терміни.

Вірогідність — дані, наведені у звітності, мають відповідати
дійсності й виключати будь-які викривлення (приховування та
приписки). За вірогідність поданих даних суб’єкти діяльності не-
суть адміністративну та судову відповідальність. Завдяки цьому
вдається попереджати порушення через неподання даних або по-
дання з перекрученням фактів.

Звітність складається на підставі первинних даних оператив-
ного та бухгалтерського обліку. Залежно від рівня затвердження
та призначення звітність поділяється на зовнішню та внутрішню.
Зовнішню затверджують та збирають органи держстатистики,
міністерства та відомства, внутрішню — розробляють самі
суб’єкти діяльності для власних оперативних, управлінських та
аналітичних потреб. Наприклад, аналіз ринкової ситуації, визна-
чення власних ресурсів, прогнозування діяльності грунтується на
даних внутрішньої звітності багатоструктурних суб’єктів діяль-
ності, акціонерних товариств, концернів, асоціацій тощо.

За частотою подання звітність поділяється на періодичну та
річну. Періодична звітність (місячна, квартальна, піврічна) охоп-
лює показники поточної діяльності суб’єктів, річна — підбиває
головні підсумки фінансово-виробничої діяльності суб’єктів за
рік. Залежно від терміновості подання звіти можуть передаватися
телетайпом, поштою, електронною поштою.
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Останнім часом звітність значно спростилася за формою, ско-
ротилася за обсягом, ступенем охоплення, переліком показників.
Водночас удосконалено методику обчислення існуючих показни-
ків згідно з міжнародними стандартами. Статистичний облік пе-
реходить на систему національних рахунків (СНР), що і розгля-
дається в підрозд. 10.3.

Спеціально організовані спостереження охоплюють сфери
життя та діяльності, що не вловлюються звітністю (перепис, об-
лік, спеціальне обстеження, опитування).

Перепис — суцільне або вибіркове спостереження масових
явищ з метою визначення їх розміру та складу на певну дату. Пе-
репис здійснюється періодично (як правило, з рівним інтервалом)
або одноразово. Так, переписи населення в більшості країн світу
відбуваються раз на 10 років.

Особливістю переписів є те, що вони проводяться одночасно
по всій території за єдиною для всіх одиниць програмою. До про-
грами перепису населення України 2001 року включено питання,
що стосуються окремої людини (вік, стать, національність, рідна
мова, шлюбний стан, освіта, громадянство, джерела засобів існу-
вання), а також домогосподарства в цілому (склад домогосподар-
ства, зайнятість його членів, житлові умови тощо).

Обліки — суцільні спостереження масових явищ, які ґрунту-
ються на даних огляду, опитування та документальних записів.

Прикладом може бути облік поголів’я худоби за видами, гру-
пами і категоріями господарств, а також облік земельного фонду
за видами угідь, якістю ґрунту, категоріями господарств тощо.

Спеціальні обстеження — несуцільне спостереження окре-
мих масових явищ згідно з певною тематикою, що виходить за
межі звітності. Вони можуть бути періодичними або одноразови-
ми. Наприклад, обстеження з питань неформальної зайнятості
населення, бюджетні обстеження домогосподарств, маркетингові
обстеження.

Опитування — це, як правило, несуцільне спостереження
думок, мотивів, оцінок, що реєструються зі слів респондентів.

Винятком є суцільне опитування всього населення — рефере-
ндум: масове волевиявлення щодо принципових соціально-
політичних та економічних питань.

Опитування може здійснюватися в різних формах: усній (ін-
терв’ю), письмовій (анкетування), очній (роздача анкет), заочній
(поштові, телефонні). Останнім часом у світовій практиці широко
застосовуються телефонні опитування. Наприклад, опитування
споживачів про їхні наміри щодо придбання певних товарів, ко-
ристування новими, нетрадиційними послугами, про ставлення
до реклами тощо.
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Почала відроджуватися така форма спостереження, як ста-
тистичний реєстр — список або перелік одиниць певного
об’єкта спостереження із зазначенням необхідних ознак, який
складається та оновлюється під час постійного відстежування.
Перші реєстри складались у Російській імперії протягом XVІІІ—
XІX століть під назвою «ревізькі казки» — пойменний список
мешканців країни із зазначенням їхнього віку, статі, сімейного
стану.

У теперішніх планах держстатистики є складання єдиних
державних реєстрів: населення, суб’єктів господарювання (під-
приємств, організацій різної форми власності), домашніх госпо-
дарств, земельного фонду, технологій.

Реєстр населення — це пойменний перелік мешканців регіо-
ну, який регулярно переглядається.

Реєстр населення дозволяє нагромаджувати, зберігати та онов-
лювати паспортні та податкові відомості про кожного мешканця.
Такі реєстри використовуються як база даних для складання спи-
сків військовозобов’язаних, виборців, платників податків, а та-
кож у разі запровадження безпаспортного (карткового) режиму.

Реєстр підприємств та організацій — це перелік суб’єктів
усіх видів економічної діяльності із зазначенням їхніх реквізитів
та основних показників. Уже тепер в Україні діє Єдиний держав-
ний реєстр підприємств та організацій (ЄДРПОУ). Цей реєстр дає
змогу налагодити єдиний інформаційний простір, до якого вхо-
дять суб’єкти ринку.

Класифікуючи статистичні спостереження, визначають їх вид і
спосіб реєстрації даних. Види спостереження розрізняють за двома
критеріями: ступенем охоплення одиниць і часом реєстрації даних.

За ступенем охоплення спостереження бувають суцільними
та несуцільними.

Суцільні спостереження — це обстеження, під час яких ре-
єструються всі без винятку одиниці сукупності. До цього виду
належать обстеження у формі звітності, розрахованої на певних
суб’єктів діяльності, а також більшість переписів. Винятком є
перепис населення, який поєднує суцільне та вибіркове обсте-
ження за окремим переліком ознак.

Несуцільні спостереження — це обстеження, що мають на
меті реєструвати не всі одиниці сукупності, а лише їх певну час-
тину. До таких спостережень належать вибіркове, основного ма-
сиву, монографічне, анкетне, моніторинг.

Вибіркове спостереження — це обстеження, під час якого
реєструється деяка частина одиниць сукупності, відібрана у випад-
ковому порядку. Прикладом можуть бути вибіркові обстеження
суб’єктів малого бізнесу, обстеження рівня знань студентів дер-
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жавних і недержавних вищих закладів освіти, бюджетів домашніх
господарств, а також обстеження якості товарів і продукції тощо.

Обстеження основного масиву — це обстеження переважної
частини одиниць сукупності, що відіграють визначальну роль у
характеристиці об’єкта спостереження. Прикладом може бути
обстеження міст із найвищим рівнем забруднення атмосферного
повітря або обстеження діяльності групи найвпливовіших комер-
ційних банків.

Монографічне обстеження — це ретельне обстеження окре-
мих типових одиниць сукупності з метою їх досконалого вивчен-
ня. Прикладом може бути обстеження діяльності фондової біржі
або обстеження стану справ збанкрутілої компанії.

Анкетне спостереження — це обстеження певної частини
одиниць сукупності внаслідок неповного повернення від респон-
дентів заповнених реєстраційних формулярів (анкет). Прикладом
є анкетне обстеження мешканців регіону щодо їх ставлення до
процесу приватизації землі або обстеження студентів щодо якості
викладання фахових дисциплін.

Моніторинг — це спеціально організоване систематичне спо-
стереження за станом певного середовища. Наприклад, моніто-
ринг рівня радіаційного забруднення на територіях, що постраж-
дали внаслідок аварії на ЧАЕС. В економічній сфері моніторинг
застосовується з метою реєстрації даних валютних торгів, аукці-
онів. Проводиться моніторинг бюджетів окремих соціальних
груп населення (фермерів, пенсіонерів, студентських сімей).

Спостереження за часом реєстрації фактів поділяються на
поточне, періодичне та одноразове.

Поточне спостереження — це систематична реєстрація фа-
ктів щодо явищ, у міру їх виникнення або збирання фактів щодо
безперервного процесу. Безперервними є демографічні процеси:
народжуваність, смертність, шлюбність і розлученість, а також
виробничі процеси (випуск продукції) або реалізаційні процеси
(збут і реалізація продукції). До числа явищ, які реєструються в
певні моменти, належать підсумки біржових торгів, продажу на
аукціонах.

Періодичне спостереження проводиться через певні (як пра-
вило, рівні) проміжки часу. Прикладом можуть бути переписи
населення, виробничих площ, технологій тощо, а також обсте-
ження суб’єктів бізнесу щодо перспектив інвестування.

Одноразове спостереження проводиться в міру виникнення по-
треби в дослідженні явища чи процесу. Наприклад, маркетингове
дослідження щодо адаптації товару до місцевого ринку або обсте-
ження думки населення щодо впровадження страхової медицини.

Статистичні спостереження здійснюються трьома способами:
безпосередній облік фактів, документальний облік, опитування.
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Безпосередній облік — це обстеження, під час якого обліковець
особисто реєструє факти підрахунком, вимірюванням, оцінюван-
ням, оглядом. Так реєструють товарні потоки, що перетинають ми-
тні кордони, обліковують готівкову грошову масу в банках або
оцінюють рівень екологічного забруднення в регіоні тощо.

Проте більшість явищ і процесів суспільно-економічного жит-
тя не підлягають прямому вимірюванню. У таких випадках за-
стосовуються інші два способи.

Документальний облік — це обстеження, коли факти реєст-
рують за даними, наведеними в документах первинного обліку. У
такий спосіб складають статистичну звітність і визначають усі
економічні показники макро- та мікрорівнів: обсяги матеріаль-
них, трудових і фінансових ресурсів, розмір доходів, капітальних
вкладень, обсяги експорту та імпорту товарів тощо.

Опитування може здійснюватись по-різному: експедиційним спо-
собом, самореєстрацією, кореспондентським та анкетним шляхом.

Експедиційний спосіб — це реєстрація фактів спеціально під-
готовленими обліковцями з одночасною перевіркою точності ре-
єстрації. Такий спосіб застосовується під час переписів населен-
ня в Україні. В інших країнах обирають дешевший спосіб —
самореєстрацію (США, країни Західної Європи).

Самореєстрація означає, що факти фіксують самі респонден-
ти після попереднього інструктажу з боку реєстраторів-облі-
ковців. У США дані перепису населення, здобуті самореєстраці-
єю, дають 67 % повернення заповнених переписних листків.
Решту даних збирають експедиційним способом. Метод самореє-
страції дає добрі результати там, де якісно ведеться роз’ясню-
вальна робота, де респонденти характеризуються високим ступе-
нем громадянської відповідальності.

Кореспондентський спосіб — це реєстрація фактів про явища
та процеси на місцях їх виникнення спеціально підготовленими
особами та надсилання результатів до відповідних інстанцій. Цей
спосіб широко використовується в дослідженнях ринку товарів і
послуг на рівні окремих регіонів, а також під час відстежування
руху товарів у специфічних умовах ринку.

Окремі види та способи спостереження можуть застосовуватись
у комплексі, не виключаючи один одного, залежно від складності
доступу до об’єкта спостереження, ступеня підготовленості гро-
мадськості до певного методу спостереження, сучасних досягнень
щодо методології та організації статистичних спостережень.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. Визначте, який з наведених прикладів є статистичним спостере-
женням:
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а) реєстрація кількості ВІЛ-інфікованих у діагностичних центрах;
б) оцінювання вартості квартири, виставленої на аукціоні;
в) визначення споживання електроенергії в окремому домашньому

господарстві;
г) опитування думки експертів щодо перспектив розвитку бізнесу в

регіоні.
2. Визначте, що є об’єктом таких спостережень:
а) обстеження комерційних банків з питань їх інвестиційної діяль-

ності;
б) обстеження супермаркетів з погляду попиту населення на імпорт-

ні продукти харчування;
в) обстеження фермерських господарств з метою визначення забез-

печеності технікою.
3. Визначте одиницю сукупності та одиницю спостереження в наве-

дених далі прикладах:
а) моніторинг продажу цінних паперів на аукціонах;
б) вивчення думки користувачів платних стоматологічних послуг у

державних і недержавних медичних установах.
4. Визначте основний перелік питань програми таких спостережень:
а) ринку туристичних послуг;
б) дохідності об’єктів нерухомості;
в) думки споживачів рекламної продукції.
5. Визначте об’єктивний та суб’єктивний час у таких спостереженнях:
а) обстеження курсу цін акцій за даними біржових торгів, що відбу-

ваються 4 рази на місяць;
б) облік чисельності зарахованих до вузів на початок навчального

року;
в) облік залишків кредиторської заборгованості банків на кінець

кожного року.
6. Які організаційні форми спостереження доцільно застосувати під

час обстеження:
а) кількості всіх спільних підприємств та їх реквізитів;
б) платоспроможності клієнтів страхових компаній;
в) показників роботи нотаріальних контор.
7. Визначте вид і спосіб таких спостережень:
а) експертне оцінювання якості введеного в дію житла;
б) підбиття підсумків приватизації об’єктів;
в) обстеження соціально-демографічного складу незайнятого насе-

лення, що звернулося до служби зайнятості.

3. ЗВЕДЕННЯ ТА ГРУПУВАННЯ СТАТИСТИЧНИХ ДАНИХ

3.1. Суть статистичного зведення

Зареєстровані у процесі масового статистичного спостережен-
ня значення ознак відбивають увесь діапазон об’єктивно існую-
чої в сукупності варіації. У розмаїтті поодиноких відомостей гу-
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биться загальне, у неістотному і випадковому — закономірне.
Перехід від одиничного до загального відбувається завдяки зве-
денню.

Суть статистичного зведення полягає в тому, що матеріали
спостереження класифікують та агрегують. Елементи сукупності
за певними ознаками об’єднують у групи, класи, типи, а інфор-
мацію про них агрегують як у межах груп, так і в цілому по суку-
пності. Основне завдання зведення — виявити типові риси та за-
кономірності масових явищ чи процесів.

Зведення є основою подальшого аналізу статистичної інфор-
мації. За зведеними даними обчислюють узагальнюючі показни-
ки, виконують порівняльний аналіз, а також аналіз причин групо-
вих відмінностей, вивчають взаємозв’язки між ознаками.

Складові статистичного зведення такі:
1) розробка програми систематизації та групування даних;
2) обґрунтування системи показників для характеристики груп

і сукупності в цілому;
3) проектування макетів таблиць, в яких подаються результати

зведення;
4) визначення технологічних схем обробки інформації, про-

грамного забезпечення;
5) підготовка даних до обробки на комп’ютері, формування

автоматизованих банків даних;
6) безпосереднє зведення, узагальнення, розрахунок показників.
Програма систематизації та групування даних передбачає ви-

бір групувальних ознак і правил формування груп. Розробка про-
грами, як і обґрунтування системи показників, залежить від мети
дослідження, суті явища, яке вивчається, особливостей сукупнос-
ті, ступеня варіації групувальних ознак.

Результати статистичного зведення подаються у формі статис-
тичних таблиць, макети яких розроблюються разом з програмою
обробки даних.

Макет статистичної таблиці — це комбінація горизонта-
льних рядків і вертикальних граф, на перетині яких утворюються
клітинки. Ліві бічні та верхні клітинки призначені для словесних
заголовків — переліку складових сукупності та системи показни-
ків, решта — для числових даних. Основний зміст таблиці роз-
криває її назва (рис. 3.1).

НАЗВА ТАБЛИЦІ

Зміст рядків Верхні заголовки

А 1 2 3 4 ...
Бічні
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заголовки

Підсумковий рядок

Рис. 3.1. Макет статистичної таблиці
На практиці використовуються різні технологічні схеми

комп’ютерної обробки первинних даних. Спільними для всіх є
дві операції: кодування даних і перенесення їх із документів на
технічні носії інформації, наприклад на магнітні диски.

Коди — це умовні ідентифікатори ознак. Централізовано роз-
роблені єдині класифікатори, оформлені у вигляді словників, за-
безпечують однозначність кодів. Сформовані автоматизовані ба-
нки даних уможливлюють багаторазове використання
інформації, при цьому поглиблюється аналіз, зменшується кіль-
кість помилок.

За формою обробки даних зведення бувають централізова-
ними та децентралізованими.

У статистичній практиці інформація обробляється переважно
децентралізовано. Так, у разі обробки статистичної звітності зве-
дення здійснюється від нижчої до вищої ланки управління: звіти
підприємств зводяться регіональними статистичними органами,
підсумки по регіонах передаються в Держкомстат, де узагаль-
нюються в цілому по країні. Характерні класифікаційні позиції,
«розрізи» зведення такі: територіальна ознака (область, місто,
район), підпорядкованість (міністерство, відомство), галузі гос-
подарської діяльності, форми власності.

Матеріали переписів, одноразових статистичних обстежень,
соціологічних опитувань надходять до єдиного центру, де й об-
робляються. Така форма зведення називається централізованою.

3.2. Класифікації та групування

Поділ сукупностей на групи, однорідні в тому чи іншому ро-
зумінні, пов’язаний з такими діями, як систематизація, типологія,
класифікація, групування. Традиційно зазначений поділ викону-
ють за такою схемою: із множини ознак, які описують явище, до-
бирають розмежувальні, а потім сукупність поділяють на групи
та підгрупи відповідно до значень цих ознак.

Головний принцип будь-якого поділу ґрунтується на двох по-
ложеннях:

1) в один клас, групу об’єднуються елементи певною мірою
подібні між собою;
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2) ступінь подібності між елементами, які належать до одного
класу, значно вищий, ніж між елементами, що належать до різ-
них класів.

У кожному конкретному дослідженні вирішуються три питання:
1) що взяти за основу групування;
2) скільки груп, позицій необхідно виокремити;
3) як розмежувати групи.
Основою групування може бути будь-яка атрибутивна чи кі-

лькіcна ознака, що має градації. Таку ознаку називають групува-
льною. Залежно від складності масового явища (процесу) та мети
дослідження групувальних ознак може бути одна, дві й більше.

У статистичній практиці часто вдаються до розбиття сукупнос-
тей за атрибутивними ознаками — класифікації та номенклату-
ри. Їх розробляють міжнародні й національні статистичні органи
та рекомендують як статистичний стандарт. Здебільшого йде-
ться про багатоступеневу класифікацію з докладною номенклату-
рою груп і підгруп, із чітко визначеними вимогами та умовами від-
несення елементів сукупності до тієї чи іншої групи.

У міжнародній статистиці відома галузева класифікація видів
економічної діяльності, стандартна класифікація занять, стандарт-
на торговельна класифікація. Різновидом класифікації є товарні
номенклатури, наприклад Брюссельська митна номенклатура.

Кожній класифікаційній позиції надається код (шифр), який
замінює її назву і є постійним засобом ідентифікації під час пе-
редавання інформації по каналах зв’язку, комп’ютерної обробки
тощо. Так, згідно з міжнародним стандартом галузевої класифі-
кації, розробленої статистичною комісією ООН, код виду еконо-
мічної діяльності складається з чотирьох цифр. Наприклад, 15 5 2
означає:

15 — код галузі обробної промисловості «Виробництво про-
дуктів харчування та напоїв»;

5 — виробництво напоїв;
2 — виробництво вин.
Кожна класифікація є сталою, забезпечуючи порівнянність

даних у просторі та часі.
Поряд з класифікацією для висвітлення певних аспектів конк-

ретного дослідження використовують групування, на яке покла-
даються такі аналітичні функції:

1) вивчення структури та структурних зрушень;
2) визначення типів соціально-економічних явищ, виокрем-

лення однорідних груп і підгруп;
3) виявлення взаємозв’язків між ознаками.
Згідно з цими функціями розрізняють три види групувань:

структурне, типологічне, аналітичне.
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Структурне групування характеризує склад однорідної суку-
пності за певними ознаками. Наприклад, склад населення регіону
за місцем проживання (табл. 3.1). За даними таблиці з 5,3 млн на-
селення регіону в містах проживає 3,5 або 2/3 загальної кількості.
На одного сільського жителя припадають двоє міських. Кожна
група характеризується також кількістю та часткою населення
працездатного віку, і це поглиблює аналіз структури.

Таблиця 3.1
ПОДІЛ НАСЕЛЕННЯ РЕГІОНУ, млн осіб,

ЗА МІСЦЕМ ПРОЖИВАННЯ

Місце
проживання Усе населення У тому числі

у працездатному віці

Міста 3,5 2,1
Сільська місцевість 1,8 0,9

Разом 5,3 3,0

Різновидом структурних групувань є ряди розподілу (див.
розд. 5).

Типологічне групування — це поділ якісно неоднорідної сукуп-
ності на класи, соціально-економічні типи, однорідні групи. Основне
завдання такого групування — ідентифікація типів. Вибір групува-
льної ознаки та кількісних міжгрупових меж ґрунтується на всебіч-
ному теоретичному аналізі суті явища, його характерних рис та осо-
бливостей формування в конкретних умовах часу та простору.

Так, в умовах перехідної економіки в країнах Східної Європи
зубожіння населення перетворилося на ключову проблему соціа-
льної політики. Вивчаючи цю проблему, UNICEF (Дитячий Фонд
ООН) оцінював бідність і злиденність населення відношенням
середньодушового доходу окремих домашніх господарств до та-
кого рівня доходу, який би забезпечив задоволення основних по-
треб. Межа бідності визначалася на рівні 35% середньої заробіт-
ної плати 1989 року, а межа злиденності — на рівні 60% межі
бідності.

Дані табл. 3.2 характеризують процес зубожіння населення
Болгарії на початку 90-х років.

Таблиця 3.2
ДИНАМІКА ЗУБОЖІННЯ НАСЕЛЕННЯ БОЛГАРІЇ, %, по роках

Ступінь зубожіння 1990 1994

Бідність 13,8 62,3
Злиденність 2,0 32,7
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Якщо 1990 року за межею бідності перебувало 13,8%, то 1994
року — 62,3%, а у злиденних умовах — 32,7%.

Як бачимо, структурні й типологічні групування описові; вони
характеризують структуру сукупності, виокремлюють характерні
риси та особливості, але різняться за рівнем якісних відмінностей
між групами.

Скориставшись групуванням, можна також виявити наявність
та напрям зв’язку між ознаками, з яких одна розглядається як ре-
зультат, інша — як фактор, що впливає на результат. Висновок
про наявність зв’язку можна зробити на підставі комбінаційного
поділу за цими ознаками згідно з характером розміщення частот.
Так, за даними табл. 3.3 намір змінити професію найближчим ча-
сом мають переважно незадоволені умовами праці (15 із 22), і,
навпаки, серед задоволених більшість (26 із 35) зовсім не планує
змінювати свій професійний статус.

Таблиця 3.3
КОМБІНАЦІЙНИЙ ПОДІЛ РОБІТНИКІВ

Чи маєте намір змінити професію?
Ступінь задоволеності

умовами праці Так, найближ-
чим часом

Так, у перс-
пективі Ні Разом

Задоволений — 20 26 46

Не визначився 7 18 9 34

Незадоволений 15 5 — 20

Разом 22 43 35 100

Якщо результативна ознака кількісна, для кожної групи за фа-
кторною ознакою можна визначити середнє значення результа-
тивної ознаки. За наявності зв’язку між ознаками групові середні
результативної ознаки систематично змінюються від групи до
групи (збільшуються чи зменшуються). Таке групування нази-
вається аналітичним. Очевидно, аналітичне групування доклад-
ніше й виразніше, ніж комбінаційний поділ, описує зв’язок між
ознаками. Приклад аналітичного групування наведено в табл. 3.4.
Основа групування — термін збирання врожаю озимої пшениці
після настання повної стиглості зерна (факторна ознака). Кожна
група характеризується розміром посівної площі, з якої зібрано
врожай, та середньою врожайністю (результативна ознака). Таб-
лиця показує: чим більший термін збирання врожаю, тим менша
врожайність і більші втрати зерна. Різниця врожайності між
першою і третьою групами становить 20 ц/га.

Таблиця 3.4
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ЗАЛЕЖНІСТЬ УРОЖАЙНОСТІ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ
ВІД ТЕРМІНУ ЗБИРАННЯ

Термін збирання Збиральна посівна площа, га Урожайність, ц/га

Своєчасно 330 42
З незначним запізненням 550 36
Зі значним запізненням 120 22
У цілому по сукупності 1000 35

Зауважимо, що поділ групувань на три види певною мірою
відносний. Адже часто групування універсальні: одночасно виді-
ляються типи, визначається склад сукупності й виявляється взає-
мозв’язок між ознаками.

3.3. Принципи формування груп

Якщо групувальна ознака неперервна, постає питання про кі-
лькість груп та межі кожної з них. Кількість груп залежить від
ступеня варіації групувальної ознаки та обсягу сукупності. Так,
для дискретної ознаки, діапазон варіації якої обмежений (кіль-
кість дітей у сім’ї, тарифний розряд тощо), груп, як правило, сті-
льки, скільки варіант ознаки. У разі значної варіації дискретної
ознаки (кількість працюючих на підприємстві, кількість укладе-
них на біржі угод), як і неперервної (стаж роботи працівника, со-
бівартість продукції), діапазон варіації розбивається на m інтер-
валів.

Орієнтовно оптимальна кількість груп визначається за станда-
ртними процедурами, зокрема за формулою Стерджеса:

m = 1 + 2,30259 lg n,
де n — обсяг сукупності; m — число інтервалів.

Інтервали являють собою каркас групувань. На практиці їх
утворюють за трьома формальними принципами: рівності ін-
тервалів; кратності інтервалів; рівності частот.

У структурних і аналітичних групуваннях найчастіше застосо-
вують принцип рівності інтервалів. Ширина кожного інтервалу
залежить від діапазону варіації ознаки х та обґрунтованого числа
груп (інтервалів) m:

m
xxh minmax −

= .

Визначаючи межі інтервалів, ширину h доцільно округлювати,
самі межі слід позначати з такою точністю, щоб поділ елементів
сукупності на групи був однозначним.
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Якщо діапазон варіації ознаки надто широкий і поділ значень
нерівномірний, беруть нерівні інтервали, зокрема сформовані за
принципом кратності, коли ширина кожного наступного інтерва-
лу в k раз більша (менша), ніж попереднього.

Припустимо, що прибутковість активів комерційних банків
коливається від 1 до 42%, а прибутковість капіталу — від 11 до
165%. За кожною ознакою утворимо чотири групи (m = 4), скори-
ставшись за прибутковістю активів принципом рівних інтервалів,
тобто h = (42 – 1) : 4 ≈ 10, а за прибутковістю капіталу — прин-
ципом кратності інтервалів (k = 2). Варіанти розбиття на групи
ілюструє табл. 3.5.

Перший та останній інтер-
вали (або один із них) від-
криті, тобто мають лише од-
ну межу (верхню чи нижню).
За допомогою відкритих ін-
тервалів усі крайні значення
ознаки, що варіює, зводяться
в одну групу, завдяки чому
групування стає компактним.
Межі інтервалів визначають-
ся по-різному. У першому ва-
ріанті групування верхня ме-
жа j-го інтервалу збігається з нижньою межею (j + 1)-го інтерва-
лу. Правило віднесення межових значень ознаки до відповідного
інтервалу задають слова, що стосуються відкритих інтервалів.
Зокрема, слово «до» в першому інтервалі означає, що нижню ме-
жу слід уважати належною, а верхню — не належною інтервалу.

У другому варіанті групування верхня межа j-го інтервалу і
нижня межа (j + 1)-го інтервалу різняться між собою. У цьому
разі обидві межі вважаються такими, що належать інтервалу.

Інтервали типологічного групування формуються не за мате-
матичними принципами, а за соціально-економічним змістом.
Межа інтервалу розглядається як умовна межа переходу кількос-
ті в нову якість. Число груп залежить від кількості існуючих ти-
пів. Наприклад, групуючи чоловіків за ознакою працездатності,
застосовують вікові групи, років:

  0—15 — особи допрацездатного віку;
16—59 — працездатного;
60 і більше — старші за працездатний вік.
Принцип рівних частот використовують нечасто і переважно в

аналітичних групуваннях, щоб уникнути зважування групових
середніх (дисперсійний аналіз результатів експерименту).

 Таблиця 3.5
ВАРІАНТИ ФОРМУВАННЯ
ІНТЕРВАЛІВ ГРУПУВАНЬ

ЗА РІВНЕМ ПРИБУТКОВОСТІ, %

Прибутковість
активів

Прибутковість
капіталу

До 10 11 — 20
10 — 20 21 — 40
20 — 30 41 — 80

30 і більше 81 і більше
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Групування за однією ознакою називається простим, за двома і
більше ознаками — комбінаційним. У комбінаційних групуваннях
ознаки ієрархічно впорядковуються за змістом чи за вагомістю.

Групи, утворені за першою ознакою, поділяються на підгрупи
за другою, а ті, у свою чергу, можуть поділятися на підгрупи за
третьою ознакою і т. д. На кожному етапі поділу використовується
лише одна ознака, тобто відбувається послідовне описування груп.
Кількість підгруп дорівнює добутку числа групувальних ознак на
число градацій за кожною з них. У разі трьох і більше групуваль-
них ознак сукупність стрімко подрібнюється, групи виявляються
нечисленними, а характеристики груп — ненадійними.

Альтернативою комбінаційному групуванню є багатовимірне,
коли групи утворюються за певною множиною ознак одночасно.
Мірою подібності елементів є різні критерії і, як наслідок, — різ-
ні методи багатовимірного групування. Найпростішим серед них
є групування за інтегральним показником, наприклад за рейтин-
говою оцінкою. У такому разі багатовимірне групування зво-
диться до простого.

Іноді доводиться перегруповувати дані, передусім щоб забез-
печити порівнянність структур двох сукупностей за однією і тією
самою ознакою. Результат перегрупування називають вторин-
ним групуванням. Перегрупування виконують або об’єднанням,
або розбиттям інтервалів первинного групування.

Якщо межі інтервалів первинного і вторинного групувань збі-
гаються, частоти (частки) об’єднувальних інтервалів просто під-
сумовуються. Коли виконується розбиття інтервалу первинного
групування, частоти поділяються між новоутвореними групами про-
порційно до співвідношення частин довжини початкового інтервалу.
Припускається, що всередині інтервалу поділ рівномірний.

Техніку перегрупування даних розглянемо на прикладі поділу
працюючих за розміром середньомісячної заробітної плати у
двох галузях промисловості (табл. 3.6).

Таблиця 3.6
ПОДІЛ ПРАЦЮЮЧИХ ЗА РІВНЕМ

СЕРЕДНЬОМІСЯЧНОЇ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ

Галузь А Галузь В

Заробітна плата, грн. Частка працюючих,
% Заробітна плата, грн. Частка працюючих,

%

До 160 15 До 160 12

160 — 180 20 160 — 190 30

180 — 200 26 190 — 220 21

200 — 220 23 220 — 250 18
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220 — 240 9 250 — 280 13

240 і більше 7 280 і більше 6

Разом 100 Разом 100

Результати первинного групування безпосередньо порівняти
не можна, оскільки інтервали групування різні: у галузі А шири-
на інтервалу 20, у галузі В — 30 грн. Перегрупуємо дані, утвори-
вши п’ять груп з інтервалом h = 40 грн. Очевидно, інтервали по-
ділу в галузі А потрібно об’єднати, а в галузі В — розбити.
Результати вторинного групування ілюструє табл. 3.7.

Таблиця 3.7
ВТОРИННЕ ГРУПУВАННЯ ПРАЦЮЮЧИХ

ЗА РІВНЕМ СЕРЕДНЬОМІСЯЧНОЇ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ

Частка працюючих, %Заробітна плата,
грн. Галузь А Галузь В

До 160 15 12

160 — 200 20 + 26 = 46 30
1

3
21 37+ =

200 — 240 23 + 9 = 32 2618
3
221

3
2 =+

240 — 280 7
1

3
18 13 19+ =

280 і більше — 6
Разом 100 100

Порівнявши частки вторинного групування, побачимо, що в
галузі В сукупність працюючих за рівнем заробітної плати більш
диференційована. Перегрупуванням даних можна перейти від
структурного групування до типологічного.

3.4. Статистичні таблиці

Невіддільним елементом зведення та групування є статистич-
на таблиця. За допомогою таблиць зручно порівнювати й аналі-
зувати зведені дані. Недаремно кажуть, що «у німих статистич-
них таблицях вся красномовність статистики».

За логічним змістом статистична таблиця розглядається як
«статистичне речення». Підметом його є об’єкт дослідження:
перелік елементів сукупності, їх групи, окремі територіальні
одиниці або часові інтервали. Як правило, підмет розміщують у
лівій частині таблиці, подаючи його назвою рядків. Присудок
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таблиці — це система показників, що характеризують підмет як
об’єкт дослідження. Присудок формує в логічній послідовності
верхні заголовки таблиці.

Залежно від структури підмета статистичні таблиці поділяють
на прості, групові та комбінаційні. Підметом простої таблиці є
перелік елементів сукупності, територіальний ряд (регіони, обла-
сті), хронологічний ряд. У груповій таблиці підметом є групуван-
ня за однією ознакою (див. табл. 3.1), у комбінаційній — за дво-
ма і більше ознаками (див. табл. 3.3). Необхідно додержувати
певних правил технічного оформлення таблиць.

1. Таблиця має містити лише ту інформацію, яка безпосеред-
ньо характеризує об’єкт дослідження. Слід уникати зайвої, дру-
горядної інформації. Розміщення підмета й присудка підпорядко-
ване принципу компактного та раціонального викладення
матеріалу, його аналізу.

2. Назва таблиці, заголовки рядків і граф мають бути чіткими,
лаконічними, без скорочень. У назві вказується об’єкт, його ча-
сова і географічна ознаки. Наприклад, «Динаміка зовнішньої тор-
гівлі України за 1999 рік». Якщо назви окремих граф (рядків) по-
вторюються, мають однакові терміни або однаковий зміст, то їх
доцільно об’єднати спільним заголовком.

3. У верхніх і бічних заголовках подають одиниці, використо-
вуючи загальноприйняті скорочення (т, кВт, грн. тощо), іноді для
них відводиться окрема графа. Якщо одиниця вимірювання спі-
льна для всіх даних таблиці, її зазначають над таблицею.

4. Рядки та графи доцільно пронумерувати. При цьому графу з
назвою підмета позначають літерою алфавіту, інші графи — но-
мерами. Це дає змогу розкрити методику обчислення показників
присудка таблиці. Наприклад, у табл. 3.8 обсяг зовнішньоторго-
вельного обороту наведено у графі 3 як підсумок експорту та ім-
порту (Графа 3 = Графа 1 + Графа 2), а торговельний баланс об-
числюється як різниця між експортом та імпортом (Графа 4 =
= Графа 1 – Графа 2).

Окремі блоки таблиці можна поділити подвійними лініями.

Таблиця 3.8
ДИНАМІКА ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ__________ ЗА________, дол. США

(країна)   (період)

Роки Експорт Імпорт Зовнішньоторговельний
оборот

Торговельний баланс

А Графа 1 Графа 2 Графа 3 = Графа 1 +
+ Графа 2

Графа 4 = Графа 1 –
– Графа 2
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5. Інформація, що міститься в рядках (графах) таблиці, перед-
усім групової чи комбінаційної, узагальнюється підсумковим ря-
дком «Разом» або «У цілому по сукупності», який завершує ста-
тистичну таблицю; якщо підсумковий рядок розміщується
першим, то деталізація його подається за допомогою словоспо-
лучення «у тому числі» або «з них». При цьому можна подавати
перелік не всіх, а лише визначальних складових.

Числа, за можливості, необхідно округлювати, причому в ме-
жах одного й того самого рядка чи графи — з однаковим ступе-
нем точності.

6. Відсутність даних у таблиці позначається відповідно до
причин:

а) якщо клітинка таблиці, передусім підсумкова, не може бути
заповнена, ставиться знак «×»;

б) коли про явище немає відомостей, ставляться три крапки
«...» або скорочені слова «н. від.»;

в) відсутність самого явища позначається тире « — »;
г) дуже малі числа записуються (0,0) або (0,00).
7. Якщо потрібна додаткова інформація, певні уточнення циф-

рових даних, до таблиці додається примітка.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. Поясніть суть зведення статистичних даних.
2. У чому відмінність між класифікацією та групуванням?
3. Які функції у статистичному аналізі виконує групування?
4. За допомогою якого групування можна вивчити структуру сукуп-

ності та зміни в структурі? Наведіть приклад.
5. В яких групуваннях реалізується закон переходу кількості в

якість? Наведіть приклад.
6. Поясніть особливості групувань при вивченні взаємозв’язків між

ознаками.
7. Зазначте вид групувань:
а) поділ шлюбних пар (нареченого та нареченої) за віком;
б) поділ промислових підприємств регіону за формами власності;
в) групування фірм за тривалістю обороту обігових коштів з визна-

ченням середнього рівня рентабельності капіталу в кожній групі.
8. Визначте орієнтовну кількість груп для сукупності: а) 30 одиниць;

б) 100 одиниць.
9. За якими принципами утворюються інтервали групувань? Наве-

діть приклади.
10. Результати тестування 16 слухачів курсів східних мов за 100-

бальною системою виявилися такими:

79 82 87 75 83 80 82 85
90 78 85 81 77 84 83 76
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Складіть ряд розподілу слухачів за кількістю набраних балів, виок-
ремивши три групи з рівними інтервалами.

11. Які групування називаються комбінаційними? Наведіть приклади.
12. Чим відрізняється багатовимірне групування від комбінаційного?
13. Які функції статистичних таблиць?
14. Що таке макет статистичної таблиці? Назвіть його атрибути.
15. Спроектуйте макети статистичних таблиць, на підставі яких бу-

де проаналізовано:
а) обсяги виробництва товарів народного споживання (продовольчі,

непродовольчі) за регіонами;
б) розподіл населення регіону за віком і статтю;
в) залежність урожайності цукрового буряку від кількості внесених

добрив.
16. За якими правилами будують статистичні таблиці?
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4. СТАТИСТИЧНІ ПОКАЗНИКИ

4.1. Суть і види статистичних показників

Інформація про розміри, пропорції, зміни в часі, інші законо-
мірності cоціально-економічних явищ створюється, передається і
зберігається у вигляді cтатистичних показників.

З філософського погляду статистичний показник — це мі-
ра, тобто єдність якісного і кількісного відображення певної вла-
стивості соціально-економічного явища чи процесу.

Якісний зміст показника визначається суттю явища і відбива-
ється в його назві: народжуваність, урожайність, прибутковість
тощо. Кількісна сторона подається числом та його вимірником.
Оскільки статистика вивчає суспільні явища в конкретних умо-
вах простору і часу, значення будь-якого показника визначається
щодо цих атрибутів. У цьому сенсі говорять, наприклад, що капі-
тал певної фірми на початок 2000 року становив 4400 млн грн.

Сполучною ланкою між якісним змістом і числовим виражен-
ням є правило побудови — модель показника, яка розкриває йо-
го статистичну структуру, установлюючи, що, де, коли і як має
бути виміряне. У моделі обґрунтовуються одиниці, узяті для ви-
мірювання, технологія збирання даних, обчислювальні операції.

Модель показника має надзвичайно важливе значення для за-
безпечення вірогідності статистичної інформації. Як видно з
рис. 4.1, від обґрунтованості моделі залежать обидва аспекти ві-
рогідності такої інформації, адекватність відображення явища і
точність вимірювання.

Соціально-
економічний
зміст явища

Модель
показника

Числове
значення
показника

Адекватність
відображення

Точність
вимірювання

Вірогідність
інформації

Рис. 4.1. Зв’язок статистичної моделі показника
та вірогідності інформації

Адекватність розглядається як здатність показника відбити
саме ту властивість, яка передбачена програмою дослідження.



42

Адже для однієї й тієї самої якісної категорії можна побудувати
кілька показників. Наприклад, рентабельність виробництва мож-
на оцінити на основі балансового або чистого прибутку, стосовно
капіталу чи активів.

Точність і повнота вимірювання залежать від можливостей
обліку, організації збирання та обробки даних. Отже, щоб показ-
ник відповідав своєму призначенню й виконував покладені на
нього функції, на стадії його проектування потрібно з усіх боків
логічно та статистично обґрунтувати модель.

Показники розрізняють за способом обчислення, ознакою часу
та аналітичними функціями.

За способом обчислення розглядають первинні і похідні пока-
зники. Первинні визначаються зведенням даних статистичного
спостереження й подаються у формі абсолютних величин (кіль-
кість і сума вкладів у Ощадний банк). Похідні показники обчис-
люються на базі первинних або похідних показників. Вони мають
форму середніх або відносних величин (середня заробітна плата,
індекс середньої заробітної плати).

За ознакою часу показники поділяються на інтервальні та
моментні. Інтервальні характеризують явище за певний час
(день, декаду, місяць, рік). Прикладом може бути обсяг вироб-
леної продукції, уведення в дію житла, споживання свіжої во-
ди і т. ін. До моментних відносять показники, що дають кіль-
кісну характеристику явищ на певний момент часу: площа
виноградних і цитрусових насаджень, протяжність нафтопро-
водів на кінець року тощо. Інтервальні та моментні показники
можуть бути як первинними, так і похідними. Наприклад,
площа зрошуваних земель — первинний моментний показник,
а частка таких земель у загальній площі — похідний момент-
ний показник; спожита електроенергія в галузі — первинний
інтервальний показник, а в розрахунку на одиницю робочого
часу — похідний.

Інтервальні показники залежать від довжини періоду, за який
вони обчислюються. Особливістю первинних інтервальних показ-
ників є адитивність, тобто можливість підсумовування. Похідні
показники здебільшого неадитивні.

Серед статистичних показників існують пари взаємооберне-
них показників, які паралельно характеризують одне й те саме
явище. Прямий показник х зростає з підсиленням явища, оберне-
ний 1/х, навпаки, зменшується. Прикладом можуть бути такі по-
казники:

а) купівельна спроможність грошової одиниці — прямий по-
казник, ціна одиниці товару — обернений;

б) продуктивність праці за одиницю часу — прямий показник,
трудомісткість одиниці продукції — обернений і т. д.
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4.2. Абсолютні величини

Абсолютні величини характеризують розміри соціально-еконо-
мічних явищ. Ідеться про обсяги сукупності чи окремих її частин
(кількість елементів) та відповідні їм обсяги значень ознаки. Так, на
товарній біржі це кількість заявок і обсяги попиту на купівлю товару.

Абсолютні величини являють собою іменовані числа, тобто
кожна з них має свою одиницю виміріювання: штуки, тонни, кі-
ловати, гривні тощо. Натуральні вимірники відбивають притаман-
ні явищам фізичні властивості. Так, видобуток вугілля вимірюєть-
ся в тоннах, газу — у кубічних, виробництво тканин — у
квадратних метрах і т. д. Іноді використовують комбіновані нату-
ральні вимірники: вантажооборот транспорту в тонно-кілометрах,
споживання електроенергії — у кіловат-годинах і т. д. Якщо по-
стає потреба звести воєдино кілька різновидів одного явища, то
беруть умовно натуральні вимірники. При цьому роль спільної мі-
ри, еталона для розрахунків і порівнянь відіграє один різновид.
Перерахунок в умовні одиниці виконується за допомогою спеціа-
льних коефіцієнтів-сумірників. Так, у тоннах умовного палива
складається паливний баланс. Перерахунок натурального палива в
умовне здійснюється згідно з калорійним еквівалентом. Еталоном
є кам’яне вугілля, теплотворна здатність якого становить 7000 ка-
лорій на 1 кг. Для донецького вугілля калорійний еквівалент —
0,87 ... 0,90, для торфу — 0,37 ... 0,40, для газу — 1,2 і т. д.

Для визначення обсягу трудових ресурсів чи затрат праці на ви-
робництво продукції, оцінювання трудомісткості продукції викори-
стовуються трудові вимірники (людино-година, людино-день).

Узагальнюючи облікові дані навіть на рівні окремого суб’єкта
господарювання, а тим паче на рівні галузей чи економіки в ціло-
му, використовують вартісні (грошові) вимірники. За одиницю бе-
руть національну валюту, валютні еквіваленти на зразок євро, ва-
люту інших держав. Не завжди абсолютна величина є результатом
зведення фактичних даних по сукупності в цілому чи за окремим її
складовим. Часом вона визначається за певним правилом, певною
методикою на основі інших показників. Так обчислюють валовий
внутрішній продукт, національний дохід, прогнози тощо.

Існує певна множина абсолютних величин, які обліковуються
у формі балансу. Така форма передбачає розрахунок показника за
джерелами формування та напрямками використання, а це дає
змогу визначити не лише сумарний показник, а й усі його компо-
ненти. Складаються баланси підприємств, матеріальні баланси
найважливіших продуктів, палива, трудових ресурсів і т. ін. Ши-
роко використовуються також динамічні баланси за схемою:

Залишок на початок періоду + Надходження – Витрати =
= Залишок на кінець періоду.
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4.3. Відносні величини

Абсолютні статистичні величини мають незаперечне значення
в системі управління, проте поглиблений соціально-економічний
аналіз фактів потребує різного роду порівнянь. Порівнюються
значення статистичних показників у часі (за одним об’єктом), у
просторі (між об’єктами), співвідносяться різні ознаки одного й
того самого об’єкта.

Порівняння — душа статистики. Результатом порівняння є
відносна статистична величина, яка характеризує міру кількі-
сного співвідношення різнойменних чи однойменних показників.

Кожна відносна величина являє собою дріб, чисельником яко-
го є порівнювана величина, а знаменником — база порівняння.
Відносна величина показує, у скільки разів порівнювана величи-
на перевищує базисну або яку частку перша становить щодо дру-
гої, іноді — скільки одиниць однієї величини припадає на 100, на
1000 і т. д. одиниць іншої, базисної величини.

Різноманітність співвідношень і пропорцій реального життя
для свого відображення потребує різних за змістом і статистич-
ною природою відносних величин. Відповідно до аналітичних
функцій відносні величини можна класифікувати так.

А. Відношення однойменних показників
1)  Відносні величини динаміки;
2)  відносні величини просторових порівнянь;
3)  відносні величини порівняння зі стандартом;
4)  відносні величини структури;
5)  відносні величини координації.

Б. Відношення різнойменних показників
Відносні величини інтенсивності.

Відносні величини динаміки
Динамікою називається зміна соціально-економічного явища в

часі, а відносна величина динаміки характеризує напрям та інте-
нсивність зміни. Відносні величини динаміки визначаються спів-
відношенням значень показника за два періоди чи моменти часу.
При цьому базою порівняння може бути або попередній або
більш віддалений у часі рівень. Наприклад, інвестиції в галузь
становили, млн грн.: у 1995 р. — 420, у 1999 р. — 588. Порівню-
ючи значення показника, дістаємо темпи зростання інвестицій:
588 : 420 = 1,4.

Якщо значення показника зменшується, відносна величина
динаміки буде меншою за одиницю.
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Передумовою обчислення відносних величин динаміки є порі-
внянність даних за одиницею вимірювання (для вартісних показ-
ників — порівнянність цін), методикою розрахунку показника,
масштабом об’єкта.

Відносні величини просторових порівнянь
Найчастіше це регіональні чи міжнародні порівняння показ-

ників економічного розвитку або життєвого рівня. Вибір бази по-
рівняння довільний. Головне, щоб методика розрахунку показни-
ків, що порівнюються, була однаковою.

Наприклад, на початку 90-х років в Україні з 1 га ріллі отри-
мували продукції вдвічі менше, ніж у США.

Відносні величини порівняння зі стандартом
Важливу роль у статистичному аналізі відіграє порівняння

фактичних значень показника з певним eталоном — норма-
тивом, стандартом, оптимальним рівнем. Такими відносними
величинами порівняння є виконання договірних зобов’язань, ви-
користання виробничих потужностей, додержання норм витрат
електроенергії тощо. Будь-яке відхилення відносної величини від
1 чи 100% свідчить про порушення оптимальності процесу.

Наприклад, для проведення своїх операцій та підтримки лікві-
дності фірма протягом року має тримати в обороті щонайменше
120 тис. грн. Фактично в обороті фірми 108 тис. грн., що стано-
вить 90% від потреби (108 : 120 = 0,90).

Для показників, які не мають визначеного еталона (захворюва-
ність, злочинність тощо), базою порівняння може бути максимальне
чи мінімальне значення або середня по сукупності в цілому.

Відносні величини структури
Статистичні сукупності структуровані, у них завжди можна

виявити певні складові. Відносні величини структури характе-
ризують склад, структуру сукупності за тією чи іншою ознакою.
Вони визначаються відношенням розмірів складових частин су-
купності до загального підсумку. Скільки складових, стільки від-
носних величин структури. Кожну з них окремо називають част-
кою, або питомою вагою, виражають простим чи десятковим
дробом або процентом. Наприклад, певна частина сукупності
становить 1/4, або 0,25, або 25% загального обсягу сукупності.

Відносні величини структури адитивні. Сума всіх часток дорі-
внює одиниці. Якщо частку j-ї складової сукупності позначити dj,
то Σ dj = 1 або, у процентах, 100 Σ dj = 100%. Припустимо, що ча-
стка власних коштів фірми становить 68%, залучених — 32%. Ра-
зом вони складають 68 + 32 = 100%.
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За допомогою відносних величин структури можна оцінити
структурні зрушення, тобто зміни у складі сукупності за певний
період часу. Така оцінка ґрунтується на порівнянні часток dj за
два періоди. Аналогічно можна порівняти структуру різних за
обсягом сукупностей. Різницю між відповідними частками двох
сукупностей називають процентним пунктом (п. п.).

Відносні величини координації
Поглиблений аналіз структури передбачає оцінювання спів-

відношень, пропорцій між окремими складовими одного цілого.
Такий різновид порівнянь називають відносною величиною ко-
ординації. Вона показує, скільки одиниць однієї частини сукуп-
ності припадає на 1, 100 і 1000 одиниць іншої, узятої за базу по-
рівняння. За даними попереднього прикладу на одиницю власних
коштів припадає 0,47 залучених:

32 : 68 = 0,47.
Комплексне використання відносних величин динаміки, стру-

ктури та координації розглянемо на прикладі матеріальних запа-
сів умовної фірми за 2 квартали (табл. 4.1).

Таблиця 4.1
МАТЕРІАЛЬНІ ЗАПАСИ ФІРМИ

Запаси, тис. грн., на
кінець кварталу

Структура запасів, %
до підсумку кварталуМатеріальні

запаси
ІІІ ІV

ІV квар-
тал, % до
ІІІ квар-

талу ІІІ ІV

Структурні
зрушення,

п.п.

Сировина та на-
півфабрикати 119 122 102,5 68 62 –6

Готова
продукція 56 74 132,1 32 38 +6

Разом 175 196 112,0 100 100 0

За ІV квартал матеріальні запаси в цілому зросли в 1,12 раза
або на 12%. Оскільки запаси складаються з двох функціонально
відмінних складових, то потрібно оцінити динаміку кожної з них.
Так, запаси сировини і напівфабрикатів зросли лише на 2,5%, а
запаси готової продукції — на 32,1%. Нерівномірність динаміки
окремих складових зумовила зміни в структурі матеріальних за-
пасів. Якщо в ІІІ кварталі частка сировини та напівфабрикатів
становила 68%, то в ІV кварталі зменшилась до 62%, тобто на
6 п. п. Відповідно на стільки ж зросла частка готової продукції.
Внаслідок структурних зрушень змінились пропорції між складо-
вими частинами: у ІІІ кварталі на 1 грн. запасів готової продукції
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припадало 2,125 грн. запасів сировини і напівфабрикатів (119 : 56 =
= 2,125), у ІV кварталі їх співвідношення зменшилося до 1,65
(122 : 74 = 1,65).

Відносні величини інтенсивності
Особливим видом відносних показників є результат порівняння

різнойменних абсолютних величин: у чисельнику — обсяги пев-
ного явища (кількість подій, фактів), у знаменнику — обсяг сере-
довища, якому це явище (подія) властиве. У кожному конкретному
випадку таке співвідношення характеризує інтенсивність поши-
рення явища в середовищі, а тому називається відносною величи-
ною інтенсивності. На відміну від відносних величин групи А
відносні величини інтенсивності іменовані одиницями вимірюван-
ня чисельника і знаменника співвідношення. Наприклад, густота
населення в регіоні — 82,5 осіб на 1 км2, виробництво електроене-
ргії — 5627 кВт · год на душу населення і т. ін.

У формі відносних величин інтенсивності обчислюється низка
показників технічного рівня виробництва (електроозброєність
праці), ефективності використання ресурсів (фондовіддача), еко-
номічного розвитку країни (валовий внутрішній продукт на душу
населення), життєвого рівня населення (забезпеченість сімей то-
варами культурно-побутового призначення), інших аспектів сус-
пільного життя.

Якщо обсяги явища незначні відносно обсягів середовища, то
результат їх співвідношення збільшується в 100, 1000 і більше
разів. Так, демографічні явища (народжуваність, смертність, шлюб-
ність) розраховуються на 1000 осіб, забезпеченість лікарями, під-
приємствами громадського харчування — на 10 000 осіб, захво-
рюваність, злочинність — на 100 000 осіб. Такі показники
називаються відповідно промілле, продецимілле, просантимілле.

У порівняльному аналізі використовуються кратні співвідно-
шення не лише абсолютних величин. Комплексна й всебічна ха-
рактеристика закономірностей суспільного життя передбачає по-
рівняння середніх і відносних величин.

4.4. Середні величини

Середня величина є узагальнюючою мірою ознаки, що варі-
ює, у статистичній сукупності. Показник у формі середньої хара-
ктеризує рівень ознаки в розрахунку на одиницю сукупності. Як
уже зазначалося, значення ознаки j-го елемента поєднує в собі як
спільні для всієї сукупності типові риси, так і притаманні лише
цьому елементу індивідуальні особливості. Абстрагуючись від
індивідуальних особливостей окремих елементів, можна виявити
те загальне, типове, що властиве всій сукупності.
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Саме в середній взаємно компенсуються індивідуальні відмін-
ності елементів та узагальнюються типові риси. Типовість серед-
ньої  пов’язана з однорідністю сукупності. Середня характеризу-
ватиме типовий рівень лише за умови, що сукупність якісно
однорідна. У неоднорідній сукупності, за влучним висловом
П. Самуельсона, осереднюються «тигри та кицьки», що лише
створює ілюзію «благоденствія» і не віддзеркалює реалій.

Взаємозв’язок індивідуальних значень ознаки та середньої —
це діалектична єдність загального і окремого. Замінюючи мно-
жину індивідуальних значень, середня не змінює визначальної
властивості сукупності — загального обсягу явища. Зв’язок ви-
значальної властивості з елементами сукупності описується фун-
кцією f (x1, x2, ... xn), яка виражає певну математичну дію над ем-
піричними значеннями ознаки (підсумовування, множення,
степенювання, коренювання) і визначає вид середньої. Так, у разі
підсумовування значень ознаки визначальну властивість забезпечує
середня арифметична, при множенні — середня геометрична і т. д.

Отже, при обчи ленні середніх у соціально-економічних до-
слідженнях необхідно чітко усвідомити визначальну властивість
сукупності та логіко-математичну суть — логічну формулу — по-
казника. Наприклад, логічна формула середнього вкладу в банк:

вкладівЧисло
вкладіввсіхСума .

Чисельник логічної формули середньої являє собою обсяг
значень (визначальну властивість) ознаки, що варіює, а знамен-
ник — обсяг сукупності. Як правило, визначальна властивість —
це реальна абсолютна чи відносна величина, яка має самостійне
значення в аналізі. У кожному конкретному випадку для реаліза-
ції логічної формули використовується певний вид середньої, зо-
крема:

а) середня арифметична;
б) середня гармонічна;
в) середня геометрична;
г) середня квадратична і т. д.
Залежно від характеру первинної інформації середня будь-

якого виду може бути простою чи зваженою. Позначається сере-
дня символом x  (риска над символом означає осереднення інди-
відуальних значень) і вимірюється в тих самих одиницях, що й
ознака.

Середня арифметична
Оскільки для більшості соціально-економічних явищ характе-

рна адитивність обсягів (виробництво цукру, витрати палива то-
що), то найпоширенішою є арифметична середня, яка обчислю-
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ється діленням загального обсягу значень ознаки на обсяг сукуп-
ності. За первинними, незгрупованими даними обчислюється се-
редня арифметична проста:

.
сукупностіОбсяг

ознакизначеньОбсяг 1

n

х
x

n
∑

==

Наприклад, за місяць страхова компанія виплатила страхове
відшкодування за п’ять ушкоджених об’єктів на суму, тис. грн.:
18, 27, 22, 30, 23. Середня сума виплати страхового відшкодуван-
ня, тис. грн.:

.24
5

2330222718 =++++=x

За формулою простої арифметичної обчислюються середні у
динамічному ряду. Якщо в січні агрофірма продала молокозаводу
315, у лютому — 305, а в березні — 340 т молока, то середньомі-
сячний продаж молока, т: (315 + 305 + 340) : 3 = 320.

Моментні показники замінюються середніми як півсума зна-
чень на початок і кінець періоду. Якщо моментів більш ніж два, а
інтервали часу між ними рівні, то в чисельнику до півсуми край-
ніх значень додають усі проміжні, а знаменником є число інтер-
валів, яке на одиницю менше від числа значень ознаки. Таку фо-
рмулу називають середньою хронологічною:
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Наприклад, на фірмі залишки обігових коштів на початок ко-
жного місяця І кварталу становили, млн грн.: січень — 70, лю-
тий — 82, березень — 77, квітень — 80. Середньомісячний зали-
шок обігових коштів, млн грн.:
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У великих за обсягом сукупностях окремі значення ознаки
(варіанти) можуть повторюватись. У такому разі їх можна
об’єднати в групи (j = 1, 2, ..., m), а обсяг значень ознаки визначи-
ти як суму добутків варіант хj на відповідні їм частоти fj, тобто як

∑
m

j
jj fx . Такий процес множення у статистиці називають зважу-

ванням, а число елементів сукупності з однаковими варіанта-
ми — вагами. Сама назва «ваги» відбиває факт різновагомості
окремих варіант. Значення ознаки осереднюються за формулою
середньої арифметичної зваженої:
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Вагами можуть бути частоти або частки (відносні величини
структури), іноді інші величини (абсолютні показники). Припус-
тимо, у фірмі працює 20 налагоджувачів аудіо- та відеоапарату-
ри, з них три мають 4-й розряд, дев’ять — 5-й, вісім — 6-й. Сере-
дній тарифний розряд
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Середня не збігається з жодним значенням ознаки, але це ти-
повий рівень кваліфікації налагоджувачів фірми.

Формально між середньою арифметичною простою і серед-
ньою арифметичною зваженою немає принципових відмінностей.
Адже багаторазове (f раз) підсумовування значень однієї варіанти
замінюється множенням варіант х на вагу f. Проте функціонально
середня зважена більш навантажена, оскільки враховує пошире-
ність, повторюваність кожної варіанти і певною мірою відобра-
жує склад сукупності. Значення середньої зваженої залежить не
лише від значень варіант, а й від структури сукупності. Чим бі-
льшу вагу мають малі значення ознаки, тим менша середня, і на-
впаки. Наприклад, незважаючи на той факт, що в двох регіонах
мешкають люди різного віку, у тому регіоні, де більше дітей, се-
редній вік населення буде менший. На цю властивість середніх
слід зважати при використанні їх у порівняльному аналізі сукуп-
ностей, склад яких істотно різний. У таких випадках, аби елімі-
нувати (усунути) вплив структури сукупності на середню, вда-
ються до пошуку стандартизованих ваг.

У структурованій сукупності при розрахунку середньої зваже-
ної варіантами можуть бути як окремі значення ознаки, так і гру-
пові середні jx , кожна з яких має відповідну вагу у вигляді гру-
пових частот fj:
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Обчислену так середню на відміну від групових називають за-
гальною.

Як приклад використаємо групові середні альтернативної
ознаки, яка набуває взаємовиключних значень 1 або 0. Відповідні
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цим значенням частоти f1 та f0. Очевидно, середня такої ознаки є
часткою d1:

.01
1

1

1

01

01 d
f

f
ff
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Так, за даними перепису населення в регіоні проживало
5,2 млн осіб, із них у містах — 3,5, у сільській місцевості — 1,7.
Частка осіб працездатного віку відповідно становила 0,60 та 0,48.

Середня частка населення працездатного віку в регіоні є ари-
фметичною зваженою з групових часток:

%.56тобто,56,0
2,5

7,148,05,360,0 =⋅+⋅=x

Середня арифметична має певні властивості, які розкривають
її суть.

1. Алгебраїчна сума відхилень окремих варіант ознаки від се-
редньої дорівнює нулю:

( )∑ =−
m

jj fxх
1

,0

тобто в середній взаємно компенсуються додатні та від’ємні від-
хилення окремих варіант.

2. Сума квадратів відхилень окремих варіант ознаки від серед-
ньої менша, ніж від будь-якої іншої величини:

( )∑ =−
m

jj fxх
1

2 .min

3. Якщо всі варіанти збільшити (зменшити) на одну й ту саму
величину А або в А раз, то й середня зміниться аналогічно.

Ця властивість найвиразніше ілюструється на прикладі ознак
порядкової (рангової) шкали, для якої використовуються різні
варіанти оцифрування. Так, окремим пунктам 3-бальної шкали
можна надати значень 1, 2, 3 або –1, 0, 1. Очевидно, розраховані
для цих варіант оцифрування середньозважений R  та середній
центрований 0R  бали відрізнятимуться на величину А = 2. Так,
за даними табл. 4.2 оцінимо ставлення населення до смертної кари.

Таблиця 4.2
СТАВЛЕННЯ НАСЕЛЕННЯ ДО СМЕРТНОЇ КАРИ

РангиВаріанти
відповідей

Число
реcпондентів R R0

Категорично проти 21 1 –1
Не визначився 32 2 0
Повністю підтримую 47 3 1
Разом 100 × ×
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Середньозважений бал становить 2,26, а середній центрова-
ний — 0,26:
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Аналітичні можливості центрованого середнього балу ширші,
ніж середньозваженого. Центрований бал може бути додатною
чи від’ємною величиною. Знак свідчить про позитивну чи нега-
тивну оцінку явища. За допомогою центрованого балу можна по-
рівняти оцінки різних явищ незалежно від розмірності шкали.
Для такого порівняння можна скористатися формулою переходу
від середньозваженого до центрованого балу:
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4. Значення середньої залежить не від абсолютних значень
ваг, а від пропорцій між ними. При пропорційній зміні всіх ваг
середня не зміниться. Згідно з цією властивістю замість абсолют-
них ваг — частот fj — можна використати відносні ваги у вигляді
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Наприклад, на акції трьох різних компаній очікується щоріч-
ний прибуток, %: 15, 22, 18. За умови, що інвестор розподілив
свої внески між акціями цих компаній у пропорції 30, 20 та 50%,
очікуваний прибуток від такого портфеля акцій

%.9,17
100

501820223015 =⋅+⋅+⋅=x

Середня гармонічна
При розрахунку середньої з обернених показників використо-

вують середню гармонічну. Припустимо, що придбано товару в
двох продавців на одну й ту саму суму — на 1 грн., але за різною
ціною: по 3 грн. за 1 кг у першого продавця і по 2 грн. — у дру-
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гого. Як визначити середню ціну покупки? Середня арифметична
(3 + 2) : 2 = 2,5 грн. за 1 кг нереальна, оскільки за такою ціною на
2 грн. можна придбати 2 : 2,5 = 0,8 кг товару. Насправді придбано
товару в першого продавця (1 : 3) = 0,33 кг, у другого — (1 : 2) =
= 0,50 кг, тобто разом 0,33 + 0,50 = 0,83 кг, а середня ціна стано-
вить 2 : 0,83 = 2,4 грн.

Описаний порядок розрахунку називають середньою гармоні-
чною простою. У нашому прикладі
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За умови, що в першого продавця придбано товару на
150 грн., а в другого — на 300 грн., середня ціна 1 кг, грн.:
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Цей розрахунок зроблено за формулою середньої гармонічної
зваженої:
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де Zj = xj fj — обсяг значень ознаки (у нашому прикладі — вар-
тість).

У разі, коли осереднювана ознака є відношенням між логічно
пов’язаними величинами (наприклад, відносна величина інтенси-
вності, структури тощо), постає питання про вибір виду серед-
ньої. Основою вибору є  логічна формула показника. Так, рента-
бельність реалізації обчислюється відношенням:

.
реалізаціїОбсяг

реалізаціївідПрибуток

Нехай рентабельність реалізації двох видів продукції малого
підприємства становить, %: виробу А — 12, виробу В — 7. Прибу-
ток від реалізації цих виробів дорівнює відповідно 240 і 210 тис.
грн. Спроба визначити середню рентабельність як арифметичну не
відповідає логічній формулі, така середня позбавлена реального
економічного змісту. Для того щоб зберегти зміст, треба передусім
визначити обсяг реалізації  кожного виду продукції:

.
істьРентабельн

Прибуток
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У цьому разі розрахунок середнього рівня рентабельності
обох видів продукції відповідає формулі середньої гармонічної:
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Отже, формула середньої — це лише математична модель ло-
гічної формули показника. Основний методологічний принцип
вибору виду середньої — забезпечити логіко-змістовну суть по-
казника. Формально цей принцип можна записати так:

Показники Прямі Обернені

Первинні Проста арифметична Проста гармонічна

Похідні Зважена Зважена гармонічна

Розрахувати середню можна і в тому разі, коли окремі значен-
ня варіант не реєструються, а відомі лише підсумки. Так, не під-
раховуються витрати палива на кожну кіловат-годину електро-
енергії, урожайність на кожному окремому гектарі посівної
площі тої чи іншої сільськогосподарської культури і т. ін.

Середня геометрична
Якщо визначальна властивість сукупності формується як до-

буток індивідуальних значень ознаки, використовується середня
геометрична:
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де П — символ добутку; xі — відносні величини динаміки, вира-
жені кратним відношенням j-го значення показника до поперед-
нього (j – 1)-го.

Наприклад, внаслідок інфляції споживчі ціни за три роки зро-
сли в 2,7 раза, в тому числі за перший рік у 1,8 раза, за другий —
в 1,2, за третій — в 1,25 раза. Як визначити середньорічний темп
зростання цін? Середня арифметична (1,8 + 1,2 + 1,25) : 3 = 1,416
не забезпечує визначальної властивості: за три роки за цією сере-
дньою ціни зросли б у 1,416 · 1,416 · 1,416 = 2,84, а не в 2,7 раза.
Визначальна властивість

7,2
1

=∏
n

ix забезпечується лише геометричною середньою:

.394,17,225,12,18,1 33 ==⋅⋅=x
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Коли часові інтервали не однакові, розрахунок виконують за
формулою середньої геометричної зваженої:
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1
,

де nj — часовий інтервал, ∑ = nn j , m — кількість інтервалів.
Головною сферою застосування середньої квадратичної є ви-

мірювання варіації (див. підрозд. 5.3).

4.5. Система статистичних показників

Соціально-економічні явища надзвичайно складні й багато-
гранні. Будь-який показник відтворює лише одну грань предмета
пізнання. Комплексна характеристика останнього передбачає ви-
користання системи показників, що має дві особливості: 1) все-
бічність кількісного відображення явищ; 2) органічний взаємо-
зв’язок окремих показників, причому саме вони перетворюють
групу показників на єдиний комплекс характеристик складного
явища чи процесу.

Коло властивостей, що вивчаються, а отже, і показників сис-
теми залежить від мети дослідження. У кожній системі можна
вирізнити певні множини показників, які детальніше відтворю-
ють той чи інший бік явища. Систему показників визначають як
ієрархічну структуру, на нижньому щаблі якої — узагальнюючий
інтегральний показник, на верхньому — рівновагомі ознаки, які
безпосередньо вимірюються. Схематично ієрархію системи пока-
зників для m = 3 зображено на рис. 4.2. Як видно зі схеми, показ-
ники j-го рівня ієрархії визначаються відповідно множиною
ознак (j + 1)-го рівня.

3-й рівень
безпосередньо
вимірюється

2-й рівень

1-й рівень

0-й рівень
інтегральний

показник

Рис. 4.2. Схема ієрархії системи показників
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Кожний показник системи має самостійне значення і водночас
є складовою узагальнюючої властивості. Наприклад, при вивчен-
ні конкурентоcпроможності продукції в шинній промисловості
безпосередньо вимірюються твердість, опір стиранню, модуль
еластичності, міцність протектора, а також пробіг шин до ремон-
ту. Ці ознаки визначають надійність і довговічність продукції,
які, у свою чергу, є параметрами якості. Інші ознаки формують
блок ефективності виробництва шин. Якість та ефективність ви-
значають конкурентоспроможність продукції.

Надмірна складність окремих суспільних явищ (ефективність
виробництва, життєвий рівень населення тощо) зумовила появу ін-
тегральних комплексних оцінок, які обчислюються комбінуван-
ням показників верхніх щаблів. Конструювання інтегральних
оцінок ґрунтується на стандартизації показників, зведенні їх до
одного виду. З-поміж інтегральних оцінок, побудованих на стан-
дартизованій системі, широко використовуються рейтингові оцін-
ки у вигляді багатовимірних середніх. Суть багатовимірної серед-
ньої полягає в заміні  індивідуальних значень множини показників
j-го елемента сукупності xіj відносними величинами Pіj. Базою по-
рівняння можуть бути середні значення показників по  сукупності
в цілому ix  або еталонні значення xi,st (норма, стандарт):
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Середню арифметичну з відношень Pіj називають багатови-
мірною. Вона визначається для кожного j-го елемента і є інтегра-
льною оцінкою певного явища саме для цього елемента:
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де m — число показників.
Серед показників системи вирізняють стимулятори і дестиму-

лятори. Показники-стимулятори свідчать про високий рівень і-го
параметра при Pіj > 1, дестимулятори — при Pіj < 1. Щоб звести їх
до однозначної характеристики, для дестимуляторів відношення
Pіj обчислюють як обернену величину.

Якщо показники вважаються різновагомими, кожному з них
надається певна вага і розрахунок виконується за формулою се-
редньої арифметичної зваженої:
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де dі — вага і-го показника; визначається вона, як правило, екс-

пертами так, щоб ∑ =
m

id
1

1 .
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Розглянемо розрахунок багатовимірної середньої на прикладі
інвестиційної привабливості цінних паперів (акцій). Система по-
казників містить:

1) рентабельність активів (x1, норм > 20%);
2) коефіцієнт капіталізації (х2, норм < 10%);
3) оборотність активів (х3, норм = 0,67 обороту);
4) коефіцієнт заборгованості (х4, норм < 0,7).
Значення показників для п’яти емітентів наведено в табл. 4.3.

Усі вони мають певні нормативи, а тому при стандартизації за
базу порівняння доцільно взяти нормативи. Серед показників х1 і
х3 — стимулятори (норматив має нижню межу), х2 та х4 — дести-
мулятори (норматив має верхню межу). Припустимо, що вплив
цих показників на інвестиційну привабливість акцій однаковий.
Тоді інтегральна оцінка визначається як середня арифметична
проста. За розрахунками найбільш привабливим для інвестора є
перше підприємство, для якого багатовимірна середня становить

.64,4
4

18,355,917,280,3 =+++=jP

Таблиця 4.3
БАГАТОВИМІРНІ СЕРЕДНІ

ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

Значення показників Відносні величини

Nn
х1 х2 х3 х4
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,4 jP

1
2
3
4
5

76,0
47,2
23,5
36,3
16,5

4,6
3,9
12,8
10,1
2,8

6,4
0,5
1,1
1,4
1,2

0,22
0,34
0,75
0,58
0,43

3,80
2,36
1,17
1,82
0,83

2,17
2,56
0,78
0,99
3,57

9,55
0,74
1,64
2,09
1,79

3,18
2,06
0,89
1,21
1,63

4,67
2,88
1,12
1,53
1,96

Статистичний аналіз, що розкриває зміст і значення показни-
ків, поглиблюючи уявлення про предмет дослідження і властиві
йому закономірності, виконують у двох напрямах:

1) замість ізольованих характеристик окремих сторін предмета
розглядають зв’язки і відношення, виявляють фактори, які впли-
вають на рівень і варіацію показників, оцінюють ефекти їх впливу;

2) вивчають динаміку показників, напрям і швидкість змін,
визначають характер і рушійні сили розвитку.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. Поясніть суть статистичного показника та його роль у статистич-
ному аналізі.

2. Як ви розумієте «адекватність показника», «модель показника»?
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3. Класифікуйте наведені статистичні показники за ознакою часу та
аналітичною функцією:

1) виробництво електроенергії на душу населення за рік, кВт · год;
2) уведення в дію загальної площі житлових будинків за рік, млн м2;
3) частка інвестицій на охорону навколишнього середовища в зага-

льному обсязі капітальних вкладень;
4) довжина електрифікованих ліній залізниць на кінець року, тис. км;
5) ступінь використання виробничих потужностей домобудівного

комбінату, %;
6) кількість зареєстрованих за рік шлюбів на 1000 населення;
7) співвідношення основних і оборотних активів фірми;
8) індекс споживчих цін за І квартал, %;
4. Яка відмінність між натуральними та умовно натуральними вимі-

рниками абсолютних величин? Наведіть приклади.
5. Які аналітичні функції виконують відносні величини? Чи можна

порівняти різнойменні показники?
6. Яка відмінність між процентом і процентним пунктом, між про-

мілле і продецимілле? Коли ці характеристики використовуються?
7. Споживання палива тепловими електростанціями регіону становило:

Вид палива Минулий рік Поточний рік Коефіцієнт переведення
в умовне паливо

Вугілля, млн т 8,2 22,6 0,90
Газ природний, млн м3 11,4 21,6 1,20

Визначіть обсяги спожитого умовного палива за кожний рік; відно-
сні величини динаміки і структури. Зробіть висновок щодо структурних
зрушень.

8. Парк металообробних верстатів виробничого об’єднання характе-
ризується такими даними:

Наявність верстатів на початок року — 120
Надійшло нових верстатів:

на фізичну заміну виведених з експлуатації — 16
на розширення виробничих потужностей — 24.

Визначіть кількість верстатів на кінець року та питому вагу серед них
нових верстатів; ступінь розширення виробничих потужностей за рік.

9. За наведеними в таблиці даними, млрд грн., проаналізуйте інтен-
сивність зовнішньоторговельного обороту, його структуру, пропорції та
динаміку. Укажіть види відносних величин. Зробіть висновки.

У тому числі експорт та імпорт
Рік

Валовий
національний

продукт

Оборот
зовнішньої

торгівлі товарів послуг

Минулий 630 150 105 45
Поточний 700 200 120 80

10. Чому середню розглядають як типовий рівень ознаки в сукупності?
11. Які види середніх найчастіше використовують у статистичному

аналізі? Що є критерієм вибору виду середньої?
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12. Що є визначальною властивістю середньої арифметичної? Коли
використовують середню арифметичну просту, а коли середню ариф-
метичну зважену?

13. Чи тотожні поняття «частота» та «вага»? Як визначити наявність
чи відсутність ваг?

14. Як зміниться середня, якщо всі варіанти зменшити вдвічі, а час-
тоти збільшити вдвічі?

15. Чи зміниться середня, якщо частоти замінити частками?
16. За даними фірми на експорт реалізовано продукції:

Продукція Реалізовано на експорт, т Частка реалізованої
продукції, %

А 270 30
Б 150 50

Визначіть середній процент реалізованої на експорт продукції. Об-
ґрунтуйте вибір форми середньої.

17. За наведеними даними визначіть середній процент виконання
договірних зобов’язань постачальниками комплектуючих виробів:

Вироби Виконано зобов’язань
на суму, млн грн.

Процент виконання
договірних зобов’язань

А 31,2 97,5
Б 17,1 95,0

Разом 48,3 ×

Обґрунтуйте вибір форми середньої.
18. На акції трьох різних компаній очікується щорічний прибуток, %:

12, 20, 17. Інвестори розподілили свої внески між акціями цих компаній
у такій пропорції, %:

Компанії
Інвестори

І ІІ ІІІ

А 50 30 20
Б 30 20 50

Визначіть прибуток кожного інвестора від такого портфеля цінних
паперів. Якщо прибуток різний, поясніть чому.

19. За допомогою середнього бала оцініть діяльність органів місце-
вого самоврядування:

Оцінка діяльності Кількість відповідей, % до підсумку

Висока
Середня
Низька

20
39
41

Разом 100
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20. За І квартал фірмою реалізовано продукції на 21,6 млрд грн. За-
лишки обігових коштів становили, млн грн.: на 1 січня — 1400; на 1 люто-
го — 1550; на 1 березня — 1270; на 1 квітня — 1600.

Визначіть середньомісячний залишок обігових коштів.
21. Поясніть, за яких умов використовується середня геометрична.
22. Що характеризує багатовимірна середня? Яку аналітичну функ-

цію вона виконує у статистичному аналізі?
23. Як ви уявляєте систему статистичних показників? Поясніть на

конкретному прикладі.

5. РЯДИ РОЗПОДІЛУ. АНАЛІЗ ВАРІАЦІЙ
ТА ФОРМИ РОЗПОДІЛУ

5.1. Закономірність розподілу

Статистична сукупність формується під впливом причин та
умов, з одного боку — типових, спільних для всіх елементів су-
купності, а з іншого — випадкових, індивідуальних. Ці чинники
взаємозв’язані, а їх спільна взаємодія визначає як індивідуальні
значення ознак, так і розподіл останніх у межах сукупності. Ха-
рактерні властивості структури статистичної сукупності відби-
ваються в рядах розподілу.

Ряд розподілу складається з двох елементів: варіант —
значень групувальної ознаки xj та частот (часток) fj. Саме у
співвідношенні варіант і частот виявляється закономірність
розподілу.

Залежно від статистичної природи варіант ряди розподілу по-
діляються на атрибутивні та варіаційні. Частотними характери-
стиками будь-якого ряду є абсолютна чисельність j-ї групи — ча-
стота fj та відносна частота j-ї групи — частка dj. Очевидно,
що nf

m

j =∑
1

, а 1
1

=∑
m

jd , або 100%. Додатковою характеристикою
варіаційних рядів є кумулятивна частота (частка), що являє со-
бою результат послідовного об’єднання груп і підсумовування
відповідних їм частот (часток). Кумулятивна частота

jfS  (час-
тка

jdS ) характеризує обсяг сукупності зі значеннями варіант, які
не перевищують xj (табл. 5.1).

Варіаційний ряд може бути дискретним або інтервальним.
Якщо варіаційний ряд інтервальний з нерівними інтервалами, то
його частотні характеристики непорівнянні. Тоді, аналізуючи
розподіл, використовують щільність частоти (частки) на одини-
цю інтервалу, тобто jjj hfg :=  або jjj hdg := .
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Таблиця 5.1
ЧАСТОТНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЯДІВ РОЗПОДІЛУ

Кумулятивні
Значення
варіант хj

Частоти fj Частки dj
частоти

jfS частки
jdS

х1 f1 d1 f1 d1
х2 f2 d2 f1 + f2 d1 + d2

х3 f3 d3 f1 + f2 + f3 d1 + d2 + d3
... ... ... ... ...
хm fm dm ∑ jf 1

Разом ∑ jf 1 × ×

Як приклад розглянемо розподіл фірм регіону за рівнем фондо-
озброєності праці в розрахунку на одного працюючого (табл. 5.2).
Згідно зі значеннями кумулятивних часток на більшості фірм
(50,6%) фондоозброєність праці не перевищує 5 млн грн. Щіль-
ність розподілу зі зростанням ширини інтервалу зменшується.

Таблиця 5.2
РОЗПОДІЛ ФІРМ РЕГІОНУ ЗА РІВНЕМ ФОНДООЗБРОЄНОСТІ ПРАЦІ

Фондоозброєність
праці, млн грн.

Частка
dj, %

Кумулятивна
частка djS

Щільність
частки gj, %

1 — 2 13,4 13,4 13,4
2 — 5 37,2 50,6 12,4

5 — 10 23,5 74,1 4,7
10 — 20 16,8 90,9 4,7
20 — 50 9,1 100,0 0,3

Разом 100 × ×

Кожний розподіл має характерні особливості. Найтиповіші з
них подано в рядах розподілу (табл. 5.3). Групувальною ознакою
є тарифний розряд, значення якого варіюють у межах від 2 до 6.
Припустимо, що розподіли робітників умовних професій за рів-
нем кваліфікації різні. Так, у рядах А і В розподіл частот однако-
вий, але центри розподілу, навколо яких групуються індивідуа-
льні значення, різні: в ряду А — 5-й розряд, в ряду В — 4-й. У
рядах С, D, К центр розподілу такий самий, як і в ряду В, — 4-й,
проте форма розподілу різна. Ряди В і С різняться межами варіа-
ції; у рядах С і D при однакових межах варіації і симетричному
розподілі частот різний ступінь витягнутості вздовж осі ординат,
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різна крутизна розподілу: у розподілі С лише 36% обсягу сукуп-
ності групується навколо центра, у розподілі D — 76% обсягу.
Розподіл К відрізняється від інших асиметричністю відносно
центра.

Таблиця 5.3
РОЗПОДІЛ РОБІТНИКІВ ЗА РІВНЕМ КВАЛІФІКАЦІЇ

ПрофесіїТарифний
розряд

А В С D К

2 — — 7 2 1
3 — 25 25 10 4
4 25 50 36 76 58
5 50 25 25 10 27
6 25 — 7 2 10

Разом 100 100 100 100 100

Отже, поглиблений аналіз закономірностей розподілу перед-
бачає характеристику зазначених особливостей сукупності, зок-
рема:

а) визначення типового рівня ознаки, який є центром тяжіння;
б) вимірювання варіації ознаки, ступеня згрупованості індиві-

дуальних значень ознаки навколо центра розподілу;
в) оцінювання особливостей варіації, ступеня її відхилення від

симетрії;
г) оцінювання нерівномірності розподілу значень ознаки між

окремими елементами сукупності, тобто ступінь їх концентрації.
Базою аналізу закономірностей розподілу є варіаційний ряд —

дискретний або інтервальний — з рівними інтервалами.

5.2. Характеристики центра розподілу

Центром тяжіння будь-якої статистичної сукупності є типовий
рівень ознаки, узагальнююча характеристика всього розмаїття її
індивідуальних значень. Такою характеристикою є середня вели-
чина x . За даними ряду розподілу середня обчислюється як ариф-
метична зважена; вагами є частоти fj або частки dj:

∑

∑
= m

j

m
jj

f

fx
x

1

1 , j

m

j dxx ∑=
1

,

де j — номер групи; m — число груп.
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В інтервальних рядах, припускаючи рівномірний розподіл еле-
ментів сукупності в межах j-го інтервалу, як варіанту jx  викорис-
товують середину інтервалу. При цьому ширину відкритого інтер-
валу умовно вважають такою самою, як сусіднього закритого
інтервалу.

Дані для розрахунку середнього рівня в інтервальному ряду роз-
поділу наведено в табл. 5.4. Згідно з розрахунками, у середньо-
му на одного члена домогосподарства припадає x  = 1800 : 200 =
= 9 м2 житлової площі. Це типовий рівень забезпеченості насе-
лення житлом.

Таблиця 5.4
РОЗПОДІЛ ДОМОГОСПОДАРСТВ МІСТА ЗА РІВНЕМ

ЗАБЕЗПЕЧЕНОСТІ ЖИТЛОМ

Житлова площа на одного
члена домогосподарства, м2

Кількість домо-
господарств fj

xj xj fj

Кумулятивна
частка

j
fS

До 5 17 4 68 17
5 — 7 39 6 234 56
7 — 9 51 8 408 107

9 — 11 42 10 420 149
11 — 13 29 12 348 178
13 — 15 15 14 210 193

15 і більше 7 16 112 200

Разом 200 × 1800 ×

Окрім типового рівня важливе значення має домінанта, тобто
найбільш поширене значення ознаки. Таке значення називають
модою (Мо). У дискретному ряду моду визначають безпосеред-
ньо за найбільшою частотою (часткою). Наприклад, якщо депо-
зитна ставка у восьми комерційних банків — 12% річних, а в
двох — 10%, то модальною є ставка 12%.

В інтервальному ряду за тим самим принципом визначається
модальний інтервал, а в разі потреби конкретне модальне зна-
чення в середині інтервалу обчислюється за інтерполяційною фо-
рмулою

)()(
Mo

1ommo1momo

1momo
0

+−

−

−+−
−

+=
ffff

ff
hx ,

де х0  та h — відповідно нижня межа та ширина модального ін-
тервалу, mof , 1mo−f , 1mo+f — частоти (частки) відповідно модаль-
ного, передмодального та післямодального інтервалів.

За даними табл. 5.4 модальним є інтервал 7 — 9, що має найбі-
льшу частоту 51mo =f ; ширина модального інтервалу h = 2; нижня
межа х0 = 7; передмодальна частота 1mo−f = 39, післямодальна —
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1mo+f = 42. За такого співвідношення частот модальне значення за-
безпеченості населення житлом:

( ) ( )42513951
395127Mo

−+−
−+= = 8,1 м2.

Для моди як домінанти число відхилень (х – Мо) мінімальне.
Оскільки мода не залежить від крайніх значень ознаки, то її до-
цільно використовувати тоді, коли ряд розподілу має невизначені
межі.

Характеристикою центра розподілу вважається також медіана
(Ме) — значення ознаки, яке припадає на середину впорядковано-
го ряду, поділяє його навпіл — на дві рівні за обсягом частини.
Визначаючи медіану, використовують кумулятивні частоти

jfS
або частки

jdS . У дискретному ряду медіаною буде значення озна-
ки, кумулятивна частота якого перевищує половину обсягу сукуп-
ності, тобто ∑≥

m

jf fS
j 1

5,0  (для кумулятивної частки 5,0≥
jdS ).

В інтервальному ряду за цим принципом визначають медіан-
ний інтервал, а значення медіани в середині інтервалу, як і зна-
чення моди, обчислюють за інтерполяційною формулою:

me

1 1me
0

5,0
Мe

f

S
hx

m

ff j∑ −
+= − ,

де x0 та h — відповідно нижня межа та ширина медіанного інтер-
валу; fme — частота медіанного інтервалу;

1me−fS — кумулятивна
частота передмедіанного інтервалу.

За даними табл. 5.4 половина обсягу сукупності 1005,0
1

=∑
m

jf

припадає на інтервал 7 — 9 з частотою mef = 51; передмедіанна
кумулятивна частота

1me−fS = 56. Отже, медіана забезпеченості на-
селення житлом:

7,8
51

5610027Мe =−+= м2.

У симетричному розподілі всі три зазначені характеристики
центра розподілу однакові: x== МeМo , у помірно асиметрично-
му відстань медіани до середньої втричі менша за відстань сере-
дньої до моди, тобто Мo)Мe(3 −≈− xx . Саме таке співвідношен-
ня характеристик центра розподілу в розглянутому прикладі:

3 (9 – 8,7) = 9 – 8,1.
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Медіана, як і мода, не залежить від крайніх значень ознаки;
сума модулів відхилень варіант від медіани мінімальна, тобто во-
на має властивість лінійного мінімуму:

minMe
1

=−∑ j

m

j fx .
Цю властивість медіани можна використати при проектуванні

розміщення зупинок міського транспорту, заготівельних пунктів
тощо.

Окрім моди і медіани, в аналізі закономірностей розподілу ви-
користовуються також квартилі та децилі. Квартилі — це варіа-
нти, які поділяють обсяги сукупності на чотири рівні частини,
децилі — на десять рівних частин. Ці характеристики визнача-
ються на основі кумулятивних частот (часток) за аналогією з ме-
діаною, яка є другим квартилем або п’ятим децилем.

У ряду розподілу (див. табл. 5.4) перший квартиль становить
6,7 м2, перший дециль — 5,2 м2, дев’ятий — 13,3 м2 :

7,6
39

1720025,0251 =−⋅+=Q ;

2,5
39

172001,0251 =−⋅+=D ;

3,13
15

1782009,02139 =−⋅+=D .

Отже, у 25% сімей забезпеченість житлом не перевищує 6,7 м2,
серед 10% малозабезпечених найвищий рівень становить 5,2 м2, а
серед 10% найбільш забезпечених нижня межа — 13,3 м2.

5.3. Характеристики варіації

В одних сукупностях індивідуальні значення ознаки щільно
групуються навколо центра розподілу, в інших — значно відхи-
ляються. Чим менші відхилення, тим однорідніша сукупність, а
отже, тим більш надійні й типові характеристики центра розподі-
лу, передусім середня величина. Вимірювання ступеня коливання
ознаки, її варіації — невід’ємна складова аналізу закономірнос-
тей розподілу. Міри варіації широко використовуються у практи-
чній діяльності: для оцінювання диференціації домашніх госпо-
дарств за рівнем доходу, фінансового ризику інвестування,
ритмічності роботи підприємств, сталості врожайності сільсько-
господарських культур тощо.

На основі характеристик варіації оцінюється інтенсивність
структурних зрушень, щільність взаємозв’язків соціально-еконо-
мічних явищ, точність результатів вибіркового обстеження.
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Для вимірювання та оцінювання варіації використовуються
абсолютні та відносні характеристики. До абсолютних належать:
варіаційний розмах, середнє лінійне та середнє квадратичне від-
хилення, дисперсії; відносні характеристики подаються низкою
коефіцієнтів варіації, локалізації, концентрації.

Варіаційний розмах R — це різниця між максимальним і мі-
німальним значеннями ознаки: R = xmax – xmin. Він характеризує
діапазон варіації, наприклад родючості ґрунтів у регіоні, продук-
тивності праці в галузях промисловості тощо. Безперечною пере-
вагою варіаційного розмаху як міри варіації є простота його об-
числення й тлумачення.

Проте, коли частоти крайніх варіант надто малі, варіаційний
розмах неадекватно характеризує варіацію. У таких випадках ви-
користовують квартильні або децильні розмахи. Квартильний роз-
мах 13 QQRQ −=  охоплює 50% обсягу сукупності, децильний

282
DDRD −= — 60%  або 191

DDRD −= — 80%.
Інші абсолютні характеристики варіації враховують усі відхи-

лення значень ознаки від центра розподілу, поданого середньою
величиною. Оскільки алгебраїчна сума відхилень 0)(

1
=∑ − j

m

j fxx ,

то використовуються або модулі відхилень j

m

j fxx∑ −
1

, або квадра-

ти відхилень j

m

j fxx 2

1
)( −∑ . Узагальнюючою характеристикою варі-

ації є середнє відхилення:
а) лінійне

∑

∑ −
= m

j

m

jj

f

fxx
l

1

1 ;

б) квадратичне, або стандартне

∑

∑ −
=σ m

j

m

jj

f

fxx

1

1

2)(
;

в) дисперсія (середній квадрат відхилень)

∑

∑ −
=σ m

j

m
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f

fxx

1

1

2

2
)(

.
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На підставі первинних, незгрупованих даних наведені харак-
теристики обчислюють за принципом незваженої середньої:

n

xx
l

n
∑ −

= 1    або
( )

n

xx
n
∑ −

=σ 1

2

.

Середнє лінійне l  та середнє квадратичне σ  відхилення є без-
посередніми мірами варіації. Це іменовані числа (в одиницях ви-
мірювання ознаки), за змістом вони ідентичні, проте завдяки ма-
тематичним властивостям l>σ . Коли обсяг сукупності досить
великий і розподіл ознаки, що варіює, наближається до нормаль-
ного, то l25,1=σ , а σ= 6R . Значення ознаки в межах x ± σ  ма-
ють 68,3% обсягу сукупності, у межах σ± 2x — 95,4%, у межах

σ± 3x — 99,7%. Це відоме «правило трьох сигм». При значній
асиметрії розподілу (див. підрозд. 5.4) розрахунок σ  не має сенсу.

На основі взаємозв’язку між варіаційним розмахом R, серед-
нім квадратичним відхиленням σ  і чисельністю сукупності n Р.
Пірсон обчислив коефіцієнти k, за допомогою яких орієнтовно
можна визначити середнє квадратичне відхилення за варіаційним
розмахом: kR≈σ . Значення коефіцієнтів k наведено в табл. 5.5.

Таблиця 5.5
КОЕФІЦІЄНТИ k ДЛЯ РІЗНОГО ОБСЯГУ СУКУПНОСТІ

n 10 20 30 40 50 100 200

k 0,32 0,27 0,24 0,23 0,22 0,20 0,18

Очевидний взаємозв’язок середнього квадратичного відхи-
лення та дисперсії: 2σ=σ . Дисперсія входить до більшості те-
орем теорії ймовірностей, які є фундаментом математичної ста-
тистики, і широко використовується для вимірювання зв’язку й
перевірки статистичних гіпотез. Види та властивості дисперсій
розглядаються в підрозд. 5.5.

При порівнянні варіації різних ознак або однієї ознаки в різ-
них сукупностях використовуються коефіцієнти варіації V. Вони
визначаються відношенням абсолютних іменованих характерис-
тик варіації ( σ , l , R) до центра розподілу, найчастіше виража-
ються у процентах. Значення цих коефіцієнтів залежить від того,
яка саме абсолютна характеристика варіації використовується.
Отже, маємо коефіцієнти варіації:

лінійний 100
x
lVl = ;
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квадратичний 100
x

V σ=σ ;

осциляції
x
RVR = .

Якщо центр розподілу поданий медіаною, то за відносну міру
варіації беруть квартильний коефіцієнт варіації

Me2
13 QQVQ

−= .

Для оцінювання ступеня варіації застосовують також співвід-
ношення децилів. Так, коефіцієнт децильної диференціації по-
казує кратність співвідношення дев’ятого та першого децилів:

1

9

D
DVD = .

Необхідні для розрахунку узагальнюючих характеристик варі-
ації величини подано в табл. 5.6 на прикладі розподілу домогос-
подарств за рівнем забезпеченості житлом. Середня розподілу
становить 9 м2.

Таблиця 5.6
ДО РОЗРАХУНКУ УЗАГАЛЬНЮЮЧИХ ХАРАКТЕРИСТИК ВАРІАЦІЇ

xj fj ( )9=
−

x
xx j

jj fxx − ( )2xx j − ( ) jj fxx 2−

4 17 –5 85 25 425
6 39 –3 117 9 351
8 51 –1 51 1 51

10 42 1 42 1 42
12 29 3 87 9 261
14 15 5 75 25 375
16 7 7 49 49 343

Разом 200 × 506 × 1848

Згідно з розрахунками:

==
∑

∑ −
=

200
506

1

1
m

j

m

jj

f

fxx
l 2,53 м2;

24,9
200

1848)(

1

1

2

2 ==
∑

∑ −
=σ m

j

m

jj

f

fxx
;
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04,324,9 ==σ м2;

34,0
9
04,3 ==σ=σ x

V .

Децильний коефіцієнт VD = 13,3 : 5,2 = 2,5 показує, що нижня
межа 10% відносно забезпечених житлом домогосподарств в 2,5
раза перевищує верхню межу 10% малозабезпечених домогоспо-
дарств.

5.4. Характеристики форми розподілу

Аналіз закономірностей розподілу передбачає оцінювання
ступеня однорідності сукупності, асиметрії та ексцесу розподілу.

Однорідність сукупності — передумова використання інших
статистичних методів (середніх величин, регресійного аналізу
тощо). Однорідними вважаються такі сукупності, елементи яких
мають спільні властивості і належать до одного типу, класу. При
цьому однорідність означає не повну тотожність властивостей
елементів, а лише наявність у них спільного в істотному, голо-
вному.

В однорідних сукупностях розподіли одновершинні (одномо-
дальні). Багатовершинність свідчить про неоднорідний склад су-
купності, про різнотиповість окремих складових. У такому разі
необхідно перегрупувати дані, виокремити однорідні групи.
Критерієм однорідності сукупності вважається квадратичний
коефіцієнт варіації, який завдяки властивостям σ  в симетрично-
му розподілі становить 33,0=σV . Згідно з цим критерієм сукуп-
ність домогосподарств за рівнем забезпеченості житлом практич-
но однорідна ( 34,0=σV ).

З-поміж одновершинних розподілів є симетричні та асиметри-
чні (скошені), гостро- та плосковершинні. У симетричному роз-
поділі рівновіддалені від центра значення ознаки мають однакові
частоти, в асиметричному — вершина розподілу зміщена. На-
прям асиметрії протилежний напряму зміщення вершини. Якщо
вершина зміщена ліворуч, маємо правосторонню асиметрію, і на-
впаки. Зазначимо, що асиметрія виникає внаслідок обмеженої ва-
ріації в одному напрямі або під впливом домінуючої причини
розвитку, яка призводить до зміщення центра розподілу. Ступінь
асиметрії різний — від помірного до значного.

Як уже зазначалося, у симетричному розподілі характеристики
центра — середня, мода, медіана — мають однакові значення, в
асиметричному між ними існують певні розбіжності. У разі право-
сторонньої асиметрії МoМe >>x , а в разі лівосторонньої, навпа-
ки, МoМe <<x . Чим більша асиметрія, тим більше відхилення
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( Мo−x ). Очевидно, найпростішою мірою асиметрії є відносне

відхилення
σ

−= MoxA , яке характеризує напрям і міру скошеності
в середині розподілу; при правосторонній асиметрії 0>А , при лі-
восторонній — 0<А .

Теоретично коефіцієнт асиметрії не має меж, проте на практиці
його значення не буває надто великим і в помірно скісних розподі-
лах не перевищує одиниці. Так, за даними ряду розподілу (див.
табл. 5.4) середній рівень забезпеченості населення житлом ста-
новить 9 м2, мода дорівнює 8,1, 04,3=σ . Міра скошеності

296,0
04,3

1,89 =−=A  свідчить про помірну правосторонню асимет-

рію розподілу. Такого самого висновку можна дійти на основі
співвідношення середнього квадратичного та середнього лінійно-
го відхилень: 20,153,2:04,3: ==σ l .

Іншою властивістю одновершинних розподілів є ступінь зосе-
редженості елементів сукупності навколо центра розподілу. Цю
властивість називають ексцесом розподілу.

Асиметрія та ексцес — дві пов’язані з варіацією властивості
форми розподілу. Комплексне їх оцінювання виконується на базі
центральних моментів розподілу. Алгебраїчно центральний
момент розподілу — це середня арифметична k-го ступеня відхи-
лення індивідуальних значень ознаки від середньої:

∑

∑ −
=µ m

j

m

j
k

j

k
f

fxx

1

1
)(

.

Очевидно, що момент 2-го порядку є дисперсією, яка характе-
ризує варіацію. Моменти 3-го і 4-го порядків характеризують
відповідно асиметрію та ексцес. У симетричному розподілі

03 =µ . Чим більша скошеність ряду, тим більше значення 3µ .
Для того щоб характеристика скошеності не залежала від масш-
табу вимірювання ознаки, для порівняння ступеня асиметрії різ-
них розподілів використовується стандартизований момент

3
3 : σµ=SА , який на відміну від коефіцієнта скошеності залежить

від крайніх значень ознаки. При правосторонній асиметрії коефі-
цієнт 0>SА , при лівосторонній 0<SА . Звідси правостороння
асиметрія називається додатною, а лівостороння — від’ємною.
Уважається, що при 25,0<SА  асиметрія низька, якщо SА  не пе-
ревищує 0,5 — середня, при 5,0>SА — висока.

Для вимірювання ексцесу використовується стандартизований
момент 4-го порядку 4

4 : σµ=kE . У симетричному, близькому до
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нормального розподілі 3=kE . Очевидно, при гостровершинному
розподілі 3>kE , при плосковершинному 3<kE .

Аналіз закономірностей розподілу можна поглибити, описати
його певною функцією.

Не менш важливими у статистичному аналізі є характеристика
нерівномірності розподілу певної ознаки між окремими складо-
вими сукупності, а також оцінка концентрації значень ознаки в
окремих її частинах (наприклад, розподіл майна чи доходів між
окремими групами населення, кількості зайнятих між окремими
галузями промисловості, площі сільськогосподарських угідь між
окремими агрогосподарствами).

Так, наведені в табл. 5.8 дані про розподіл промислових під-
приємств регіону за вартістю основних виробничих фондів і за
обсягами спожитої електроенергії свідчать про нерівномірне
споживання електроенергії. До першої групи належить 20% під-
приємств, а частка спожитої електроенергії становить 4%. Нато-
мість шоста група містить 3% підприємств, які споживають 46%
електроенергії. На відхиленнях часток двох розподілів — за кіль-
кістю елементів сукупності dj і обсягом значень ознаки Dj — ґру-
нтується оцінювання концентрації.

Таблиця 5.8
ДО РОЗРАХУНКУ КОЕФІЦІЄНТА КОНЦЕНТРАЦІЇ

У % до підсумку
Вартість основних

виробничих фондів,
грн.

Кількість
підприємств

dj

Спожито
електроенергії

Dj

Модуль
відхилення часток

jj Dd −
100

1

До 5 20 4 0,16
5 — 10 38 5 0,33

10 — 20 22 8 0,14
20 — 50 13 12 0,01

50 — 100 4 25 0,21
100 і більше 3 46 0,43

Разом 100 100 1,28

Якщо розподіл значень ознаки в сукупності рівномірний, то
частки однакові — jj Dd = , відхилення часток свідчать про пев-

ну концентрацію. Верхня межа суми відхилень 2=−∑ jj Dd , а
тому коефіцієнт концентрації обчислюється як півсума модулів
відхилень:

∑
=

−=
m

j
jj DdK

12
1 .
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Значення коефіцієнта коливаються в межах від нуля (рівномір-
ний розподіл) до одиниці (повна концентрація). Чим більший сту-
пінь концентрації, тим більше значення коефіцієнта K. У нашому
прикладі K = 1,28 : 2 = 0,64, що свідчить про високий ступінь кон-
центрації споживання електроенергії у промисловості регіону.

Коефіцієнти концентрації широко використовуються в регіо-
нальному аналізі для оцінювання рівномірності територіального
розподілу виробничих потужностей, фінансових ресурсів тощо.
За кожним регіоном визначається також коефіцієнт локалізації

100
j

j
j d

D
L = ,

який характеризує співвідношення часток.
За даними табл. 5.9 коефіцієнти локалізації свідчать про нерів-

номірність купівлі (продажу) на душу населення і певною мірою
про варіацію життєвого рівня населення різних регіонів.

Таблиця 5.9
КОЕФІЦІЄНТИ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ЛОКАЛІЗАЦІЇ

У % до підсумку
Регіон Чисельність

населення dj

Обсяг
товарообороту Dj

Коефіцієнти
локалізації Lj, %

А 30 34 113
В 50 42 84
С 20 24 120

Разом 100 100 *

Порівняння структур на основі відхилень часток доцільне в
рядах з нерівними інтервалами, а надто в атрибутивних рядах.

За аналогією з коефіцієнтом концентрації обчислюється кое-
фіцієнт подібності (схожості) структур двох сукупностей:

∑ −−=
m

Kj ddP
12

11 .

Якщо структури однакові, Р = 1; якщо абсолютно протилежні,
Р = 0. Чим більше схожі структури, тим більше значення Р. За
наведеними у табл. 5.10 даними про галузеву структуру зайнято-
сті населення у двох країнах коефіцієнт подібності структур ста-
новить:

82,018,01
2

334042242536
1 =−=

−+−+−
−=P ,

тобто розподіл зайнятих за галузями економіки відхиляється в
середньому на 18 п. п.
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Таблиця 5.10
ГАЛУЗЕВА СТРУКТУРА ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ

Структура зайнятих, %
Країна Сільське

господарство
Промисловість
та будівництво Сфера послуг

А 36 24 40
В 25 42 33

Структура будь-якої статистичної сукупності динамічна.
Змінюються склад і технічний рівень виробничих фондів, віко-
ва й професійна структура робітників, склад і якість залучених
до виробництва природних ресурсів, асортимент і якість про-
дукції, що виробляється, структура споживчого бюджету тощо.
Зміна часток окремих складових сукупності свідчить про стру-
ктурні зрушення. Так, за даними табл. 5.11 структура спожито-
го в регіоні палива (у перерахунку на умовне) змінилася: зме-
ншились частки газу та мазуту, зросли частки вугілля та інших
видів палива. Інтенсивність структурних зрушень оціню-
ється за допомогою середнього лінійного dl  або середнього
квадратичного dσ  відхилень часток:

m

dd
l

m
jj

d

∑ −
= 1

01
;

( )
m

dd
m

jj

d

∑ −
=σ 1

2
01

,

де dj0 та dj1 — частки відповідно базисного та поточного періоду;
m — число складових сукупності.

Таблиця 5.11
СТРУКТУРА ТА СТРУКТУРНІ ЗРУШЕННЯ

СПОЖИВАННЯ ПАЛИВА ПО РОКАХ

Вид
палива

1995 р.,
d0

2000 р.,
d1

Відхилення
часток,
d1 – d0

Модулі
відхилень,

01 dd −

Квадрати
відхилень,

2
01 )( dd −

Вугілля 29 42 13 13 169
Газ 23 16 – 7 7 49
Мазут 45 36 – 9 9 81
Інші види 3 6 + 3 3 9
Разом 100 100 0 32 308
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Лінійний коефіцієнт структурних зрушень становить

8
4

32 ==dl , тобто частки окремих видів палива змінилися в сере-
дньому на 8 п. п. Завдяки своїм математичним властивостям ква-
дратичний коефіцієнт структурних зрушень дещо більший —

8,8
4

308 ==σd  п. п.

5.5. Види та взаємозв’язок дисперсій

Дисперсія посідає особливе місце у статистичному аналізі со-
ціально-економічних явищ. На відміну від інших характеристик
варіації завдяки своїм математичним властивостям вона є невід-
дільним і важливим елементом інших статистичних методів, зок-
рема дисперсійного аналізу.

Для ознак метричної шкали дисперсія — це середній квадрат
відхилень індивідуальних значень ознаки від середньої:

∑

∑ −
=σ

m

j

m

jj

f

fxx

1

1

2

2
)(

.

Як і будь-яка середня, дисперсія має певні математичні влас-
тивості. Сформулюємо найважливіші з них.

1. Якщо всі значення варіант xj зменшити на сталу величину А,
то дисперсія не зміниться:

( )
22

– xАx σ=σ .

2. Якщо всі значення варіант xj змінити в А раз, то дисперсія
зміниться в A2 раз:

222 AxxА σ=σ .

3. Якщо частоти замінити частками, дисперсія не зміниться.
Нескладними алгебраїчними перетвореннями можна довести,

що дисперсія — це різниця квадратів 22 xx − . Якщо

( ) ( ) ∑∑∑ ∑∑ +−=+−=−
nnn nn

xxxxxxxxxx
1

2

11 1

222

1

2 22 ,

то, замінивши ∑ =
n

xnx
1

 і поділивши всі складові на n, дістанемо:

22221

2

2 2 xxxx
n

x
n

−=+−=σ
∑

,
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де 2x — квадрат середньої величини; 2x — середній квадрат зна-
чень ознаки.

Дисперсія альтернативної ознаки обчислюється як добуток
часток: 01

2 dd=σ , де 1d — частка елементів сукупності, яким
властива ознака, 0d — частка решти елементів )1( 10 dd −= . За-
стосуємо основну формулу дисперсії до цих характеристик стру-
ктури:

( ) ( ) ( )

( ) .

01

0101010
2

11
2
0

01

0
2

11
2

1
2

2

dddddddddd
dd

dddd
f

fxx

=+=+=

=
+

−+−=−=σ
∑

∑

Якщо, скажімо, у збиральному цеху частка висококваліфіко-
ваних робітників становить 2,01 =d , то дисперсія частки

16,0)2,01(2,02 =−=σ .
Дисперсія альтернативної ознаки широко використовується

при проектуванні вибіркових обстежень, обробці даних соціоло-
гічних опитувань, статистичному контролі якості продукції тощо.
За відсутності первинних даних про розподіл сукупності припус-
кають, що 5,001 == dd  і використовують максимальне значення
дисперсії 25,05,05,02 =⋅=σ  (див. підрозд. 6.4).

Якщо сукупність розбито на групи за певною ознакою х, то
для будь-якої іншої ознаки у можна обчислити дисперсію як у ці-
лому по сукупності, так і в кожній групі. Центром розподілу су-

купності в цілому є загальна середня
n

y
y

n
∑

= 1 , центром розподілу

в j-й групі — групова середня
j

f

j f

y
y

j

∑
= 1 . Відхилення індивідуаль-

них значень ознаки у від загальної середньої y  можна подати як
дві складові: )()()( yyyyyy jj −+−=− . Узагальнюючими характе-
ристиками цих вiдхилень є дисперсії: загальна, групова та між-
групова.

Загальна дисперсія характеризує варіацію ознаки у навколо
загальної середньої:

( )

n

yy
n
∑ −

=σ 1

2

2 .

Групова дисперсія характеризує варіацію відносно групової
середньої:
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( )

j

f

j

j f

yy
j

∑ −
=σ 1

2

2 .

Оскільки в групи об’єднуються певною мірою схожі елементи
сукупності, то варіація в групах, як правило, менша, ніж у цілому
по сукупності. Якщо причинні комплекси, що формують варіацію
в різних групах, неоднакові, то й групові дисперсії різняться між
собою.

Узагальнюючою мірою внутрішньогрупової варіації є середня
з групових дисперсій:

∑

∑ σ
=σ m
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jj

f
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1
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2
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Різними є й групові середні jy . Мірою варіації їх навколо за-
гальної середньої є міжгрупова дисперсія

( )

∑

∑ −
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m

j

j

m

j

f

fyy

1

2

12 .

Отже, загальна дисперсія складається з двох частин. Перша
характеризує внутрішньогрупову, друга — міжгрупову варіацію.

Взаємозв’язок дисперсій називається правилом розкладання
(декомпозиції) варіації:

222 δ+σ=σ .
Розглянемо розрахунок зазначених дисперсій на прикладі ва-

ріації якості твердого сиру у залежно від терміну його зберігання
х. Результати вибіркового обстеження якості 20 партій сиру, роз-
поділ їх за терміном зберігання (1, 2, 3 місяці), розрахунки серед-
ніх та дисперсій наведено в табл. 5.13. Згідно з даними таблиці
маємо:

1) середній бал якості сиру (за 10-бальною шкалою)

4,7
20

1481 ===
∑

n

y
y

n

;

2) загальна дисперсія балів якості

( )
313,1

20
26,261

2

2 ==
−

=σ
∑

n

yy
n

;
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3) групові середні бали якості та групові дисперсії:

7,8
7

9,60
1 ==y ; 051,0

7
36,02

1 ==σ ;

2,7
8

6,57
2 ==y ; 175,0

8
4,12

2 ==σ ;

9,5
5

5,29
3 ==y ; 220,0

5
1,12

3 ==σ .

Таблиця 5.13
РОЗРАХУНОК ЗАГАЛЬНОЇ ТА ГРУПОВИХ ДИСПЕРСІЙ ЯКОСТІ СИРУ

Розрахунок дисперсій якості

групових σ j
2

1-ша група 2-га група 3-тя група
№
з/п

Те
рм

ін
 зб

ер
іг

ан
ня

х,
 м

іс
.

Ба
л

як
ос

ті
,y

загальної
2)( yy −

у 2
1)( yy − у 2

2 )( yy − у 2
3)( yy −

1 2 7,3 0,01 7,3 0,01
2 1 8,8 1,96 8,8 0,01
3 1 8,4 1,00 8,4 0,09
4 3 6,5 0,81 6,5 0,36
5 2 7,5 0,01 7,5 0,09
6 3 6,4 1,00 6,4 0,25
7 1 9,1 2,89 9,1 0,16
8 1 8,6 1,44 8,6 0,01
9 3 5,7 2,89 5,7 0,04

10 2 6,8 0,36 6,8 0,16
11 2 7,7 0,09 7,7 0,25
12 3 5,6 3,24 5,6 0,09
13 1 8,9 2,25 8,9 0,04
14 2 7,8 0,16 7,8 0,36
15 3 5,3 4,41 5,3 0,36
16 1 8,5 1,21 8,5 0,04
17 2 6,8 0,36 6,8 0,16
18 2 7,1 0,09 7,1 0,01
19 1 8,6 1,44 8,6 0,01
20 2 6,6 0,64 6,6 0,36

Разом — 148,0 26,26 60,9 0,36 57,6 1,4 29,5 1,1

Середня — 7,4 — 8,7 — 7,2 — 5,9 —

Дисперсія — — 1,313 — 0,051 — 0,175 — 0,220
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Значення групових середніх підтверджують залежність якості
сиру від терміну його зберігання. У 1-й групі середній бал якості
становить 8,7, у 2-й групі якість сиру знижується на 1,5 бала, а в
3-й зниження якості порівняно з першою групою становить 2,8
бала. Водночас зростає варіація балів у групах, що відбиває по-
силення впливу інших чинників на якість сиру.

Необхідні величини для розрахунку середньої з групових і
міжгрупової дисперсій наведено в табл. 5.14.

Таблиця 5.14
ДО РОЗРАХУНКУ МІЖГРУПОВОЇ ТА СЕРЕДНЬОЇ З ГРУПОВИХ ДИСПЕРСІЙ

Розрахунок дисперсій
міжгрупової

Групи
за терміном
зберігання,

міс.

Число
партій

jf

Середній
бал

якості
jy

Групова
дисперсія

2
jσ

середньої
з групових

jj f2σ yy j − jj fyy 2)( −

1 7 8,7 0,051 0,36 1,3 11,83

2 8 7,2 0,175 1,40 – 0,2 0,32

3 5 5,9 0,220 1,10 – 1,5 11,25

Разом 20 7,4 × 2,86 × 23,4

За даними таблиці міжгрупова дисперсія становить

( )

;170,1
20

4,23
20

5)4,79,5(8)4,72,7(7)4,77,8( 222
1

2

12

==−+−+−=

=
−

=δ
∑

∑
m

j

j

m

j

f

fyy

середня з групових дисперсій

143,0
20
86,2

20
5220,08175,07051,0

1

1

2

2 ==⋅+⋅+⋅=
σ

=σ
∑

∑
m

j

m

jj

f

f
.

Сума їх дорівнює загальній дисперсії: 0,143 + 1,170 = 1,313.
Міжгрупова варіація — це результат впливу фактора, який

покладено в основу групування, внутрішньогрупова — інших
факторів, окрім групувального. Відношення міжгрупової диспер-
сії до загальної характеризує частку варіації результативної озна-
ки у, яка пов’язана з варіацією групувальної ознаки. Це відно-
шення називають кореляційним і позначають символом 2η :

2

2
2

σ
δη = .
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У розглянутому прикладі кореляційне відношення становить
842,0313,1:17,12 ==η , тобто 84,2% варіації якості сиру пов’язані

з терміном зберігання. На інші фактори припадає 100 – 84,2 =
= 15,8% варіації.

Правило декомпозиції варіації є основою вимірювання щіль-
ності зв’язку.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. Як виявляється закономірність розподілу?
2. Назвіть особливості частотних характеристик розподілу.
3. Чому саме середню розглядають як типовий рівень ознаки в суку-

пності? Як співвідноситься середня з іншими характеристиками центра
розподілу?

4. Середня величина ознаки у двох сукупностях однакова. Чи може
бути різною варіація цієї ознаки?

5. Терміни корисного використання нематеріальних активів фірми,
захищених патентами, ліцензіями тощо, на кінець року становили:

Термін
використання, років 1 2 3 4 5 6 Разом

У % до загальної
суми нематеріальних

активів
2,6 10,2 39,2 40,0 6,8 1,2 100

Визначіть ряд кумулятивних часток, медіану і моду терміну корис-
ного використання нематеріальних активів фірми.

6. Кредитні ставки комерційних банків під короткострокові позики
становили:

Суми наданих позик, млн грн.
Кредитна ставка, %

І квартал ІІ квартал

До 10 1 5
10 — 20 4 11
20 — 30 9 8

30 і більше 6 6
Разом 20 30

За кожний квартал визначіть середню кредитну ставку та середнє
лінійне відхилення. Як змінилися середній рівень і варіація кредитної
ставки?

7. Прибутковість активів комерційних банків на початок року ста-
новила в середньому 15% при дисперсії 36, на кінець року — 10% при
дисперсії 25. Оцініть відносну варіацію прибутковості активів на поча-
ток і кінець року, зробіть висновок про напрямок зміни середньої і ва-
ріації.

8. Розподіл агропідприємств за рівнем урожайності кукурудзи (ц/га)
на зрошувальних землях характеризується даними:
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Режим
іригації

Середній
рівень

Модальне
значення

Середнє
квадратичне відхилення

1 60 57,0 12
2 75 70,5 9

Порівняйте варіацію та асиметрію розподілу агропідприємств за рів-
нем урожайності кукурудзи.

9. Квадратичний коефіцієнт варіації витрат домогосподарств на хар-
чування становить 79%. Чи можна вважати однорідною сукупність до-
могосподарств за цією ознакою?

10. На яких засадах ґрунтується оцінка нерівномірності розподілу?
Поясніть зміст і особливості розрахунку коефіцієнтів локалізації та
концентрації.

11. За наведеними даними оцініть ступінь концентрації землі у фер-
мерських господарствах, зробіть висновок.

Структура господарств, %Земельна площа
на одне господарство, га За кількістю ферм За земельною площею

До 10 8,3 0,3
10 — 50 29,2 4,5
50 — 200

200 — 500
500 — 1000

38,0
20,2
2,7

26,5
23,8
20,6

1000 і більше 1,6 24,3
Разом 100 100

12. За даними про віковий склад парку металообробного устаткування
за два роки оцініть інтенсивність структурних зрушень, зробіть висновок.

У % до підсумку
Вікова група, років

1995 2000

До 10 60 45
10 — 20 26 34

20 і більше 14 21
Разом 100 100

13. Частка високоліквідних активів у сумі поточних активів стано-
вить 20%. Визначіть дисперсію частки високоліквідних активів.

14. Сукупність розбито на однорідні групи, причому варіація ознаки
в групах значно менша, ніж у цілому по сукупності. Який зв’язок між
загальною і груповою варіаціями?

15. Яку варіацію характеризує міжгрупова дисперсія?
16. За даними хронометражних обстежень затрати часу на обробку

деталі на різних стругальних верстатах становили, хв:
у І зміну — 26, 24, 23, 28, 25, 24;
у ІІ зміну — 28, 30, 29, 33.

Визначіть групові, міжгрупову та загальну дисперсії затрат часу на
обробку деталі. Покажіть взаємозв’язок дисперсій.
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6. ВИБІРКОВИЙ МЕТОД.
СТАТИСТИЧНА ПЕРЕВІРКА ГІПОТЕЗ

6.1. Суть вибіркового спостереження

Вибіркове спостереження — такий вид несуцільного спосте-
реження, при якому обстежуються не всі елементи сукупності,
що вивчається, а лише певним чином дібрана їх частина. Сукуп-
ність, з якої вибирають елементи для обстеження, називається ге-
неральною, а сукупність, яку безпосередньо обстежують, — ви-
бірковою. Статистичні характеристики вибіркової сукупності
розглядаються як оцінки відповідних характеристик генеральної
сукупності.

Практика вибіркових спостережень досить різноманітна. Це
обстеження домогосподарств, маркетингові дослідження, ау-
диторські перевірки великих фірм, вивчення громадської дум-
ки тощо. При обстеженні невеликої частини генеральної суку-
пності зменшуються помилки реєстрації, можна розширити й
деталізувати програму обстеження. З іншого боку, вибіркове
спостереження забезпечує економію матеріальних, трудових,
фінансових ресурсів і часу.

При вивченні певного кола соціально-економічних явищ вибі-
ркове спостереження єдино можливе. Це стосується передусім
перевірки якості продукції (жирності молока, чистоти та вологос-
ті зерна, міцності пряжі тощо). Часом вибіркове спостереження
поєднується із суцільним. Наприклад, при перепису населення
кожна четверта одиниця спостереження дає докладнішу інфор-
мацію. Крім того, вибірковий метод використовують для приско-
реної обробки матеріалів суцільного спостереження та перевірки
правильності даних переписів і одноразових обстежень.

Об’єктивною гарантією того, що вибірка репрезентує (пред-
ставляє) всю сукупність, є додержання наукових принципів орга-
нізації та проведення спостереження, насамперед неупереджено-
го, об’єктивного підходу до вибору елементів для обстеження.
Принцип випадковості вибору забезпечує всім елементам генера-
льної сукупності рівні можливості потрапити у вибірку.

Якщо генеральна сукупність містить N елементів, а для об-
стеження потрібно вибрати з них частину n, то число можливих
вибірок

)!(!
!

nNn
Nn

NC
−

= .

Усі вони мають однакову ймовірність n
NC

1 , але кожна з них

несе в собі певну похибку, що відбиває факт випадковості ви-
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бору. Оскільки вибіркова сукупність не точно відтворює склад
генеральної сукупності, то й вибіркові оцінки не збігаються з
відповідними характеристиками генеральної сукупності. Роз-
біжності між ними називають похибками репрезентативнос-
ті: для середньої — це різниця між генеральною 0x та вибірко-
вою x  середніми, для частки — різниця між генеральною 0d  і
вибірковою р частками, для дисперсії — відношення генераль-
ної 2

0σ  та вибіркової 2σ  дисперсій тощо.
За причинами виникнення похибки репрезентативності по-

діляються на тенденційні (систематичні) та випадкові. Тенден-
ційні похибки виникають, коли при формуванні вибіркової су-
купності порушений принцип випадковості (упереджений ви-
бір елементів, недосконала основа вибірки тощо). Ці похибки
для всіх елементів сукупності однонапрямлені і призводять до
зсунення результатів обстеження.

Випадкові похибки — це наслідок випадковості вибору еле-
ментів для дослідження і пов’язаних з цим розбіжностей між
структурами вибіркової та генеральної сукупностей щодо ознак,
які вивчаються.

При організації вибіркового обстеження важливо уникнути
тенденційних похибок. Незсуненість — одна з вимог до будь-якої
вибіркової оцінки. Притаманних вибірковому спостереженню
випадкових похибок уникнути неможливо, проте теорія вибірко-
вого методу дає математичну основу для обчислення таких похи-
бок та регулювання їх розміру.

Згідно з генеральною граничною теоремою за умови достат-
ньо великого обсягу вибірки розподіл вибіркових середніх (і час-
ток), незалежно від розподілу генеральної сукупності, асимпто-
тично наближається до нормального. Більшість значень вибір-
кових середніх зосереджується навколо генеральної середньої, а
отже, найбільшу ймовірність мають відхилення, близькі до нуля.
Чим більше відхилення, тим менша його ймовірність. Для будь-
якої ймовірності існує межа відхилень вибіркової середньої від
генеральної. Використовуючи властивості нормального розподі-
лу, для однієї конкретної вибірки можна визначити:

• похибки репрезентативності — середню та граничну для
взятої ймовірності;

• імовірність того, що похибка вибірки не перевищить допус-
тимого рівня;

• обсяг вибірки, який забезпечить потрібну точність результа-
тів для взятої ймовірності.

Кінцева мета будь-якого вибіркового спостереження — поши-
рення його характеристик на генеральну сукупність. Для серед-
ньої та частки визначаються межі можливих їх значень у генера-
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льній сукупності з певною ймовірністю — довірчі межі. Якщо
метою вибіркового обстеження є визначення обсягових показни-
ків генеральної сукупності — обсягів значень ознаки ∑

N

ix
1

, то ви-
біркова середня поширюється на генеральну сукупність прямим
перерахунком: ∑=

N

ixNx
1

.
Наприклад, загальна посівна площа під круп’яними культу-

рами в районі становить 2000 га. За даними вибіркового обсте-
ження середня врожайність круп’яних культур — 22,5 ц/га, по-
хибка середньої — 0,5 ц/га. Отже, можливий обсяг валового
збору зерна з цієї площі буде не менший за 44 тис. ц
[(2000 (22,5 – 0,5)]. Максимальний валовий збір — 46 тис. ц
[(2000 (22,5 + 0,5)].

Коли вибіркове спостереження проводиться з метою уточнен-
ня результатів суцільного спостереження, застосовується метод
коефіцієнтів. Наприклад, після щорічного перепису худоби, що
належить населенню, проводиться 10%-ний вибірковий контроль,
мета якого — визначити частку недообліку худоби. За даними
перепису в районі налічується 10000 корів. У домогосподарствах,
які потрапили до контрольної вибірки, за переписом 200 корів, а
за даними перевірки — 205. Отже, частка недообліку корів ста-

новить %5,2100
200
5 = . Це і є той коефіцієнт, на який слід скори-

гувати результати перепису: 10000 · 1,025 = 10250 корів.

6.2. Вибіркові оцінки середньої та частки

У статистиці використовують два типи оцінок параметрів ге-
неральної сукупності — точкові та інтервальні. Точкова оцін-
ка — це значення параметра за даними вибірки: вибіркова серед-
ня x  та вибіркова частка р. Інтервальною оцінкою називають
інтервал значень параметра, розрахований за даними вибірки для
певної ймовірності, тобто довірчий інтервал. Чим менший дові-
рчий інтервал, тим точніша вибіркова оцінка.

Межі довірчого інтервалу визначаються на основі точкової
оцінки та граничної похибки вибірки µ=∆ t :

для середньої
µ+≤≤µ− txxtx 0 ;

для частки
µ+≤≤µ− tpdtp 0 ,

де µ — стандартна (середня) похибка вибірки; t — квантиль роз-
поділу ймовірностей (довірче число).



84

Стандартна похибка вибірки µ є середнім квадратичним від-
хиленням вибіркових оцінок від значення параметра в генеральній
сукупності. Як доведено в теорії вибіркового методу, дисперсія
вибіркових середніх у n раз менша від дисперсії ознаки в генера-
льній сукупності, тобто n/2

0
2 σ=µ . Оскільки на практиці генераль-

на дисперсія ознаки 2
0σ  невідома, у розрахунках можна використа-

ти вибіркову незсунену оцінку дисперсії: для повторної вибірки

1
2

−
σ

n
n , для безповторної

1
2

−
−σ

N
nN . Отже, формули стандартної

похибки:
для повторної вибірки

1

2

−
σ=µ

n
,

для безповторної вибірки








−
−σ=µ

1

2

N
nN

n
.

Щодо практичного використання наведених формул слід ура-
хувати таке:

а) дисперсія частки pqpp =−=σ )1(2 , де р і q — частки вибір-
кової сукупності, яким відповідно властива і невластива ознака;

б) у великих за обсягом сукупностях (30 і більше одиниць) по-

правка
1−n

n  не вносить істотних змін у розрахунки, а тому береть-
ся до уваги лише у вибірках з невеликою кількістю елементів;

в) коригуючий множник для безповторної вибірки

N
n

N
nN −≈

−
− 1

1
, тобто при малих величинах

N
n  (наприклад, для

2 чи 5%-ної вибірки) наближається до 1, а тому розрахунок мож-
на виконувати за формулою для повторної вибірки; при 10%-ній
вибірці коригуючий множник становить 0,949, при 20%-ній —
0,894.

Гранична похибка вибірки µ=∆ t — це максимально можли-
ва похибка для взятої ймовірності F(x). Довірче число t показує,
як співвідносяться гранична та стандартна похибки. Як бачимо з
рис. 6.1, з імовірністю 0,683 гранична похибка не вийде за межі
стандартної µ±=∆ 1 , з імовірністю 0,954 вона не перевищить
± 2µ, з імовірністю 0,997 — ± 3µ. На практиці найчастіше засто-
совують імовірність 0,954 (на рис. 6.1 незаштрихована частина
площини).
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0,683
0,954
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F(x)

t

Рис. 6.1. Співвідношення ймовірностей та ширини довірчих меж

З урахуванням сказаного формули граничних похибок серед-
ньої та частки записують так:

Повторна вибірка Безповторна вибірка

Для середньої
n

tx

2σ=∆ ; 




 −σ=∆

N
n

n
tx 1

2

;

Для частки
n
pqtp =∆ ; 





 −=∆

N
n

n
pqtp 1 .

Як видно з формул, розмір граничної похибки залежить:
• від варіації ознаки σ2;
• обсягу вибірки n;

• частки вибірки в генеральній сукупності
N
n ;

• узятого рівня ймовірності, якому відповідає квантиль t.
Чим більша варіація ознаки в генеральній сукупності, тим бі-

льша в середньому похибка вибірки. Залежність похибки від об-
сягу вибіркової сукупності обернено пропорційна. Щоб зменши-
ти похибку вибірки вдвічі, обсяг останньої має зрости в 4 рази.
При безповторному доборі похибка буде тим менша, чим більша

частка обстеженої сукупності
N
n . Очевидно, при суцільному спо-

стереженні похибка репрезентативності відсутня (∆ = 0).
При малих вибірках (n < 30 ), у розрахунках стандартних по-

хибок використовують вибіркові оцінки дисперсій
1

22

−
σ=

n
ns .
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Квантилі t визначають за розподілом імовірностей Стьюдента. У
табл. 6.3 наведено деякі значення квантилів t розподілу Стьюден-
та для ймовірності 0,95 і числа ступенів свободи, тобто числа
незалежних величин, необхідних для визначення даної характе-
ристики, k = n – 1. При n > 30 квантилі розподілу Стьюдента і но-
рмального розподілу збігаються.

Розглянемо методику вибіркового оцінювання середньої та
частки на прикладі обстеження 225 домогосподарств регіону. За
результатами 1%-ної вибірки 70% грошового доходу домогоспо-
дарства витрачають на харчування. Середньодушові витрати на
харчування за місяць становлять 82 грн. при дисперсії 8510.

Визначимо межі середньодушових витрат на харчування з
імовірністю 0,954 (t = 2).

Гранична похибка

3,1215,62
225

85102 =⋅==∆ x  грн.

Це дає підставу стверджувати з імовірністю 0,954, що серед-
ньодушові витрати на харчування в цілому по регіону щонайме-
нше 69,7 грн. і не перевищують 94,3 грн.:

3,12823,1282 +≤≤− x .

Перш ніж визначити граничну похибку частки витрат на хар-
чування, необхідно обчислити її дисперсію:

σ2 = 0,7(1 – 0,7) = 0,21.
Гранична похибка

061,0
225

21,0 ==∆ p  або 6,1%.

Щодо інтервалу можливих значень частки витрат на харчу-
вання в генеральній сукупності, то межі його становлять 63,9 і
76,1%:

1,6701,670 0 ±≤≤− d .

У статистичному аналізі часто постає потреба порівняти по-
хибки вибірки різних ознак або однієї і тієї самої ознаки в різних
сукупностях.

Такі порівняння виконують за допомогою відносної похибки,
яка показує, на скільки процентів вибіркова оцінка може відхиля-
тися від параметра генеральної сукупності. Відносна стандартна
похибка середньої — це коефіцієнт варіації вибіркових середніх:

x
V xµ=µ 100 .



87

Її розмір можна визначити також на основі коефіцієнта варіа-
ції ознаки Vx:

для повторної вибірки

n
VV x100=µ ;

для безповторної вибірки

N
n

n
V

V x −=µ 1100 .

Так, у нашому прикладі відносна похибка середньодушових
витрат на харчування

%5,7100
82
15,6 ==µV .

Такий самий результат дає розрахунок відносної похибки на
основі коефіцієнта варіації :

%5,112100
82
8510 ==xV ;

%.5,7
225

5,112 ==µV

Вибіркову похибку частки p∆  також слід порівнювати з част-
кою р. Адже одна і та сама похибка p∆ = 2% для р = 80% є ма-
лою, для р = 40% — допустимою, для р = 10% — завеликою.
Відносну похибку частки обчислюють за формулою

np
q

p
n
pq

p
V p ==

µ
=µ .

У нашому прикладі відносна похибка частки витрат на харчу-
вання становить 4,36%:

0436,0
7,0225

3,0 =
⋅

=µV ,

що значно менше порівняно з похибкою середньодушових витрат
на харчування (7,5%).

Отже, відносну похибку можна використати для порівняння
вибіркових оцінок різних ознак. На практиці достатнім рівнем
точності вважається %.10≤µV  Іноді використовують граничну
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відносну похибку, яка враховує ймовірність статистичного ви-
сновку µ∆ = tVV .

6.3. Різновиди вибірок

Формування вибірки — не безладний процес. Ця дія викону-
ється за певними правилами. Передусім визначається основа ви-
бірки. У сукупностях, які складаються з «фізичних» елементів,
одиниця основи може репрезентувати або окремий елемент сукуп-
ності, або певне їх угруповання. Наприклад, вивчається викорис-
тання комбайнів. Загальна їх кількість N розподілена за М брига-
дами, кожна з них має Nj комбайнів. Одиницею основи вибірки
може бути комбайн або бригада. Відповідно формується вибіркова
сукупність: у першому випадку вибирається n комбайнів із загаль-
ного їх числа N, у другому — m бригад із загального їх числа M.

Найпростішою основою вибірки є перелік елементів генера-
льної сукупності, пронумерований від 1 до N. Простими вважа-
ються також набори звітів, анкет, карток тощо.

На практиці досліджувані сукупності мають, як правило, не
одну, а низку альтернативних основ для вибірки. Наукове обґру-
нтування та правильний вибір основи — перша передумова за-
безпечення репрезентативності результатів вибіркового спосте-
реження.

Від основи вибірки залежить спосіб добору елементів сукуп-
ності для обстеження. Найчастіше використовують способи до-
бору: простий випадковий, механічний, розшарований (районо-
ваний), серійний.

Простий випадковий добір провадиться жеребкуванням або
за допомогою таблиць випадкових чисел. Це класичний спосіб
формування вибіркової сукупності, який передбачає попередню
досить складну підготовку до формування вибірки. Для жеребку-
вання на кожну одиницю генеральної сукупності необхідно заго-
тувати відповідну фішку; при використанні таблиць випадкових
чисел усі елементи цієї сукупності мають бути пронумеровані. У
великих за обсягом сукупностях така робота здебільшого недоці-
льна, а часом і неможлива. Тому на практиці застосовуються інші
різновиди випадкових вибірок.

Механічний добір. Основа вибірки — упорядкована множина
елементів сукупності. Добір елементів здійснюється через рівні
інтервали. Крок інтервалу обчислюється діленням обсягу сукуп-
ності N на передбачений обсяг вибірки n. Початковий елемент
вибірки визначається як випадкове число всередині першого ін-
тервалу, другий елемент залежить від початкового числа й кроку

інтервалу. Так, для частки вибірки 05,0=
N
n  кроком інтервалу є
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число
N
n = 20

05,0
1 = , тобто у вибірку має потрапити кожний двад-

цятий елемент. Якщо початковий елемент — випадкове число 7,
то другим елементом буде 7 + 20 = 27, третім — 27 + 20 = 47 і т. д.

Механічна вибірка порівняно з простою випадковою ефектив-
ніша, її простіше здійснити. Проте за наявності циклічних коли-
вань значень ознаки, цикл коливань яких збігається з інтервалом,
можливий зсув вибіркових оцінок. Похибку механічної вибірки
обчислюють за формулою похибки безповторної вибірки.

Вивчаючи безперервні в часі процеси, зокрема технологічні
(структури затрат робочого часу, використання виробничого
устаткування), проводять моментні спостереження. Суть
їх — у періодичній фіксації стану процесу на певні моменти ча-
су, які вибирають за схемою випадкової або механічної вибірки
(через певні інтервали часу).

На етапі підготовки моментних спостережень визначають пе-
релік можливих варіантів стану процесу, наприклад перелік при-
чин простоїв устаткування. Під час обстеження певної сукупності
одиниць устаткування, скажімо, верстатів, у визначені моменти
часу фіксується, працює r-й верстат чи ні (якщо ні, зазначаються
причини простою). Припустимо, що в цеху працюють 10 верстатів
і за 8-годинну зміну через кожні півгодини проводилась реєстрація
використання цих верстатів. Було зроблено 160 записів (2 · 8 · 10),
у 144 випадках зазначено, що верстат працював, у 16 — не працю-
вав. Частка працюючих верстатів становить 0,9, дисперсія част-
ки — 0,9 ⋅ 0,1 = 0,09. Із імовірністю 0,954 гранична похибка вибір-

ки 046,0
160

09,02 ==∆ , або 4,6%. Отже, частка працюючих

верстатів за зміну становила не менш як 90 – 4,6 = 85,4%.
Щодо повноти охоплення елементів сукупності, то моментне

спостереження суцільне, воно вибіркове впродовж часу, бо охоп-
лює не весь час роботи устаткування, а лише певні моменти. У
разі правильної організації моментні обстеження забезпечують
досить точні результати швидко і з меншими витратами, ніж при
суцільному спостереженні.

Розшарований (районований, типовий) добір — це спосіб
формування вибірки з урахуванням структури генеральної суку-
пності. На відміну від простого випадкового та механічного до-
бору, які проводяться в цілому по генеральній сукупності, роз-
шарований передбачає її попередню структуризацію й незалеж-
ний добір елементів у кожній складовій. Обсягом розшарованої
вибірки є сума частинних вибірок jn , тобто ∑=

m

j
jnn , де m — чи-

сло складових (груп, типових районів тощо).
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Похибку розшарованої вибірки обчислюють, використовуючи
середню з групових дисперсій 2σ . Якщо сформовані групи
об’єднують «схожі» елементи, а групові середні величини поміт-
но різні, варіація ознаки в групах буде значно меншою, ніж по
сукупності. У такому разі 2σ < 2σ , а отже, похибка розшарованої
вибірки порівняно з простою випадковою чи механічною буде
менша:






 −σ=∆

N
n

n
t 1

2

.

Для того щоб забезпечити більшу точність розшарованої вибі-
рки, слід обґрунтувати ознаку розшарування сукупності, число
складових частин m, обсяг частинних вибірок jn  і спосіб добору.
Зменшення варіації ознаки при розшаруванні сукупності можли-
ве за умови, що ознака розшарування сукупності корелює з озна-
кою, характеристики якої оцінюються. Ці ознаки співвідносяться
як причина й наслідок.

Відповідно до правила розкладання дисперсій 2σ = 2σ – 2δ  або
.)1( 222 η−σ=σ  Отже, розшарування сукупності зменшує похиб-

ку вибірки на частку ( 21 η− ). Чим щільніший зв’язок між ознака-
ми, тим помітніше зменшення похибки. При 2η  = 0,50 похибка
вибірки зменшується вдвічі, при 2η = 0,66 — утричі.

У практиці вибіркових спостережень застосовують різні спо-
соби визначення обсягу вибіркової сукупності n та її складових
nj. Найпростіший з них, коли всі m груп подані однаковою кількі-
стю елементів:

m
nn j = .

Проте застосування цього способу обмежене. Якщо чисельно-
сті груп у генеральній сукупності Nj дуже різні, може виникнути
ситуація, коли nj > Nj.

Найчастіше застосовують пропорційний добір, який передба-
чає однакове для всіх складових представництво, тобто частки

j

j

N
n

 однакові й обсяг частинної вибірки залежить від обсягу від-

повідної складової сукупності:

j
j

j
j N

N
n

n = .
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Оптимальним щодо мінімізації похибки є добір, пропорційний
до середнього квадратичного відхилення:

n
N

N
n

m

jj

jj
j

∑ σ

σ
=

1

.

Очевидно, що обсяг вибірки залежить від рівня варіації ознаки
в окремих складових генеральної сукупності. Однорідні групи
подаються меншим числом елементів, неоднорідні — більшим.
Відсутність даних про варіацію ускладнює практичну реалізацію
такого способу вибірки.

Різновидом розшарованої вибірки є метод квот, коли обсяг
частинних вибірок nj визначається завчасно. Цей спосіб пошире-
ний при вивченні громадської думки, ринку тощо. Так, при ви-
вченні громадської думки тому, хто має брати інтерв’ю, установ-
люються квоти, наприклад обстежити двох фермерів-чоловіків
віком 30—40 років, трьох мешканців міста віком 20—30 років і
т. ін. В який спосіб «заповнити квоти», він вирішує сам. Метод
квот не гарантує незсуненості вибіркових оцінок.

Серійна вибірка. Одиниця основи вибірки — серія елементів.
Серії складаються з одиниць, які пов’язані або територіально
(райони, селища), або організаційно (фірми, акціонерні товарист-
ва). Вибіркова сукупність серій формується за схемами механіч-
ної або простої випадкової вибірки. Дібрана серія розглядається
як одне ціле, обстеженню підлягають усі без винятку елементи
серії. При обчисленні похибки вибірки враховується міжсерійна
варіація:






 −δ=∆

M
m

m
t 1

2

,

де δ2 — міжсерійна дисперсія; m та М — число серій відповідно у
вибірці та генеральній сукупності.

Похибка серійної вибірки буде меншою порівняно з похиб-
кою простої випадкової чи механічної вибірки в тому разі, якщо
серії більш-менш однорідні й варіація серійних середніх незна-
чна. Зростання міжсерійної варіації призводить до збільшення
похибки вибірки.

Використання того чи іншого способу формування вибіркової
сукупності залежить від мети вибіркового обстеження, можливо-
стей його організації та проведення. Іноді поєднуються різні спо-
соби добору: механічний і серійний, розшарований і механічний,
випадковий і серійний.

Таке поєднання можливе в рамках багатоступеневої вибірки.
Ступенів може бути два, три й більше. Кожний із них має свою,
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відмінну від інших основу вибірки. Відповідно поділяються й
одиниці вибірки: першого ступеня, другого і т. ін. Повнота охоп-
лення основи й схема добору одиниць на різних ступенях різняться.

Наприклад, сукупність містить K одиниць першого ступеня,
які складаються з M одиниць другого ступеня, ті, у свою чергу,
об’єднують Nj одиниць третього ступеня. Саме така триступенева
вибірка застосовується при організації обстеження домогоспо-
дарств. Наприклад, у сільській місцевості одиниці першого сту-
пеня — це райони області; одиниці другого ступеня — селища;
одиниці третього ступеня — домогосподарства.

Отже, вибір елементів для безпосереднього обстеження здійс-
нюється на останньому, третьому ступені формування вибіркової
сукупності. Частка її відносно до генеральної сукупності зале-
жить від часток вибірки на всіх ступенях. Якщо припустити, що
до вибірки потрапив один з десяти районів (d1 = 0,10), у цих ра-
йонах відібране кожне п’яте селище (d2 = 0,20), а у відібраних се-
лищах обстежується 4% домогосподарств (d3 = 0,04), то частка
вибіркової сукупності в генеральній становить:

0008,004,02,01,0321 =⋅⋅== dddd ,
тобто обстеженню підлягає 0,08% домогосподарств.

Багатоступенева вибірка значно зменшує витрати на обсте-
ження й порівняно з іншими вибірками більш ефективна.

Якщо обстежують сукупність за двома й більше ознаками, які
різняться варіацією, ефективною є багатофазна вибірка. Суть її
в тому, що для різних ознак формуються вибіркові сукупності рі-
зного обсягу. На відміну від багатоступеневої вибірки багатофаз-
на використовує для всіх ознак одну й ту саму основу вибірки,
проте програма обстеження різна.

Вибіркові сукупності формуються поетапно — фазами. З генера-
льної сукупності утворюється первинна вибірка, а з первинної — під-
вибірка і т. д. На кожній наступній фазі обсяг підвибірки зменшуєть-
ся, а програма обстеження розширюється. Вибіркові оцінки кожної
фази використовуються як додаткова інформація на наступних фазах,
що підвищує точність результатів вибіркового обстеження.

При організації багатофазної вибірки можливі комбінації різ-
них способів і видів вибірки. Багатофазна вибірка поєднується з
багатоступеневою, а також із суцільним спостереженням.

6.4. Визначення обсягу вибірки

У процесі проектування вибіркових спостережень визначають
мінімально достатній обсяг вибірки, при якому вибіркові оцінки
репрезентували б основні властивості генеральної сукупності. За-
надто великий обсяг вибірки потребує зайвих витрат, а занадто
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малий призведе до збільшення похибки репрезентативності. Тео-
рія вибіркового методу дає змогу науково обґрунтувати достатній
обсяг вибірки.

Згідно з формулою граничної похибки вибірки
n

t
2σ=∆  обсяг

вибірки

2

22

∆
σ= tn ,

тобто залежить від ступеня однорідності генеральної сукупності,
імовірності, з якою гарантується результат, і необхідної точності
вибіркової оцінки. Практичне використання цієї формули ускла-
днюється через відсутність оцінки варіації.

Як правило, використовують оцінки σ2 за аналогією, тобто оці-
нки, отримані в попередніх або аналогічних обстеженнях. На-
приклад, на лісовому масиві в 400 га визначається загальний за-
пас деревини. Пробні ділянки по 0,1 га. За даними попередніх
обстежень середнє квадратичне відхилення виходу деревини з
0,1 га становить 3 м3. Скільки пробних ділянок необхідно обсте-
жити, аби похибка вибірки з імовірністю 0,954 (для якої t = 2 ) не
перевищила 1 м3?

Достатній обсяг вибірки пробних ділянок

36
1

94
2 =⋅=n .

Якщо аналогічні обстеження не проводились або в генераль-
ній сукупності відбулися істотні зміни, точнішу характеристику
варіації дають пробні обстеження. Коли відомі межі варіації
ознаки, 2σ  можна визначити, скориставшись коефіцієнтами
Р. Пірсона (табл. 5.5).

Для альтернативної ознаки, коли немає жодної інформації про
структуру сукупності, застосовують максимальне значення дис-
персії σ2 = 0,25 (див. 5.5).

Коли розрахований обсяг вибіркової сукупності n перевищує
5% обсягу генеральної сукупності N, його коригують на «безпов-
торність вибірки». Скоригований обсяг вибірки

N
n

nn
+

=′
1

.

Щодо точності вибіркового обстеження, то доцільно контро-
лювати відносну граничну похибку V∆. У такому разі мірою варі-
ації ознаки є коефіцієнт варіації Vx і тоді:
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2

22

∆

=
V
Vtn x .

Наприклад, проектується вибіркове обстеження підприємств
малого бізнесу в галузі інформаційно-обчислювального обслуго-
вуваня (N = 125) з метою визначення середньої тривалості оборо-
ту дебіторської заборгованості. За аналогічними обстеженнями в
інших галузях діяльності, середня тривалість обороту становить
72 дні, квадратичний коефіцієнт варіації Vx = 20%. Мінімально
необхідний обсяг вибірки, при якому з імовірністю 0,954 гаран-
тується відносна похибка вибірки в обсязі не більш як 8%:

25
8

202
2

22

=⋅=n .

Скоригований на скінченність сукупності обсяг вибірки менший

21
2,1

25

125
251

25 ≈=
+

=′n .

Необхідний обсяг вибірки можна розрахувати також на основі
відносної похибки вибірки для частки:

pV
qtn 2

2

∆

= .

Очевидно, чим більша частка р, тим менший обсяг вибірки за-
безпечить необхідну точність результатів обстеження, і навпаки:
для малих значень р обсяг вибірки збільшується.

У табл. 6.1 наведено обсяги вибірки, які забезпечують точ-
ність результатів обстеження малопоширених явищ з відносною
стандартною похибкою, меншою за 10%.

Таблиця 6.1
ДОСТАТНІЙ ОБСЯГ ВИБІРКИ

ДЛЯ ВИВЧЕННЯ МАЛОПОШИРЕНИХ ЯВИЩ

р q / р n при Vµ ≤ 10%

0,20 4,0 400
0,15 5,7 570
0,12 7,3 730
0,10 9,0 900
0,09 10,1 1010
0,08 11,5 1150
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У практиці вибіркових обстежень одночасно вивчаються кіль-
ка ознак. Якщо бажаний ступінь точності визначати для кожної
ознаки окремо, то результатом розрахунків стане низка значень
обсягу вибірки. З метою їх узгодження використовуть або мак-
симальний обсяг n (і тоді решта ознак оцінюється «надто точ-
но»), або обсяг головної ознаки.

6.5. Статистична перевірка гіпотез

Статистична гіпотеза — це певне припущення щодо влас-
тивостей генеральної сукупності, яке можна перевірити, спираю-
чись на результати вибіркового спостереження. Суть перевірки
гіпотез полягає в тому, щоб визначити, узгоджуються чи ні ре-
зультати вибірки з гіпотезою, випадковими чи невипадковими є
розбіжності між гіпотезою і даними вибірки.

Найчастіше гіпотеза, яку належить перевірити, формулюється
як відсутність розбіжності (нульова розбіжність) між невідомим
параметром генеральної сукупності G і заданою величиною А, а
тому її позначають Н0. Зміст гіпотези записують після двокрапки,
наприклад Н0: G = A.

Кожній нульовій гіпотезі протиставляють альтернативну Нa.
При формулюванні Нa враховується вагомість відхилень (G – A):
для додатних відхилень Нa: G > А, для від’ємних — Нa: G < A,
для тих і інших — Нa: G ≠ A.

Якщо вибіркові дані cуперечать гіпотезі Н0, вона відхиляється,
коли ці дані узгоджуються з гіпотезею Н0, вона не відхиляється.
Спираючись на результати вибірки, статистична перевірка гіпо-
тез неминуче пов’язана з ризиком прийняття помилкового рі-
шення: ризик І — відхилення правильної нульової гіпотези, ри-
зик ІІ — невідхилення нульової гіпотези, коли насправді пра-
вильною є альтернативна. Ці ризики конкуруючі, і зменшення
ймовірності α одного зумовлює збільшення ймовірності β іншо-
го. Оскільки уникнути ризиків неможливо, а наслідки їх, як пра-
вило, різновагомі, то в кожному конкретному дослідженні праг-
нуть мінімізувати той ризик, який пов’язаний з більшими втра-
тами. Імовірності ризиків наведено в табл. 6.2.

Таблиця 6.2
ІМОВІРНІСТЬ РИЗИКІВ ПОМИЛКОВИХ РІШЕНЬ ПРИ ПЕРЕВІРЦІ ГІПОТЕЗ

Прийнята гіпотеза
Правильна гіпотеза

Н0 Нa

Н0 1 – α α
Нa β 1 – β
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Правило, за яким гіпотеза Н0 відхиляється або не відхиляється
(приймається), називається статистичним критерієм. Матема-
тичною основою будь-якого критерію є статистична характерис-
тика Z, значення якої визначається за даними вибірки, а закон
розподілу відомий. Кожне значення характеристики Z має певну
ймовірність F (Z). Якщо вибіркове значення Z малоймовірне, гі-
потеза Н0 відхиляється.

Межу малоймовірності Z називають рівнем істотності α.
Очевидно, що α — це ймовірність ризику І, а тому залежно від
змісту гіпотези Н0 і наслідків її відхилення рівень істотності ви-
значають у кожному конкретному дослідженні. Зазвичай виби-
рають один із рівнів α, для яких табульовані значення статистич-
них характеристик критеріїв. Це α = 0,10; 0,05; 0,025; 0,01.

Значення статистичної характеристики критерія Z1 – α поділяє
множину вибіркових значень Z на дві частини: а) область допус-
тимих значень і б) критичну область. Якщо вибіркове значення Z
потрапляє у критичну область, гіпотеза Н0 відхиляється, якщо в
область допустимих значень — не відхиляється. Саме тому зна-
чення Z1 – α називають критичним.

Залежно від того, як сформульована альтернативна гіпотеза,
критична область може бути односторонньою (ліво- чи правосто-
ронньою) або двосторонньою (рис. 6.2).

Рис. 6.2. Лівостороння та двостороння критичні області

Порядок перевірки статистичних гіпотез розглянемо на прикладі
співвідношення середніх двох сукупностей. Припустимо, ведеться
вибірковий контроль тривалості служби деталей одного виду, виго-
товлених за різними технологіями. Контролю піддано 5 деталей, ви-
готовлених за старою технологією, і 4 — за новою, тобто n1 = 5,
n2 = 4. Вибіркові оцінки середніх і дисперсій відповідно становили:

1x = 580 год при 2
1σ = 308; 2x = 612 год при 2

2σ = 329.
Різниця між середніми ( 1x – 2x ) = (612 – 580) = 32 год.
Потрібно визначити, чи істотна ця різниця, тобто чи зумовлена

вона відмінностями технологій, чи випадкова. Нульова гіпотеза
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формулюється на припущенні, що відхилення середніх випадкові
Н0: 21 xx = . Альтернативна гіпотеза передбачає, що нова технологія
збільшує тривалість служби деталі: На: 21 xx > . За такого формулю-
вання Нa виконується одностороння (правостороння) перевірка.

Статистичною характеристикою гіпотези Н0: 21 xx =  є нормо-
ване відхилення середніх

( )






 +

−
=

21

2

21

11
nn

s

xx
t ,

яке підпорядковане розподілу Стьюдента з числом ступенів сво-
боди k = n1 + n2 – 2.

У нашому прикладі k = 5 + 4 – 2 = 7; оцінка дисперсії розрахо-
вується як середня арифметична зважена з дисперсій, що харак-
теризують варіацію тривалості служби деталей за кожною техно-
логією

408
29

432953082 =
−

⋅+⋅=s ;

значення t-критерію

37,2

4
1

5
1408
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Перевіримо гіпотезу Н0 проти Нa з рівнем істотності α = 0,05.
За даними табл. 6.3 критичне значення t0,95 (7) = 1,89, що менше
за фактичне (t = 2,37). Отже, нульова гіпотеза Н0: 21 xx =  відхиля-
ється, і з імовірністю 0,95 можна стверджувати, що нова техноло-
гія збільшує термін служби деталей.

У разі двосторонньої перевірки гіпотези, коли Нa: 21 xx ≠ , викорис-

товують критичне значення для
2
α , наприклад при α = 0,05 це буде

t0,975 (k).
Отже, статистична гіпотеза перевіряється в такій послідовності:
а) формулюють нульову Н0 та альтернативну Нa гіпотези;
б) вибирають статистичну характеристику Z, за значеннями

якої перевіряють правильність гіпотези Н0;
в) визначають рівень істотності α і відповідне йому критичне

значення Z1 – α; залежно від формулювання гіпотез Н0 i Нa крити-
чна область може бути одно- або двосторонньою;

г) за результатами вибірки розраховують фактичне (вибірко-
ве) значення статистичної характеристики Z, яке порівнюють з
критичним Z1 – α; якщо Z > Z1 – α, гіпотеза Н0 відхиляється, при
Z < Z1 – α — не відхиляється.
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Таблиця 6.3
ЗНАЧЕННЯ КВАНТИЛІВ t

РОЗПОДІЛУ СТЬЮДЕНТА ДЛЯ  = 0,05

Для критеріюЧисло
ступенів свободи двостороннього одностороннього

4 2,78 2,13
5 2,57 2,01
6 2,45 1,94
7 2,38 1,89
8 2,31 1,86

10 2,23 1,81
15 2,13 1,75
20 2,09 1,73
30 2,04 1,70
∞ 1,96 1,64

Процедура перевірки гіпотез використовується при порівнянні
вибіркових характеристик (середньої, частки, дисперсії) з відпо-
відними нормативами, порівнянні характеристик двох вибіркових
сукупностей, оцінюванні істотності розбіжностей двох розподі-
лів, у дисперсійному та кореляційному аналізі.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. У чому суть вибіркового спостереження? Які його переваги порі-
вняно з іншими видами спостереження?

2. Що означає репрезентативність вибірки? За яких умов вибірка
буде репрезентативною?

3. Чому принцип випадковості добору є визначальним при форму-
ванні вибіркової сукупності? Які способи добору забезпечують доде-
ржання цього принципу?

4. Чим відрізняється випадкова похибка репрезентативності від сис-
тематичної? Чи можна її уникнути?

5. Як визначити розмір похибки вибірки? Чим відрізняється гранич-
на похибка вибірки від стандартної (середньої)?

6. З метою визначення затрат часу на виготовлення деталі проведено
хронометраж роботи випадково дібраних 25 робітників. За даними ви-
бірки середні затрати часу становили 15 хв при σ = 2 хв. Обчисліть по-
хибку вибірки для середніх затрат часу і визначіть:

а) Як зміниться похибка вибірки, якщо обсяг вибіркової сукупності
збільшиться в 2,25 раза?

б) Як позначиться на похибці вибірки збільшення дисперсії в 1,6 раза?
в) Як зміниться похибка вибірки, якщо зі збільшенням дисперсії в

1,21 раза обсяг вибіркової сукупності збільшиться в 2,25 раза?
г) Як зміниться похибка вибірки, якщо виконати 19%-ний механіч-

ний добір?
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д) Як зміниться похибка вибірки, якщо виконати розшарований до-
бір (виокремити групи за стажем роботи) і міжгрупова дисперсія витрат
часу становитиме 36% загальної?

7. Хімічний аналіз 25 партій молока дав такі результати: а) середній
показник кислотності (у градусах Тернера) — 20° при дисперсії 3,24;
б) частка партій молока, що відповідають стандарту кислотності (не
більш як 21°) — 80%.

Визначіть похибки вибірки для середньої і частки з імовірністю
0,954;

Скільки партій молока необхідно перевірити, щоб похибки вибірки
для середньої і частки з тією самою ймовірністю зменшити вдвічі?

8. Урожайність нового сорту озимої пшениці, розміщеного на 10 до-
слідних ділянках, становила 47 ц/га при дисперсії 1,44.

1) Визначіть довірчий інтервал для середньої врожайності з імовір-
ністю 0,95.

2) Чи узгоджуються вибіркові дані з припущенням, що врожайність
нового сорту озимої пшениці не менша за 46 ц/га?

9. За даними 1%-ного вибіркового обстеження 100 домогосподарств
маємо:

Характеристики
домогосподарства Середній рівень Коефіцієнт

варіації, %

Середня кількість працюючих осіб 2,1 45

Місячний середньодушовий дохід, грн. 180 52

Із імовірністю 0,954 визначте відносні похибки вибірки для зазначе-
них показників, порівняйте похибки та зробіть висновки щодо їх розміру.

10. Проектується обстеження посівів соняшнику з метою визначен-
ня втрат насіння через несвоєчасне збирання врожаю. Скільки необхід-
но обстежити пробних ділянок, щоб з імовірністю 0,954 відносна похи-
бка середніх втрат з 1 га не перевищила 10% ? За даними минулорічних
обстежень квадратичний коефіцієнт варіації втрат насіння становив
20%.

11. За даними пробного вибіркового обстеження роботи ковальсько-
пресового обладнання (обсяг вибірки — 16) у першу зміну без простоїв
працювало 80% машин. Яка має бути вибіркова сукупність, щоб похиб-
ка вибірки для частки працюючого без простоїв обладнання з імовірніс-
тю 0,954 не перевищила 5%?

12. Скільки треба опитати респондентів, оцінюючи якість готельно-
го обслуговування (задовольняє / не задовольняє), щоб гранична похи-
бка вибірки часток з імовірністю 0,954 не перевищила 5%?

13. Вивчається ефективність нової методики вивчення іноземних
мов порівняно з традиційною. Сформулюйте нульову й альтернативну
гіпотези.

14. Як перевірити справджуваність нульової гіпотези? Який рівень
істотності доцільно використати?

15. Яка аналітична функція покладається на статистичний критерій?
16. Що таке критична область? Який висновок ви зробите, якщо ста-

тистична характеристика критерію потрапить у критичну область?
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7. МЕТОДИ АНАЛІЗУ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКІВ

7.1. Види взаємозв’язків

Усі явища навколишнього світу, соціально-економічні зокре-
ма, взаємозв’язані й взаємозумовлені. У складному переплетенні
всеохоплюючого взаємозв’язку будь-яке явище є наслідком дії
певної множини причин і водночас — причиною інших явищ.
Причини та наслідки пов’язані неперервними ланцюгами прямо
або опосередковано, що схематично ілюструє рис. 7.1. Так,
незалежне в межах зображеного графа зв’язку явище 1x  є
причиною явищ х2, х3, х5. Із них явище х3, у свою чергу, впливає
на х4, а х4 — на х5.

Поряд із причинними існують зв’язки паралельних явищ, на
які впливає спільна причина. На рис. 7.1 це зв’язок між х2 і х3, які
мають спільну причину х1.

Визначальна мета вимірюван-
ня взаємозв’язків — виявити і
дати кількісну характеристику
причинних зв’язків. Суть причин-
ного зв’язку полягає в тому, що за
певних умов одне явище спричи-
нює інше. Причина сама по собі
не визначає наслідку, останній
залежить також від умов, в яких
діє причина. Вивчаючи закономір-
ності зв’язку, причини та умови
об’єднують в одне поняття «фак-

тор». Відповідно ознаки, які характеризують фактори, нази-
ваються факторними, а ті, що характеризують наслідки, —
результативними.

Аналіз характеру взаємозв’язків та оцінювання сили впливу
факторів на результат є передумовою розробки науково обґрун-
тованих управлінських рішень, прогнозування й регулювання
складних соціально-економічних явищ і процесів.

Розрізняють два типи зв’язків — функціональні та стохас-
тичні. У разі функціонального зв’язку кожному значенню фак-
тора х відповідає одне або кілька чітко визначених значень у.
Такою, наприклад, є залежність довжини ртутного стовпчика від
температури навколишнього середовища. Знаючи х, можна в
кожному окремому випадку точно визначити результат у. Ска-
жімо, при проведенні валютних операцій для переведення суми в
національній валюті С в еквівалентну їй суму в іноземній валюті
S використовують валютний курс L:

S = C : L і навпаки C = S · L.

х5

х2

х4

х1

х3

Рис. 7.1. Граф взаємозв’язків
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У соціально-економічних науках до функціонального типу на-
лежать зв’язки між показниками — адитивні (a + b + c) або муль-
типлікативні (a = bc, c = a/b), а також залежність середніх вели-
чин від структури сукупності (див. підрозд. 9.5—9.6).

На відміну від функціональних, стохастичні зв’язки неодно-
значні. Наприклад, залежність захворюваності населення від
екологічного стану довкілля. На забруднених радіонуклідами
територіях, як і на інших, стан здоров’я мешканців коливається
від «тяжко хворого» до «практично здорового». Проте в серед-
ньому в таких регіонах порівняно з екологічно чистими захво-
рюваність значно вища.

Стохастичні зв’язки виявляються як узгодженість варіації
двох чи більше ознак. У ланці зв’язку «х → у» кожному значенню
ознаки х відповідає певна множина значень ознаки у, які утво-
рюють так званий умовний розподіл. Стохастичний зв’язок, від-
биваючи множинність причин і наслідків, виявляється в зміні
умовних розподілів, що схематично ілюструє табл. 7.1.

Якщо умовні розподіли замінюються одним параметром —
середньою iy , то такий зв’язок називають кореляційним. Отже,
кореляційний зв’язок є різновидом стохастичного і виявляється
зміною середніх умовних розподілів.

Таблиця 7.1
ВИДИ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКІВ І ЇХ ОСОБЛИВОСТІ

Результативна ознака у за наявності зв’язкуФакторна
ознака хі функціонального стохастичного кореляційного

х1 у1 у1 у2 y1
х2 у2 у1 у2 у3 y2
х3 у3 у2 у3 у4 y3
... ... ... ...
хm уm уm – 1 уm ym

Наявність стохастичного зв’язку можна виявити, скорис-
тавшись комбінаційним розподілом елементів сукупності. Такий
розподіл наведено в табл. 7.2. Сукупність шахт регіону поділено
на групи за двома ознаками: х — глибиною розробки вугільних
пластів і у — фондомісткістю видобутку вугілля. Кожна група за
глибиною розробки пласта характеризується своїм особливим
розподілом шахт за фондомісткістю видобутку вугілля. Це
умовні розподіли. Порівняння умовних розподілів указує на
тенденцію підвищення фондомісткості зі зростанням глибини
розробки пластів. Звичайно, для кожної окремої шахти така
залежність може не виявитись через вплив інших факторів. Певні
межі варіації фондомісткості характерні для кожної групи. Так,
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на шахтах, де глибина розробки пластів 500 … 700 м, фондо-
місткість коливається в межах від 18 до 26 грн. за тонну. Проте
середній рівень фондомісткості в цій групі вищий порівняно з
попередньою групою (300 … 500 м) і нижчий порівняно з
наступною (700 і більше):

0,20
17

123721919
1 =⋅+⋅+⋅=y ;

9,22
40

5252723821
2 =⋅+⋅+⋅=y ;

8,24
25

4271525623
3 =⋅+⋅+⋅=y ;

1,26
18

1027825
4 =⋅+⋅=y .

Середні рівні фондомісткості видобутку вугілля наведено в
останній графі таблиці. Зростання групових середніх від групи до
групи свідчить про наявність кореляційного зв’язку між гли-
биною розробки пласта і фондомісткістю вугілля. Отже, коре-
ляційний зв’язок, як і стохастичний, — це властивість сукупності
в цілому, а не окремих її елементів.

Таблиця 7.2
КОМБІНАЦІЙНИЙ РОЗПОДІЛ ШАХТ ЗА ГЛИБИНОЮ

РОЗРОБКИ ПЛАСТІВ ТА ФОНДОМІСТКІСТЮ ВУГІЛЛЯ

Кількість шахт з рівнем фондомісткості, грн. / т
Глибина
розробки
пласта, м До 20 20—22 22—24 24—26 26 і

більше Разом

Середній
рівень
фондо-

місткості,
грн. / т

До 300 9 7 1 17 20,0
300—500 8 27 5 40 22,9
500—700 6 15 4 25 24,8
700 і більше 8 10 18 26,1

По сукупнос-
ті в цілому 9 15 34 28 14 100 23,5

Отже, можна не лише стверджувати, що існує кореляційний
зв’язок між факторною х і результативною у ознаками, а й визнача-
ти, як у середньому змінюється у зі зміною х на одиницю. Ефекти
впливу х на у визначаються відношенням приростів середніх групо-
вих цих величин .: xy ∆∆  Наприклад, у другій групі порівняно з
першою глибина розробки вугільного пласта більша на 200 м, а фо-
ндомісткість видобутку вугілля на 22,9 – 20,0 = 2,9 грн. / т. Звідси

0145,0
200

9,2 ==
∆
∆

x

y .
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Тобто, зі зростанням глибини розробки пласта на 100 м фон-
домісткість зростає в середньому на 1,45 грн. / т.

Аналогічно розраховані ефекти впливу глибини розробки пла-
ста на фондомісткість вугілля у третій групі становлять 0,95, у
четвертій — 0,65 грн. на тонну вугілля.

7.2. Регресійний аналіз

Важливою характеристикою кореляційного зв’язку є лінія ре-
гресії — емпірична в моделі аналітичного групування і теоретич-
на в моделі регресійного аналізу. Емпірична лінія регресії пред-
ставлена груповими середніми результативної ознаки jy , кожна з
яких належить до відповідного інтервалу значень групувального
фактора хj. Теоретична лінія регресії описується певною функ-
цією ),(xfY =  яку називають рівнянням регресії, а Y — теоре-
тичним рівнем результативної ознаки.

На відміну від емпіричної, теоретична лінія регресії непере-
рвна. Так, уважають, що маса дорослої людини в кілограмах має
бути на 100 одиниць менша за її зріст у сантиметрах. Співвідно-
шення між масою і зростом можна записати у вигляді рівняння:

xY +−= 100 , де у — маса; х — зріст.
Безперечно, така форма зв’язку між масою та зростом людини

надто спрощена. Насправді збільшення маси не жорстко пропор-
ційне до збільшення зросту. Люди одного зросту мають різну ма-
су, проте в середньому зі збільшенням зросту маса зростає. Для
точнішого відображення зв’язку між цими ознаками в рівняння
слід увести другий параметр, який був би коефіцієнтом пропор-
ційності при х, тобто Y = – 100 + bx.

Рівняння регресії в такому вигляді описує числове співвідно-
шення варіації ознак х і у в середньому. Коефіцієнт пропорційності
при цьому відіграє визначальну роль. Він показує, на скільки оди-
ниць у середньому змінюється у зі зміною х на одиницю. У разі
прямого зв’язку b — величина додатна, у разі оберненого —
від’ємна.

Подаючи у як функцію х, тим самим абстрагуються від мно-
жинності причин, штучно спрощуючи механізм формування ва-
ріації у. Аналіз причинних комплексів здійснюється за допомо-
гою множинної регресії.

Різні явища по-різному реагують на зміну факторів. Для то-
го щоб відобразити характерні особливості зв’язку конкретних
явищ, статистика використовує різні за функціональним видом
регресійні рівняння. Якщо зі зміною фактора х результат у змі-
нюється більш-менш рівномірно, такий зв’язок описується лі-
нійною функцією Y = a + bx. Коли йдеться про нерівномірне
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співвідношення варіацій взаємозв’язаних ознак (наприклад, ко-
ли прирости значень у зі зміною х прискорені чи сповільнені
або напрям зв’язку змінюється), застосовують нелінійні регре-
сії, зокрема:

степеневу baxY = ;

гіперболічну
x

b
aY += ;

параболічну 2cxbxaY ++=  тощо.
Вибір та обґрунтування функціонального виду регресії ґрун-

тується на теоретичному аналізі суті зв’язку. Нехай вивчається
зв’язок між урожайністю та кількістю опадів. Надто мала і надто
велика кількість опадів спричинюють зниження врожайності, ма-
ксимальний її рівень можливий за умови оптимальної кількості
опадів, тобто зі збільшенням факторної ознаки (опади) урожай-
ність спершу зростає, а потім зменшується. Залежність такого
роду описується параболою Y = a + bx + cx2.

Вивчаючи зв’язок між собівартістю у та обсягом продукції х,

використовують рівняння гіперболи
x

b
aY += , де а — пропорційні

витрати на одиницю продукції, b — постійні витрати на весь ви-
пуск.

Зауважимо, що теоретичний аналіз суті зв’язку, хоча й дуже
важливий, лише окреслює особливості форми регресії і не може
точно визначити її функціонального виду. До того ж у конкрет-
них умовах простору і часу межі варіації взаємозв’язаних ознак х
і у значно вужчі за теоретично можливі. І якщо кривина регресії
невелика, то в межах фактичної варіації ознак зв’язок між ними
досить точно описується лінійною функцією. Цим значною мі-
рою пояснюється широке застосування лінійних рівнянь регресії:

bxaY += .
Параметр b (коефіцієнт регресії) — величина іменована, має

розмірність результативної ознаки і розглядається як ефект
впливу x на y. Параметр a — вільний член рівняння регресії, це
значення y при x = 0. Якщо межі варіації x не містять нуля, то цей
параметр має лише розрахункове значення.

Параметри рівняння регресії визначаються методом най-
менших квадратів, основна умова якого — мінімізація суми ква-
дратів відхилень емпіричних значень y від теоретичних Y:

∑ =− min)( 2Yy .
Математично доведено, що значення параметрів a та b, при

яких мінімізується сума квадратів відхилень, визначаються із си-
стеми нормальних рівнянь:
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∑ ∑+= xbnay ,

∑ ∑ ∑+= 2xbxaxy .

Розв’язавши цю систему, знаходимо такі значення параметрів:

∑ ∑ ∑
∑ ∑ ∑

−
−=

xxxn

yxxyn
b 2 ,

xbya −= .

Розглянемо порядок обчислення параметрів лінійної регресії
на прикладі зв’язку між урожайністю зернових і кількістю внесе-
них добрив (у центнерах діючої поживної речовини — д. р.). Зна-
чення взаємозв’язаних ознак та необхідні для розрахунку параме-
трів величини наведено в табл. 7.3.

∑ x = 12; ∑ y  = 224; ∑ xy = 342,8; ∑ 2x  = 18,68;

x  = 12 : 8 = 1,5; y  = 224 : 8 = 28.
Таблиця 7.3

ДО РОЗРАХУНКУ ПАРАМЕТРІВ ЛІНІЙНОЇ РЕГРЕСІЇ,
 ТЕОРЕТИЧНИХ РІВНІВ І ЗАЛИШКОВИХ ВЕЛИЧИН

Номер
госпо-
дар-
ства

Кількість
внесених
добрив х,

д. р

Уро-
жайність
зернових

у, ц/га
ху х2 Y y – Y (y – Y)2

1 1,1 23 25,3 1,21 24 –1 1
2 1,4 25 35,0 1,96 27 –2 4
3 1,2 26 31,2 1,44 25 1 1
4 2,0 33 66,0 4,00 33 0 0
5 1,5 27 40,5 2,25 28 –1 1
6 1,3 2,8 36,4 1,69 26 2 4
7 1,8 30 54,0 3,24 31 –1 1
8 1,7 32 54,4 2,89 30 2 4

Разом 12,0 224 342,8 18,68 224 × 16

Користуючись цими величинами, визначаємо:

0,10
44,5

4,54
121268,188
224128,3428 ==
⋅−⋅

⋅−⋅=b  (ц/га);

0,135,10,1028 =⋅−=x .

Отже, рівняння регресії має вигляд
xY 0,100,13 += ,
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тобто кожний центнер внесених добрив (у перерахунку на діючу
поживну речовину) дає приріст урожайності в середньому 10 ц/га.
Якщо добрива зовсім не вносити (х = 0), то урожайність зернових
не перевищить 13,0 ц/га.

Рівняння регресії відбиває закон зв’язку між х і у не для окре-
мих елементів сукупності, а для сукупності в цілому; закон, який
абстрагує вплив інших факторів, виходить з принципу «за інших
однакових умов». За цих умов очікувана врожайність зернових
при внесенні добрив у обсязі 1,1 ц д. р. на 1 га становить
Y = 13 + 10 ⋅ 1,1 = 24 (ц/га). Для інших значень факторної ознаки
х теоретичні рівні врожайності наведено в табл. 7.3. Вплив інших
окрім х факторів зумовлює відхилення емпіричних значень у від
теоретичних у той чи інший бік. Відхилення (y – Y) називають
залишками і позначають символом е. Залишки, як правило, ме-
нші за відхилення від середньої, тобто ( )yyYy −≤− )( .

У нашому прикладі
( )∑ =−

n
yy

1

2 84 , ( )∑ =−
n

Yy
1

2 16 .

Відповідно загальна дисперсія врожайності

( ) 5,10
8

841
1

22 ==−=σ ∑
n

y yy
n

,

залишкова дисперсія
( )∑ ==−=σ

n

e Yy
n 1

22 2
8

161 .

У невеликих за обсягом сукупностях коефіцієнт регресії схи-
льний до випадкових коливань. Тому слід перевірити його істот-
ність. Коли зв’язок лінійний, істотність коефіцієнта регресії пе-
ревіряють за допомогою t-критерію (Стьюдента), статистична
характеристика якого для гіпотези 0:0 =bH  визначається від-
ношенням коефіцієнта регресії b до власної стандартної похибки

,
b

µ  тобто
b

bt µ= / .
Стандартна похибка коефіцієнта регресії залежить від варіації

факторної ознаки ,2
xσ  залишкової дисперсії 2

eσ  і числа ступенів
свободи mnk −= , де m — кількість параметрів рівняння регресії:

( )mnx

e
b −σ

σ=µ 2

2

.

Для лінійної функції m = 2. За даними табл. 7.3 маємо:

2,085,05,1
8
68,18 222 =σ=−=σ ex .
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Звідси ( ) 0,2
28085,0

2 ≈
−

=µb (ц/га), а 5
2

10 ==
µ

=
b

b
t , що пере-

вищує критичне значення двостороннього t-критерію ( ) 45,2695,0 =t

(табл. 6.3). Гіпотеза про випадковий характер коефіцієнта регре-
сії відхиляється, а отже, з імовірністю 0,95 вплив кількості внесе-
них добрив на врожайність зернових визнається істотним.

Для коефіцієнта регресії, як і для будь-якої іншої випадкової
величини, визначаються довірчі межі

b
tb µ± . У нашому прикладі

довірчі межі коефіцієнта регресії з імовірністю 0,95 (t = 2,45) ста-
новлять 0,245,20,10 ⋅± .

Важливою характеристикою регресійної моделі є відносний ефект
впливу фактора х на результат у — коефіцієнт еластичності:

y

x
b=γ .

Він показує, на скільки процентів у середньому змінюється ре-
зультат у зі зміною фактора х на 1%. У нашому прикладі

8035,0
28

5,10,10 ==γ  тобто збільшення кількості внесених добрив на
1% спричинює приріст урожайності зернових у середньому на 0,8%.

Оцінити відносний ефект впливу фактора х на результат у мож-
на безпосередньо на основі степеневої функції Y = axb, параметр b
якої є коефіцієнтом еластичності. Степенева функція зводиться до
лінійного виду логарифмуванням lg Y = lg a + b lg x. До класу сте-
пеневих належать функції споживання, виробничі функції тощо.

7.3. Оцінка щільності та перевірка
істотності кореляційного зв’язку

Поряд із визначенням характеру зв’язку та ефектів впливу фа-
кторів х на результат у важливе значення має оцінка щільності
зв’язку, тобто оцінка узгодженості варіації взаємозв’язаних
ознак. Якщо вплив факторної ознаки х на результативну у знач-
ний, це виявиться в закономірній зміні значень у зі зміною зна-
чень х, тобто фактор х своїм впливом формує варіацію у . За від-
сутності зв’язку варіація у не залежить від варіації х.

Для оцінювання щільності зв’язку статистика використовує
низку коефіцієнтів з такими спільними властивостями:

• за відсутності будь-якого зв’язку значення коефіцієнта на-
ближається до нуля; при функціональному зв’язку — до одиниці;

• за наявності кореляційного зв’язку коефіцієнт виражається
дробом, який за абсолютною величиною тим більший, чим щіль-
ніший зв’язок.
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Серед мір щільності зв’язку найпоширенішим є коефі-
цієнт кореляції Пірсона. Позначається цей коефіцієнт сим-
волом r. Оскільки сфера його використання обмежується лі-
нійною залежністю, то і в назві фігурує слово «лінійний».
Обчислення лінійного коефіцієнта кореляції r ґрунтується
на відхиленнях значень взаємозв’язаних ознак x і у від се-
редніх.

За наявності прямого кореляційного зв’язку будь-якому зна-
ченню хі > x  відповідає значення yyi > , а xxk <  відповідає

yyk < . Узгодженість варіації х і у схематично показано на рис. 7.2
у вигляді кореляційного поля зі зміщеною системою координат.

y

II

III

I
Y

a
bx

=
+

IV

x x

y

Рис. 7.2. Узгодженість варіації взаємозв’язаних ознак

Точка, координатами якої є середні x  і y , поділяє кореляцій-
не поле на чотири квадранти, в яких по-різному поєднуються
знаки відхилень від середніх:

Квадрант (х – x ) (у – y )

I + +
II – +
III – –
IV + –

Для точок, розміщених у І та ІІІ квадрантах, добуток
))(( yyxx −−  додатний, а для точок з квадрантів ІІ і ІV —

від’ємний. Чим щільніший зв’язок між ознаками х і у, тим більша
алгебраїчна сума добутків відхилень ∑ −−

n

yyxx
1

)()( . Гранична

сума цих добутків дорівнює ∑ ∑ −−
n

yyxx
1

22 )()( .

Коефіцієнт кореляції визначається відношенням зазначе-
них сум:
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∑ ∑

∑

−−

−−
=

n n

n

yyxx

yyxx
r

1 1

22

1

)()(

))((
.

Очевидно, що в разі функціонального зв’язку фактична сума
відхилень дорівнює граничній, а коефіцієнт кореляції r = ±1; при
кореляційному зв’язку абсолютне його значення буде тим біль-
шим, чим щільніший зв’язок.

На практиці застосовують різні модифікації наведеної форму-
ли коефіцієнта кореляції. Для оцінювання щільності зв’язку між
кількістю внесених добрив та врожайністю зернових скористає-
мося однією з модифікацій зазначеної формули:

n
yx

n
yxnxy

r
22

1

σσ

−
=

∑
.

За даними табл. 7.3 ∑ =
n

xy
1

;8,342 ;5,1=x ;085,02 =σ
x

;28=y

.5,102 =σ
y

Згідно з цими значеннями коефіцієнт кореляції становить
0,900, що свідчить про вагомий вплив кількості внесених добрив
на врожайність зернових:

900,0
5,10085,0
285,188,342 =

⋅
⋅⋅−=r .

Коефіцієнт кореляції, оцінюючи щільність зв’язку, указує та-
кож на його напрям: коли зв’язок прямий, r — величина додатна,
а коли він зворотний — від’ємна. Знаки коефіцієнтів кореляції і
регресії однакові, величини їх взаємозв’язані функціонально:

y

xbr
σ
σ

= ;
x

yrb
σ

σ
= .

Завдяки цьому один коефіцієнт можна обчислити, знаючи ін-
ший. Наприклад:

900,0
50,10

085,00,10 ==r .

Вимірювання щільності нелінійного зв’язку ґрунтується на
співвідношенні варіацій теоретичних та емпіричних (фактич-
них) значень результативної ознаки у. Як зазначалося в під-
розд. 5.6, відхилення індивідуального значення ознаки у від сере-
дньої )( yy −  можна розкласти на дві складові. У регресійному
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аналізі це відхилення від лінії регресії (у – Y) та відхилення лінії
регресії від середньої )( yY − .

Відхилення ( )yY −  є наслідком дії фактора х, відхилення
( )Yy − — наслідком дії інших факторів. Взаємозв’язок факторної
та залишкової варіацій описується правилом декомпозиції варіації:

222
eYy σ+δ=σ ,

де ( )∑ −=σ
n

y
yy

n 1

22 1 — загальна дисперсія ознаки y;

( ) =∑ −=δ
n

Y
yY

n 1

2 1 ( ) 21
yxybxa

n
−∑ ∑+ — факторна дисперсія;

( )∑ −=σ
n

e
Yy

n 1

22 1 — залишкова дисперсія.

Очевидно, значення факторної дисперсії 2
Yδ  буде тим біль-

шим, чим сильніший вплив фактора х на y. Відношення фактор-
ної дисперсії до загальної розглядається як міра щільності коре-
ляційного зв’язку і називається коефіцієнтом детермінації:

2

2
2

y

YR
σ
δ

= .

Якщо за даними табл. 7.3 5,102 =σ
y

, 0,22 =σ
e

, то 5,80,25,102 =−=δ
Y

.
Аналогічний результат дають такі обчислення:

( ) 5,8288,3421022413
8
1 22 =−⋅+⋅=σ

Y
.

Коефіцієнт детермінації становить 81,0
5,10
5,82 ==R ,

тобто 81% варіації врожайності зернових залежить від варіації
кількості внесених добрив, а 19% припадає на інші фактори.

Корінь квадратний з коефіцієнта детермінації називають інде-
ксом кореляції R. Коли зв’язок лінійний, ||rR = , що підтвер-
джують обчислення: .90,081,02 === RR  Тому за відомим лі-
нійним коефіцієнтом кореляції r можна визначати внесок ознаки
x у варіацію ознаки y. Так, при r = 0,6 можна сказати, що 36% ва-
ріації y залежить від варіації x.

На таких самих засадах ґрунтується оцінювання щільності
зв’язку за даними аналітичного групування. Мірою щільності
зв’язку є кореляційне відношення

2

2
2

σ
δ=η ,
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де δ2 — міжгрупова дисперсія, яка вимірює варіацію ознаки у під
впливом фактора х, а σ2 — загальна дисперсія.

Застосуємо кореляційне відношення для оцінювання щільнос-
ті зв’язку між глибиною розробки вугільних пластів і фондоміст-
кістю видобутку вугілля (див. табл. 7.2). Розрахунки загальної та
факторної дисперсій подано в табл. 7.4 та 7.5. Згідно з розрахун-
ками загальна дисперсія становить 5,19, факторна — 3,86:

( )
19,5

100
519

1

1

2

2 ==
−

=σ
∑

∑
y

y

m

i

m

ii

f

fyy
;

( )
866,3

100
6,386

1

1

2

2 ==
−

=δ
∑

∑
x

x

m

j

m

jj

f

fyy
.

Кореляційне відношення

745,0
19,5
866,3

2

2
2 ==

σ
δ=η ,

тобто 74,5% варіації фондомісткості вугілля на шахтах регіону
пояснюється варіацією глибини розробки пластів.

Таблиця 7.4
ДО РОЗРАХУНКУ ЗАГАЛЬНОЇ ДИСПЕРСІЇ

ФОНДОМІСТКОСТІ ВУГІЛЛЯ ( 5,23=y )

Фондомісткість, грн. / т 18—20 0—22 22—24 24—26 26—28 Разом

Кількість шахт if 9 15 34 28 14 100

iy 19 21 23 25 27 ×

yyi − – 4,5 –2,5 –0,5 1,5 3,5 ×

( ) ii fyy 2− 182,25 93,75 8,5 63,0 171,5 519

Таблиця 7.5
ДО РОЗРАХУНКУ ФАКТОРНОЇ ДИСПЕРСІЇ

ФОНДОМІСТКОСТІ ВУГІЛЛЯ ( 5,23=y )

Глибина розробки пластів, м jf jy yy j − ( )
jj fyy 2−

До 300 17 20,0 –3,5 208,25
300 — 500 40 22,9 –0,6 14,40
500 — 700 25 24,8 1,3 42,25
700 і більше 18 26,1 2,6 121,68
У цілому 100 23,5 × 386,58
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Обчислення та інтерпретація коефіцієнта детермінації R2 і ко-
реляційного відношення η2 показують: ці характеристики щіль-
ності зв’язку за змістом ідентичні, вони характеризують внесок
фактора x у загальну варіацію результату y.

Перевірка істотності кореляційного зв’язку ґрунтується на по-
рівнянні фактичних значень R2 і η2 з критичними, які могли б ви-
никнути за відсутності зв’язку. Якщо фактичне значення R2  чи η2

перевищує критичне, то зв’язок між ознаками не випадковий. Гі-
потеза, що перевіряється, формулюється як нульова:

0: 2
0 =RH   або 0: 2

0 =ηH .
Критичні значення характеристик щільності зв’язку для рівня

істотності α = 0,05 і відповідного числа ступенів свободи для фа-
кторної дисперсії k1 і залишкової k2 наведено в табл. 7.6. Ступені
свободи залежать від обсягу сукупності n та числа груп або па-
раметрів функції m, тобто k1 = m – 1, k2 = n – m.

Таблиця 7.6
КРИТИЧНІ ЗНАЧЕННЯ КОЕФІЦІЄНТА ДЕТЕРМІНАЦІЇ R2

І КОРЕЛЯЦІЙНОГО ВІДНОШЕННЯ 2 ДЛЯ РІВНЯ ІСТОТНОСТІ  = 0,05

k k2 1 1 2 3 4 5

5 0,569 699 764 806 835
6 500 632 704 751 785
7 444 575 651 702 739
8 399 527 604 657 697
9 362 488 563 618 659

10 332 451 527 582 624
12 283 394 466 521 564
14 247 348 417 471 514
16 219 312 378 429 477
18 197 283 345 394 435
20 179 259 318 364 404
24 151 221 273 316 353
28 130 193 240 279 314
32 115 171 214 250 282
36 102 153 192 226 256
40 093 139 176 207 234
50 075 113 143 170 194
60 063 095 121 144 165
80 047 072 093 110 127

100 038 058 075 090 103
120 032 049 063 075 087
200 019 030 038 046 053



113

Так, критичне значення коефіцієнта детермінації для k1 = 2 – 1 = 1
і k2 = 8 – 2 = 6 становить 500,0)6,1(2

95,0 =R . Обчислений за даними
табл. 7.3 коефіцієнт детермінації R2 = 0,81 перевищує критичне
значення, що з імовірністю 0,95 підтверджує істотність зв’язку
між кількістю внесених добрив і врожайністю зернових.

Аналогічно визначимо критичне значення кореляційного від-
ношення для k1 = 4 – 1 = 3 та k2 = 100 – 4 = 96. Оскільки значення
k2 = 96 у табл. 7.6 відсутнє, можна використати найближче до
нього число k2 = 100. Критичне значення 075,0)100,3(2

95,0 =η .
Розраховане за даними табл. 7.2 кореляційне відношення

η2 = 0,745 значно перевищує критичне, а отже, гіпотеза про випа-
дковий характер відхилень групових середніх відхиляється.
Зв’язок між глибиною розробки вугільних пластів і фондомісткі-
стю видобутку вугілля з імовірністю 0,95 визнається істотним.

Розглянута процедура перевірки істотності зв’язку є складо-
вою дисперсійного аналізу, розробленого Р. Фішером. Характе-
ристика критерію Фішера — дисперсійне відношення F — функ-

ціонально пов’язана з кореляційним відношенням
1

2
2

2

1 k

k
F

η−
η= , а

тому результати перевірки будуть ідентичні.

7.4. Рангова кореляція

Взаємозв’язок між ознаками, які можна зранжувати, передусім
на основі бальних оцінок, вимірюється методами рангової коре-
ляції. Рангами називають числа натурального ряду, які згідно зі
значеннями ознаки надаються елементам сукупності і певним
чином упорядковують її. Ранжування проводиться за кожною
ознакою окремо: перший ранг надається найменшому значенню
ознаки, останній — найбільшому або навпаки. Кількість рангів
дорівнює обсягу сукупності. Очевидно, зі збільшенням обсягу
сукупності ступінь «розпізнаваності» елементів зменшується. З
огляду на те, що рангова кореляція не потребує додержання
будь-яких математичних передумов щодо розподілу ознак, зок-
рема вимоги нормальності розподілу, рангові оцінки щільності
зв’язку доцільно використовувати для сукупностей невеликого
обсягу.

Ранги, надані елементам сукупності за ознаками х і у, позна-
чають відповідно Rxj та Ryj. Залежно від ступеня зв’язку між
ознаками певним чином співвідносяться й ранги. При прямому
функціональному зв’язку Rxj = Ryj, тобто відхилення між рангами
dj = Rxj – Ryj = 0, отже, і сума квадратів відхилень ∑ =

m

j
d

1

2 0 . При
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зворотному функціональному зв’язку ∑ −= ),1(
3
1 22 nnd j  де n —

число рангів. Якщо зв’язок між ознаками відсутній, d j
n

2

1
∑  являє

собою середню арифметичну цих крайніх значень:

=



 −+=∑ )1(

3
10

2
1 2

1

2 nnd
n

j )1(
6
1 2 −nn ,

а отже,

1
)1(

6
2

1

2

=
−

∑

nn

d
n

j

.

Спираючись на зазначену математичну тотожність, К. Спір-
мен запропонував формулу для коефіцієнта рангової кореляції:

)1(

6
1 2

1

2

−
−=ρ

∑

nn

d
n

j

.

Цей коефіцієнт має такі самі властивості, як і лінійний коефі-
цієнт кореляції: змінюється в межах від – 1 до + 1, водночас оці-
нює щільність зв’язку та вказує на його напрям.

Визначимо коефіцієнт рангової кореляції за даними експерт-
них оцінок ефективності економіки та ступеня політичного ризи-
ку для семи країн з перехідною економікою (табл. 7.7). Оскільки
експертні оцінки представлені балами, необхідно провести ран-
жування країн. За оцінками ефективності економіки країні з най-
більшим балом надається ранг 1, з найменшим — ранг n = 7. За
оцінками ступеня політичного ризику, навпаки, ранг 1 надається
країні з найменшим ризиком, а ранг 7 — країні з найбільшим ри-
зиком.

Таблиця 7.7
ДО РОЗРАХУНКУ КОЕФІЦІЄНТА РАНГОВОЇ КОРЕЛЯЦІЇ

Експертні оцінки, балів Ранги
№
з/п Ефективність

економіки
(mах = 10)

Ступінь полі-
тичного ризику

(mах = 100)
Rxj Ryj

dj = Rxj – Ryj
2
jd

1 6,6 64,5 1 7 –6 36
2 5,8 57,8 2 6 –4 16
3 2,9 23,6 6 1 5 25
4 3,4 36,2 5 4 1 1
5 4,5 45,3 3 5 –2 4
6 2,7 28,4 7 2 5 25
7 4,2 32,7 4 3 1 1

Разом × × × × × 108
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Сума квадратів відхилень рангів 810
1

2∑ =
n

jd , а коефіцієнт ран-
гової кореляції

928,0
336
6481

)149(7
10861 −=−=

−
⋅−=ρ .

Значення коефіцієнта рангової кореляції свідчить про наяв-
ність зворотного і досить високого рівня зв’язку між ефективніс-
тю економіки і ступенем політичного ризику. Критичне значення
коефіцієнта рангової кореляції (табл. 7.8) для рівня істотності
α = 0,05 і n = 7 .71,0)7(95,0 =ρ  Отже, з імовірністю 0,95 істотність
зв’язку доведено.

Таблиця 7.8
КРИТИЧНІ ЗНАЧЕННЯ КОЕФІЦІЄНТА

РАНГОВОЇ КОРЕЛЯЦІЇ СПІРМЕНА ПРИ α  = 0,05

Обсяг вибірки n 5 6 7 8 9 10 11 12

)(95,0 nρ 0,90 0,83 0,71 0,64 0,60 0,56 0,53 0,50

Якщо два і більше елементів сукупності мають однакові значен-
ня ознаки, їм надається середній ранг. Нехай, наприклад, друге за
розміром значення ознаки мають три елементи сукупності (№ 2, 3,

4), тоді всім їм надається ранг ( ) ,3432
3
1 =++  а щільність зв’язку

можна оцінити за формулою лінійного коефіцієнта кореляції.

7.5. Оцінка узгодженості
варіації атрибутивних ознак

Взаємозв’язки між атрибутивними ознаками аналізуються на
підставі таблиць взаємної спряженості (співзалежності). Як при-
клад розглянемо табл. 7.9, в якій наведено результати соціологіч-
ного опитування населення щодо намірів прилучитися до ринку
цінних паперів. Тих, хто не боїться ризикувати, класифікували як
ризикованих інвесторів, тих, хто не уявляє ризику без гарантій, —
обережними, а хто ризику уникає взагалі, — неризикованими.

Частоти комбінаційного розподілу респондентів за віком і схи-
льністю до ризику концентруються навколо діагоналі з верхнього
лівого кута в нижній правий. Серед молодих більшість готова ри-
зикувати на ринку цінних паперів, у середній віковій групі готовий
ризикувати один з п’яти, а половина не уявляє ризику без гарантій,
у третій віковій групі на одного обережного припадають два нери-
зиковані.
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Таблиця 7.9
РОЗПОДІЛ РЕСПОНДЕНТІВ ЗА ВІКОМ І СХИЛЬНІСТЮ ДО РИЗИКУ

Тип інвестора у
Вік х, років

Ризикований Обережний Неризикований
Разом fi0

16—30 24 12 4 40

31—50 20 50 30 100

51 і більше 6 18 36 60

Разом f0j 50 80 70 200

Характер розподілу частот, концентрація їх уздовж головної
діагоналі свідчать про наявність стохастичного зв’язку між віком
і схильністю до ризику.

Оцінка щільності стохастичного зв’язку ґрунтується на відхи-
леннях частот (часток) умовного та безумовного розподілів, тоб-
то на відхиленнях фактичних частот fij від теоретичних Fij, про-
порційних до підсумкових:

n

ff
F ji

ij
00= ,

де fi0 — підсумкові частоти за ознакою x; f0j — підсумкові часто-

ти за ознакою y ; n — обсяг сукупності 





∑=∑=

yx
m

j
j

m

i
i

ffn 00 .

Якби схильність до ризику не залежала від віку, то кількість
ризикованих серед молоді становила б

10
200

5040
11 =⋅=F ,

обережних у другій віковій групі

40
200

80100
22 =⋅=F ,

неризикованих у третій віковій групі

21
200

7060
33 =⋅=F .

Абсолютну величину відхилень фактичних частот fij від пропо-
рційних Fij характеризує квадратична спряженість χ2 Пірсона:

( )
∑ ∑ ∑ ∑












−=

−
=χ

i j i j ji
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За відсутності стохастичного зв’язку χ2 = 0. На основі розпо-
ділу ймовірностей χ2 перевіряється істотність зв’язку. Критичні
значення χ2 для α = 0,05 і числа ступенів свободи k = (mx – 1)
(my – 1) наведено в табл. 7.10. Так, для k = (3 – 1) (3 – 1) = 4 кри-
тичне значення .49,9)4(2

95,0 =χ  Фактичне значення

,5,491
7060

36
8060

18
5060

6
70100

30
80100

50
50100

20
7040

4
8040

12
5040

24200

2222

22222
2

=
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⋅
+

⋅
+

⋅
+

⋅
+





+

⋅
+

⋅
+

⋅
+

⋅
+

⋅
=χ

що значно перевищує критичне, а отже, з імовірністю 0,95 істот-
ність зв’язку між віком і схильністю до ризику доведено.

Відносною мірою щільності стохастичного зв’язку слугує ко-
ефіцієнт взаємної спряженості (співзалежності). За умови, що
mx = my використовують формулу Чупрова:

)1)(1(

2

−−
χ=

yx mmn
C ,

де mx — число груп за ознакою x; my — число груп за ознакою y.
Оскільки за відсутності зв’язку між ознаками χ2 = 0, то і С = 0.
При функціональному зв’язку C → 1. У разі, коли mx ≠ mx, відда-
ють перевагу коефіцієнту спряженості Крамера:

)1( min

2

−
χ=

mn
C ,

де mmin — мінімальне число груп (mx або my).
У нашому прикладі mx = my = 3, а тому наведені формули кое-

фіцієнта взаємної спряженості тотожні:

( ) 352,0124,0
13200

5,49 ==
−

=C ,

що свідчить про наявність зв’язку.
Таблиця 7.10

КРИТИЧНІ ЗНАЧЕННЯ )(2
95,0 kχ

k 1 2 3 4 5 6 7 8

χ 2 3,84 5,99 7,81 9,49 11,07 12,59 14,07 15,51

Якщо обидві взаємозв’язані ознаки альтернативні, тобто кіль-
кість груп mx = my = 2, то за відсутності зв’язку добутки діагона-
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льних частот однакові: f11 f22 = f12 f21. Саме на відхиленнях добутків
частот ґрунтуються характеристики зв’язку:

( )
20100201

2
211222112

ffff

ffff
n

−
=χ ,

20100201

21122211
2

ffff

ffff

n
C

−
=χ= .

У літературі зі статистики коефіцієнт С  для 4-клітинкової
таблиці називається коефіцієнтом контингенції або асоціації.
Очевидно, що за змістом він ідентичний коефіцієнту взаємної
спряженості, а з χ2 пов’язаний функціонально: χ2 = nC2.

За допомогою коефіцієнта контингенції оцінимо щільність
зв’язку між шкідливою звичкою палити і хворобами легенів
(табл. 7.11).

Таблиця 7.11
РОЗПОДІЛ ПАЦІЄНТІВ КЛІНІКИ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ЛЕГЕНЕВИХ ПРОБ

Результати легеневих пробНаявність звички
палити Аномальні Нормальні

Разом

Палить 20 5 25

Не палить 10 15 25

Разом 30 20 50

408,0
3,612

250
25252030
5101520 ==

⋅⋅⋅
⋅−⋅=C .

Значення 32,8408,050 222 =⋅==χ nC  перевищує критичне
89,3)1(2

95,0 =χ . Істотність зв’язку доведено з імовірністю 0,95.
Корисною мірою при аналізі 4-клітинкових таблиць взаємної

спряженості є відношення перехресних добутків або відношення
шансів

.
2112

2211

ff

ff
W =

Відношення шансів характеризує міру відносного ризику.
У нашому прикладі

6
105
2015 =

⋅
⋅=W .

Отже, імовірність легеневих хвороб у тих, хто палить, у 6 ра-
зів вища порівняно з тими, хто не палить.
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Зауважимо, що методи аналізу таблиць взаємної спряженості
можна використати і для кількісних ознак. Будь-які технічні пере-
шкоди відсутні. Проте слід пам’ятати, що коефіцієнт спряженості
оцінює лише узгодженість фактичного розподілу з пропорційним.
При переставлянні рядків чи стовпців значення коефіцієнта С не
зміниться. Міри щільності кореляційного зв’язку — коефіцієнт де-
термінації R2 і кореляційне відношення η2 — оцінюють не лише уз-
годженість частот, а й порядок, послідовність, в якій поєднуються
різні значення ознак. Отже, ці характеристики зв’язку більш потуж-
ні. А загалом вибір методу вимірювання зв’язку і характеристик йо-
го щільності має ґрунтуватись на попередньому теоретичному ана-
лізі суті явищ, характеру взаємозв’язків, наявній інформації.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. Зазначте, які з наведених залежностей соціально-економічних
явищ є функціональними, а які — стохастичними:

• попит на легкові автомобілі від наявності їх на ринку і цін;
• акціонерний капітал компанії від кількості проданих акцій та їх

ринкової ціни;
• урожайність картоплі від якості ґрунту та кількості опадів за рік.
2. У наведених парах ознак визначіть факторні і результативні:
а) розмір податку; розмір прибутку;
б) сукупний дохід сім’ї; заощадження.
3. Як виявляється кореляційний зв’язок? Поясніть його співвідно-

шення зі стохастичним зв’язком.
4. Як визначити ефекти впливу фактора на результат за даними ана-

літичного групування?
5. Аналітичне групування 36 комерційних банків характеризує

зв’язок між розміром капіталу та рівнем його прибутковості. Загальна
дисперсія прибутковості капіталу — 25, міжгрупова — 16, кількість
груп — 4.

Визначте кореляційне відношення. Поясніть його економічний
зміст, перевірте істотність зв’язку з імовірністю 0,95, зробіть висновки.

6. Які функції в аналізі взаємозв’язків виконує рівняння регресії?
7. Зв’язок між процентною ставкою на міжбанківський кредит, %, та

терміном надання кредиту, днів, описується рівнянням регресії Y = 18 +
0,5х. Поясніть зміст параметрів рівняння. Визначіть процентну ставку
на 30-денний кредит.

8. Що характеризує коефіцієнт регресії? Чим відрізняється коефіці-
єнт еластичності від коефіцієнта регресії?

9. Зв’язок між потужністю вугільного пласта, см, і видобутком вугіл-
ля на одного робітника очисного вибою за зміну, т, описується рівнянням
регресії Y = – 3,6 + 0,15х. Залишкова дисперсія видобутку вугілля ста-
новить 1,2, загальна — 5,4.

Визначіть коефіцієнт детермінації, поясніть його зміст. Перевірте
істотність зв’язку з імовірністю 0,95.
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10. Лінійний коефіцієнт кореляції між рівнем механізації виробни-
чих процесів і продуктивністю праці становить 0,7. Яка частка варіації
продуктивності праці залежить від варіації рівня механізації виробни-
чих процесів?

11. Як оцінити щільність нелінійного зв’язку? Чи можна вважати
коефіцієнт детермінації універсальною мірою щільності кореляційного
зв’язку? Будь-яку відповідь обґрунтуйте.

12. За допомогою коефіцієнта рангової кореляції оцініть ступінь уз-
годженості оцінок двох груп експертів на конкурсі професійної майсте-
рності модельєрів. Висновок зробіть з імовірністю 0,95.

Ранг, наданий експертами
Модельєр

художниками промисловцями

А 5 4
В 1 3
С 6 5
D 3 2
F 2 1
K 4 6
N 7 7

13. Результати вибіркового опитування споживачів щодо сприйнят-
тя ними реклами товарів такі:

Кількість опитаних, щоВраження
від реклами придбали товар не придбали товар

Разом

Запам’ятали 10 30 40
Не запам’ятали 2 28 30

Разом 12 58 70

Оцініть результативність реклами за допомогою відношення шансів,
поясніть його економічний зміст.

14. Усі характеристики щільності зв’язку мають спільні риси. Пояс-
ність, які саме.

15. Чим зумовлена необхідність перевірки істотності зв’язку? Як
формулюється нульова гіпотеза? За яких умов вона приймається, а за
яких — відхиляється?

16. За результатами психодіагностичного тестування дітей частина з
них за емоційним станом потребує уваги психологів.

Емоційний стан дитини
Сімейний стан

у нормі відхилення від норми
Разом

Повна сім’я 90 10 100
Неповна сім’я 60 20 80

Разом 150 30 180

За допомогою коефіцієнта контингенції визначіть ступінь залежнос-
ті емоційних відхилень у дітей від сімейного стану. Висновок зробіть з
імовірністю 0,95.
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8. РЯДИ ДИНАМІКИ. АНАЛІЗ ІНТЕНСИВНОСТІ
ТА ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ

8.1. Суть і складові елементи
динамічного ряду

Суспільні явища безперервно змінюються. Протягом пев-
ного часу — місяць за місяцем, рік за роком — змінюються
кількість населення, обсяг і структура суспільного виробницт-
ва, рівень продуктивності праці тощо. Аналіз соціально-еко-
номічного розвитку — одне з важливих завдань статистики.
Інформаційною базою його слугують динамічні (часові, хро-
нологічні) ряди.

Динамічний ряд — це послідовність чисел, які характеризу-
ють зміну того чи іншого соціально-економічного явища. Елеме-
нтами динамічного ряду є перелік хронологічних дат (моментів)
або інтервалів часу і конкретні значення відповідних статистич-
них показників, які називаються рівнями ряду.

При вивченні динаміки важливі не лише числові значення рі-
внів, а і їх послідовність. Як правило, часові інтервали між рів-
нями однакові (доба, декада, календарний місяць, квартал, рік).
Узявши будь-який інтервал за одиницю, послідовність рівнів за-
писуємо так: 1y , 2y , 3y , ... , ny .

Залежно від статистичної природи показника-рівня розріз-
няють динамічні ряди первинні й похідні, ряди абсолютних, се-
редніх і відносних величин. За ознакою часу динамічні ряди
поділяються на інтервальні та моментні. Рівень моментного
ряду фіксує стан явища на певний момент часу t, наприклад кі-
лькість працюючих на початок року, студентів — на 1 вересня і
т. д. В інтервальному ряді рівень — це агрегований результат
процесу й залежить від тривалості часового інтервалу: вироб-
ництво електроенергії за рік, вилов риби за сезон. Зауважимо,
що й похідні показники, обчислені на основі інтервальних ря-
дів, на відміну від моментних залежать від протяжності часу
(середньодобове чи середньорічне виробництво електроенергії
на душу населення).

Соціально-економічні процеси динамічні, що виявляються ста-
лою зміною рівнів динамічного ряду. Поряд з динамічністю їм
притаманна інерційність: зберігається механізм формування
явищ і характер розвитку (темпи, напрям, коливання). При знач-
ній інерційності процесу й незмінності комплексу умов його роз-
витку правомірно очікувати в майбутньому ті властивості й хара-
ктер розвитку, які були виявлені в минулому. Діалектична
єдність мінливості і сталості, динамічності та інерційності фор-
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мує характер динаміки, уможливлюючи статистичне прогнозу-
вання соціально-економічних процесів.

При вивченні закономірностей соціально-економічного розви-
тку статистика розв’язує низку завдань: вимірює інтенсивність
динаміки, виявляє й описує тенденції, оцінює структурні зрушен-
ня, сталість і коливання рядів; виявляє фактори, які спричиню-
ють зміни.

Передумовою аналізу будь-якого динамічного ряду є порів-
нянність статистичних даних, які його формують. Непорівнян-
ність даних може зумовлюватися різними причинами:

• змінами в методології обліку та розрахунку показника, зок-
рема використання різних одиниць для вимірювання;

• змінами в структурі сукупності, а також територіальними
змінами;

• різними критичними моментами реєстрації даних чи трива-
лістю періодів, до яких належать рівні;

• зміною цін для вартісних показників.
Порівнянність даних забезпечується на етапах їх збирання

та обробки. Використовують також спеціальні прийоми зве-
дення даних до порівнянного вигляду — «статистичні ключі»
зімкнення динамічних рядів. Припустимо, помісячні рівні ви-
трат сировини на виробництво продукції в І півріччі непорів-
нянні, оскільки у квітні змінився порядок обліку витрат (табл.
8.1). Подолати переривчастість ряду можна двома способами.
Перший — спосіб відносних рівнів, коли за базу порівняння
для кожного ряду беруть квітневий рівень. Два ряди відносних
рівнів об’єднуються в один.

Таблиця 8.1
ЗІМКНЕННЯ ДИНАМІЧНИХ РЯДІВ

Обсяг витрат, т Зімкнений ряд
Місяці Старий порядок

реєстрації
Новий порядок

реєстрації
відносних

величин, %
абсолютних
величин, т

Січень 40 — 80 44,0
Лютий 45 — 90 49,5
Березень 48 — 96 52,8
Квітень 50 55 100 55,0
Травень — 58 105 58,0
Червень — 60 109 60,0

Другий спосіб ґрунтується на співвідношенні квітневих рівнів:
55 : 50 = 1,1. Помноживши рівні першого ряду на цей коефіцієнт,
дістанемо єдиний зімкнений (порівнянний) ряд динаміки за весь
період (остання графа таблиці).
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8.2. Характеристики інтенсивності динаміки

Швидкість та інтенсивність розвитку різних суспільних явищ
значно варіюють, що позначається на структурі відповідних динамі-
чних рядів. Для оцінювання зазначених властивостей динаміки ста-
тистика використовує низку взаємозв’язаних характеристик. Серед
них: абсолютний приріст, відносний приріст, темп зростання, інші.

Розрахунок характеристик динаміки ґрунтується на порівнянні
рівнів ряду. При порівнянні певної множини послідовних рівнів
база порівняння може бути постійною чи змінною. За постійну
базу вибирається або початковий рівень ряду, або рівень, який
уважається вихідним для розвитку явища, що вивчається. Харак-
теристики динаміки, обчислені відносно постійної бази, назива-
ються базисними. Якщо кожний рівень ряду ty  порівнюється з
попереднім 1−ty , характеристики динаміки називаються ланцю-
говими. Схематично варіанти порівняння ілюструє рис. 8.1.

Ланцюгові характеристики

Базисні характеристики

у0 у1 у2 у3 у4

Рис. 8.1. Схеми порівняння при обчисленні ланцюгових
і базисних характеристик динаміки

Абсолютний приріст t∆  характеризує абсолютний розмір
збільшення (чи зменшення) рівня ряду ty  за певний часовий ін-
тервал і обчислюється як різниця рівнів ряду:

базисний приріст 0yytt −=∆ ;
ланцюговий приріст 1−−=∆ ttt yy .
Знак «+», «–» свідчить про напрям динаміки.
Темп зростання tk  показує, у скільки разів рівень ty  біль-

ший (менший) від рівня, узятого за базу порівняння. Він являє
собою кратне відношення рівнів:

базисний темп
0y

y
k t

t = ,

ланцюговий темп
1−

=
t

t
t y

y
k .
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При збільшенні рівня 1>tk , при зменшенні — 1<tk . Темпи
зростання виражаються як у коефіцієнтах, так і в процентах.

Ланцюгові t∆  і tk  відображують відповідно абсолютну і
відносну швидкість динаміки. Вони взаємозв’язані. Якщо пода-
ти 1−= tt yy + ∆ t , то

11

1 1
−−

− ∆
+=

∆
=

t

t

t

tt
t yy

+ y
k .

Отже, при стабільній абсолютній швидкості темпи зростання
зменшуватимуться. Стабільні темпи зростання можливі за умови
прискорення абсолютної швидкості.

Величину
1−

∆
t

t

y
 називають відносним прискоренням або тем-

пом приросту і позначають символом tТ . Вона функціонально
пов’язана з темпом зростання, але на відміну від останнього зав-
жди виражається в процентах:

( )1100 −= tt kТ .

Отже, темп приросту показує, на скільки процентів рівень ty
більший (менший) від бази порівняння.

Співвідношенням абсолютного приросту і темпу приросту ви-
значається абсолютне значення 1% приросту. Нескладні алгеб-
раїчні перетворення цього відношення показують, що воно ста-
новить соту частину рівня, узятого за базу порівняння:

100
100
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У табл. 8.2 наведені всі розглянуті характеристики динаміки
на прикладі виробництва синтетичних волокон за 3 роки. Очевид-
но, що ланцюгові й базисні характеристики динаміки взаємо-
пов’язані:

а) сума ланцюгових абсолютних приростів дорівнює кінцево-
му базисному:

0
1

1
1

)( yyyy n

n

tt

n

t −=−=∆ ∑∑ − .

У нашому прикладі: 12 + 9 = 21 тис. т;
б) добуток ланцюгових темпів зростання дорівнює кінцевому

базисному:

01
21 ...

y

y
Kkkkk n

n

n

tn === ∏ .
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У нашому прикладі: 1,072 · 1,051 = 1,127 або 186 : 165 = 1,127.
Щодо темпів приросту, то вони не мають таких властивостей,

як абсолютні прирости чи темпи зростання. Ланцюгові й базисні
темпи приросту співвідносяться через темпи зростання.

Таблиця 8.2
АБСОЛЮТНІ ТА ВІДНОСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИНАМІКИ

Абсолютний
приріст, тис.т Темп зростання Темп прирос-

ту,%
Абсолютне

значення 1%
приросту, т
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0 165 — — — 1,0 — — — —
1 177 12 12 1,072 1,072 7,2 7,2 1,65 1,65
2 186 9 21 1,051 1,127 5,1 12,7 1,77 1,65

Якщо швидкість розвитку в межах періоду, що вивчається,
неоднакова, порівнянням однойменних характеристик швидкості
вимірюється прискорення чи уповільнення динаміки. На базі аб-
солютних приростів оцінюються абсолютне та відносне при-
скорення. Абсолютне — це різниця між абсолютними прироста-
ми: 1−∆−∆=δ ttt . Прискорення характеризується додатною
величиною δ t > 0, уповільнення — від’ємною 0<δt .

Обчислимо характеристики прискорення на прикладі табл. 8.2:
tδ = 9 – 12 = – 3 тис. т. Знак «мінус» свідчить про уповільнення

динаміки. Темп уповільнення абсолютної швидкості обчислю-
ється порівнянням абсолютних приростів: 9 : 12 = 0,75.

Порівняння темпів зростання дає коефіцієнт прискорення
(уповільнення) відносної швидкості розвитку. Для наочності та
зручності їх тлумачення дільником є більший за значенням темп
зростання. У нашому прикладі коефіцієнт уповільнення відносної
швидкості динаміки 1,072 : 1,051 = 1,02.

У статистичному аналізі порівнюється також інтенсивність
динаміки в різних рядах. Відношення темпів зростання kk ′′′:  на-
зивають коефіцієнтом випередження. За допомогою останнього
порівнюють відносну швидкість динамічних рядів однакового
змісту по різних об’єктах (регіони, країни тощо) або різного зміс-
ту по одному об’єкту. Наприклад, за 3 роки фондоозброєність
праці в одній галузі зросла на 50%, в іншій — на 25%. Коефіцієнт
випередження темпу зростання фондоозброєності праці в першій
галузі порівняно з другою становить 1,50 : 1,25 = 1,20.
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Можна порівняти динаміку фондоозброєності та продуктивнос-
ті праці в кожній галузі. Якщо фондоозброєність зросла на 25%, а
продуктивність праці — на 37,5%, то коефіцієнт випередження
зростання продуктивності праці становить 1,375 : 1,250 = 1,10.

Щодо темпів приросту, то співвідношення їх використовують
лише для взаємозв’язаних показників х і у. Таке співвідношення
називають емпіричним коефіцієнтом еластичності Хy ТТ :=γ ;
він показує, на скільки процентів змінюється у зі зміною х на 1%.
Наприклад, ціна на товар А зросла на 2%, а попит зменшився на

4%. Цінова еластичність попиту на цей товар 22
4 −=+

−=γ , тобто зі
зростанням цін на 1% попит на товар зменшується на 2%.

8.3. Середня абсолютна та відносна швидкість розвитку

З плином часу змінюються, варіюють рівні динамічних рядів і
обчислені на їх основі абсолютні прирости та темпи зростання.
Постає потреба узагальнення притаманних динамічному ряду
властивостей, визначення типових характеристик розвитку. Та-
кими характеристиками є середні величини. Зауважимо, що ди-
намічна середня буде типовою характеристикою лише за умови
однорідності ряду, коли причинний комплекс формування зако-
номірностей розвитку більш-менш стабільний.

Середні рівні використовують насамперед для узагальнення
коливних рядів. Наприклад, при аналізі динаміки сільськогоспо-
дарського виробництва оперують не річними, а більш сталими
середньорічними показниками за певні періоди. Середні рівні не-
обхідні також для забезпечення порівнянності чисельника і зна-
менника при побудові динамічних рядів похідних показників.
Наприклад, виробництво продукції на одного працюючого. Обсяг
продукції — інтервальний показник, а кількість працюючих —
моментний. Щоб забезпечити порівнянність цих показників, слід
обчислити середньорічну кількість працюючих.

Метод обчислення середнього рівня динамічного ряду зале-
жить від статистичної структури показника. В інтервальному ряді
абсолютних величин, рівні якого динамічно адитивні, використо-
вується середня арифметична проста:

∑=
n

ty
n

y
1

1 ,

де n — число рівнів ряду.
У моментному ряді, за припущення про рівномірну зміну по-

казника між датами, середня розраховується як півсума значень
на початок і кінець періоду:
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Якщо в моментному ряді n > 2 і між суміжнимі датами однакові
інтервали, розрахунок виконується за формулою середньої хроноло-
гічної:
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Обґрунтування та розрахунок такої середньої наведено в
підрозд. 4.4.

У моментних рядах з різними інтервалами між датами розра-
ховується середня арифметична зважена:
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де tD — інтервал часу між датами, m — кількість інтервалів.
Середній абсолютний приріст (абсолютна швидкість дина-

міки) обчислюється діленням загального приросту за весь період
на довжину цього періоду у відповідних одиницях часу (рік, ква-
ртал, місяць тощо):
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Наприклад, 1996 року автомобільним транспортом переве-
зено 2072 тис. т вантажів, 1999 року — 2126 тис. т. Середьо-
річний приріст цього показника за 1997 — 1999 рр. становить
∆
−

= (2126 – 2072) : 3 = 18 тис. т.
При обчисленні середнього темпу зростання враховується пра-

вило складних процентів, за якими змінюється відносна швид-
кість динаміки (нагромаджується приріст на приріст). Тому серед-
ній темп зростання обчислюється за формулою середньої
геометричної з ланцюгових темпів зростання:
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де n — кількість темпів зростання за однакові інтервали часу.
Наприклад, за останні 3 роки невпинно зростали тарифи на

автоперевезення. Темпи зростання становили: 1997 р. — 1,03;
1998 р. — 1,08; 1999 р. — 1,05. Середьорічний темп зростання

053,105,108,103,13 =⋅⋅=k  або 105,3 %.
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Урахувавши взаємозв’язок ланцюгових і базисних темпів зро-
стання, формулу середньої геометричної можна записати так:

n
nn

n y

y
Kk

0

== .

Скажімо, вартість споживчого кошика за три роки зросла на
12,5%. Середньорічний темп зростання становить

.04,1125,1125,01 33 ==+=k

Тобто щороку споживчий кошик дорожчав у середньому на
4%. Розрахунок можна виконувати за допомогою логарифмів:

∑= tk
n

k lg1lg  або )lg(lg1lg 0yy
n

k nt −= . Наприклад, прямі іноземні
інвестиції в галузь 1996 року становили 172 млн дол. США,
1999 року — 313,7. Десяткові логарифми, відповідно, 2,2355 і
2,4965. Звідси .087,0)2355,24965,2(3

1lg =−=k  Потенціювання дає

.222,1=k
Отже, середній темп зростання можна обчислити на основі:
• ланцюгових темпів зростання kt;
• кінцевого (за весь період) темпу зростання Kn;
• кінцевого yn і базисного y0 рівнів ряду.
При інтерпретації середньої абсолютної чи відносної швидко-

сті динаміки необхідно вказувати часовий інтервал, до якого на-
лежать середні, та часову одиницю вимірювання (рік, квартал,
місяць, доба тощо).

8.4. Характеристика основної
тенденції розвитку

Будь-який динамічний ряд у межах періоду з більш-менш ста-
більними умовами розвитку виявляє певну закономірність зміни
рівнів — загальну тенденцію. Одним рядам притаманна тенден-
ція до зростання, іншим — до зниження рівнів. Зростання чи
зниження рівнів динамічного ряду, у свою чергу, відбувається по-
різному: рівномірно, прискорено чи уповільнено. Нерідко ряди
динаміки через коливання рівнів не виявляють чітко вираженої
тенденції.

Щоб виявити й схарактеризувати основну тенденцію, застосо-
вують різні способи згладжування та аналітичного вирівнювання
динамічних рядів.

Суть згладжування полягає в укрупненні інтервалів часу та
заміні первинного ряду рядом середніх по інтервалах. У середніх
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взаємоврівноважуються коливання рівнів первинного ряду, вна-
слідок чого тенденція розвитку вирізняється чіткіше.

Залежно від схеми формування інтервалів розрізняють сту-
пінчасті та ковзні (плинні) середні. Ряди цих середніх схема-
тично зображено на рис. 8.2 для інтервалу m = 3. Очевидно,
що ковзна середня більш гнучка і може краще відбити особ-
ливості тенденції.

у1 у2 у3 у4 у5 у6

y1

y3
y2

y4

y1 y2

Ковзні середні

Ступінчасті середні

Рис. 8.2. Схеми утворення інтервалів згладжування
динамічних рядів

При розрахунку ковзних середніх кожний наступний інтервал
утворюється на основі попереднього заміною одного рівня. Оскі-
льки середня jy  належить до середини інтервалу, то доцільно
формувати інтервали з непарного числа рівнів первинного ряду.
У разі парного числа рівнів необхідна додаткова процедура
центрування (усереднення кожної пари значень jy ).

Ряд ковзних середніх коротший за первинний на (m – 1) рів-
нів, що потребує уважного ставлення до вибору ширини інтерва-
лу m. Якщо первинному ряду динаміки притаманна певна пері-
одичність коливань, то інтервал згладжування має бути рівним
або кратним періоду коливань.

Порядок згладжування методом ковзної середньої розглянемо
на прикладі динамічного ряду врожайності зернових у регіоні
(табл. 8.3). Ширина інтервалу згладжування m = 3. Первинний
ряд складається із семи рівнів, ряд ковзних середніх — з п’яти,
тобто на два рівні коротший (7 – 3 + 1).
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Таблиця 8.3
РОЗРАХУНОК КОВЗНИХ СЕРЕДНІХ УРОЖАЙНОСТІ ЗЕРНОВИХ

Порядковий
номер року ty , ц/га Ковзна середня jy Розрахунок jy

1 23,8 — —

2 19,1 21,6 (23,8 + 19,1 + 21,9) : 3 = 21,6

3 21,9 22,2 21,6 + (25,6 – 23,8) : 3 = 22,2

4 25,6 24,0 22,2 + (24,5 – 19,1) : 3 = 24,0

5 24,5 26,2 24,0 + (28,5 – 21,9) : 3 = 26,2

6 28,5 26,9 26,2 + (27,7 – 25,6) : 3 = 26,9

7 27,7 — —

Перше значення ковзної середньої обчислюється як арифме-
тична проста, кожне наступне можна визначити на основі попе-
редньої середньої та коригуючого доданка. Наприклад:

6,21
3

9,211,198,23
1 =++=y  (ц/га);

2,22
3

8,236,256,212 =−+=y  (ц/га);

0,24
3

1,195,242,223 =−+=y  (ц/га) і т. д.

У згладженому ряді трирічних ковзних середніх усунено пер-
винні коливання врожайності й чітко виявляється систематичне
підвищення її рівня.

Метод ковзних середніх застосовують також для попередньої
обробки дуже коливних динамічних рядів; можливе подвійне
згладжування.

При аналітичному вирівнюванні динамічного ряду фактичні
значення yt замінюються обчисленими на основі певної функції
Y = f (t), яку називають трендовим рівнянням (t — змінна часу,
Y — теоретичний рівень ряду).

Вибір типу функції ґрунтується на теоретичному аналізі суті
явища, яке вивчається, і характері його динаміки. Зазвичай пере-
вага надається функціям, параметри яких мають чіткий еконо-
мічний зміст і вимірюють абсолютну чи відносну швидкість
розвитку. Суттєвою підмогою при виборі функцій є аналіз лан-
цюгових характеристик інтенсивності динаміки. Якщо ланцю-
гові абсолютні прирости відносно стабільні, не мають чіткої те-
нденції до зростання чи зменшення, вирівнювання ряду
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виконується на основі лінійної функції: btaYt += . Якщо ж від-
носно стабільними є ланцюгові темпи приросту, то найбільш
адекватною такому характеру динаміки є експонента t

t abY = . У
зазначених функціях t — порядковий номер періоду (дати), а —
рівень ряду при t = 0. Параметр b характеризує швидкість дина-
міки: середню абсолютну в лінійній функції і середню відносну
— в експоненті. Коли характеристики швидкості розвитку зрос-
тають (чи зменшуються), використовуються інші функції (пара-
бола 2-го степеня, модифікована експонента тощо).

Параметри трендових рівнянь визначають методом най-
менших квадратів. Згідно з умовою мінімізації суми квадратів
відхилень фактичних рівнів ряду ty  від теоретичних tY  парамет-
ри визначаються розв’язуванням системи нормальних рівнянь.
Для лінійної функції вона записується так:

∑ ∑=+ ytbna ,

∑ ∑∑ =+ yttbta 2 .

Система рівнянь спрощується, якщо початок відліку часу
(t = 0) перенести в середину динамічного ряду. Тоді значення t,
розміщені вище середини, будуть від’ємними, а нижче — додат-
ними. При непарнoму числі членів ряду (наприклад, n = 5) змін-
ній t надаються значення з інтервалом одиниця: –2, –1, 0, 1, 2;
при парному: –2,5, –1,5, –0,5, 0,5, 1,5, 2,5. В обох випадках

0=∑ t , а система рівнянь набирає вигляду

∑= yna ,

∑∑ = yttb 2 .

Отже, ,
n
y

a
∑= 2t

yt
b ∑

∑= . Значення ∑ 2t  можна визначити за
формулами:

для непарного числа членів ряду

∑ −= 12
)1( 2

2 nn
t ;

для парного числа членів ряду

∑ −= 3
)1( 2

2 nn
t .

Порядок обчислення параметрів лінійної функції розгляне-
мо на прикладі динамічного ряду видобутку нафти в регіоні
(табл. 8.4).
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Таблиця 8.4
ДИНАМІКА ВИДОБУТКУ НАФТИ

Рік ty , млн т Δt Змінна часу t yt t tY  = 74,5 + 3,8t

1993 63,5 — –3 –190,5 63,1
1994 66,8 3,3 –2 –133,6 66,9
1995 71,0 4,2 –1 –71,0 70,7
1996 74,3 3,3 0 0 74,5
1997 76,9 2,6 1 76,9 78,3
1998 82,2 5,3 2 164,4 82,1
1999 86,8 4,6 3 260,4 85,9

Разом 521,5 × 0 106,6 521,5

Ланцюгові абсолютні прирости динамічного ряду практично
стабільні, тому тенденцію можна описати лінійною функцією.
Оскільки довжина ряду n = 7, то Σ t² = 7 (7² – 1) : 12 = 28. Параме-
три трендового рівняння становлять:

a = Σyt : n = 521,5 : 7 =74,5;
b = Σyt t : Σ t² = 106,6 : 28 = 3,8.
Лінійний тренд має вигляд tY = 74,5 + 3,8t, тобто середній рі-

вень видобутку нафти становить 74,5 млн т, середньорічний при-
ріст видобутку — 3,8 млн т.

В останній графі таблиці для кожного року наведено теорети-
чні рівні tY , тобто очікувані рівні видобутку нафти в t-му році,
зумовлені дією основних чинників розвитку галузі: для 1993 р.

1Y = 74,5 + 3,8 (–3) = 63,1 млн т, для 1994 р. 2Y = 74,5 + 3,8 (–2) =
 = 66,9 млн т і т. д.

Суми фактичних рівнів ∑ ty  і розрахованих за лінійним трен-
дом теоретичних рівнів ∑ tY  однакові: ∑ ty  = ∑ tY = 521,5 млн т.

Продовження виявленої тенденції за межі ряду динаміки на-
зивають екстраполяцією тренду. Це один із методів статистич-
ного прогнозування, передумовою використання якого є незмін-
ність причинного комплексу, що формує тенденцію. Прогнозний,
очікуваний рівень vtY +  залежить від бази прогнозування та пері-
оду упередження v. Так, припускаючи, що умови, в яких форму-
валась тенденція видобутку нафти, найближчим часом не змі-
няться, визначимо прогноз на 2001 рік. Базою прогнозування є
теоретичний рівень 1999 р., період упередження v = 2. Очікува-
ний в 2001 р. видобуток нафти досягне 93,5 млн т:

vtY + = 85,9 + 3,8 · 2 = 93,5.
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Метод екстраполяції дає точковий прогноз. На практиці, як
правило, визначають довірчі межі прогнозного рівня pvt tsY ±+ , де

ps — стандартна похибка прогнозу, t-квантиль розподілу Стью-
дента (див. підрозд. 6.2).

8.5. Оцінка коливань та сталості динаміки

Фактичні рівні динамічних рядів під впливом різного роду чин-
ників варіюють, відхиляючись від основної тенденції розвитку. В
одних рядах коливання мають систематичний, закономірний хара-
ктер, повторюються через певні інтервали часу, в інших — не ма-
ють такого характеру і тому називаються випадковими. У конкре-
тному ряду можуть поєднуватися систематичні та випадкові
коливання.

Найпростішою оцінкою систематичних коливань є коефіцієн-
ти нерівномірності, які обчислюються відношенням максима-
льного і мінімального рівнів динамічного ряду до середнього.
Чим більша нерівномірність процесу, тим більша різниця між
цими двома коефіцієнтами.

Наприклад, споживання питної води за добу становить 7200 м3,
у середньому за годину 7200 : 24 = 300 м3. Найбільший рівень
споживання води в період від 20 до 21 години — 381 м3, най-
менший — у період від 2 до 3 год — 165 м3.

Коефіцієнти нерівномірності такі:
Kmax = 381 : 300 = 1,27;
Kmin = 165 : 300 = 0,55.

Амплітуда коливань у розмірі 72 пункти [100 (1,27 – 0,55)]
свідчить про істотну нерівномірність споживання води протягом
доби.

Окремим соціально-економічним процесам притаманні внут-
рішньорічні, сезонні піднесення і спади. Наприклад, виробництво
й переробка сільськогосподарської продукції, нерівномірне заван-
таження транспорту, коливання попиту на товари тощо. Сезонні
коливання виявляються і аналізуються на основі рядів щомісячних
або щоквартальних даних.

Характер сезонних коливань описується «сезонною хвилею»,
яку утворюють індекси сезонності. У динамічних рядах, які не
виявляють чіткої тенденції розвитку, індекси сезонності є від-
ношенням фактичних місячних (квартальних) рівнів ty  до серед-
ньомісячного (середньоквартального) за рік y , %:

y
y

I t
c 100= .
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Порядок обчислення се-
зонної хвилі розглянемо на
прикладі споживання елек-
троенергії комунальним го-
сподарством регіону (табл.
8.5). Середньомісячний об-
сяг споживання y = 1848 :
: 12 = 154 млн кВт ⋅ год. Ін-
декси сезонності колива-
ються від 121,4% у грудні
[(187 : 154)100] до 80,5% у
липні [124 : 154)100]. Амп-
літуда сезонних коливань ста-
новить Rt = 121,4 – 80,5 =
= 40,9 п. п. Характер сезон-
ної хвилі схематично ілюс-
трує рис. 8.3.

Оскільки сезонні коливання з року в рік не лишаються не-
змінними, виявити сталу сезонну хвилю можна за допомогою
середніх індексів сезонності за кілька років:

∑=
n

cc I
n

I
1

1 ,

де n — число років.
Таблиця 8.5

ЩОМІСЯЧНА ДИНАМІКА СПОЖИВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ

Місяць року
Спожито

електроенергії, уt,
млн кВт · год

Індекс
сезонності Іс, % Іс – 100 (Іс – 100)2

Січень 172 111,7 11,7 136,89
Лютий 161 104,5 4,5 20,25
Березень 158 102,6 2,6 6,76
Квітень 151 98,0 –2,0 4,00
Травень 147 95,5 –4,6 20,25
Червень 130 84,4 –15,6 243,36
Липень 124 80,5 –19,5 380,25
Серпень 146 94,9 –5,1 26,01
Вересень 149 96.8 –3,2 10,24
Жовтень 155 100,6 0,6 0,36
Листопад 168 109,1 9,1 82,81
Грудень 187 121,4 21,4 457,96

Разом 1848 100 0 1389,14

115

120

Ic, %

110

105

100

  95

  90

  85

  80

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

Рис. 8.3. Сезонна хвиля
споживання електроенергії



135

Для порівняння інтенсивності сезонних коливань різних явищ
чи одного й того самого явища в різні роки використовуються
узагальнюючі характеристики варіації індексів сезонності:

середнє лінійне відхилення ∑ −=
− 12

1
100

12
1

cIlc ;

або середнє квадратичне відхилення ∑ −=σ
12

1

2)100(
12
1

ct I .

У динамічному ряду споживання електроенергії (табл. 8.5) се-
реднє квадратичне відхилення:

8,10
12

14,1389 ==σt  п. п.

Якщо спостерігається тенденція розвитку, попередньо прово-
диться згладжування чи вирівнювання динамічного ряду, визна-
чаються теоретичні рівні для кожного місяця (кварталу) року, а
індекс сезонності обчислюється як відношення фактичних рівнів

ряду ty  до теоретичних tY , тобто
t

t
c Y

y
I 100= .

Розрахунок сезонної хвилі за наявності тенденції подано в табл.
8.6 на прикладі щоквартальної динаміки продажу безалкогольних
напоїв (млн дкл). Тенденція ряду описується рівнянням Yt = 48,2 +
+ 1,445 t, де t змінюється в межах від t1 = –5,5 до tn = +5,5.

Таблиця 8.6
ТРЕНД І СЕЗОННІ КОЛИВАННЯ ПРОДАЖУ БЕЗАЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ

Рік Квартал Млн дкл, yt Тренд Yt
Індекс

сезонності
Тренд, скоригований на

сезоність, Yt tI


= tŶ

1997 1 24,4 40,3 0,606 27,7
2 52,6 41,7 1,262 51,0
3 60,4 43,1 1,401 59,0
4 34,0 44,6 0,763 32,1

1998 1 32,7 46,0 0,711 31,6
2 56,2 47,5 1,184 58,0
3 67,3 48,9 1,377 66,9
4 36,2 50,4 0,719 36,1

1999 1 37,8 51,8 0,730 35,6
2 65,3 53,3 1,225 65,1
3 73,1 54,7 1,337 74,9
4 38,4 56,1 0,689 40,4

Разом × 578,4 578,4 12 578,4
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Середньозважені індекси сезонності (для яких ваги — серед-
ньорічні обсяги продажу) становлять:

Для першого кварталу

.7,68
6,144

65,530,731,481,7185,426,60
1 =⋅+⋅+⋅=I


Аналогічно розраховані індекси для другого кварталу
;2,1222 =I


 для третього ;9,1363 =I


 для четвертого 0,724 =I


.

Скоригований на сезонність тренд наведено в останній графі
табл. 8.6. Для першого кварталу 1997 р.

7,27687,03,40ˆ =⋅=tY .
Відхилення фактичних рівнів yt від скоригованих трендів tY



зумовлено дією випадкових причин.
Абсолютною мірою випадкових коливань є середнє квадра-

тичне відхилення es , яке обчислюється на основі залишкової
дисперсії:

2
ee ss = .

За даними табл. 8.7 залишкова дисперсія продажу безалкоголь-
них напоїв становить

( )∑ =
−

=−
−

=
n

tte Yy
mn

s
1

22 ,576,3
212

76,35ˆ1

звідки 89,1576,3 ==es .
Таблиця 8.7

ДО РОЗРАХУНКУ ЗАЛИШКОВОЇ ДИСПЕРСІЇ

t yt tY


tt Yy


− 2)( tt Yy


−

–5,5 24,4 27,7 –3,3 10,89
–4,5 52,6 51,0 1,6 2,56
–3,5 60,4 59,0 1,4 1,96
–2,5 34,0 32,1 1,9 3,61
–1,5 32,7 31,6 1,1 1,21
–0,5 56,2 58,0 –1,8 3,24
0,5 67,3 66,9 0,4 0,16
1,5 36,2 36,1 0,1 0,01
2,5 37,8 35,6 2,2 4,84
3,5 65,3 65,1 0,2 0,04
4,5 73,1 74,9 –1,8 3,24
5,5 38,4 40,4 –2,0 4,00

Разом 578,4 578,4 0 35,76
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Поряд з абсолютною мірою випадкових коливань використо-

вують відносну — коефіцієнт варіації Vе = 100
y
se , де y — сере-

дній рівень динамічного ряду. Щодо випадкових коливань про-
дажу безалкогольних напоїв, то

%92,3
2,48

89,1100 ==eV .

Різницю 100 – eV  використовують для оцінки сталості дина-
міки. У розглянутому прикладі ця різниця наближається до 100%,
що свідчить про сталий характер тенденції і сезонних коливань
реалізації безалкогольних напоїв.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. Як виявляється динамічність та інерційність соціально-економіч-
них явищ?

2. Наведіть приклад динамічного ряду, зазначте його елементи та
особливості.

3. Укажіть, які з наведених рядів є динамічними — моментними чи
інтервальними?

1) Валютні резерви банківської системи на початок кожного року.
2) Заборгованість комерційних банків акціонерам і бюджету станом

на 1 квітня 1999 р.
3) Експорт товарів за кожний квартал 1999 р.
4. Залишки міді на складі електротехнічного обладнання становили,

кг: на 1 квітня — 64, на 1 травня — 66, на 1 червня — 60, на 1 липня —
62. Визначіть середньомісячний залишок міді за другий квартал.

5. Як виміряти інтенсивність динаміки? Чим різняться базисні та
ланцюгові характеристики динаміки?

6. Інвестиції в економіку регіону становили: 1997 р. — 200 млн грн.,
в 1999 р. — 238 млн грн. Визначіть абсолютний приріст і темп прирос-
ту інвестицій, покажіть їх взаємозв’язок.

7. За 6 місяців поточного року акціонерний капітал компанії зріс на
20% і станом на 1 липня становив 360 тис. грн. Визначіть абсолютний
приріст акціонерного капіталу.

8. Протягом трьох останніх років капітал фірми зростав щорічно на
5 млн грн. Чи змінювалися темпи приросту капіталу?

9. Поясніть взаємозв’язок абсолютного приросту і темпу приросту.
Доведіть, що абсолютне значення одного процента приросту становить
соту частину рівня, узятого за базу порівняння.

10. Використовуючи взаємозв’язок характеристик динаміки, визна-
чіть рівні виробництва цементу, абсолютну та відносну швидкість його
зростання.
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Ланцюгові характеристики динаміки
Рік Виробництво,

тис. т
Абсолютний

приріст, т
Темпи

зростання
Темпи

приросту, %
Абсолютне значення 1%

приросту, т

1994 300 × × × ×
1995 20
1996 5
1997
1998 3,60
1999 1,1

11. За п’ятиріччя видобуток вугілля в регіоні збільшився на 45%.
Абсолютне значення одного процента приросту становило 2,4 млн т.
Визначіть середньорічний абсолютний приріст видобутку вугілля за
цей період.

12. У 1997 р. птахофабрики регіону продали 200 млн шт. яєць. У на-
ступні роки обсяги продажу зростали, щорічні абсолютні прирости ста-
новили: 1998 р. — 42, 1999 р. — 46 млн шт. Визначіть середньорічний
темп приросту продажу яєць за 1998 — 1999 рр.

13. Темпи зростання оптових цін становили, % до попереднього місяця:
Визначіть темпи зростання оптових цін
за перший квартал у кожній галузі про-
мисловості та коефіцієнт випередження
зростання цін.

14. Тарифи на послуги зв’язку за пе-
рше півріччя зросли на 5%, за друге —
на 6%. На скільки процентів зросли та-
рифи за рік?

15. За 1998 — 1999 рр. грошова маса зросла в 1,21 раза. Визначіть
середньорічний темп приросту грошової маси.

16. За 1998 р. кредитно-інвестиційний портфель банку зріс на 20%, за
1999 р. — в 1,5 раза. Визначіть: а) темп зростання кредитно-інвести-
ційного портфеля за два роки; б) коефіцієнт прискорення динаміки.

17. За минулий рік ціни на меблі зросли в середньому на 12,5%, а
попит зменшився на 20%. Визначіть коефіцієнт цінової еластичності
меблів, поясніть його економічний зміст.

18. Як ви розумієте тенденцію розвитку? Наведіть приклади тенденції.
19. Яка різниця між згладжуванням і вирівнюванням динамічного

ряду? Які методи використовують у тому й іншому випадку?
20. Зазначте особливості методу ковзних середніх. Скільки п’ятичлен-

них ковзних середніх можна обчислити в ряду динаміки з 15 рівнів?
21. Тенденція витрат компанії на рекламу (тис. грн.) за 1993—1999 рр.

описується трендовим рівнянням Yt = 28,4 + 1,75t, де t = 1, 2, ..., n. Пояс-
ніть економічний зміст параметрів рівняння. Припускаючи, що тенденція
збережеться, визначіть очікуваний обсяг витрат на рекламу в 2000 р.

22. За минулий рік у регіоні зареєстровано 120 дорожно-транс-
портних пригоди: найбільша кількість у січні — 27, найменша в лип-
ні — 9. Визначіть амплітуду сезонних коливань дорожніх пригод.

Галузі промисловості
Місяць електро-

енергетика паливна

Січень 106,0 107,1
Лютий 104,5 109,4

Березень 105,8 108,0
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9. ІНДЕКСИ

9.1. Суть і функції індексів

Термін індекс (index) є синонімом певної узагальнюючої ха-
рактеристики. Наприклад, індекс реальних доходів населення за
рік, індекс курсової вартості цінних паперів за місяць, регіональ-
ний індекс злочинності тощо. Кожний індекс є співвідношенням
двох значень показника, який індексується: оціночного (поточно-
го) і взятого за базу порівняння. Тобто за статистичною приро-
дою індекс — це відносна величина, яка характеризує зміну соці-
ально-економічного явища в часі чи просторі або ступінь
відхилення значення показника від певного стандарту (нормати-
ву, середньої). Форми вираження індексу: коефіцієнти, проценти,
промілле.

Історично індекси створювались як інструмент вивчення ди-
наміки споживчих цін. Ще на початку XVII ст. англійський ку-
пець Т. Ман доводив переваги торгівлі з Індією, порівнюючи ва-
ртість товарів, які ввозились в Англію з Індії і Туреччини (шовк-
сирець, прянощі тощо), за цінами індійськими та турецькими. Ін-
декс цін становив 0,33, тобто закупівля зазначених товарів у Індії
втричі дешевша порівняно з Туреччиною. Різницю вартостей
Т. Ман визначив як суму економії від заміни торгового партнера.
Такого роду розрахунки й досі вважаються найбільш логічним
вираженням індексів.

Поступово коло показників, що піддавалися індексному аналі-
зу, розширювалось, а методи аналізу вдосконалювались.

Індекс, як і будь-який статистичний показник, поєднує в собі
якісний та кількісний аспекти. Назва індексу відбиває соціально-
економічний зміст показника, числове його значення — інтенси-
вність змін або ступінь відхилення (індекс урожайності — 1,07,
індекс продуктивності праці в галузі — 1,15 тощо).

Методика розрахунку (модель) індексу залежить від мети до-
слідження, статистичної природи показника, ступеня агреговано-
сті інформації. Мета дослідження, зокрема, визначає функцію,
яку виконує індекс у конкретному аналізі, та характер порівнянь.

Розрізняють дві функції індексів:
1) синтетичну, пов’язану з побудовою узагальнюючих харак-

теристик динаміки чи просторових порівнянь;
2) аналітичну, спрямовану на вивчення закономірностей ди-

наміки, взаємозв’язків між показниками, структурних зрушень.
Так, індексний факторний аналіз передбачає оцінку впливу

факторів на динаміку показника, який індексується; індексні ряди
є основою моніторингу динамічних соціально-економічних явищ,
кон’юнктури ринку тощо.
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Очевидно, що синтетична та аналітична функції індексів вза-
ємозв’язані. Часто один і той самий індекс виконує обидві функ-
ції. Наприклад, індекс споживчих цін за рік становив 1,025. З од-
ного боку, він характеризує середній приріст цін на 2,5%, а з
іншого — свідчить про те, що за рахунок зростання цін вартість
споживчого кошика зросла на 2,5%.

За характером порівнянь (у часі, просторі, з певним стандар-
том) індекси поділяються на динамічні, територіальні, між-
групові. Динамічний індекс характеризує інтенсивність динамі-
ки; при його розрахунку базою порівняння є одне з попередніх
значень показника. База порівняння ідентифікується підрядковою
позначкою «0», поточне значення показника — «1».

При просторових порівняннях визначається ступінь відхилен-
ня значень показника у просторі — між об’єктами, країнами, регі-
онами, які ідентифікуються певними літерами; вибір бази порів-
няння довільний. Міжгруповий індекс характеризує відхилення
від певного стандарту (еталонного, максимального чи мінімально-
го значення) або від середнього рівня по сукупності в цілому.

Визначальними ознаками інформаційної бази індексного ана-
лізу є ступінь агрегованості та статистична природа показника.
За ступенем агрегованості інформації індекси поділяються на ін-
дивідуальні та зведені. Вони позначаються відповідно символа-
ми i та I. Індивідуальні індекси характеризують співвідношення
рівнів показника окремих елементів сукупності, зведені — певної
множини елементів. У структурованій сукупності зведений ін-
декс може бути груповим (субіндексом) або загальним (тоталь-
ним). Наприклад, в ієрархії динамічних індексів промислового
виробництва динаміку обсягів окремих видів продукції (чавун,
електроенергія, верстати) характеризують індивідуальні індекси,
окремих галузей промисловості (металургія, енергетика, маши-
нобудування) — субіндекси, промисловості в цілому — загаль-
ний індекс.

Показник, динаміку чи співвідношення якого характеризує ін-
декс, називають індексованою величиною, йому надається пев-
ний символ. Наприклад, індивідуальний індекс фізичного обсягу
продукції позначають qi , зведений індекс цін — pI . Символи p
та q не випадкові, вони відповідають початковим літерам англій-
ських слів price (ціна) та quantity (кількість).

Індивідуальний індекс — це відносна величина динаміки
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Неодмінною умовою їх обчислення є порівнянність методики
вимірювання чисельника та знаменника відношення, що являє
собою індекс.

Щодо зведених індексів, то розрахунок кожного з них окремо
передбачає вирішення низки методологічних питань. У підрозд. 9.2
розглядається методологія побудови зведених індексів цін і това-
рної маси, які вважаються спряженими.

9.2. Методологічні основи побудови зведених індексів

Зведений індекс показує, як у середньому змінився показник
по сукупності елементів. Основою побудови зведених індексів є
агрегування, узагальнення інформації. Нехай за даними про ціни
на товари (j = 1, 2, 3, ...) за два періоди (t = 0,1) необхідно визна-
чити зведений індекс цін:

),,,,( 0302010 nрррр   та ),,,,( 1312111 nрррр  .

Агрегування інформації для зведеного індексу цін pI можна
здійснити трьома способами.

1. У вигляді відношення сум цін (індекс Дюто, 1735 р.):
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Поділивши чисельник і знаменник на n, цей індекс можна по-
дати як відношення середніх цін.

2. Як середню арифметичну з індивідуальних індексів цін
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3. Як середню геометричну з індивідуальних індексів (Дже-
вон, 1863 р.):
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Кожний з цих варіантів передбачає рівновагомість товарів у
сукупності. Інакше зведений індекс неадекватно характеризува-
тиме сукупну зміну цін. Адже не можна визначити середню ціну,
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наприклад, 1 л вина та 1 кг хліба. Так само без урахування ваго-
мості окремих товарів неможливо усереднити індивідуальні ін-
декси цін: якщо ціни на хліб зросли на 10%, а на вино — удвічі,
то це не означає, що в середньому ціни зросли на 55%.

Отже, при розрахунку зведеного індексу кожному j-му елементу
необхідно надати певну «вагу», яка б ураховувала його відносну
значущість. Очевидно, що ваги повинні мати однакову розмір-
ність. Кількості товару qj у натуральних одиницях вимірювання не
можуть виконувати вагову функцію, а тому вагами є вартості това-
рів qj pj. Припустимо, що в базисному періоді вартості товарів ста-
новили qj0 pj0, тоді зважений індекс цін набирає вигляду

.
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Це дві форми одного індексу — середньозважена та агрегатна.
Основою середньозваженої форми є індекс Карлі, агрегатної —
індекс Дюто.

Аналогічна ситуація виникає при агрегуванні фізичного обся-
гу продукції (товарної маси, кількості), якщо елементи сукупнос-
ті не сумірні між собою, тобто не мають спільної міри:

)...,,,,( 0302010 nqqqq  та )...,,,,( 1312111 nqqqq .

У такому разі їх агрегування можливе лише за умови зведення
різнорідних елементів до одного порівнянного виду за допомо-
гою певних сумірників. Найчастіше сумірниками є вартісні пока-
зники — ціна або собівартість одиниці продукції. Наприклад, при
визначенні обсягів проданих на біржі товарів — металу, лісома-
теріалів, цементу — сумірниками виступають ціни. Обсяги про-
дажу записуються як ∑

n

jj pq
1

.  Якщо за сумірник узяти собівар-
тість с, агрегат інтерпретується як грошові витрати і набирає
вигляду ∑

n

jj cq
1

.

Іноді зручнішим є трудовий сумірник. Наприклад, при визна-
ченні обсягів виконаних у сільському господарстві робіт (оранка,
боронування, сівба тощо) як сумірник використовують трудоміст-
кість, тобто затрати праці на одиницю виконаної роботи (позна-
чимо t). Тоді загальний обсяг трудових затрат буде ∑

n

jj tq
1

.

Зведений індекс фізичного обсягу qI також має дві форми —
середньозважену та агрегатну:
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Як бачимо з формул наведених індексів pI  та qI , їх значення
залежить від структури агрегату і динаміки окремих його елемен-
тів. Тому при визначенні зведеного індексу необхідно передусім
обґрунтувати коло елементів, які підлягають агрегуванню в одне
ціле. Наприклад, обґрунтовується споживчий кошик (набір спожи-
вчих товарів) при обчисленні індексу «вартості життя», перелік то-
варів і товарних груп при обчисленні індексу оптових цін тощо.

Підсумовування ведеться по всьому визначеному колу елеме-
нтів як у чисельнику, так і в знаменнику, а тому надалі для прос-
тоти викладу навчального матеріалу у формулах зведених індек-
сів ідентификаційні позначки елементів j  не вказуються.

9.3. Агрегатна форма індексів

Агрегатний індекс — це співвідношення двох агрегатів, конк-
ретних щодо змісту й часу. Агрегат є добутком спряжених вели-
чин. Одна з цих величин індексована — у чисельнику і знаменнику
вона в різних періодах, інша є вагою чи сумірником індексованої
величини і фіксується на одному й тому самому рівні.

Так, в індексі цін індексується ціна p, а кількість q являє со-
бою вагу ціни і фіксується на одному й тому самому рівні; в інде-
ксі фізичного обсягу продукції індексується кількість q, а сумір-
ник кількості — ціна p — фіксується:
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Ваги в індексі цін і сумірники в індексі фізичного обсягу мо-
жна фіксувати на рівні як базисного, так і поточного періоду. Для
ілюстрації варіантів зважування використаємо матрицю агрегатів
(рис. 9.1).

∑ 00 pq

∑ 01pq

∑ 10pq

∑ 11pq

pI

pI

qIqI

Рис. 9.1. Схема співвідношення агрегатів
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На головній діагоналі матриці розміщено фактичні вартості
товарів, на побічній — перехресні (умовні). По горизонталі роз-
міщені агрегати з фіксованими вагами: у першому — на рівні ба-
зисного періоду, у другому — на рівні поточного. По вертика-
лі — агрегати з фіксованими сумірниками: у першому — на рівні
базисного періоду, у другому — на рівні поточного. Порівняння
агрегатів дає дві системи індексів — базисно-зважену (Ласпере-
са) та поточно-зважену (Пааше).

У базисно-зваженій системі перехресні агрегати побічної діа-
гоналі порівнюються з базисним агрегатом головної діагоналі

00∑ pq , у поточно-зваженій системі агрегат головної діагоналі
∑ 11pq  порівнюється з перехресними агрегатами побічної діаго-
налі. Схематично системи зважування показано на рис. 9.1, а фо-
рмули індексів наведені в табл. 9.1.

Таблиця 9.1
ФОРМУЛИ ІНДЕКСІВ ЦІН І ФІЗИЧНОГО ОБСЯГУ

ЗА РІЗНИХ СИСТЕМ ЗВАЖУВАННЯ

Базисно-зважена система (Ласпереса) Поточно-зважена система (Пааше)
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Обидві системи індексів рівноправні. Реальний економічний
зміст мають не лише чисельник і знаменник індексу, а й різниця
між ними. Вибір форми індексу залежить від мети дослідження та
наявної інформації. Так, у зарубіжній статистиці індекс цін розра-
ховується за Ласпересом, оскільки ґрунтується на даних про обся-
ги, отримані з переписів, вибіркових обстежень домогосподарств,
інших джерел за минулий період. У вітчизняній статистиці при
розрахунках індексів цін перевага надавалася формулі Пааше,
оскільки визначальним показником була вартість поточного пері-
оду. Індекс фізичного обсягу товарної маси, навпаки, обчислюєть-
ся за формулою Ласпереса з фіксованими сумірниками на рівні ба-
зисного періоду. У такому разі динаміка цінового фактора не
впливає на величину індексу. Зауважимо, що при незначній коре-
ляції між цінами та товарною масою індекси, розраховані за Лас-
пересом і Пааше, практично однакові.

Розглянемо порядок розрахунку агрегатних індексів за даними
про ціни та обсяги продажу через біржу агропродукції (табл. 9.2).
У цьому прикладі агрегатами виступають фактичні за кожний мі-
сяць та умовні обсяги торгових оборотів біржи.
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Таблиця 9.2
ДО РОЗРАХУНКУ АГРЕГАТНИХ ІНДЕКСІВ ЦІН І ФІЗИЧНОГО ОБСЯГУ

Реалізовано, тис. т Ціна за 1 т, грн. Агрегати (торгові обороти,
тис. грн.)

Серпень Вересень Серпень Вересень

П
ро

ду
кц

ія

q0 q1 p0 p1

q0p0 q1p0 q1p1 q0p1

Борошно 20 25 320 315 6400 8000 7875 6300

Цукор 12 14 700 710 8400 9800 9940 8520

Олія 7 8 1250 1200 8750 10000 9600 8400

Разом × × × × 23550 27800 27415 23220

 За даними таблиці зведені індекси цін pI  та фізичного обсягу
qI , реалізованої через біржу агропродукції, становлять:

За Ласпересом: За Пааше:
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Тобто, біржові ціни на агропродукцію у вересні порівняно із
серпнем зменшилися в середньому на 1,4%, реалізована товарна
маса зросла в середньому на 18%.

Оскільки в структурі торгового обороту не відбулося значних
змін, то розбіжності між індексами, обчисленими за різними сис-
темами зважування, неістотні. Будь-який з розрахованих індексів
має певний ступінь умовності.

За наявності структурних зрушень у торгових оборотах викори-
стовують індекси із середніми вагами або усереднення різнозваже-
них індексів за допомогою середньої геометричної, наприклад, ін-
декс цін
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Спираючись на формально-математичні критерії, яким відпові-
дає усереднений індекс, І. Фішер назвав його «ідеальним», проте че-
рез відсутність конкретного економічного змісту цей індекс не набув
широкого практичного застосування.
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9.4. Середньозважені індекси

Другою формою зведеного індексу є середньозважений з ін-
дивідуальних індексів. Використовують два види середніх —
арифметичну та гармонічну. Вибір виду середньої ґрунтується на
загальних засадах: середньозважений індекс має бути тотожним
відповідному індексу агрегатної форми.

Подамо інформацію про біржові торги агропродукцією обся-
гами торговельного обороту (у серпні — ∑ 00 pq , у вересні —
∑ 11 pq ) та індивідуальними індексами цін pi  і фізичного обсягу
продажу qi  (табл. 9.3).

Таблиця 9.3
ДО РОЗРАХУНКУ СЕРЕДНЬОЗВАЖЕНИХ ІНДЕКСІВ

ЦІН І ФІЗИЧНОГО ОБСЯГУ

Торговельний оборот,
тис. грн. Індивідуальні індекси Умовний агрегат

Серпень Вересень цін фізичного обсягуТовар

q0 p0 q1 p1 ір іq

iq q0 p0
pi

pq 11

Борошно 6400 7845 0,9808 1,2500 8000 8000
Цукор 8400 9940 1,0143 1,1667 9800 9800
Олія 8750 9600 0,9600 1,1429 10000 10000

Разом 23550 27415 × × 27800 27800

Умовний торговий оборот ∑ 01 pq  можна визначити, скоригу-
вавши фактичні обороти індивідуальними індексами цін або фі-
зичного обсягу продажу:
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У такому разі зведені індекси за Ласпересом обчислюються як
середня арифметична з вагами 00 pq , а індекси за Пааше — як се-
редня гармонічна з вагами :11 pq
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Обчислимо середньозважені індекси цін pI  та фізичного об-
сягу продажу qI  за даними табл. 9.3, використовуючи різні варі-
анти зважування ( pI — за Пааше, qI — за Ласпересом):
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середньозважений індекс цін

;986,0
27800
27415

9680,0
9600

0143,1
9940
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960099407845 ==
++

++=pI

середньозважений індекс фізичного обсягу продажу

18,1
23550
27800

875084006400
87501429,184001667,16400250,1 ==

++
⋅+⋅+⋅=qI .

Як бачимо, значення середньозважених індексів такі самі, як і
відповідних їм агрегатних (див. підрозд. 9.3).

При побудові середньозважених індексів вартісні ваги можна
замінити відносними величинами структури d, сума яких ∑ = .1d
У цьому разі середньозважені індекси набирають вигляду

∑= 0diI pq ; .1
1

1∑
=

d
i

I

p

p

Ці формули підтверджують залежність значення зведеного ін-
дексу від динаміки окремих складових і пропорцій у сукупності
агрегованих елементів.

Наприклад, у регіоні виробництво споживчих товарів змен-
шилось: продовольчих — на 3, непродовольчих — на 7%, а ціни
зросли відповідно на 4 і 6%. Унаслідок нерівномірності динаміки
виробництва по групах споживчих товарів змінилась їх структу-
ра: на 2 п. п. зросла частка продовольчих товарів і на стільки ж
зменшилась частка непродовольчих. Розрахунки зведених індек-
сів фізичного обсягу та цін наведено в табл. 9.4.

Таблиця 9.4
ДО РОЗРАХУНКУ СЕРЕДНЬОЗВАЖЕНИХ ІНДЕКСІВ

З ВІДНОСНИМИ ВАГАМИ

Структура
виробництва

Індивідуальні
індекси

Розрахункові
величини

Товарні
групи

d0 d1 іq ір іq d0

pi

d1

Продовольчі 0,60 0,62 0,97 1,04 0,582 0,596

Непродовольчі 0,40 0,38 0,93 1,06 0,372 0,358

Разом 1,00 1,00 × × 0,954 0,954
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Зведений індекс фізичного обсягу виробництва Iq = 0,97 ⋅ 0,60 +
+ 0,93 ⋅ 0,40 = 0,954 тобто в середньому обсяги виробництва зме-
ншилися на 4,6%.

Зведений індекс цін 048,1=pI  показує, що ціни в середньому
зросли на 4,8%:

048,1

06,1
38,0

04,1
62,0

1 =
+

=pI .

Середньозважені індекси мають перевагу перед агрегатними,
адже за їхньою допомогою можна вишикувати ієрархію індексів
від індивідуальних на окремі товари через групові (субіндекси)
до загального по всій сукупності елементів. Проте їм властиві й
недоліки. Якщо динаміка окремих складових сукупності проти-
лежна, то зведений індекс не в змозі адекватно відобразити зако-
номірність динаміки. Окрім того, середньозважений індекс ви-
значається лише стосовно порівнянного кола елементів. Якщо ж
окремі елементи сукупності відсутні в базисному чи поточному
періоді, то розрахунок індивідуальних індексів неможливий. У
цьому разі перевага надається індексу агрегатної форми.

Отже, за кожним індексом стоїть певне економічне явище, що
зумовлює методику його розрахунку та змістовність.

9.5. Взаємозв’язки індексів

Розглянуті зведені індекси узагальнюють динаміку складних
сукупностей. Не менш важливою в статистичному аналізі є друга
функція індексів — аналітична, яка спирається на взаємозв’язок
індексів. Практично кожний індекс є складовою певної індексної
системи, а його зв’язки з іншими індексами цієї системи відби-
вають зв’язки між відповідними показниками. Так, товароборот
залежить від фізичного обсягу проданого товару q  і цін p , від-
повідно індекс товарообороту qpI  можна подати як добуток інде-
ксів фізичного обсягу і цін:

.pqqp III =

Аналогічно грошові витрати на виробництво можна подати як
функцію фізичного обсягу виробництва q  і собівартості c , отже,

,cqqc III =  обсяг виробництва — як функцію трудових затрат q t

та продуктивності праці w , тобто .wtqt III =  і т. ін.
Отже, у будь-якій системі індекс добутку спряжених величин

дорівнює добутку індексів цих величин. У рамках такої індексної
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системи на основі двох індексів можна визначити третій. Напри-
клад, якщо грошові витрати на виробництво зросли на 7,1%, а фі-
зичний обсяг виробленої продукції — на 5%, то собівартість
одиниці продукції зросла в середньому на 2%:

.02,105,1:071,1: === qqcc III

Взаємопов’язані також індекси прямих і обернених показни-
ків, наприклад, споживчих цін і купівельної спроможності гро-
шової одиниці, продуктивності праці й трудомісткості продукції
тощо. Якщо споживчі ціни зросли на 4,8%, то купівельна спро-
можність грошової одиниці зменшилася на 4,6%:

.954,0048,1:1:11 === p

p

II

Показники-співмножники індексної системи є факторами по-
казника-результату, а динаміка їх визначає динаміку останнього.
Отже, у межах індексної системи можна визначити роль кожного
окремого фактора, оцінити його вплив на динаміку результату.
Така оцінка ґрунтується на методі абстракції. Аби виявити вплив
одного фактора, необхідно абстрагуватись від впливу іншого, за-
фіксувати його на постійному рівні. Проте постає питання: на
рівні якого періоду — базисного чи поточного? Теоретично мож-
ливі два варіанти.

Перший: коли обидва індекси-співмножники базисно-зважені,
кожний з них оцінює окремий вплив, оцінки впливу порівнянні.
Проте цей варіант не забезпечує пов’язування індексів у систему:

.
00

11

00

10

00

01

∑
∑

∑
∑

∑
∑ ≠⋅

pq
pq

pq
pq

pq
pq

У другому варіанті індекси-співмножники різнозважені: ваги
одного з них фіксуються на рівні базисного періоду, іншого — на
рівні поточного. Через різнозваженість індексів оцінки впливу
факторів непорівнянні, але саме такий порядок абстрагування
впливу факторів забезпечує взаємозв’язок індексної системи:

∑
∑

∑
∑

∑
∑ =⋅

00

11

01

11

00

01
pq
pq

pq
pq

pq
pq

або

.
00

11

00

10

10

11
∑
∑

∑
∑

∑
∑ =⋅

pq
pq

pq
pq

pq
pq

У розглянутому прикладі (див. табл. 9.2) результативний по-
казник індексної системи — біржовий оборот. Його індекс обчи-
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слюється як відношення фактичних вартостей поточного періоду
∑ 11pq = 27415 і базисного ∑ 00 pq = 23550 :

164,123550
27415 ==qpI ,

тобто біржовий оборот зріс на 16,4%. Цей індекс можна записати
як добуток індексів фізичного обсягу продажу і цін

1,164 = 1,181 ⋅ 0,986.
Отже, зведені індекси цін pI  і товарної маси qI , маючи само-

стійне значення, водночас виконують аналітичну функцію —
оцінюють вплив відповідного фактора на динаміку біржового
обороту. Ступінь впливу факторів на результат характеризують
темпи приросту факторів. У розглянутому прикладі за рахунок
збільшення товарної маси біржовий оборот зріс на 18%, знижен-
ня цін призвело до зменшення біржового обороту на 1,4%.

У межах індексної системи можна визначити також абсолют-
ний вплив факторів на приріст результату. Абсолютний приріст
біржового обороту

.0011 pqpqqp ∑−∑=∆

У нашому прикладі

qp∆  = 27415 – 23550 = 3865 тис. грн.

Він спричинений обома факторами, тобто товарною масою
q∆  і цінами p∆ :

.pqqp ∆+∆=∆
Абсолютний вплив кожного фактора окремо визначається як

різниця між чисельником і знаменником відповідного індексу:

0001001 )( pqpqpqqq ∑−∑=−∑=∆ ,

1011101 )( qpqpqppp ∑−∑=−∑=∆ .
Згідно з даними табл. 9.2, тис. грн.:

42502355027800 =−=∆q ,
=∆p 27415 – 27800 = – 385.

Разом: 3865.
Якщо абсолютний вплив факторів односпрямований, можна

визначити питому вагу кожного фактора. При різноспрямованих
впливах такі розрахунки не мають сенсу.

Коли факторів три і більше, передусім необхідно визначити їх
послідовність, ураховуючи суть кожного з них, порядок розраху-
нку, взаємозв’язок у системі. Наприклад, y = abc. Припустимо,
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що результативний показник у — відносна величина. Тоді пер-
шим фактором-співмножником буде той, чисельник розрахунко-
вої формули якого є чисельником результативного показника; у
наступного фактора-співмножника чисельник розрахункової фор-
мули є знаменником першого фактора і т. д.

Наприклад, y — прибутковість власного капіталу фірми, a —
прибутковість поточних активів, b — коефіцієнт поточної ліквіднос-
ті, c — частка поточних пасивів у власному капіталі. Згідно з розра-
хунковими формулами послідовність факторів у системі така:

Чистий
прибуток

Чистий
прибуток

Поточні
активи

Поточні
пасиви

= . .
Власний
капітал

Поточні
активи

Поточні
пасиви

Власний
капітал

.

Отже, .cbay IIII =  Ваги в індексах-співмножниках фіксуються
за схемою: в індексі першого фактора — на рівні базисного пері-
оду, в індексі другого фактора — ті, що праворуч від індексова-
ної величини, на рівні базисного періоду, ті, що ліворуч, — на рі-
вні поточного періоду, в індексі третього фактора — усі ваги
фіксуються на рівні поточного періоду (вони розміщені ліворуч
від індексованої величини).

У символах система зважування факторів має такий вигляд:

011

111

001

011

000

001

000

111

cba

cba

cba

cba

cba

cba

cba

cba = .

Як і у двофакторній індексній системі, абсолютний вплив змі-
ни будь-якого фактора на динаміку результату визначається як
різниця між чисельником і знаменником відповідного індексу. То-
тожні оцінки абсолютного впливу факторів дає ланцюговий ме-
тод, який ґрунтується на умовних значеннях результативного
показника. Замінимо .0000 ycba =  Тоді 0yia — значення результа-
тивного показника за умови, що на динаміку останнього впливає
лише фактор a . Різниця 00 yyia −  характеризує абсолютний при-
ріст y  за рахунок фактора a . Аналогічно визначається абсолют-
ний вплив інших факторів:

∆y

∆b ∆c∆a

y0 i ya 0 i i ya b 0 i i i ya b c 0
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Очевидно, що .cbay ∆+∆+∆=∆
Наприклад, прибутковість власного капіталу зменшилась з

32% у базисному періоді до 24% у поточному, тобто на 8 п. п. Ін-
декс прибутковості становить Іу = 24 : 32 = 0,75. За той же період
прибутковість активів зменшилась на 10%, поточна ліквід-
ність — на 15%, частка поточних пасивів у власному капіталі —
на 2%.

Індексна система має вигляд:
0,90 · 0,85 · 0,98 = 0,75.

Розрахунок абсолютного впливу факторів на динаміку прибу-
тковості капіталу подано в табл. 9.5.

Таблиця 9.5
АБСОЛЮТНИЙ ВПЛИВ ФАКТОРІВ НА ЗМЕНШЕННЯ

ПРИБУТКОВОСТІ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ

Фактор Індекс Розрахункова величина Абсолютний вплив фактора, п.п.

а 0,90 32,0 · 0,90 = 28,8 28,8 – 32,0 = –3,2

b 0,85 28,8 · 0,85 = 24,5 24,5 – 28,8 = –4,3

с 0,98 24,5 · 0,98 = 24,0 24,0 – 24,5 = –0,5

Разом × × –8,0

За даними таблиці найвагоміший вплив на зменшення прибут-
ковості капіталу виявив фактор b — поточна ліквідність.

9.6. Індекси середніх величин

Поряд зі зведеними, агрегатними індексами в статистичній пра-
ктиці широко використовують індекси середніх величин (індекси
середньої заробітної плати, середньої врожайності тощо). Як відо-
мо, рівень середньої залежить від значень ознаки хj і структури су-
купності:

,
1

1

1

1 ∑
∑

∑
==

m

jm

j

m

jj

dx
f

fx
x

де fj — частота; dj — частка j-ї складової сукупності.
Очевидно, що й динаміка середньої визначається цими факто-

рами: а) зміною значень ознаки xj і б) структурними зрушеннями.
Вплив кожного з них на динаміку середньої оцінюється за допо-
могою системи індексів середніх величин: змінного й фіксовано-
го складу, а також структурних зрушень. У наведених формулах
індексів ідентифікація складових сукупності відсутня.
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Індексом змінного складу xI  називають індекс середньої ве-
личини, він відбиває не лише зміни значень ознаки х, а й зміни в
структурі сукупності:

∑ ∑=
∑

∑
∑

∑== 0011
0

00

1

11

0

1 :: dxdx
f

fx

f

fx

x

x
I x .

В індексі фіксованого складу xI  ваги постійні, тобто усува-
ється вплив на динаміку середньої структурних зрушень. Вели-
чина xI  показує, як у середньому змінилися значення ознаки при
незмінній, фіксованій структурі:

∑ ∑∑
∑

∑
∑ == .:: 1011
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10
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11 dxdx
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fx
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I x

Індекс структурних зрушень Id, навпаки, показує, як зміни-
лася середня за рахунок структурних зрушень; значення ознаки x
фіксуються на постійному рівні:

∑ ∑∑
∑

∑
∑ == .:: 0010

1

00

1

10 dxdx
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fx
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fx
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У кожній конкретній індексній системі Id оцінює вплив на ди-
наміку середньої того структурного фактора, який є основою по-
ділу сукупності на складові.

Формули індексів фіксованого складу і структурних зрушень
різнозважені: в Ix ваги фіксуються на рівні поточного періоду, в
Id — значення ознаки x — на рівні базисного періоду. Саме такий
варіант зважування забезпечує пов’язування цих індексів у систему:

.dxx III =

Розглянемо побудову індексів середніх величин на прикладі
трудомісткості продукції одного виду, яка виготовляється за різ-
ними технологіями (табл. 9.6).

Таблиця 9.6
ДО РОЗРАХУНКУ ІНДЕКСІВ СЕРЕДНІХ ВЕЛИЧИН

Виробництво
продукції, шт.

Затрати праці на один
виріб, людино-год Розрахункові величини

Те
хн

ол
ог

ія

Базисний
пріод f0

Поточний
період f1

Базисний
період x0

Поточний
період x1

ix

x0 f0 x0 f1 x1 f1

А 600 800 2,0 1,8 0,900 1200 1600 1440

Б 400 200 2,8 2,5 0,893 1120 560 500

Разом 1000 1000 × × × 2320 2160 1940
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За поточний період затрати праці на виготовлення одного виробу
зменшилися: за технологією А — на 10% ( xi  = 0,900), за технологі-
єю Б — на 10,7% (ix = 0,893). Водночас змінилася структура вироб-
ництва: на 20 п. п. зросла частка виробництва за менш трудомісткою
технологією А, на стільки ж пунктів зменшилася частка виробницт-
ва за технологією Б. Середні затрати праці на один виріб у базисно-
му періоді ∑∑ === 32,21000:2320/ 0000 ffxx  людино-год, у по-
точному ∑ ∑ === 94,11000:1940/ 1111 ffxx  людино-год, тобто змен-
шилися на 16,4%:

.836,0
1000
2320:

1000
1940

0

1 ===
x

x
I x

Індекс змінного складу значно менший за індивідуальні індек-
си затрат праці. Такий парадоксальний результат пояснюється
тим, що на динаміку середньої вплинула не лише динаміка тру-
домісткості виробу по окремих технологіях, а й структурні зру-
шення в обсягах виробництва.

Зафіксувавши структуру виробництва на одному й тому само-
му рівні (поточному), визначимо, як у середньому змінилася тру-
домісткість продукції. Індекс фіксованого складу

,898,016,2:94,1
1000
2160:

1000
1940 ===xI

тобто в середньому затрати праці на виробництво одного виробу
зменшилися на 10,2%.

Індекс фіксованого складу Ix тотожний середньозваженому га-
рмонічному індексу з індивідуальних індексів затрат праці з по-
точними вагами:

.898,0
2160
1940

893,0
500

900,0
1440

1940 ==
+

=xI

За рахунок структурних зрушень, а саме збільшення обсягів
виробництва за менш трудомістською технологією А, середня
трудомісткість виробництва зменшилася на 6,9%:

.931,032,2:16,2
1000
2320:

1000
2160 ===dI

Система індексів середніх величин має вигляд:

836,0931,0898,0 =⋅== dxx III .

У рамках індексної системи можна визначити абсолютні при-
рости середньої 01 xxx −=∆  за рахунок кожного фактора: x∆  =
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= 1,94 – 2,32 = – 0,38 людино-год, у тому числі за рахунок тру-
домісткості окремих технологій x∆ = 1,94 – 2,16 = – 0,22, за ра-
хунок структурних зрушень f∆  = 2,16 – 2,32 = – 0,16.

Методологічною особливістю побудови системи індексів сере-
дніх величин є порівнянність складових сукупності в часі. Проте
більшість реальних сукупностей за своїм складом динамічні: одні
частини сукупності зникають, інші (нові) — з’являються. Так, онов-
люється асортимент продукції, на ринку цінних паперів з’яв-
ляються нові емітенти, у видобувній промисловості вводяться в
експлуатацію нові родовища і т. ін.

Щоб оцінити вплив на динаміку середньої такого роду змін, в
індексну систему вводять три індекси структурних зрушень: 0

dI —
для оцінювання впливу змін у структурі порівнянного кола складо-
вих сукупності; n

dI — для оцінювання впливу новоутворених скла-
дових, b

dI — для оцінювання впливу вибулих складових. Індексна
система має вигляд

b
d

n
ddxx IIIII 00= .

Індекс фіксованого складу I x
0  обчислюється для порівнянного

кола складових. Вагами всіх індексів є відносні величини струк-
тури — частки d .

Отже,

;
00

11
∑
∑=

dx
dx

I x ∑
∑= 0
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0
110

dx
dx

I x ;

;0
00

0
100

∑
∑=

dx
dx

Id ;0
11

11

∑
∑=

dx
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I n
d .

00

0
00

∑
∑=

dx
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I b
d

Наприклад, на ринку пального діють чотири постачальники
високооктанового автобензину: A, B, C, D. У березні постачаль-
никами A, B, C поставлено 250 тис. т бензину, у квітні постачаль-
никами A, B, D — 300 тис. т. Ціни на автобензин у постачальників
різні (табл. 9.7). Середня ціна 1 тонни автобензину в березні ста-
новила x d0 0∑ = 324,5 грн., у квітні — x d1 1∑  = 314,6, що на 3%
менше:

I x = = 314,6 : 324,5 = 0,970.
Постійними на ринку були постачальники A і B. У квітні вони

знизили ціну на автобензин у середньому на 2,1%, індекс фіксо-
ваного складу

.979,07,325
9,318

3,03327,0323
3,03287,03150 ==⋅+⋅

⋅+⋅=xI



156

Таблиця 9.7
ДО РОЗРАХУНКУ СИСТЕМИ ІНДЕКСІВ СТРУКТУРНИХ ЗРУШЕНЬ

Ціна 1 т, грн. Обсяг поставок, тис.т Частка поставки

Березень Квітень Березень Квітень у загальному
обсязі

по порівнянному
колу

П
ос

та
ча

ль
ни

ки

х0 х1 f0 f1 d0 d1 d0
0 d1

0

А 323 315 120 140 0,48 0,47 0,60 0,70

В 332 328 80 60 0,32 0,20 0,40 0,30

С 316 — 50 — 0,20 — — —

D — 306 — 100 — 0,33 — —

Разом × × 250 300 1,0 1,0 1,0 1,0

За рахунок структурних зрушень в обсягах поставки постійних
постачальників середня ціна автобензину зменшилася на 0,2%:

998,06,326
5,325

4,03326,0323
3,03327,03230 ==⋅+⋅

⋅+⋅=dI .

Вихід з ринку автобензину постачальника C з відносно низь-
кою ціною призвів до збільшення середньої ціни на 0,6%:

006,15,324
6,326

5,324
4,03326,0323 ==⋅+⋅=b

dI .

Поява на ринку нового постачальника D з найнижчою ціною
спричинила зниження середньої ціни на 1,3%:

.987,09,318
6,314

3,03287,0315
6,314 ==⋅+⋅=n

dI

Очевидний взаємозв’язок індексів

.970,0987,0006,1998,0979,0 =⋅⋅⋅=xI

Отже, динаміка середньої ціни на автобензин формувалася за
рахунок як динаміки цін в окремих постачальників, так і різно-
спрямованої дії структурних факторів.

9.7. Територіальні індекси

Територіальний індекс використовують як інструмент порів-
няння соціально-економічних показників у просторі: за окремими
країнами, територіями, регіонами, об’єктами. Особливістю цих
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індексів є рівноправність порівнюваних об’єктів А і В. Жоден з
них не може претендувати на роль бази порівняння, а отже рів-
ноправними слід вважати індекси як з базою порівняння А, так і з
базою порівняння В:

∑
∑=

fx

fx
I

B

A

B

A ;
∑
∑=

fx

fx
I

A

B

B

A .

Де х — індексована величина, f — вага (сумірник) індексова-
ної величини.

При фіксованих значеннях ваг (сумірників) індекси AI  і BI
обернено пропорційні. Так, використовуючи світові ціни, можна
привести до порівняльного виду обсяги експорту окремих країн,
регіонів, спільних підприємств. Якщо, скажімо, екпорт об’єкта А

перевищує екcпорт об’єкта В на 15% 









= 15,1

B

AI , то експорт

об’єкта В менший за експорт об’єкта А на 13% 









== 87,015,1:1

A

BI .

Вибір бази порівняння підпорядковується меті дослідження.
Значно складнішим є вибір варіанта зважування. Якщо товар-

на структура експорту за об’єктами різниться, то результати по-
рівняння будуть неоднозначні, про що свідчать індекси, розрахо-
вані за умовними даними табл. 9.8.

Таблиця 9.8.
ТОВАРНА МАСА І ЦІНИ ЕКСПОРТУ

Об’єкт А Об’єкт В
Товар

Ціна, дол. США Кількість, тис. т Ціна, дол. США Кількість, тис. т

К 10 100 12 300
М 7 400 5 200

187,1
3200
3800

400510012
400710010 ==

⋅+⋅
⋅+⋅==

∑
∑

AB

AA

B

A fx

fx
I

045,1
4400
4600

200730010
200530012 ==

⋅+⋅
⋅+⋅==

∑
∑

BA

BB

A

B fx

fx
I .

Індекс цін
B

AI  з вагами на рівні об’єкта А становить 1,187.

Аналогічно розрахований індекс цін
A

BI  з вагами на рівні об’єкта

В — 1,045. Тобто, якщо ваги зафіксувати на рівні того об’єкта,
що порівнюється, то ціни кожного з порівнюваних об’єктів вияв-
ляються вищими за ціни бази порівняння.



158

Щоб забезпечити однозначність висновку, застосовують спі-
льні для обох об’єктів ваги. У нашому прикладі такою спільною
вагою може бути сумарний обсяг продажу (fA + fB). За цим варіа-
нтом зважування індекс цін

B

AI  становить

051,1
7800
8200

600540012
600740010

)(

)( ==
⋅+⋅
⋅+⋅==

∑
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+

+
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I  .
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600740010
600540012
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)( ==
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+
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B fx
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I

Тобто, ціни об’єкта A вищі за ціни об’єкта B у середньому на
5,1%. Відповідно, ціни об’єкта B нижчі за ціни об’єкта A на 4,9%.

Спільною для обох об’єктів може бути середня або стандарт-
на структура.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. Що характеризує індекс? Які функції виконують індекси в стати-
стичному аналізі?

2. Чим відрізняється зведений індекс від індивідуального?
3. На яких методичних принципах ґрунтується побудова зведених

індексів?
4. Поясніть суть і методику побудови індексів агрегатної форми. Які

системи зважування індексів ви знаєте?
5. Чому в індексі агрегатної форми ваги та сумірники фіксуються на

постійному рівні? Які відмінності між вагами та сумірниками?
6. Напишіть зведений індекс цін, зазначте індексовану величину та

ваги. На якому рівні зафіксовано ваги? Чому вважається, що індекс має
певну ступінь умовності?

7. Імпорт пального в регіоні за останні роки становив, млрд грн.:

Імпорт 1998 1999

У поточних цінах 220 250
У цінах 1998 р. 220 230

Визначіть індекси цін і фізичного обсягу імпорту пального. Пока-
жіть взаємозв’язок індексів.

8. Поясніть суть середньозважених індексів, доведіть, що середньо-
зважені індекси тотожні відповідним індексам агрегатної форми.

9. Які індекси називаються спряженими? Наведіть приклади, пока-
жіть їх взаємозв’язок.

10. Як визначити абсолютний вплив факторів-співмножників індекс-
ної системи на динаміку результативного показника?

11. За наведеними даними визначіть зведений індекс біржових цін
акцій та абсолютний приріст (зменшення) обсягу продажу за рахунок
динаміки цін:
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Обсяги продажу, млн грн.
Емітент

Вересень Жовтень
Індекс цін

А 450 400 1,2
В 250 100 0,9
С 300 500 1,4

12. Маємо дані по цукровому заводу:
Витрати на виробництво, млн грн.

Вид продукції
Вересень Жовтень

Індекс фізичного
обсягу

Цукор-пісок 16,0 27,6 1,15
Цукор-рафінад 4,0 5,4 1,08

Визначіть зведений індекс фізичного обсягу виробництва.
13. Як у середньому змінилися споживчі ціни на продовольчі товари

в поточному періоді порівняно з базисним, якщо фізичний обсяг про-
дажу збільшився на 5%, а товарооборот — на 7,1%?

14. Зазначте групи факторів, які формують динаміку середньої ве-
личини. Як можна визначити їх вплив?

15. Як можна пояснити, що середня заробітна плата працівників фі-
рми зросла на 24%, а за окремими підрозділами приріст заробітної пла-
ти не перевищив 8%?

16. Індекс структурних зрушень урожайності зернових у агрогоспо-
дарствах області становив 1,06. Поясніть його економічний зміст.

17. За підсумками торгів пшеницею на аграрних біржах середня ці-
на 1т пшениці в поточному році порівняно з минулим зросла на 26,9%.
Обсяги продажу пшениці за класами і динаміка цін характеризуються
даними:

Обсяги торгів у році, млн грн.
Клас пшениці

минулому поточному
Індекс цін

3-й 4,8 7,2 1,2
4-й 3,2 2,2 1,1

Разом 8,0 9,4 ×

Визначіть індекси біржових цін на пшеницю фіксованого складу і
структурних зрушень. Поясніть їх зміст.

18. За допомогою територіального індексу порівняйте очікувану
тривалість життя населення двох регіонів:

Середня очікувана
тривалість життя, років Структура населення за статтю, %

Населення
Регіон A Регіон B Регіон A Регіон B Стандартна

Жінки 70 62 48 52 49
Чоловіки 65 68 52 48 51
Разом × × 100 100 100

Обґрунтуйте вибір бази порівняння і варіант зважування індексу.
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ЧАСТИНА ІІ
ЕКОНОМІЧНА ТА СОЦІАЛЬНА СТАТИСТИКА

10. МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОЇ
ТА СОЦІАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ

10.1. Система показників економічної
та соціальної статистики

Статистика не може знати все, що б там не стверджували
І. Ільф та В. Петров — автори славнозвісного роману «Дванад-
цять стільців». І річ тут не в тім, чи можна дістати вичерпну ін-
формацію про будь-що чи ні. І не в тім, чи можна це «будь-що»
виміряти. У цифрах і справді можна виразити все, але наскільки
це розумно й потрібно, та й скільки коштуватиме(!)? А на наш
погляд, ідея про те, що колись усе можна буде однозначно і заве-
ршено описати за допомогою статистичних показників, так само
помилкова, як і думка про те, що колись настане кінець науки
(мовляв, зрештою все вдасться пізнати, тобто природа видасть усі
свої таємниці, і більше нічого не лишиться для вивчення).

Адже статистичні показники завжди описуватимуть соціальну
реальність та економічний стан суспільства на базі знань про
нього на певний момент часу, тобто згідно з визначеннями, по-
няттями та теорією, які безперервно змінюватимуться. Зокрема,
поставити останню крапку в статистичних дослідженнях не дове-
деться ось чому.

• Концепції, на яких ґрунтується соціально-економічна стати-
стика (такі, скажімо, як виробництво, майновий стан і т. ін.), є й
досі предметом постійних дискусій.

• З усіх практичних статистичних проблем (наприклад, про
звітні одиниці, класифікації, характерні особливості понять) ні-
коли не можна буде знайти завершені вирішення (ідеальні з тео-
ретичного боку), а завжди доведеться задовольнятися лише праг-
матичними, тобто такими, що якнайповніше відповідають сього-
денним потребам, і саме цим зумовлюється застосування кількох
конкурентних методів дослідження з метою вибору найефектив-
нішого.

• Не можна в розглядуваній сукупності явищ усе як завгодно
об’єднувати та поділяти, не дбаючи про зміст здобуваних показ-
ників (деякі розрахунки легше виконувати на макро-, аніж на мі-
крорівні, але без мікророзрахунків не можна пояснити результати
макроміркувань).
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Наводячи наприкінці цього підрозділу перелік груп статистич-
них показників, про які йтиметься далі, ми насамперед орієнту-
валися на конкретних споживачів статистичної інформації про
розвиток окремих складників країни як єдиної соціально-еконо-
мічної системи, що діє в рамках міжнародної системи поділу
праці (з огляду на різні рівні агрегування цих елементів).

Споживачів зазначеної статистичної інформації можна умовно
поділити на дві групи.

1. Державні структури:
• міністерства, комітети, відомства, які відповідають за еко-

номічну політику (Мінфін, Мінекономіки) або розв’язують спеці-
альні економічні завдання (Мінсільгосп, Мінтранс);

• Національний банк України (для розробки монетарної полі-
тики);

• органи соціального страхування, соціального забезпечення
та Мінпраці;

• державні та напівдержавні консультативні установи (Інсти-
тут стратегічних досліджень, РВПС, усілякі експертні ради);

• Держкомстат, який є не лише виробником, а й важливим
споживачем статистичних даних для їх подальшого аналізу та
розрахунків макропоказників;

2. Недержавні структури:
• комерційні організації, підприємства та установи (фінансові

посередники, маркетингові фірми, експерти з інвестиційних про-
ектів);

• громадські установи та організації (громадські та благодійні
фонди);

• наука та освіта;
• приватні особи.
Узагальнивши інтереси зазначених структур до рівня абстра-

гування, притаманного соціально-економічній статистиці, можна
насамперед виокремити такі питання (з виконанням розрахунків
відповідних показників):

♦ опис структури й розвитку господарства країни та окремих
його галузей;

♦ відбиття кон’юнктурних змін;
♦ характеристика безробіття та зайнятості;
♦ аналіз умов життя населення.
З огляду на сказане має йтися не просто про структуру по-

казників, а про «інформаційну інфраструктуру», за допомогою
якої і можна розв’язати сформульовані задачі. Такий підхід
передбачає, що всебічна характеристика будь-якого соціально-
економічного явища має подаватися лише за допомогою спе-
цифічних статистичних показників, тобто таких, що вико-
ристовуються для вивчення лише цього конкретного явища.



162

Поряд із цими показниками обчислюють і загальні показники,
що придатні для використання в різних галузях, а також у різ-
них розділах соціально-економічної статистики. Тобто, як ба-
чимо, система показників соціально-економічної статис-
тики є сукупністю специфічних та загальних показників,
яка побудована в логічній послідовності і характеризується
смисловою єдністю. Лише за допомогою такої системи можна
вивчати закономірності суспільного виробництва, умови фун-
кціонування його елементів, сам процес і результати діяльнос-
ті народного господарства як єдиного цілого та вплив цих ре-
зультатів на рівень життя.

При цьому система статистичних показників виконує, у свою
чергу, пізнавальну, стимулювальну та керівну функції. Пізнава-
льна функція дозволяє встановлювати тенденції розвитку соціа-
льно-економічного явища, що аналізується, спонукає розглядати
його у взаємозв’язку з іншими явищами або елементами цього
явища. Стимулювальна функція дає змогу правильно відбити
зміст та узагальнити об’єктивні властивості явищ, що вельми ва-
жливо для країни з перехідною економікою, яка обрала інтенсив-
ний шлях розвитку, спрямований на становлення ринкових від-
носин, удосконалення управління господарюванням. Керівна
функція полягає у виробленні обґрунтованих рішень щодо роз-
глядуваного явища, і це закріплює за статистикою роль активно-
го учасника, а не стороннього спостерігача в будь-якій сфері від-
творення.

Отже, умовно інформаційні потреби країни можуть бути задо-
волені за допомогою таких груп показників.

А. Потреби щодо даних про населення.
1. Показники чисельності населення (чисельність та структура

населення, сімей, домогосподарств, прогнози чисельності).
2. Рух населення (народження, шлюби, розлучення, смерть,

міграція).
Б. Потреби щодо даних про економіку.
1. Економічні одиниці (підприємства; групування за розміра-

ми, галузями, регіонами, формами власності і т. ін.).
2. Ресурси (трудові, матеріальні, фінансові).
3. Виробництво (витрати; виробнича діяльність та її результа-

ти; випуск продукції).
4. Розподіл та перерозподіл доходів (доходи від діяльності,

податки, внески, соціальні виплати).
5. Використання матеріальних благ (проміжне споживання,

капітальні вкладення, кінцеве споживання, зовнішнє торговельне
сальдо).

6. Фінансові показники (заробітна плата, ціни та їх динаміка,
індекси цін та зарплати).
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В. Інші потреби суспільства щодо інформації.
1. Вимір якості життя окремих осіб (здоров’я, освіта, профе-

сія, житло й умови життя та ступінь задоволення ними).
2. Вимір якості життя суспільства (культура — відвідування

музеїв, театрів, бібліотек; злочинність, навколишнє середовище
тощо).

Методики розрахунку та аналізу наведених показників доклад-
но розглядатимуться далі. Тут ми лише коротко спинимося на
значенні кожної групи показників для статистичного аналізу ста-
ну й розвитку суспільств, а також зв’язку між ними.

Виробничі сили відіграють провідну роль у суспільному ви-
робництві, а люди, що мають здатність і навички до праці, є пер-
шим і основним елементом виробничих сил. Тому вихідними в
системі показників соціально-економічної статистики мають бу-
ти показники чисельності, складу та відтворення трудових ресур-
сів та населення. Другий елемент виробничих сил — це засоби
виробництва, у складі яких вирізняють засоби праці та предмети
праці. Обсяг і склад нагромаджених засобів виробництва, а також
природних ресурсів становлять наступний підрозділ системи по-
казників. Виробничі сили є потенційними ресурсами, завдяки ви-
користанню яких створюється суспільний продукт. Участь еле-
ментів виробничих сил у процесі виробництва мають характе-
ризувати показники використання та руху основних засобів,
оборотних засобів та робочої сили. Розмір створеної при цьому
продукції описують узагальнюючі показники продукції.

Стадію розподілу суспільного продукту відбивають показни-
ки, що характеризують як сам процес руху зазначеного продукту,
так і фактори, що його визначають. Розподіл здійснюється в га-
лузях сфери обігу, тому наступна підсистема має включати ста-
тистичні показники перевезень і торгівлі. Але для забезпечення
безперервності процесу відтворення необхідно розглянути не
лише розподіл споживних вартостей, а й самі вартості. Тобто важ-
ливе значення тут має аналіз вартісних показників продукції. Це
потребує розгляду собівартості продукції та системи цін, показ-
ників фінансової діяльності підприємства, а також функціону-
вання фінансової системи країни в цілому.

Завершальна стадія відтворення суспільного продукту — ста-
дія споживання — не менш важлива, ніж дві попередні, оскільки
виробництво існує не задля виробництва, а з метою задоволення
потреб населення. На цьому етапі статистичного аналізу необхід-
но визначити всі фактори, що формують попит населення на тор-
говельні послуги, тобто визначити показники доходів населення
та заробітної плати, торговельного й побутового обслуговування,
рівня та структури споживання населенням матеріальних благ і
послуг. Крім того, з огляду на потребу додержувати принципів
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розширеного відтворення за допомогою показників національно-
го доходу визначають ту його частину, що має бути спрямована
на задоволення потреб населення. Розмір цієї частини залежить
від темпів розвитку суспільного виробництва, які, у свою чергу,
зумовлюються ефективністю функціонування народного госпо-
дарства.

10.2. Класифікації та групування
в економічній і соціальній статистиці

Статистичні показники, як відомо, об’єктивно характеризують
явище (об’єкт), що вивчається, лише в тому разі, коли сукупність,
з якої здобуто інформацію, є статистично однорідною. Щодо од-
норідності за кількісною ознакою існують статистичні критерії
для виокремлення однорідних сукупностей. Інша річ — якісна
ознака. Формування однорідних сукупностей за якісною ознакою
потребує попереднього погодження щодо елементів, які будуть
віднесені до того чи іншого класу (групи), щоб будь-хто одно-
значно міг виконати цю роботу чи зрозуміти результати групу-
вання. Для цього розробляють класифікацію про віднесення оди-
ниць спостереження до певних класів. На відміну від групувань
класифікації передбачають більш повний, розширений поділ су-
купності об’єктів, складання переліку, що розглядається як ста-
тистичний стандарт і здебільшого затверджується центральним
статистичним відомством.

Орієнтація України на ринкові принципи побудови економіки
та інтеграцію у світову економічну систему спонукали відмови-
тись від статистичних класифікацій радянських часів, що були
придатні до планової економіки, і розгорнути роботи, спрямовані
на перехід до міжнародних статистичних класифікацій, що від-
дзеркалюють організацію економіки за ринковими принципами.

Виконання значної частини Державної програми переходу на
міжнародну систему обліку і статистики забезпечило умови
для розроблення, впровадження та використання в Україні статис-
тичних класифікацій, що гармонізовані (узгодженні методологіч-
но і за кодами) з відповідними міжнародними та європейськими
класифікаціями.

Перелік класифікацій та класифікаторів, які розроблено в
Україні, наведено в табл. 10.1. Серед них ті, що ґрунтуються на
базі міжнародних аналогів: Класифікація видів економічної діяль-
ності, Державний класифікатор продукції та послуг, Класифіка-
тор держав світу, Класифікатор валют, Класифікація професій,
Українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності,
Класифікатор систем позначень одиниць вимірювання та обліку.
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Таблиця 10.1
НАЦІОНАЛЬНІ СТАТИСТИЧНІ КЛАСИФІКАТОРИ

ТА КЛАСИФІКАЦІЇ УКРАЇНИ

ДК Назва (структура
коду) Скорочення Аналог Чинний від

1 2 3 4 5

001-94
Класифікація

форм власності
(ХХ)

КФВ — 01.01.95

002-94

Класифікація ор-
ганізаційно-

правових форм
господарювання

(ХХХ)

КОПФГ — 01.01.95

003-95
Класифікація

професій
(ХХХХ.Х)

КП ISСО88 01.01.96

004-95
Класифікатор но-
рмативних доку-

ментів
(ХХ.ХХХ.ХХ)

КНД — 01.06.96

005-95
Український
класифікатор

відходів
(ХХХХ.Х.Х.ХХ)

УВК — 01.10.96
(до 01.10.97)

006-96
Класифікатор ва-

лют (ХХХ або
ААА)

КВ ISO4217 01.10.96

007-96
Класифікатор

держав світу (АА
або ААА, або

ХХХ)
КДС ISO3166 01.10.96

008-96
Класифікатор ко-
рисних копалин
та підземних вод
(Х Х ХХХ ХХ)

КККПВ — 01.01.97

009-96
Класифікація ви-
дів економічної

діяльності
(ХХ.ХХ.Х)

КВЕД NАCE Rev.1
(м. 7) 01.07.97

010-96

Державний
класифікатор
управлінської
документації
(ХХХХХХХ)

ДКУД — 01.07.97
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Закінчення табл. 10.1

ДК Назва (структура
коду) Скорочення Аналог Чинний від

1 2 3 4 5

011-96

Класифікатор си-
стеми позначень
одиниць вимірю-
вання та обліку

(ХХХХ)

КСПОВО ISO31:1992
ISO1000:1992 01.07.97

012-97

Класифікація
послуг зовніш-
ньоекономічної

діяльності
(ХХ.ХХ.Х)

КПЗЕД КВЕД 01.10.97

013-97
Класифікація ос-

новних фондів
(ХХХХХХ)

КОФ — 01.01.98

014-97

Класифікатор
об’єктів адміні-

стративно-
територіального
устрою України

(ХХХХХХХХХХ)

КОАТУ — 01.01.98

015-97

Класифікація
видів науково-

технічної
діяльності

(Y.ХХХ.ХХ.ХХ)

КВНТД КВЕД 01.01.98

016-97
Державний кла-

сифікатор проду-
кції та послуг
(ХХХХХХ)

ДКПП СРА,
PRODCOM 01.01.99

017-98

Українська класи-
фікація товарів зо-
внішньоекономіч-

ної діяльності
(ХХХХ ХХ ХХ ХХ)

УКТ ЗЕД HS, CN 01.01.99

Серед них центральними статистичними класифікаціями вва-
жаються класифікації видів діяльності, продукції та товарів зов-
нішньоекономічної діяльності. Міжнародні їх аналоги такі:

• Міжнародна стандартна галузева класифікація всіх видів
економічної діяльності ООН (Іnternational Standard Industrial
Classification of all economic activities-ISIC, Rev. 3);
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• Класифікація основної продукції ООН (Central Product
Classification — CPC);

• Гармонізована система опису та кодування товарів ООН
(Harmonized Commodity Description and Coding System —
HS);

• Міжнародна стандартна торговельна класифікація ООН
(Standard Industrial Trade Classification — SITC, Rev. 3);

• Статистична класифікація економічної діяльності в Євро-
пейському Співтоваристві (Statistical Classification of Economic
Activities in the European Community — NACE, Rev.1);

• Класифікація продукції за видами діяльності Європейського
Союзу (Classification of Products according to their Activities —
CPA);

• Класифікатор видів продукції Європейського Союзу
(PRODCOM);

• Комбінована номенклатура Європейського Союзу (Combined
Nomenclature — CN).

Зауважимо, що перелічені статистичні класифікації Європей-
ського Союзу методологічно побудовані на класифікаціях ООН.
Схему гармонізації міжнародних, європейських і національних
класифікацій подано на рис. 10.1.

Оскільки Класифікацію видів економічної діяльності (КВЕД)
створено з повним додержанням методології NАCE (Rev. 1) без
будь-яких змін у її структурі (рис. 10.2), Класифікація видів еко-
номічної діяльності України не потребує від національних стати-
стичних органів для міжнародних організацій перехідних ключів
для отримання інформації на рівні секцій, підсекцій, розділів та
класів NACE (Rev. 1).

Фахівці, що розробляли КВЕД, не використали жодного з ре-
зервних кодів NACE (Rev. 1), а показали специфіку економіки
країни на рівні підкласу — додаткового розряду. Деталізацію
NACE (Rev. 1) на рівні підкласів виконано у співвідношенні 1 до
1,5 порівняно з класами (див. рис. 10.2).

Державний класифікатор продукції та послуг (ДКПП), який
ґрунтується на засадах СРА, повністю гармонізований із цією
класифікацією Європейського Союзу. Об’єктом класифікації в
ДКПП є товари та послуги, що утворюються внаслідок усіх видів
економічної діяльності.

Перші шість розрядів ДКПП повністю повторюють шість
розрядів СРА. Для відображення специфіки економіки України
ДКПП має ще два розряди (сьомий та восьмий). Групування за
цими розрядами було розроблено з урахуванням класифікацій-
них значень угруповань, що складали попередній Загальносо-
юзний класифікатор продукції (ЗКП) колишнього Радянського
Союзу.



168

Ви
ди

ді
ял

ьн
ос

ті

IS
IC

R
ev

.3

N
A

C
E

R
ev

.1

Н
ац

іо
на

ль
ні

ве
рс

ії
N

A
C

E
R

ev
.1

К
ВЕ

Д

П
ро

ду
кц

ія С
РC

С
РА

Н
ац

іо
на

ль
ні

ве
рс

ії
C

PA

Д
К

П
П

PR
O

D
C

O
M

Н
ац

іо
на

ль
ні

ве
рс

ії
PR

O
D

C
O

M

Д
К

П
П

То
ва

ри

H
S

C
N

Н
ац

іо
на

ль
ні

ве
рс

ії
C

N

У
К

ТЗ
ЕД

SI
T

C
R

ev
.3

Т Т

Т Т

Т Т

Т Т

Ри
с.

10
.1

.С
хе

ма
га

рм
он

із
ац

ії
св

іт
ов

их
,є

вр
оп

ей
сь

ки
х

та
на

ці
он

ал
ьн

их
кл

ас
иф

ік
ац

ій



169

Рівень угрупованняКласи-
фікації 1 2 3 4 5

ISIC
(Rev.3)
OOH

17 секцій 60
розділів

159
груп

292
класи

NACE
(Rev.1)

ЄС

17 секцій 31
підсекція

60
розділів

222
групи

503
класи

17 секцій 31
підсекція

60
розділів

222
групи

503
класи

775
підкласи

КВЕД
Україна

Струк-
тура
кода
КВЕД

«А»-«О»
«СА-СВ»

«DA-DB»
XX 01-99 .X .1-9 X 1-9 X .0-9

Рис. 10.2. Порівняння класифікацій ISIC, NACE та КВЕД
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підкласи
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Метою розробки Української класифікації товарів зовнішньо-
економічної діяльності є створення національної багатоцільової то-
варної класифікації, що відповідає потребам статистичних служб,
митних органів, зовнішньоекономічній діяльності. УКТЗЕД при-
значено для збору статистичних даних про зовнішньоекономічну
діяльність, а також для проведення митного контролю. УКТЗЕД
забезпечує виконання робіт при декларуванні, ліцензуванні та
квотуванні; регулювання експорту й імпорту товарів державного
значення; вивчення кон’юнктури ринку. Об’єктом класифікації
в УКТЗЕД є всі товари, що перебувають в обігу в міжнародній
торгівлі.

Українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяль-
ності (УКТЗЕД) ґрунтується на восьми знаках CN з подальшою
деталізацією специфіки національних товарів, які перетинають
кордони України, на рівні 9-го та 10-го знаків.

Деякі інші національні класифікації побудовано на базі но-
вих Державних класифікаторів. До них належать: Класифіка-
ція послуг зовнішньоекономічної діяльності та Класифікація
видів науково-технічної діяльності, що ґрунтуються на Кла-
сифікації видів економічної діяльності. Слід також зазначити,
що деякі з державних класифікаторів є суто національними і
принципово не можуть базуватись на міжнародних стандартах.
Прикладом такого класифікатора є Класифікатор об’єктів
адміністративно-територіального устрою України. Деякі
державні класифікатори притаманні перехідному періоду від
планової до ринкової економіки і через це також не мають
міжнародних аналогів. Прикладом такої класифікації є Класи-
фікація основних фондів.

Перехід на міжнародні класифікації в Україні характеризуєть-
ся зміною методологічних засад, на яких ґрунтувалися старі і
ґрунтуються нові національні класифікації.

Наприклад, найістотніші зміни методології, до яких вдалися
при побудові КВЕД, такі:

• зміна принципу поділу галузей економіки на виробничу і не-
виробничу сфери на поділ підприємств і організацій за видами
економічної діяльності — за ознакою видобувних, обробних та з
надання послуг. Згідно з міжнародними стандартами підприємст-
вами видобувних видів є сільське господарство, мисливство та лі-
сове господарство, рибне господарство та власне добувна проми-
словість. До обробних підприємств включають підприємства
обробної промисловості та виробництва електроенергії, газу та
води. Підприємства решти видів діяльності — торгівлі, науки,
охорони здоров’я, державного управління — вважаються такими,
що надають послуги. Будівництво потрапляє на межу між оброб-
ними видами діяльності та видами діяльності з надання послуг, і
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тому його підприємства умовно віднесені до таких, що надають
послуги;

• поява у КВЕД нових видів економічної діяльності, що вно-
сять нові уявлення про поділ праці в суспільстві і відтворення
ринкових відносин в економіці. Наприклад: операції з нерухоміс-
тю, здавання під найм, послуги юридичним особам, колективні,
суспільні та особисті послуги, послуги домашніх слуг та екстери-
торіальна діяльність.

Побудова NACE докорінно змінює уявлення ЗКГНГ (Загаль-
носоюзний класифікатор галузей народного господарства, що ви-
користовувався в колишньому Радянському Союзі), тому навіть
ті поняття, які збігаються за назвою у цих двох класифікаціях
(наприклад, промисловість, сільське господарство, торгівля то-
що), не можуть бути отримані простим підрахунком підсумків,
оскільки різняться за змістом.

Вибір та реалізація на практиці в Україні методологічних
принципів побудови міжнародних центральних статистичних
класифікацій забезпечує:

♦ можливість зіставлення національної статистичної інфор-
мації з міжнародною;

♦ складання міжгалузевого балансу виробництва та розподілу
товарів і послуг відповідно до системи національних рахунків;

♦ проведення статистичних обстежень економічної діяльності
та продукції на макро- і мікрорівнях;

♦ застосування статистичних одиниць, що використовуються
в Європейському Союзі.

Поділ одиниць спостереження, які вивчаються офіційною ста-
тистикою в країні, згідно з класифікаціями є головними, але не
єдиними групуваннями, що використовуються в соціально-еконо-
мічній статистиці.

Для характеристики розвитку суспільства необхідно також
використовувати групування статистичних показників за та-
кими ознаками, як форми власності; економічне призначення
продукції; форми підпорядкування; економічні райони та терито-
ріально-виробничі комплекси. У свою чергу, статистичні показ-
ники окремих груп мають свої особливості, і групування за де-
якими ознаками має бути використане лише щодо цих
показників. Наприклад, у статистиці населення вивчають групу-
вання населення за суспільними групами, джерелами існування,
рівнем освіти та іншими ознаками.

Головне, що досягається за допомогою групувань у соціально-
економічній статистиці, — це розрахунок та аналіз структури гос-
подарства, тобто співвідношення між соціальними та економічни-
ми процесами. Залежно від мети дослідження ці співвідношення,
наведені здебільшого в процентах, мають бути розглянуті за різ-
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ними групами. Проте, як наголошувалося раніше, найчастіше вив-
чають соціальну, галузеву та територіальну структуру господарства.

Зокрема, групування за галузями використовується для характе-
ристики процесів виробництва та балансу між ресурсами і викорис-
танням продуктів та послуг. Галузь визначають як групу одиниць з
однорідним виробництвом згідно з прийнятою класифікацією про-
дуктів і послуг. Цим підкреслюються техніко-економічні аспекти
виробничих відносин незалежно від інституціонального статусу
одиниць (самостійні підприємства або їхні підрозділи). На практиці
більшість одиниць здійснюють різні види діяльності.

У цьому разі виокремлюються основна діяльність, а також по-
бічна, яка стосується інших галузей. Допоміжна діяльність не ві-
докремлюється від основної або побічної (управління, постачан-
ня та збут, зберігання, ремонт і т. ін.).

В результаті побудови та аналізу групувань отримують інфор-
мацію, необхідну для складання та аналізу національних рахунків.

Докладно систему національних рахунків (СНР) буде розгля-
нуто в наступному підрозділі. Але оскільки за визначенням СНР
являє собою погоджену систему збирання, опису та взаємо-
зв’язку потоків статистичної інформації, яка характеризує
всі сторони економічного життя країни, вона базується на
стандартних групуваннях, що стосуються:

• інституціональних одиниць та секторів;
• операцій та інших потоків;
• активів і зобов’язань;
• видів діяльності, організацій, продуктів.
Групування за секторами мають на меті дослідження доходів

та видатків, фінансових активів і пасивів.
Економічні операції в СНР поділяються на три основні групи.
1. Операції з продуктами та послугами. Їх відносять до ви-

робництва у відповідних галузях; ураховуються операції з проду-
ктами та послугами, що вироблені як у звітному, так і в попере-
дніх періодах.

2. Розподільні операції. До них належать операції, мета
яких — розподіл і перерозподіл доданої вартості, створеної ви-
робниками, а також перерозподіл заощаджень.

3. Фінансові операції. Вони стосуються зміни фінансових ак-
тивів та пасивів у різних секторах економіки.

Для порівняльного аналізу зовнішньої торгівлі різних країн
застосовується Міжнародна стандартна торговельна класи-
фікація ООН (МСТК), яка групує товари за ступенем їх обробки,
призначенням та іншими ознаками.

Окрім того, кожна галузь для потреб аналізу функціонування
використовує власні, специфічні групування, про які буде сказа-
но далі у відповідних розділах підручника.
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10.3. Система національних рахунків

Система національних рахунків (СНР) — це система взаємо-
зв’язаних статистичних показників, яка побудована у вигляді пе-
вного набору рахунків і таблиць з метою відтворення повної кар-
тини економічної діяльності держави.

Система показників СНР є найважливішим інструментом роз-
робки національної економічної стратегії, зовнішньоторговельної
та валютно-фінансової політики, дає змогу оцінювати міждержа-
вні рівні економічного та науково-технічного розвитку, допома-
гає відшукувати раціональні форми участі в міжнародному поділі
праці.

Система національних рахунків розглядає економіку як ціле,
принципово не розрізнюючи виробництво матеріальних благ і
надання послуг, що дозволяє дати узагальнювальну оцінку ре-
зультатів діяльності народного господарства як з матеріально-
речового, так і фінансового погляду для всіх господарських оди-
ниць на всіх рівнях функціонування економічного механізму.

СНР характеризує основні явища економічного життя: вироб-
ництво, дохід, споживання, нагромадження і багатство. Вона міс-
тить зрозумілий і доволі спрощений, але повний виклад цієї су-
купності явищ і їх взаємозв’язків.

У системі національних рахунків (СНР) економічна діяль-
ність — це сукупність операцій з продуктами, послугами, дохо-
дами та фінансовими відносинами. Виконання цих операцій по-
лягає у взаємодії між інституційними одиницями або в рамках
самих одиниць. Економічні об’єкти, інституційні одиниці та опе-
рації між ними в національних рахунках групуються для того,
щоб висвітлювати стан економіки відповідно до вимог ринкових
відносин.

Система національних рахунків дає змогу створити інформа-
ційну базу для вивчення реальних процесів, які відбуваються в
ринковій економіці, зокрема щодо розвитку виробництва, масш-
табів інфляції, безробіття, приватизації, дієвості податкової та
митної політики і т. ін.

СНР — це інтегрована система (одні й ті самі поняття, визна-
чення й класифікації застосовуються до всіх рахунків і субрахун-
ків), що є також узгодженою (кожний економічний потік або за-
паси вимірюються ідентично для відповідних сторін). Ця узго-
дженість досягається застосуванням у всій системі одних і тих
самих понять і визначень та використанням єдиного комплексу
правил обліку.

СНР має певні категорії, які становлять основу цієї системи та
дозволяють подати її в повному обсязі. Ці категорії охоплюють
різноманітні економічні об’єкти та явища, а саме:
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• інституційні одиниці та сектори;
• операції та інші потоки;
• активи і зобов’язання;
• види діяльності, продукти.
Інституційними називають економічні одиниці, які можуть

володіти активами і брати на себе зобов’язання. Вони можуть
здійснювати всю сукупність операцій. Інституційні одиниці є
центрами прийняття рішень за всіма аспектами економічного
життя і за своїми головними функціями групуються в інституцій-
ні сектори. З’ясуємо, які це сектори.

Нефінансові корпорації, які мають на меті виробництво то-
варів на ринок і послуг нефінансового характеру.

Фінансові корпорації, які здійснюють фінансове посередниц-
тво або допоміжну фінансову діяльність.

Органи державного управління — вироблення (на додаток
до виконання політичних функцій та регулювання економіки)
здебільшого неринкових послуг для індивідуального або колек-
тивного споживання і перерозподіл доходів та багатства.

Домашні господарства (усі репрезентовані в економіці фі-
зичні особи) — виступають з пропозицією робочої сили, забез-
печують кінцеве споживання і виконують підприємницьку фун-
кцію: виробництво товарів на ринок, а також нефінансових
послуг.

Некомерційні установи (НКУ), які обслуговують домашні
господарства, — це юридичні особи, котрі здебільшого виробля-
ють неринкові послуги для домашніх господарств; основними
ресурсами цих установ є добровільні внески домашніх госпо-
дарств.

Інституційні одиниці виконують різні економічні функції: ви-
робляють, споживають, заощаджують, інвестують і т. ін. Вони
здійснюють різні види економічної діяльності як підприємці або
особи, котрі одержують заробітну плату, або постачальники капі-
талу, або безробітні.

Більшість економічних дій виконуються здебільшого за обо-
пільною згодою інституційних одиниць і являють собою або
обмін економічної вартості, або добровільну передачу (транс-
ферт) однією одиницею іншій певної кількості економічної ва-
ртості без відповідного еквівалентного трансферту. Ці дії —
вони виконуються за обопільною згодою між двома іституцій-
ними одиницями — називаються операціями. Як операції мо-
жуть розглядатися також і деякі економічні дії, виконувані ли-
ше однією інституційною одиницею, але схожі за характером;
за обопільною згодою — двома різними інституційними одини-
цями (наприклад, нарощення основного капіталу для власного
споживання). Вони є внутрішніми операціями або операціями,
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що виконуються всередині одиниці. Для економічного аналізу
діяльності кожної групи одиниць і макроекономічного аналізу
на національному рівні економічні операції подаються у вигляді
рахунків.

У системі національних рахунків моментом здійснення опера-
ції вважається момент виникнення зобов’язання (природно, у разі
зміни юридичного володіння активами), а не момент проведення
розрахунку, тобто йдеться про те, що операції відбиваються в
момент їх здійснення, а не платежу.

Операції з товарами та послугами характеризують похо-
дження (внутрішня продукція або імпорт) і використання (про-
міжне споживання, кінцеве споживання, капіталоутворення або
експорт) товарів та послуг. Товари та послуги завжди є результа-
тами виробничої діяльності або всередині країни, або за її межа-
ми в поточному чи попередньому періоді.

Операції з розподілу складаються з операцій, за допомогою
яких додана вартість, що її створено в процесі виробництва, роз-
поділяється між робочою силою, капіталом і урядом, та операцій,
пов’язаних з перерозподілом доходу і багатства.

Операції з фінансовими інструментами (або фінансові
операції) відносяться до чистого придбання фінансових акти-
вів або до чистого сальдо взятих зобов’язань за кожним видом
фінансового інструменту. Такі операції здійснюються як екві-
валент нефінансових операцій. Вони спричинюються до появи
економічних потоків, які мають не лише конкретний характер
(заробітна плата, податки, приріст основного капіталу), а й за-
безпечують створення, перетворення, обмін, трансферт або лі-
квідацію економічної вартості, а також породжують зміни в
обсязі, складі або вартості активів чи зобов’язань інституцій-
них одиниць.

Інші проведення за рахунками нагромадження охоплюють
операції та економічні потоки, які змінюють кількість або вар-
тість активів і зобов’язань. Вони включають споживання основ-
ного капіталу і придбання за відкиданням реалізації невиробле-
них нефінансових активів, відкриття чи вичерпання корисних
копалин або передання природних активів для здійснення еконо-
мічних дій.

Активи і зобов’язання є компонентами балансів усієї еконо-
міки й інституційних секторів, які відбиваються в балансових ві-
домостях. Активи і зобов’язання оцінюються в поточних цінах на
той час, якого стосується баланс. Балансова відомість показує за-
паси активів і зобов’язань, які є на визначену дату за кожною
одиницею чи сектором або економкою в цілому. Запаси пов’язані
з потоками: запаси є результатом нагромадження від попередніх
операцій та інших потоків і змінюються під впливом майбутніх
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операцій та інших потоків. Запаси фіксуються в момент, коли во-
ни використовуються, і фактично є результатом безперервних
надходжень і вилучень, а також тих чи інших змін у фізичному
обсязі або вартості, які трапляються в період наявності відповід-
ного активу чи зобов’язання.

Інституційна одиниця, скажімо, корпорація, може виробляти
різні види товарів і послуг.

Для докладного вивчення виробництва у СНР використову-
ється одиниця, яка крім основної (однорідної) діяльності може
охоплювати другорядні види діяльності. Оскільки необхідно по-
дати картину розподілу виробництва у просторі, ця одиниця має
зосереджуватися в одному місці або в розташованих поруч міс-
цях. Такою одиницею є підприємство.

Підприємства, які здійснюють одну й ту саму діяльність, згру-
повані в галузі згідно з Міжнародною стандартною галузевою
класифікацією видів економічної діяльності.

Розрізняють ринкові підприємства, які виробляють здебіль-
шого товари і послуги для продажу за цінами, що є економічно
значущими, і неринкові підприємства, які постачають більшість
товарів і послуг безплатно або за цінами, що не є економічно
значущими.

У системі функціонують:
• продукти — результати праці, що мають матеріально-

уречевлену форму;
• послуги — результати діяльності , які задовольняють певні

особисті і суспільні потреби, що не втілюються в продуктах; їх
поділяють на послуги матеріального і нематеріального ха-
рактеру;

• товари — продукти та послуги, призначені для продажу на
ринку;

• нетоварні послуги — послуги державних закладів і суспіль-
них організацій, які стосуються їх поточного споживання;

• трансферти — перерозподільні потоки доходів, що являють
собою однобічні безвідплатні передачі доходів як у грошовій, так
і в натуральній формі, здійснювані з метою перерозподілу дохо-
дів і заощаджень. При цьому не враховують потоки доходів, про-
дуктів та послуг у зворотному напрямі. Трансферти поділяють на
поточні і капітальні.

У СНР оперують поняттями ринкові товари і послуги, які
забезпечують одержання прибутку, та неринкові, які надаються
органами державного управління і некомерційними організація-
ми для задоволення індивідуальних потреб населення і колектив-
них потреб суспільства.

У СНР розрізняють категорії внутрішньої і національної еко-
номіки. Для розмежування цих категорій використовують такі
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поняття: економічна територія; резидент; центр економічних ін-
тересів.

Під економічною розуміють територію, якою адміністративно
керує уряд країни і в межах якої особи, товари і гроші можуть віль-
но переміщуватися.

Інституційні одиниці (домашні господарства, підприємства,
організації) вважаються резидентами певної країни, якщо центр
їхніх економічних інтересів пов’язаний з економічною територі-
єю країни. Практично до резидентів країни належать особи, які
проживають на її території, крім тих, що приїздять на відносно
короткий (менш ніж на рік) строк (артисти, туристи, спортсмени,
учені, сезонні робітники), а також членів іноземних посольств,
представництв, інших дипломатичних закладів, що містяться на
території країни.

Підприємства, які частково або повністю є іноземною власністю,
але здійснюють свою господарську діяльність у межах території
країни, класифікуються як резиденти. Проте, іноземні відділення та
філії підприємств-резидентів розглядаються як нерезиденти.

Внутрішня економіка охоплює діяльність на економічній те-
риторії країни як резидентів, так і нерезидентів; національна еко-
номіка — тільки резидентів незалежно від їх місцезнаходження:
на економічній території певної країни або за її межами.

Метою СНР є фіксування економічних потоків і запасів. По-
токи та запаси фіксуються в рахунках, причому кожний рахунок
стосується певного аспекту економічного життя.

Національні рахунки можуть бути подані кількома способами:
у вигляді балансу з надходженнями на одному боці та витратами
на іншому, у вигляді матриці, в якій кожний рахунок подано па-
рою, що складається з рядка та стовпця, а також у вигляді діаг-
рам і рівнянь.

Рахунки в СНР будуються за принципом подвійного запису,
тобто кожна операція має реєструватися двічі: як ресурс або змі-
на в зобов’язаннях і як використання або зміна в активах. Підсу-
мок за операціями, що зафіксовані як ресурси або зміни в зо-
бов’язаннях, і підсумок за операціями, що зафіксовані як види
використання або зміни в активах, мають збігатися, чим підтвер-
джується правильність складання всіх рахунків.

Загальний принцип у СНР полягає в тому, що операції між ін-
ституційними одиницями мають фіксуватися в тих випадках, ко-
ли постають вимоги і зобов’язання, тобто згідно з методом нара-
хувань.

Операція має фіксуватися за однією вартістю для всіх секто-
рів, які беруть участь в операції. Це стосується як активів, так і
зобов’язань. Операції оцінюються за фактичними цінами, які
узгоджені учасниками операції. За відсутності ринкових опера-
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цій оцінювання здійснюється відповідно до понесених витрат
(неринкові послуги, що їх надано державними установами) або
за допомогою цін на аналогічні товари чи послуги (житлові по-
слуги, які споживаються власниками житла).

Продукти та послуги, які не набирають товарно-грошової фор-
ми, оцінюють за ринковими цінами на аналогічні товари, що реа-
лізуються на ринку, або собівартістю, коли ринкова ціна відсутня
(послуги державних закладів, громадських організацій).

СНР містить такі рахунки:
• внутрішньої економіки: продуктів та послуг, утворення, ви-

користання доходів, капітальних витрат, фінансовий рахунок;
• «зовнішньоекономічних зв’язків» («решта країн світу»): по-

точних операцій, капітальних витрат, фінансовий рахунок.
Сукупність рахунків утворює зведені рахунки і відбиває від-

носини між національною економікою та економікою інших кра-
їн, а також відношення між різними показниками системи.

Рахунки поділяють на три класи:
1-й — призначені для характеристики економіки в цілому,

пропорцій між найважливішими макроекономічними величинами
та категоріями;

2-й — такі, що деталізують рахунки 1-го класу відносно показ-
ників виробництва, споживання і нагромадження національного
продукту; складаються для окремих галузей, товарів або груп то-
варів;

3-й — подають деталізацію рахунків 1-го класу відносно по-
казників доходів і видатків, фінансування видатків капітального
характеру; складаються для окремих секторів економіки.

Для кожного сектору внутрішньої економіки передбачено
складання набору рахунків — від рахунку виробництва до фінан-
сового; для різних галузей — складання рахунків продуктів та
послуг, виробництва і утворення доходів.

Рахунки групуються за трьома категоріями: поточні рахунки,
рахунки нагромадження та баланси (табл. 10.2).

Рахунок товарів і послуг (схема 1) характеризує ресурси (вну-
трішнє виробництво та імпорт) і використання (проміжне та кінце-
ве споживання, капіталоутворення, експорт) товарів і послуг.

Показники рахунку поділяють на такі групи: продукти і мате-
ріальні послуги; нематеріальні послуги.

Валовий випуск товарів і послуг та податки на продукти, чисті
податки на імпорт та проміжне споживання переносяться в цей
рахунок з рахунку виробництва; експорт та імпорт товарів і по-
слуг — з рахунку поточних операцій за зовнішньоекономічними
зв’язками; кінцеве споживання — із рахунку використання дохо-
дів; валове нагромадження основних фондів та зміни матеріаль-
них оборотних засобів — із рахунку капіталу.
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Таблиця 10.2
КЛАСИФІКАЦІЯ РАХУНКІВ СНР

Повна послідовність рахунків для інституційних секторів

1 2 3 4 5

Поточні рахунки 1. Рахунок виробництва 1. Рахунок виробництва

2. Рахунки розподілу і
використання доходу

2.1. Рахунки первинного
розподілу

2.1.1. Рахунок утворення
доходу

2.1.2. Рахунок розподілу
первинного доходу

2.1.2.1. Рахунок підпри-
ємницького доходу

2.1.2.2. Рахунок іншого
первинного доходу

2.2. Рахунок вторинного
розподілу доходу

2.3. Рахунок перерозпо-
ділу доходу в натураль-
ній формі

2.4. Рахунок викорис-
тання доходу

2.4.1. Рахунок викорис-
тання наявного доходу

2.4.2. Рахунок викорис-
тання скоригованого на-
явного доходу
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Продовження табл. 10.2

Повна послідовність рахунків для інституційних секторів

1 2 3 4 5

3. Рахунки нагрома-
дження

3.1. Рахунок капіталу

3.2. Фінансовий рахунок

3.3. Рахунки інших змін
в активах

3.3.1. Рахунок інших
змін в обсязі активів

3.3.2. Рахунки
переоцінки

3.3.2.1. Нейтральні хол-
дингові прибутки / збитки

Рахунки
нагромадження

3.3.2.2. Реальні холдин-
гові прибутки / збитки

4. Баланси 4.1. Початковий баланс

4.2. Зміни в балансіБаланси

4.3. Кінцевий баланс

Рахунки операцій

Рахунок товарів та по-
слуг

0. Рахунок товарів та по-
слуг

Рахунок інших країн світу (рахунок зовнішніх операцій)

Поточні рахунки 5. Інші країни світу 5.1. Зовнішній рахунок
товарів та послуг

5.2. Зовнішній рахунок
факторного доходу і по-
точних трансфертів

180



181

Закінчення табл. 10.2

Повна послідовність рахунків для інституційних секторів

1 2 3 4 5

5.3. Зовнішні рахунки
нагромадження

5.3.1. Рахунок капіталу

5.3.2. Фінансовий раху-
нок

Рахунки нагромадження 5.3.3. Рахунок інших
змін в активах

5.3.3.1. Інші зміни в об-
сязі активів

5.3.3.2. Рахунки пере-
оцінки

5.4. Рахунок зовнішніх
активів і зобов’язань

5.4.1. Початковий баланс

5.4.2. Зміни в балансі

Баланси 5.4.3. Кінцевий баланс

181
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Схема 1
РАХУНОК ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ

Використання Ресурси

Проміжне споживання Валовий випуск товарів та послуг

Кінцеве споживання на економічній
території Імпорт товарів та послуг

Валове нагромадження основних фондів Чисті податки на товари та імпорт

Зміна запасів матеріальних оборотних
засобів —

Експорт товарів та послуг —

Рахунок виробництва (схема 2) відбиває операції, що стосу-
ються процесу виробництва. Тут подається вартісна оцінка това-
рів і послуг для цілей проміжного та кінцевого споживання, що
дає змогу дістати одну з головних балансових статей СНР — до-
дану вартість, яка використовується при обчисленні ВВП вироб-
ничим методом. Валовий внутрішній продукт — це кінцевий ре-
зультат виробничої діяльності резидентних одиниць-виробників.
Його одержують як суму валового випуску продуктів та послуг у
цілому по території, податків на продукцію, чистих податків на
імпорт мінус проміжне споживання.

Схема 2
РАХУНОК ВИРОБНИЦТВА

Використання Ресурси

Проміжне споживання

Валова додана вартість

Споживання основного капіталу

Чиста додана вартість

Випуск

Відніманням від валового внутрішнього продукту споживання
основних фондів дістають чистий внутрішній продукт.

Рахунок виробництва призначено для виокремлення доданої
вартості як однієї з головних балансових статей СНР. У ресурсах
рахунку виробництва як надходження відбувається випуск, а як
використання — проміжне споживання та додана вартість. Вихі-
дні потоки рахунку такі: проміжне споживання, що подане вхід-
ним потоком рахунку товарів і послуг; додана вартість, подана
вхідним потоком рахунку утворення доходів (додана вартість, що
є балансовою статтею рахунку, подана в ньому і як валова додана
вартість, і як чиста додана вартість).
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Після завершення процесу виробництва починається процес
первинного та вторинного розподілу доходу, а також його пере-
розподілу.

Рахунок утворення доходу (схема 3) відбиває розподільні
операції, безпосередньо пов’язані з процесом виробництва. Ре-
сурсна частина рахунку складається з валової доданої вартості,
що на макрорівні є внутрішнім продуктом у ринкових цінах, і
субсидій з виробництва та імпорту. Субсидії — це поточні
трансферти, які держава надає господарським одиницям-рези-
дентам, котрі виробляють або імпортують продукти та ринкові
послуги, для здійснення впливу на їхні ціни або доходи і ство-
рення умов проведення певної економічної або соціальної полі-
тики. Використання включає елементи первинного розподілу ва-
лового внутрішнього продукту на оплату праці робітників,
податки на виробництво та імпорт, споживання основних фондів
і прибуток економіки.

Схема 3
РАХУНОК УТВОРЕННЯ ДОХОДІВ

Використання Ресурси

Компенсація за трудову діяльність Валова додана вартість

Податки на виробництво та імпорт Споживання основного капіталу

Субсидії («–») Чиста додана вартість

Валовий прибуток економіки (валовий
змішаний дохід)

Споживання основного капіталу

Чистий прибуток економіки (чистий
змішаний дохід)

Валовий прибуток економіки є балансуючою статтею рахунку
утворення доходів. Її дістають після відрахування з валового вну-
трішнього продукту в ринкових цінах оплати праці, а також чис-
тих податків на виробництво та імпорт (податки на виробництво
та імпорт з відрахуванням субсидії на виробництво та
імпорт).

Відрахуванням споживання основних фондів з валового при-
бутку дістають чистий прибуток економіки.

Споживання основних фондів являє собою частину вартості
основних фондів, використану в даному періоді в результаті
зношування, зокрема морального.

При визначенні прибутку економіки доцільно виділити окре-
мий показник — змішаний дохід. Змішаний дохід — це різновид
доходів, в яких поєднуються елементи оплати праці і прибутку.
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До них належать доходи (додана вартість за відрахуванням пода-
тків на виробництво) від особистої підприємницької діяльності
(без застосування найманої праці), особистого підсобного госпо-
дарства, прибутки осіб вільної професії, авторські гонорари
тощо.

Рахунки розподілу (схема 4) доходів відбиває розподіл і пе-
рерозподіл доходів країни на рівні економіки в цілому з ураху-
ванням відносин з іншими країнами.

Схема 4
РОЗРАХУНОК РОЗПОДІЛУ ПЕРВИННИХ ДОХОДІВ

Використання Ресурси

Доходи від власності Валовий дохід економіки (валовий
змішаний дохід)

Валові первинні доходи Споживання основного капіталу

Споживання основного капіталу Чисте перевищення від економічної ді-
яльності (чистий змішаний дохід)

Чисті первинні доходи Доходи від власності

Компенсація за трудову діяльність

Податки на виробництво та імпорт

Субсидії («–»)

У ресурсах показують як доходи від виробничої діяльності
(валовий прибуток економіки, оплата праці робітників, подат-
ки на виробництво та імпорт), так і інші види доходів, одер-
жані в результаті перерозподільних операцій з урахуванням
надходжень з інших країн (доходи від власності і поточні
трансферти).

У рахунках розподілу доходів на рівні економіки в цілому в
ресурсах відбиваються тільки поточні трансферти, одержані
від «решти країн світу», а при розрахунках за секторами внут-
рішньої економіки — поточні трансферти, одержані від усіх
секторів.

У використанні відображають субсидії, а також передачу до-
ходів від власності та поточних трансфертів іншим країнам.

Валовий національний дохід є балансуючою статтею рахунку
розподілу доходів. Його визначають як різницю між усіма одер-
жаними доходами (разом ресурсів) і переданими доходами, пока-
заними у використанні (субсидії, доходи від власності і поточні
трансфертні передачі).

Потоки доходів показують у рахунку на валовій основі. На-
приклад, якщо є, з одного боку, надходження, а з іншого — ви-
плати доходів від власності, вони будуть показані не як сальдо
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цих доходів, а окремо — відповідно в ресурсах і у використанні.
Тут відображаються процеси розподілу доданої вартості між влас-
никами робочої сили, капіталу та урядом з урахуванням відносин
з «рештою країн світу». Балансовою статтею цієї групи рахунків
є первинний дохід, який являє собою розмір доходів, утворюва-
ний в економіці після закінчення процесу виробництва, але до
початку перерозподілу цих доходів за допомогою податків та ін-
ших примусових і добровільних трансфертів між різними одини-
цями економіки (включаючи уряд). Крім того, ресурсом цього
рахунку є одержувані з боку інших економічних секторів доходи
від власності, що використовуються в рамках цього самого раху-
нку. У лівій частині рахунку відбиваються напрямки використан-
ня: доходи від власності (грошові платежі, сплачувані власника-
ми активів за їх надання в розпорядження інших інституційних
одиниць) і балансова стаття рахунку — первинні доходи (валові
та чисті). Оплата найманих працівників показується в сумі, яка
отримана домашніми господарствами, а податки на виробницт-
во — у сумі надходжень до Державного бюджету і позабюджет-
них фондів. У цьому рахунку відбиваються виплати і одержання
доходів від власності на позичені невиробничі та фінансові активи.

Після утворення первинних доходів починається процес вто-
ринного розподілу доходів.

Рахунок вторинного розподілу доходів (схема 5) охоплює
перерозподіл доходів через поточні трансфертні операції (у
грошовому та натуральному вираженні) як усередині країни,
так і з «рештою країн світу». Поточні трансфертні операції —
це однобічні перерозподільні потоки доходів, які не виклика-
ють потоків доходів у зворотному напрямі (сплата податків до
бюджету, надходження субсидій), а тому вони не пов’язані з
утворенням первинних доходів. Для сторони, яка одержує пото-
чні трансферти, на відміну від капітальних, вони не є джерелом
інвестування. Сторона, що сплачує, виплачує поточні трансфер-
ти за рахунок своїх поточних надходжень. Надання бюджетом
субсидій або дотацій також, як правило, не означає необхіднос-
ті повернення їх отримувачем. Результатом вторинного розпо-
ділу доходів за допомогою поточних трансфертних операцій у
грошовому вираженні є наявний дохід, який безпосередньо мо-
же або використовуватися на споживання, або спрямовуватися
на заощадження.

Ресурсами рахунку вторинного розподілу доходів є балансова
стаття «первинні доходи» рахунку розподілу первинних доходів,
а також усі види одержуваних трансфертів, податки на дохід,
власність, внески і виплати допомоги соціального характеру. У
лівій частині відображаються ті самі види трансфертів, але спла-
чувані.
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Схема 5
РАХУНОК ВТОРИННОГО РОЗПОДІЛУ ДОХОДІВ

Використання Ресурси

Поточні податки на дохід і власність Валові первинні доходи

Інші види поточних трансфертів: Інші види поточних трансфертів:

внески соціального характеру; внески соціального характеру;

допомога соціального характеру
(у грошовому вираженні);

допомога соціального характеру
(у грошовому вираженні);

численні поточні трансферти численні поточні трансферти

Валовий наявний дохід Чисті первинні доходи

Споживання основного капіталу Поточні податки на дохід і власність

Чистий наявний дохід Споживання основного капіталу

У рахунку перерозподілу доходів у натурі (схема 6) наяв-
ний дохід надходить як ресурс. Ресурси рахунку перерозподілу
доходів у натурі, крім наявного доходу, утворюють трансферти
соціального характеру в натурі (допомога, неринкові послуги,
як-от освіта, охорона здоров’я), що одержують домашні госпо-
дарства. У використанні цього рахунку відображаються ті самі
трансферти, але такі, що передаються урядовим і неприбутко-
вим установам.

Схема 6
РАХУНОК ПЕРЕРОЗПОДІЛУ ДОХОДІВ У НАТУРІ

Використання Ресурси

Трансферти соціального характеру в
натурі

Валовий наявний дохід

Скоригований валовий наявний дохід Споживання основного капіталу

Споживання основного капіталу Чистий наявний дохід

Скоригований чистий наявний дохід Трансферти соціального характеру в
натурі

Рахунки використання доходу: рахунок наявного доходу
(схема 7) і рахунок скоригованого наявного доходу (схе-
ма 8). Ці рахунки показують розподіл наявного і скориговано-
го наявного доходу на кінцеве споживання і заощадження. Пе-
рший рахунок показує наявне кінцеве споживання і
заощадження, другий — фактичне кінцеве споживання і за-
ощадження.
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Схема 7
РАХУНОК ВИКОРИСТАННЯ НАЯВНОГО ДОХОДУ

Використання Ресурси

Витрати на кінцеве споживання Валовий наявний дохід

Валові заощадження

Споживання основного капіталу Споживання основного капіталу

Чисті заощадження Чистий наявний дохід

Схема 8
РАХУНОК ВИКОРИСТАННЯ СКОРИГОВАНОГО НАЯВНОГО ДОХОДУ

Використання Ресурси

Фактичне споживання Скоригований валовий наявний дохід

Валові заощадження Споживання основного капіталу

Споживання основного капіталу Скоригований чистий наявний дохід

Чисті заощадження

Кінцеве національне споживання — це вартість продуктів та
послуг, які використовують безпосередньо для задоволення потреб
людей — як індивідуальних, так і колективних. Воно охоплює
споживчі витрати різних груп споживачів, які залежно від того, хто
фактично їх фінансує, групуються так: витрати на кінцеве спожи-
вання домашніх господарств, державних установ і громадських ор-
ганізацій, що обслуговують домашні господарства.

На рівні економіки країни наявний та скоригований наявний
дохід однакові, так само як і витрати на кінцеве та фактичне кін-
цеве споживання. Вони відрізняються тільки в разі розгляду
окремих секторів економіки.

У ресурсах рахунку відображується валовий наявний дохід,
що знаходиться в розпорядженні суспільства, у використанні —
витрати на кінцеве споживання домашніх господарств, держав-
них установ і громадських організацій, що обслуговують домаш-
ні господарства і валові національні заощадження.

Валовий наявний дохід у розпорядженні суспільства перено-
ситься з рахунків розподілу доходів.

Другою фазою економічного обороту є нагромаджувальні
операції, які відбуваються у блоці «Нагромаджувальні операції
або рахунки нагромадження».

Рахунки нагромадження. До них належать: рахунок капіта-
лу (схема 9); фінансовий рахунок (схема 10); рахунок інших
змін в обсязі активів; рахунок переоцінки.
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Схема 9
РАХУНОК КАПІТАЛУ

Зміни в активах Зміни в пасивах і чистій вартості

Валове капіталоутворення основного
капіталу

Чисті заощадження

Зміни в запасах Капітальні трансферти, що одержу-
ються (+)

Споживання основного капіталу Капітальні трансферти, що передають-
ся (–)

Чиста купівля землі та інших нество-
рених активів

Зміни в чистій вартості за рахунок за-
ощаджень і чистих капітальних транс-
фертів

Чисті позички («+»), чисті позики («–»)

Схема 10
ФІНАНСОВИЙ РАХУНОК

Зміни в активах Зміна в пасивах і чистій вартості

Золото і спеціальні права запозичення Золото і спеціальні права запозичення

Готівка та депозити Цінні папери, відмінні від акцій

Цінні папери, відмінні від акцій Готівка та депозити

Позики Позики

Акції та інші види пайових внесків Акції та інші види пайових внесків

Технічні страхові резерви Технічні страхові резерви

Інші види одержуваних рахунків Інші види сплачуваних рахунків

Чисті позички («+»), чисті позики («–»)

Рахунок капіталу слугує для відображення фінансового на-
громадження основного капіталу і зміни запасів матеріальних
оборотних коштів, включаючи перерозподіл капітальних активів
між секторами економіки та «рештою країн світу» у вигляді капі-
тальних трансфертів. Балансова стаття для цього рахунку — чис-
те кредитування або чисте заощадження.

У праву частину рахунку включають:
• чисті заощадження (переноситься з рахунку використання

доходів);
• капітальні трансферти, одержані від «решти країн світу»;
• капітальні трансферти, передані до «решти країн світу»

(наприклад, субсидії на будівництво об’єктів у інших країнах,
передача без відшкодувань основних фондів тощо).

У ліву частину входять різноманітні типи вкладень в активи:
• валове нагромадження основних фондів;
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• зміна запасів матеріальних оборотних засобів;
• чиста купівля землі та нематеріальні активи (сальдо купівлі

і продажу землі та нематеріальні активи — патентів, торгових
знаків, авторських прав);

• чисті кредити («+») або чисті борги («–») нації.
Остання є балансуючою позицією рахунку капіталу. Її визна-

чають як різницю між валовими заощадженнями, з одного боку, і
валовими нагромадженнями та чистою купівлею землі й немате-
ріальних активів — з іншого, плюс сальдо капітальних трансфер-
тів «решти країн світу». На рівні народного господарства чисті
кредити («+») або чисті борги («–») показують чисту кількість
ресурсів, яку держава надає в розпорядження «решти країн світу»
або яку «решта країн світу» надає державі.

Заощадження в цьому рахунку є одним із факторів, який впли-
ває на зміну чистої вартості.

Крім зміни чистої вартості за рахунок заощаджень і чистих
капітальних трансфертів, що відбивається у правій частині раху-
нку, рахунок капіталу дає змогу виявити чисті позички, які є ре-
зультатом перевищення зміни в чистій вартості над підсумком
зміни всіх активів, що відбиваються в лівій частині рахунку. Чис-
ті позички дають уявлення про кошти, які залишаються після
трансформації заощаджень в інвестиції (у вигляді основного ка-
піталу, збільшення запасів, придбання нестворених активів) і,
отже, можуть бути запропоновані як джерело фінансування ін-
шим країнам. На противагу чистим позичкам розмір чистих по-
зик характеризує нестачу коштів у країні, яка утворилася в ре-
зультаті того, що обсяг інвестицій перевищує внутрішні мож-
ливості країни, якими є заощадження і чисті капітальні
трансферти. Ця нестача може бути покрита тільки за рахунок ін-
ших країн. Щодо окремих економічних секторів, розмір чистих
позичок являє собою здатність того чи іншого сектору до фінан-
сування інших економічних секторів.

У фінансовому рахунку відбиваються операції з фінансовими
інструментами, у результаті чого відбувається, з одного боку,
зміна фінансових активів (ліва частина), а з іншого — зміна фі-
нансових зобов’язань (права частина).

Балансова стаття фінансового рахунку «чисті позички» або
«чисті позики», на відміну від рахунку капіталу, з’являється в
правій частині рахунку.

Чисті позички (чисті позики), що є вихідним потоком нагро-
маджувальних рахунків, є також вихідними потоками для групи
рахунків зовнішніх операцій.

Рахунки «решти країн світу» характеризують зв’язки еко-
номіки країни з економікою зарубіжних країн, які виявляються у
формі зовнішньоекономічної діяльності. Вони показують опера-
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ції нерезидентів з резидентними — інституційними (господарсь-
кими) одиницями. Операції цього рахунку складаються з позицій
зарубіжних країн і, в кінцевому підсумку, мають давати значення
чистого кредитування або чистого запозичення, що протилежне
відповідним статтям рахунків операцій з капіталом національної
економіки.

Зовнішньоекономічна діяльність — це експорт і імпорт то-
варів, послуг, прав інтелектуальної власності, міжнародна коопе-
рація та інша господарська діяльність за участі зарубіжних юри-
дичних осіб на території певної країни і вітчизняних організацій
за кордоном; транскорпораційний рух робочої сили, зарубіжних і
вітчизняних інвестицій; міжнародний туризм; зовнішньоекономі-
чні транспортні операції, а також інші економічні відносини, які
виникають у сфері міжнародного спілкування, у тому числі ті, які
не мають компенсаційного характеру.

Результати зовнішньоекономічної діяльності характеризують-
ся в трьох рахунках: поточних операцій, капіталу, фінансовому.

Особливе місце в аналізі економічних зв’язків посідають між-
галузеві баланси, які побудовані за схемою системи національних
рахунків (МГБ СНР). Це зумовлюється широкими можливостя-
ми, які вони надають для аналізу структури економіки, основних
вартісних і натурально-речових пропорцій, а також для визна-
чення напрямів і кількісних характеристик тенденцій розвитку,
проведення міжнародних зіставлень, оцінювання ефективності
управління.

Згідно із завданнями, що стоять перед економікою, аналіз
може бути розширений за рахунок більшої деталізації як по го-
ризонталі, так і по вертикалі. Так, по горизонталі може бути
розширено коло операцій за рахунок уведення додаткових ба-
лансових статей. По вертикалі це досягається введенням підсе-
кторів, наприклад поділом урядів на центральні і місцеві, виді-
ленням групи домашніх господарств, підприємств з різними
формами власності.

Яскравий приклад використання матричної форми в СНР —
це міжгалузевий баланс (таблиці «Витрати—випуск»). У матрич-
ному варіанті кожний рахунок подається набором парних рядків і
стовпців. На відміну від рахунків, у матрицях кожна операція
відбивається єдиним записом, який фіксується на перетині відпо-
відних стовпців і рядків. Перевага матричної форми полягає в
тому, що вона вельми інформаційно містка. А недолік — у тому,
що вона не дає змоги перевірити правильність складання рахун-
ків. Робиться спроба взаємоузгодити ці дві форми поданням зве-
дених рахунків у матричній формі.

Таблиці «Витрати—випуск» є комбінацією рахунків виробни-
цтва і доходів окремих виробників, яка узгоджена зі співвідно-
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шенням попиту і пропозиції, де випуск та імпорт, що становлять
загальний обсяг пропозиції, узгоджуються з проміжним спожи-
ванням домашніх господарств, урядових інститутів, нагрома-
дження.

Елементи та підсумки національних рахунків належать до си-
стеми показників, на основі яких проводять оцінку перспектив
розвитку. При цьому вирішують три проблеми: по-перше, оціню-
вання можливостей досягнення поставлених перед державою ці-
лей на базі наявних ресурсів; по-друге, поєднання завдань і засо-
бів для їх вирішення в часі; по-третє, досягнення поставлених
завдань найраціональнішим способом. Вирішення цих проблем
потребує вивчення динаміки під впливом основних факторів на
основі моделей економічного зростання, забезпечення економіч-
ної рівноваги в усіх ланках економіки, оптимізації розвитку за
певними критеріями. Як динамічні моделі, так і схеми оптиміза-
ції будуються на основі економічних показників, які визначають-
ся національними рахунками, і відповідних параметрів (техноло-
гічних, функціональних та фінансових). Ці параметри відбивають
закономірності, які властиві тим чи іншим зв’язкам, що визнача-
ються на основі національних рахунків або проведенням спеціа-
льних досліджень. Прикладом технологічних параметрів можуть
бути коефіцієнти прямих та повних витрат, які визначаються на
основі міжгалузевого балансу, коефіцієнти капітало- та трудоміс-
ткості продукції, коефіцієнти імпорту. До функціональних пара-
метрів належать, наприклад, коефіцієнти еластичності попиту від
доходів; до фінансових параметрів — ставки оподаткування, ко-
ефіцієнти самофінансування інвестицій підприємствами, ставки
облікового процента.

Велике значення має складання національних рахунків — не
лише річних, але й внутрішньорічних, зокрема квартальних. Їх
використовують для аналізу поточного стану економіки, а також
для прогнозу на майбутнє. Наявність квартальних даних дає мо-
жливість вирізнити та вивчити коливання найважливіших показ-
ників розвитку економіки і тим самим зробити висновок про те,
чи є поточні зміни кон’юнктури сезонними, чи вони характери-
зують поворотні пункти динаміки народного господарства. Наяв-
ність квартальних рахунків на відміну від річних розширює мож-
ливості не тільки прогнозу, але й перевірки ефективності
окремих заходів і коригування прийнятих програм. Ці дані до-
зволяють поліпшити систему організації поточної інформації на
основі зведення прибутків та витрат. Наявність балансових
зв’язків дозволяє використати національні рахунки для оцінки
точності та контролю за якістю інформації, яку одержують із різ-
них джерел і різними засобами. Квартальні дані полегшують та
прискорюють обробку річних даних.
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Міжнародні порівняння, як правило, здійснюються на підставі
річних даних. При цьому порівнюють структурні співвідношен-
ня, наприклад частку доходу на споживання, частку вітчизняних
заощаджень у валових інвестиціях, частку урядового споживання
в загальному споживанні нації, частку різних секторів у валовому
внутрішньому продукті, показники відносного значення зовніш-
ньої торгівлі для економіки країни, співвідношення приватного
та державного секторів тощо.

Міжнародні статистичні порівняння дають змогу визначити
місце країни у світовому співтоваристві, з’ясувати реальні пари-
тетні співвідношення купівельної спроможності валют, виявити і
порівняти ефективність національних економік, а також реальні
фінансові можливості країн, зокрема щодо формування бюджетів
міжнародних організацій, проаналізувати кон’юнктуру ринків і
визначити рівень міжнародної економічної інтеграції.

Отже, за допомогою інформації, здобутої на підставі системи
національних рахунків, можна виявити кількісні взаємні зв’язки і
пропорції, що стосуються галузевої структури утворення і викори-
стання народногосподарських ресурсів, матеріальних благ і по-
слуг; схарактеризувати утворення, розподіл і використання дохо-
дів, перерозподіл їх між секторами і галузями економіки, розподіл
на кінцеве споживання і заощадження; виконати аналіз джерел ка-
піталоформувань і їх використання на нагромадження, приріст за-
пасів, купівлю землі тощо; дати оцінку фінансових активів і паси-
вів для вивчення умов формування ринку цінних паперів; схарак-
теризувати рух капіталу по територіях, взаємовідносини
регіональних бюджетів, перерозподіл фінансових і кредитних ре-
сурсів; проаналізувати формування нових фінансово-економічних
відносин в умовах зростання самостійності підприємств у економі-
чних зв’язках із закордоном; дати оцінку взаємовідносин з іншими
країнами, зокрема на базі платіжного балансу; здійснити порівня-
льний аналіз щойно перелічених, а також інших кількісних харак-
теристик, темпів і пропорцій України та інших країн згідно з при-
йнятим Статистичним бюро ООН проектом міжнародних
порівнянь.

Для дослідження економіки країни на підставі показників
СНР використовують моделі, які враховують вплив на економіку
ВВП і змін у функціонуванні окремих секторів національної еко-
номіки, співвідношення між сукупними видатками на споживан-
ня та інвестиції, урядових видатків, зарубіжних операцій. При
цьому враховують зв’язки, що визначають параметри процесу
кругообігу доходів і видатків у окремих економічних секторах.

На цій основі формуються критерії, будуються моделі, які ві-
дображають рівень видатків, що регулюють наміри різних секто-
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рів при певному рівні ВВП. До більшості моделей входять такі
екзогенні (задані ззовні) змінні, які можуть бути об’єктом  урядо-
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вого регулювання, наприклад урядові видатки і податки. Якщо
структура економічного процесу відома заздалегідь, державні ор-
гани впливають на значення цих змінних, можуть зробити екзо-
генні змінні такими, що відповідають наперед передбаченим ці-
льовим показникам.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. Поясніть, що ви розумієте під системою національних рахунків?
2. Які класифікації та групування використовуються в системі наці-

ональних рахунків?
3. У чому відмінність між інституційними одиницями й інституцій-

ними секторами?
4. У чому сутність активів і зобов’язань?
5. Як оцінюють операції?
6. Дайте загальну характеристику національних рахунків.
7. Наведіть повну послідовність національних рахунків.
8. У чому різниця між рахунком капіталу і фінансовим рахунком?
9. Дайте характеристику рахунку «решта країн світу».
10. Яким чином можна використати систему національних рахунків

для аналізу зв’язків у економіці?

11. СТАТИСТИКА НАЦІОНАЛЬНОГО БАГАТСТВА

11.1. Поняття, значення та завдання статистичного
вивчення національного багатства

Людське суспільство, незалежно від його масштабів, може іс-
нувати лише в тому разі, якщо додержує певних економічних за-
конів. Бажання окремих осіб, груп людей чи цілих країн нехтува-
ти об’єктивно існуючими законами призводить, як учить історія,
до необхідності болісних зрушень у суспільстві, щоб зрештою
пристосуватися до цих законів. Результатом такої «перебудови»
найчастіше є штучне зменшення кількості споживачів за допомо-
гою концтаборів, війн, голодної смерті з метою приведення її у
відповідність до зменшеного обсягу життєвих благ.

Як ми знаємо з економічної історії, виробництво необхідної
кількості матеріальних благ та послуг забезпечується підтриман-
ням на відповідному рівні процесу їх відтворення. І хоча цей
процес безперервний, відправним пунктом його є створення не-
обхідних елементів для виробництва матеріальних благ. Ніяк не
применшуючи значення послуг та створення багатства в грошо-
вому вигляді, все ж доводиться констатувати той беззаперечний
факт, що без матеріальних благ ні послуг, ні грошей не існує.
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З огляду на це, говорячи про елементи виробництва, можна
зробити висновок, що основним елементом (і фактором) вироб-
ництва є праця, яка забезпечує здійснення цього процесу лише в
разі її об’єднання з уречевленими факторами виробництва — за-
собами виробництва, за допомогою яких праця впливає на пред-
мет праці для створення продукції. Тобто загалом під уречевле-
ними факторами виробництва розуміють засоби виробництва та
предмети праці. Але існування суспільства не обмежується лише
періодом участі його членів у процесі виробництва. Для відтво-
рення фізичних та моральних сил суспільство, як ми знаємо,
створює і підтримує функціонування соціальної сфери: житлово-
комунального господарства, системи охорони здоров’я та освіти,
управління, безпеки тощо. А це також потребує наявності певних
уречевлених елементів: будівель, споруд, устаткування і т. ін. В
умовах ринкової економіки створення чи видобуток необхідних
суспільству матеріальних цінностей потребує залучення фінансо-
вих ресурсів, наявність яких є первинною передумовою забезпе-
чення виробництва уречевленими засобами та предметами. Облік
і аналіз цих уречевлених елементів, необхідних для існування су-
спільства, виконує статистика національного багатства. Стати-
стика національного багатства — це система показників, за
допомогою яких вимірюють наявні та нагромаджені в країні цін-
ності, призначені для підтримання безперервності та розширення
процесу суспільного відтворення. Показники національного ба-
гатства за найважливішими елементами (у цілому і на душу на-
селення) є найістотнішими характеристиками суспільно-еконо-
мічного розвитку, досягнутого країною.

Структуру національного багатства згідно з СНР Євростату
зображено на рис. 11.1.

У зв’язку зі специфікою формування та функціонування фі-
нансових засобів, насамперед — зміною вартості їх окремих еле-
ментів під впливом кон’юнктурних факторів фінансового ринку,
ця складова національного багатства буде розглянута в розділі
«Статистика фінансів». У цьому ж розділі спинимося на іншій
його складовій — матеріальних засобах. Обсяг, структура та ефе-
ктивність їх використання (виключаючи, звісно, майно населен-
ня, яке є специфічним елементом, і на відміну від інших відіграє
у відтворенні пасивну роль) впливають на основні темпи й про-
порції розвитку країни, зростання національного доходу та рівня
життя населення. На визначення цих характеристик національно-
го багатства і спрямована, насамперед, система статистичних
показників, які можуть бути об’єднані в такі групи: 1) обсягу і
структури; 2) відтворення складових; 3) динаміки національного
багатства в цілому та його складових елементів; 4) розміщення
по території.
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Рис. 11.1. Структура національного багатства (згідно з СНР Євростату)

Зрозуміло, що в статистиці національного багатства, де
об’єднуються в окремі групи різнорідні елементи, можуть бути
використані лише вартісні показники. Цей підхід не тягне за со-
бою ускладнень при обчисленні обсягу та структури національ-
ного багатства. Адже в цьому разі використовуються моментні
показники обсягу окремих матеріальних благ qi та відповідних їм
цін рі за станом на одну й ту саму дату для всіх складових розра-
хунку, і ми дістаємо значення вартості національного багатства:

∑=
=

n

i
iiqpQ

1
.

Таку оцінку називають оцінкою в діючих цінах. У СНР показ-
ники національного багатства на початок періоду називають за-
пасами. Пов’язуючи їх з показниками поточних операцій, які на-
зивають потоками, дістають дані на кінець періоду як нагромад-
ження для наступного циклу відтворення. Як уже зазначалося на
початку розділу, у цьому разі показники національного багатства
грають провідну роль у всій системі статистичної інформації кра-
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їни. Причому в СНР ці дані наводяться за залишковою вартістю
(про яку докладніше буде сказано далі), відбиваючи результати
«чистого» нагромадження.

При вивченні динаміки та при міжнародних порівняннях оці-
нка в діючих цінах непридатна. Адже відмінності, що виникають,
можуть бути зумовлені не тільки різницею в обсязі складових, а й
різницею в рівнях цін:

( )∑ ∑ ∆=− qpQqpqp ,0011 .

З метою елімінування впливу непропорційної зміни цін на
окремі складові національного багатства СНР рекомендує щоріч-
но переоцінювати національне багатство в сучасні (діючі) ціни за
допомогою спеціальних індексів цін, тобто щороку обчислювати
ці складові за відновлюваною вартістю:

∑∑ =
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або використовувати розрахунки в порівняльних цінах певного базо-
вого року, у цінах якого обчислюються всі зведені економічні пока-
зники системи. Використання порівняльних цін дозволяє елімінува-
ти їх вплив при порівнянні вартості національного багатства:

( )qQqpqp ∆=∑−∑ 0010 .
Відносні зміни вартості національного багатства в динаміці

відбивають індекси:
вартості національного багатства

∑
∑=

00

11

qp
qpIQ

(він перебуває під впливом зміни цін і обсягу матеріальних за-
собів);

фізичного обсягу національного багатства

∑
∑=

00

10

qp
qpIq

(при його розрахунку елімінується вплив зміни цін).

11.2. Статистика природних ресурсів

Як складовий елемент національного багатства природні ре-
сурси потребують докладного статистичного аналізу. Розвиток
науки і техніки зумовлює зростаючий вплив людини на природу.
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Ураховуючи те, що такий вплив має переважно негативний і не-
виправданий характер, це спонукає дбайливіше ставитися до на-
вколишнього середовища. Тому, поряд із завданнями обліку, роз-
рахунку структури та вивчення використання в народногоспо-
дарських інтересах природних ресурсів метою статистичного
дослідження постає також вивчення характеру техногенного
впливу людини на довкілля, облік кількісних та якісних змін у
ньому. Масштаби антропогенного (тобто зумовленого господар-
ською діяльністю людини) впливу на природу величезні. Щороку
під час переорювання полів, провадження гірничовидобувних
робіт та різного будівництва переміщуються, у середньому, 4 тис.
км3 ґрунтів, з надр землі видобувається 100 млрд т руди, палив-
них копалин та будівельних матеріалів, на поля вноситься близь-
ко 300 млн т отрутохімікатів, на господарські потреби забираєть-
ся 12% річкового стоку.

Комплекс питань, пов’язаних зі станом природи, постає на рі-
зних рівнях і часто має міжнародний, планетарний характер. Цю
проблему нині вивчають багато важливих авторитетних міжна-
родних організацій — ООН та її підрозділи (ЮНЕСКО, ФАО),
Міжнародна рада наукових союзів (МРНС), Всесвітня організація
охорони здоров’я та інші.

Взаємостосунки людини і природи мають будуватися на заса-
дах раціонального природокористування. Масштаби освоєння
людською діяльністю природних ресурсів не повинні перевищува-
ти швидкості їх оновлення, а засвоєння природних комплексів має
враховувати стійкість їх внутрішньої структури. Відходи, що ви-
никають у виробництві, мають нейтралізуватися або ліквідуватися
так, аби не забруднювати середовище, а також необхідно викорис-
товувати корисні компоненти, що є у відходах. Отже, раціоналіза-
ція природокористування передбачає розгляд природних процесів
і виробничої діяльності як єдиної біоекономічної системи.

Істотне погіршення якості навколишнього середовища, яке
значною мірою зумовлене зростанням масштабів антропогенного
впливу, зумовило потребу формування статистики навколиш-
нього середовища, дані якої мають забезпечити об’єктивне уяв-
лення про обсяги природних ресурсів, якість навколишнього се-
редовища, інтенсивність та напрямки техногенного навантаження
на природу.

Статистика навколишнього середовища є міжгалузевою за
своїм характером. Її інформація використовується для розробки
та оцінки виконання соціально-економічних програм, вирішення
питань економічної політики. Вона описує стан та тенденції змі-
ни навколишнього середовища, до якого належать повітря, вода,
ґрунт/земля, біота, що містяться в цих компонентах, а також на-
селені пункти.
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У 1972 році на засіданні Генеральної Асамблеї ООН уперше
були визначені головні напрямки та принципи діяльності різних
держав і закладені основи для розвитку міжнародного співробіт-
ництва в галузі статистики навколишнього середовища. Крім то-
го, була заснована спеціальна програма ООН з навколишнього
середовища (ЮНЕП), одне з довгострокових завдань якої поля-
гало в розробці загальної системи показників статистики навко-
лишнього середовища, яка узагальнила б досвід різних країн і за-
безпечила б порівняння національних даних.

Побудова системи показників статистики навколишнього се-
редовища ґрунтується на використанні моделі «навантаження—
стан—реакція», згідно з якою стан навколишнього середовища та
окремих його компонентів визначається впливом соціально-
економічної діяльності людини і реакцією суспільства, яка спря-
мована на запобігання та зменшення наслідків цієї діяльності. За-
значена система показників складається з таких підсистем:

1) показники навантаження;
2) показники стану навколишнього середовища;
3) показники реакції суспільства;
4) показники запасів та фондів окремих компонентів навко-

лишнього середовища.
Показники навантаження поділяються на показники антро-

погенного та природного навантаження. Щоб оцінити антропо-
генне навантаження на довкілля, застосовують показники:

• видобутку (збору врожаю) окремих природних ресурсів;
• що характеризують кількість викидів і скидів забруднюючих

речовин та відходів у атмосферне повітря, водні ресурси та в землю;
• що характеризують кількість використовуваних біохімічних

речовин (природних та хімічних добрив, пестицидів) за розміром
площі та інтенсивністю їх використання.

Природне навантаження на компоненти навколишнього сере-
довища вивчається за допомогою показників, що відбивають ма-
сштаби та інтенсивність природних явищ і стихійного лиха, тако-
го як засуха, повінь, землетрус, які негативно впливають на
навколишнє середовище.

Показники стану навколишнього середовища використо-
вують для характеристики наслідків антропогенного та природ-
ного впливу на довкілля:

• показники, що відбивають кількісні зміни в природних ре-
сурсах, а саме біологічних, відновлюваних та невідновлюваних.
До них належать показники зміни площі посівів сільськогоспо-
дарських культур, популяції домашніх тварин, окремих популя-
цій рибних запасів, видів флори та фауни тощо. Для розрахунку
таких показників застосовується підхід, що базується на оцінці
зміни запасів;
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• показники якості навколишнього середовища визначають
фактичні якісні властивості повітря, води та землі, які виража-
ються показниками концентрації окремих видів забруднюючих
речовин. Для такої оцінки використовується підхід, що полягає в
порівнянні рівнів фактичної концентрації забруднюючих речовин
зі значеннями їх нормативних показників — гранично допусти-
мих концентрацій (ГДК), перевищення яких призводить до різ-
них порушень стану здоров’я людей, негативно впливає на умови
існування тварин і рослин;

• показники стану здоров’я населення, такі, наприклад, як за-
хворюваність. Особлива увага приділяється вивченню стану здо-
ров’я дітей та немовлят, які найбільше потерпають через погір-
шення стану навколишнього середовища.

Показники реакції суспільства на наслідки впливу соціаль-
но-економічної діяльності та природних явищ на навколишнє се-
редовище характеризують реакцію, що має на меті змінити спря-
мованість несприятливих тенденцій завдяки досягненню рівно-
ваги у співвідношенні діяльності суспільства, підтримання
здоров’я екологічних систем та сталості у використанні природ-
них ресурсів. Ці показники поділяються на такі групи:

• показники, що безпосередньо описують заходи з охорони
навколишнього середовища;

• показники витрат на реалізацію заходів з охорони навколи-
шнього середовища.

До заходів, спрямованих на охорону навколишнього середо-
вища, належать:

1) заходи з відновлення деградованого довкілля та окремих
його компонентів;

2) проведення досліджень із проблем забруднення навколиш-
нього середовища та спостереження за забрудненням;

3) заходи із захисту та збереження природи;
4) заходи, пов’язані зі створенням державних структур для

контролю за забрудненням.
Показники запасів і фондів окремих компонентів навко-

лишнього середовища та кадастру екосистем дають оцінку за-
пасів природних ресурсів та фондів населених пунктів і їх зміни
внаслідок соціально-економічної діяльності суспільства. Ці пока-
зники будуть розглянуті під час вивчення окремих видів природ-
них ресурсів.

Статистика навколишнього середовища не є завершеною. З
появою різноманітних проблем, що пов’язані зі станом, розвит-
ком окремих компонентів навколишнього середовища, а також
постійним зростанням розмірів соціально-економічної діяльності
суспільства, статистика навколишнього середовища постійно
вдосконалюється.
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Оскільки окремі види природних ресурсів значно різняться
між собою як за натуральною формою, так і рівнем та напрямка-
ми залучення до народногосподарського обороту, статистичні
показники, необхідні для їх оцінки та характеристики, є вузько-
спеціалізованими. Єдиної загальноприйнятої класифікації природ-
них ресурсів у статистиці не існує. Нині вони вивчаються в розрі-
зі укрупнених груп: 1) земельні фонди; 2) багатства надр; 3) водні
ресурси; 4) лісові ресурси; 5) гідроенергоресурси.

З огляду на це при вивченні системи показників статистики
природних ресурсів розглядаються окремі підрозділи цієї системи.

Показники статистики земельного фонду.
Існування й розвиток людського суспільства незалежно від

його соціально-економічного устрою нерозривно пов’язані з зем-
лею — цим найважливішим компонентом зовнішнього середо-
вища, роль якого в житті людей багатогранна. Зокрема, земля є
головним засобом виробництва в сільському господарстві, а та-
кож виконує функцію територіального базису і в інших галузях
народного господарства. Більш того, земля є загальною основою
існування людини, оскільки земля — це не тільки матерія, тобто
земні території, а й вода, надра, рослинність і т. ін. Уся земельна
площа країни або певного регіону, включаючи внутрішні води,
становить земельний фонд. Сукупність даних про правовий,
природний та господарський стан землі має назву земельного
кадастру. Структура кадастру передбачає той необхідний набір
статистичних показників, кількісна інформація про які наповнює
земельний кадастр конкретним змістом. Нині сфера кадастрового
обліку обмежена землею сільськогосподарського призначення.
Тому статистика земельних ресурсів є одним з розділів сільсько-
господарської статистики. Докладну інформацію про земельні
ресурси містить Державна земельна книга району (або міста). У
ній зазначені землекористувачі (підприємства, організації або
окремі особи), структура земель за якістю, за аграрно-виробни-
чими групами з урахуванням фізико-хімічних особливостей,
що дозволяє обчислити питому вагу найважливішої частини
земельних ресурсів — оранки — з урахуванням того, яка час-
тина з них у цей час використовується в сільському господарс-
тві, а яка — ні.

Крім характеристики складу і структури земельного фонду
показники земельних ресурсів також виражають динаміку вклю-
чення в господарський оборот нових земель, трансформацію
освоєних земель та їх рекультивацію. Особливо велике значення
для контролю за використанням земельних ресурсів мають пока-
зники їх трансформації, причому найбільший інтерес становлять
показники відводу продуктивних земель з різною несільськогос-
подарською метою.
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Зміна якості земель також може бути оцінена в динаміці. При
цьому вирізняють зміни, які відбуваються під впливом натураль-
них процесів та результатів господарської діяльності людини. Це
пов’язано з тим, що виробнича сила землі як засобу виробництва,
її цінність з промислового, рекреаційного та інших поглядів є ка-
тегоріями, не сталими в часі. Якість земельних ресурсів може по-
ліпшитися завдяки цілеспрямованому впливу на них людської ді-
яльності, але може й погіршитись через значне забруднення
землі. Таке погіршення якості земельних ресурсів має кількісно
відбиватися у зниженні показника економічної оцінки, що буде
мірою втрат, які нанесені народному господарству забрудненням
цього найважливішого компонента зовнішнього середовища.

Цінність такого показника полягає в тому, що, по-перше, він
дозволяє цілеспрямовано планувати витрати на землеохоронні
заходи і спрямовувати їх передовсім на охорону тих земель,
втрати від забруднення яких особливо великі; по-друге, дає мож-
ливість раціональніше розв’язувати питання розміщення промис-
лових підприємств, уникаючи їх концентрації в районах з висо-
ким показником втрат від забруднення землі.

Показники статистики лісових ресурсів. Значення лісів ве-
лике і багатогранне. Як найважливіший планетарний акумулятор
живої речовини ліси підтримують вуглеводневий та кисневий ба-
ланс землі, впливають на біологічний кругообіг ряду хімічних
елементів. Ліси значно впливають на кліматичні умови різних
географічних зон, на циркуляцію тепла в атмосфері, на запас во-
логи в ґрунті, води в ріках та озерах. Лісові насадження значною
мірою не дають змоги розширюватись водній та вітровій ерозії.

Ліси мають велике санітарно-гігієнічне значення: крони дерев
не тільки затримують тверді пильові частинки, а й детоксують рі-
зні газоподібні інгредієнти. Зі зростанням урбанізації підвищу-
ється культурно-естетичне значення лісів: вони все більшою мі-
рою стають місцем відпочинку та туризму, а позитивний вплив
лісу на здоров’я та зростання працездатності людини загальнові-
домий. У лісі багато ягід, лікарських рослин, горіхів, він є місцем
проживання цінних промислових тварин та птахів.

Статистика лісового господарства, котра має інформацію про
наявність, кількісний та якісний стан лісових ресурсів і їх охорону,
розглядає ліси передусім як економічний ресурс. На підставі пока-
зників лісового господарства розробляють плани розвитку лісово-
го господарства та лісової промисловості, організують лісогоспо-
дарське виробництво і лісоексплуатацію. Багато в чому виконання
цих завдань визначається породним та віковим складом лісонаса-
джень. Саме тому облік лісів проводять залежно від їх народно-
господарського призначення, місцезнаходження та виконуваних
природоохоронних функцій. Розрізняють три групи лісів.
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До першої групи належать ліси, що мають таке значення:
• водоохоронне (заборонені зони вздовж водних об’єктів, а та-

кож заборонені смуги лісів, що зберігають нерестилища цінних
промислових риб);

• захисне (лісові смуги вздовж шляхів, протиерозійні ліси);
• санітарно-гігієнічне та оздоровче (зелені зони навколо міст,

курортів та джерел водопостачання), а також заповідники, націо-
нальні та природні парки, приальпійські ліси.

До другої групи належать ліси районів з розвиненою мережею
транспорту, великою кількістю населення, тобто ті, що мають
обмежене експлуатаційне значення.

Третя група об’єднує ліси багатолісових районів.
Для лісів різних груп установлено різний режим користуван-

ня. Так, у лісах першої групи вирубування насаджень обмежене,
а ліси третьої групи здебільшого мають задовольняти потреби
народного господарства щодо деревини без втрат захисних якос-
тей лісів.

Найдокладніша інформація про кількісний та якісний стан лі-
сових масивів міститься в матеріалах періодичного обліку лісо-
вого фонду. Під лісовим фондом розуміють землі, що вкриті або
не вкриті лісами, але призначені для потреб лісового господарст-
ва, тобто площі, на яких мають бути вирощені ліси: вигорілі ді-
лянки, площі загиблих лісів, галявини, розріджені частини лісо-
вих насаджень тощо. Такий облік провадиться, як правило, один
раз на 5 років. При цьому весь лісовий фонд поділяється за кате-
горіями земель на лісову та нелісову площі; остання включає в
себе невикористані в лісовому господарстві площі усередині лі-
сового фонду (шляхи, канави, болота, яруги і т. ін.) з виокрем-
ленням груп та категорій лісів. Запаси лісонасаджень класифіку-
ють за віковими групами та переважними породами (хвойні,
м’яколистяні, твердолистяні), класами та категоріями стиглості
(молоді, приспілі, спілі та перестійні ліси).

На базі цих показників можуть бути розроблені важливі уза-
гальнюючі характеристики території та лісу:

• лісистість території: відношення площі лісу до площі регіону;
• лісові насадження на душу населення, м3;
• вкрита лісом площа зеленої зони на одну особу, га;
• загальний середній приріст лісу — усього, у тому числі за

групами порід, тис. м3;
• середній приріст на 1 га вкритої лісом площі, м3/га.
Отже, статистика лісових ресурсів дозволяє характеризувати на-

явність, склад, стан, рух, відтворення і використання лісового фонду.
На відміну від інших видів природних ресурсів корисні копа-

лини не відновлюються, а потреба щодо них безперервно збіль-
шується. Це потребує дбайливого ставлення до багатств надр.
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Показники статистики корисних копалин. Головне завдання
обліку корисних копалин — отримання повних та достовірних да-
них про стан мінерально-сировинної бази підприємства, галузі та
країни на початок кожного року, рівень розвіданості та підготовле-
ності родовищ до промислового засвоєння, забезпеченість гірничо-
добувних підприємств розвіданими запасами. Запаси корисних ко-
палин обліковуються згідно з класифікацією, за якою залежно від
народногосподарського значення вони поділяються на дві групи, що
підлягають роздільному обліку — балансові та позабалансові.

Балансові — це запаси, використання яких економічно доці-
льне і які відповідають кондиціям, що встановлюються для під-
рахунку запасів у надрах. До позабалансових належать запаси,
використання яких при досягнутому технічному рівні економічно
недоцільне через їх малу кількість, малу потужність покладів, ни-
зький вміст цінних компонентів, але які згодом можуть стати
об’єктом промислового засвоєння.

Облік наявності і руху запасів відбивається статистикою в
балансі запасів, що складається для кожного виду корисних ко-
палин. У них ураховується наявність запасів на початок року з
розподілом за рівнем розвіданості, придатності для промислового
використання. Рух запасів характеризують показники видобутку
та втрат корисних копалин за рік, зміни запасів за рік у зв’язку з
розвідувальними роботами, зміною кондицій, переоцінюванням
та з інших причин. У балансах ураховується забезпеченість дію-
чих, а також тих, що будуються або проектуються, гірничодобу-
вних підприємств розвіданими запасами мінеральної сировини.

Показники статистики водних ресурсів. Водні ресурси —
це запаси поверхневих та підземних вод, а також інших водних
об’єктів. Державний фонд водних ресурсів країни включає ріки,
озера, водосховища, ставки, канали, підземні ріки.

Статистика водних ресурсів має забезпечити урядові органи,
органи управління та планування необхідною інформацією, що
відбиває водозабезпеченість окремих районів країни, водоспожи-
вання (забір води), використання води в розподілі за галузями,
призначенням, видами водних об’єктів, характеризувати обсяг
скинутих стоків за водокористувачами і рівень забрудненості
стоків, а також заходи щодо захисту водних ресурсів від забруд-
неності й ефективність цих заходів. Інакше кажучи, статистика
водних ресурсів за допомогою системи показників має характе-
ризувати наявність і використання водних ресурсів, а також зміну
їх стану, що виникає під впливом господарської діяльності лю-
дини і заходів щодо охорони водних ресурсів.

Показники, що характеризують водозабезпеченість конкретної
території і якість води, обчислюються на підставі даних спеціа-
льних обстежень. Головні серед них такі:
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• запас води, тис. м3, усього та за видами поверхневих стоків рік;
• запас води в розрахунку на одну особу, на 1 км2 території.
Критерій чистоти поверхневої води встановлюється за сумою

якісних показників, що використовуються для оцінки придатнос-
ті її для різних водокористувачів.

Показники інших розділів статистики водних ресурсів обчис-
люються за даними статистичної звітності. Для характеристики
водоспоживання встановлюють загальний забір води та її вико-
ристання за напрямами використання, а також втрати. Обсяг сто-
ків розраховується за якістю очищення, а також кількістю забруд-
нювачів (у тоннах), за окремими інгредієнтами в стоках.
Провадиться також облік кількості, потужності та ефективності
роботи очисних споруд. Статистичні дані розробляються як у те-
риторіальному, так і галузевому розрізах. При цьому широко ви-
користовується метод угруповань.

Узагальнуючими показниками в статистиці природних ресур-
сів можуть бути тільки вартісні показники. Даючи економічну
оцінку природних ресурсів, застосовують два методи: затратний
(оцінювання в ресурсі результатів праці) та рентний (оцінювання
можливих доходів від ресурсу), а також різні їх комбінації.

Основи трудового (затратного) методу закладені були С. Т. Стру-
міліним, хоча він і обмежився лише встановленням розміру ви-
трат на первинне освоєння ресурсів без урахування витрат на
підтримання їх відтворення в процесі експлуатації. Тобто обчис-
лювалась сукупність затрат праці на освоєння природного ресур-
су. При використанні цього методу зберігається єдність підходу
до оцінювання всіх елементів національного багатства як спожи-
вчих вартостей, що беруть участь у відтворенні. Але водночас
вони не дістають вартісного вираження, необхідного для обміну
на ринку. Найважливішими джерелами інформації про прямі та
непрямі затрати праці є міжгалузеві баланси.

Сутність рентного методу полягає в установленні доходів від
природного ресурсу на базі розробки диференційованої ренти.
Цей метод почав застосовуватися ще в 30-ті роки для оцінювання
сільськогосподарських угідь та інших природних ресурсів у ба-
лансі народного господарства колишнього СРСР за 1923—1924
рр. Розрахунки виконувались розкладанням приросту національ-
ного доходу з виділенням доходів від цих природних ресурсів. На
цих самих принципах виконано більшість повоєнних переоцінок,
які дозволили оцінити роль природного фактора в реальних фі-
нансових операціях. Тут на допомогу прийшла інформація кадас-
трів ресурсів, про які йшлося раніше.

Але й перший, і другий методи оцінювання природних ресур-
сів потребують у нашій країні подальшого розвитку та докладної
розробки.
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11.3. Статистика національного майна

На відміну від розглянутих щойно природних ресурсів, які
згідно з класифікацією ООН для СНР відносять до невідтворю-
ваних матеріальних благ, більш динамічною (а отже, такою, яка
потребує докладнішого вивчення з огляду на ширші взаємо-
зв’язки) є інша частина національного багатства — національне
майно.

До національного майна відносять:
1) виробничі засоби — основні та оборотні;
2) матеріальні резерви й страхові запаси, тобто ресурси різно-

го призначення та терміну зберігання;
3) майно споживчого призначення.
Найважливішим елементом процесу відтворення продукції є

основні виробничі засоби* (або — згідно з прийнятою СНР кла-
сифікацією — основний капітал).

Як відомо, під основними виробничими засобами розуміють
засоби виробництва, які протягом кількох виробничих циклів бе-
руть участь у процесі виробництва, за цей час зношуються, через
що їх вартість зменшується і грошовий еквівалент цього зносу —
амортизаційні відрахування — включається в собівартість вироб-
леної продукції.

Основні засоби включають різнорідні елементи, які з різною
інтенсивністю беруть участь у виробничому процесі і, відповід-
но, по-різному зношуються. Виходячи з цього, основні засоби
поділяються на такі дві групи:

активні (наприклад, машини та устаткування, транспортні за-
соби, племінна та робоча худоба);

пасивні (наприклад, будинки, споруди).
Зрозуміло, що структура основних засобів впливатиме

 на всі показники, які розраховуються щодо основних засобів
у цілому. Це стосується й основного показника характеристи-
ки основних засобів — їх вартості. Якщо розглядати окремі
одиниці основних засобів, то їх вартість змінюється з плином
часу і залежить від двох часових періодів: віку основних засо-
бів та періоду їх функціонування. Показники двох періодів
можуть не збігатися в тому разі, коли основні засоби були за-
діяні у виробничих процесах не відразу після їх створення, а
пізніше.

Зменшення вартості засобів у зв’язку з їх зношуванням у про-
цесі функціонування зумовило існування двох показників варто-
сті основних засобів (основного капіталу):

* У деяких формах статистичної звітності в Україні замість терміна «за-
соби» викоритовується «фонди».
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• повна вартість основних засобів («брутто», або «валовий ос-
новний капітал»), за якою вони оцінені в момент придбання за
закупівельними (первинними) цінами;

• залишкова вартість основних засобів («нетто», або «чистий
основний капітал»), яка менша від повної вартості за рахунок фі-
зичного зношування на суму амортизаційних відрахувань за пе-
ріод з моменту введення основних засобів у експлуатацію до да-
ти, на яку провадиться їх оцінювання.

Із розвитком науки і техніки дедалі зменшується вартість навіть
тих основних засобів, які зовсім не функціонували. Це пов’язано зі
створенням та виробництвом нових, продуктивніших машин та
устаткування і відповідним зменшенням цін на устаткування, при-
дбане раніше і вже застаріле. Таке зменшення вартості називають
«моральним зношуванням», а для оцінки його розміру необхідна
оцінка основних засобів у поточних (відновлюваних) цінах.

Маючи відповідні вартісні оцінки основних засобів, розрахо-
вують якісні характеристики основних засобів (ОЗ):

коефіцієнт придатності

ОЗвартістьПовна
ОЗвартістьЗалишкова

К пр = ;

коефіцієнт зношуваності

ОЗвартістьПовна
ОЗвартістьЗалишковаОЗістьвартПовна

К зн
−

= .

Ці коефіцієнти є моментними показниками, і їх зміна протя-
гом певного періоду часу перебуває під впливом зміни повної та
залишкової вартостей. Зміни вартостей можуть бути схарактери-
зовані за допомогою балансових рівнянь:

• за повною вартістю З1 = З0 + Зв.в – Звиб;
• за залишковою вартістю ЗЗ1 = ЗЗ0 + ЗЗв.в – ЗЗвиб + КР – А,

де З — повна вартість ОЗ; ЗЗ — залишкова вартість ОЗ; ЗЗв.в —
вартість ОЗ, уведених протягом періоду, що вивчається; ЗЗвиб —
вартість ОЗ, які вибули протягом періоду, що вивчається; КР —
вартість проведеного капітального ремонту; А — сума амортиза-
ційних відрахувань.

Як бачимо, приріст вартості основних засобів потребує витрат
коштів для їх придбання, які мають назву капітальних вкладень
в основні засоби, чи інвестицій. Докладніше статистику інвесту-
вання буде розглянуто у відповідному розділі цього підручника, а
тепер спинимося лише на кількох важливих моментах,
пов’язаних безпосередньо з характеристикою основних засобів.

Капітальні вкладення вивчаються за джерелами утворення та
характером використання. За джерелами утворення вони поді-



207

ляються на капітальні вкладення за рахунок амортизаційних
відрахувань (на відновлення) та за рахунок нагромаджень, тобто
чисті вкладення на розширення виробництва. За характером ви-
користання вони поділяються на капіталовкладення в основний
капітал та в оборотні засоби з низьким рівнем ліквідності (при-
ріст запасів сировини, палива, напівфабрикатів, готових виро-
бів). Сума капіталовкладень в основний капітал не буде тотож-
ною вартості введених у дію основних засобів, бо завжди
лишається незавершене протягом року будівництво, яке не вра-
ховується показником уведених основних засобів. З огляду на
це в багатьох розвинених країнах для оцінювання основних за-
собів у поточних (відновлюваних) цінах використовується за-
пропонований Р. Голдсмітом метод «безперервної інвентариза-
ції», який базується на динамічних рядах капіталовкладень та
даних про термін функціонування окремих груп основних засо-
бів. Тому й статистика основних засобів у цих країнах не є са-
мостійною галуззю статистики, а існує спільно зі статистикою
капіталовкладень.

Для характеристики інтенсивності процесу оновлення осно-
вних засобів обчислюють два моментні показники:

1

в.в
онов З

З
К =     і

0

виб
виб З

З
К = .

Щоб виключити вплив фактора часу на вартість основних
засобів, при аналізі динаміки періодично провадять їх пере-
оцінювання в незмінні (порівняльні) ціни за станом на певну
дату з урахуванням обох видів зношування. Це дає можливість
протягом деякого часу робити обґрунтовані висновки щодо
зміни вартості всіх основних засобів та їх окремих складових.
Але з віддаленням поточного порівнюваного періоду від моме-
нту переоцінювання поряд з фактором часу починає діяти зга-
дуваний раніше структурний фактор. Тобто різні темпи зміни
цін на складові основних засобів разом зі зміною структури
основних засобів спричиняться до того, що показники динамі-
ки вартості, навіть обчислені в порівняльних цінах, різнити-
муться.

Грошовий еквівалент оборотних засобів на початковому
етапі організації бізнесу авансується для утворення виробничих
запасів, заділу незавершеного виробництва, покриття витрат
майбутніх періодів, формування залишків готової продукції до
її реалізації та задоволення інших потреб виробництва. Вони
перебувають у постійному кругообігу і забезпечують безперер-
вність процесу виробництва та обігу. Водночас залежно від
джерел фінансування розглядають власні та запозичені оборотні
засоби.
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Оборотні засоби — це частина виробничих засобів, яка на
відміну від основних бере участь тільки в одному виробничому
циклі, протягом якого повністю переносить свою вартість на го-
товий продукт, змінюючи свою натурально-речову форму. До
оборотних засобів належать: сировина, основні і допоміжні мате-
ріали, запасні частини для ремонту, інструмент і т. ін. Склад і об-
сяг оборотних фондів залежать від особливості галузі (напри-
клад, у сільському господарстві до оборотних засобів відносять
насіння, корм, худобу на відгодівлі, молодняк худоби).

До найважливіших завдань статистики оборотних засобів на-
лежить аналіз їх обсягу, структури, обігу та використання голо-
вної складової — матеріальних запасів. Оскільки ринкові механі-
зми в Україні діють ще не на повну силу, то на підприємствах
велика частина оборотних засобів заморожена в запасах нереалі-
зованої (яка вже ніколи не стане реалізованою) продукції. А брак
оборотних засобів, у свою чергу, гальмує виробництво, його оно-
влення та реконструкцію, без чого неможливо вижити в умовах
функціонування цивілізованої економіки, підпорядкованої дії
об’єктивних економічних законів.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. Чому праця є основним елементом виробництва?
2. Чи є показник обсягу національного багатства найважливішою

характеристикою багатства країни?
3. У чому полягає складність розрахунків узагальнюючих показни-

ків національного багатства?
4. Які переваги та недоліки методів підрахунку національного ба-

гатства в порівняльних цінах?
5. У чому виявляється позитивний та негативний вплив використан-

ня природних ресурсів людиною?
6. Яка структура земельних фондів в Україні?
7. Чи відіграють ліси в Україні важливу роль і якщо так, то в чому

вона полягає?
8. Порівняти ресурси корисних копалин України та Японії.
9. Що означає «ефективне використання водних ресурсів»?
10. Які фактори впливу використання ресурсів на природне середо-

вище шкідливі для суспільства?
11. У чому полягає встановлення «стимулюючої» норми аморти-

зації?
12. Які фактори стримують оновлення основних засобів в Україні?
13. У чому полягає роль прискорення обігу оборотних засобів і які

фактори конкретно на це впливають?
14. За наведеними даними обчисліть усі відносні показники та про-

аналізуйте зміни, що відбулися у водоспоживанні країни в зазначені
роки.
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Спожито свіжої води, км3 1990 1992 1994

На зрошення, зводнення та сільськогосподарсь-
кі потреби 161 155 151

На виробничі потреби 105 107 109

На господарсько-питні потреби 22 25 26

Усього 288 287 286

15. За наведеними даними про рух основних засобів однієї з фірм
обчисліть:

1) повну та залишкову вартість ОЗ на кінець року;
2) показники стану ОЗ на кінець року;
3) показники руху ОЗ.
Повна вартість на початок року................................3500 тис. грн.
Коефіцієнт зношуваності на початок року .............................25%;
Протягом року:
уведено нових ОЗ .........................................................800 тис. грн;
вибуло ОЗ: за повною вартістю ..................................500 тис. грн;

за залишковою вартістю...........................100 тис. грн.
вартість виконаних капітальних ремонтів .................110 тис. грн.
Середня норма амортизації ......................................................10%.
16. За наведеними даними проаналізуйте динаміку вартості та стру-

ктури оборотних засобів, а також укажіть, на які економічні показники
діяльності підприємства вплинуть ці зміни.

Вартість оборотних засобів,
тис. грн. за станомЕлементи оборотних засобів

на 01.01 на 01.04 на 01.07 на 01.10

Виробничі запаси 350 410 460 273

Незавершене виробництво 60 20 16 15

Напівфабрикати власного ви-
робництва 40 30 36 40

Витрати майбутніх періодів 4 3 4 4

Готова продукція на складах 150 160 164 172

Інші товарно-матеріальні
цінності 2 1 2 2

Усього оборотних засобів 596 624 692 506
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12. СТАТИСТИКА НАСЕЛЕННЯ

12.1. Методологічні особливості статистики населення

Предмет статистики населення становлять закономірності
відтворення населення, що мешкає на певній території, за певний
час, які відшукуються з допомогою якісного аналізу кількісних
характеристик. Як об’єкт дослідження населення має універсаль-
ну статистичну природу, оскільки є масовою сукупністю, в якій
реалізується закон великих чисел та формуються процеси випадко-
вого характеру.

Основними категоріями статистики населення є демографічна
подія та демографічний процес. Демографічна подія — це подія,
що відбувається з окремою людиною, проте впливає на зміну чи-
сельності й складу всього населення, відтворення його поколінь.

Демографічними подіями є факти народження, смерті, укла-
дання шлюбу або його припинення. Сукупність таких подій фор-
мує відповідний демографічний процес.

Отже, демографічний процес — це множина однорідних де-
мографічних подій, що відбуваються з населенням у цілому (на-
роджуваність, смертність, шлюбність, розлученість). Демографі-
чний процес, як процес руху населення, може набувати однієї з
трьох форм:

•природного руху — процес, що змінює чисельність та склад
населення шляхом його оновлення (смертність та народжува-
ність) або сприяє цій зміні (шлюбність та розлученість);

•механічного руху -— процес зміни чисельності та складу на-
селення за рахунок його територіального переміщення (урбаніза-
ція, еміграція, іміграція);

•соціального руху — процес зміни складу населення внаслідок
його соціально-економічного та культурного розвитку (зникнен-
ня одних верств населення та поява інших).

Мета статистичного дослідження цих процесів полягає в оці-
нюванні їх обсягів, ступеня поширення та прояву, визначенні за-
кономірностей розподілу, розвитку та взаємозв’язку. Для цього
застосовується система статистичних методів, які умовно поді-
ляють на три групи∗:

♦ методи екстенсивного аналізу — визначають абсолютний
розмір явищ та процесів, їх середній рівень, досліджують зако-
номірності розподілу (структури та співвідношення, диференціа-
ції та концентрації), а також закономірності взаємозв’язку та роз-
витку;

∗ Стеценко С. Г., Швець В. Г. Статистика населення: Підручник. — К.: Вища
шк., 1993. — 463 с.
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♦ методи інтенсивного аналізу — визначають ступінь по-
ширення та силу прояву демографічного процесу в певній сукуп-
ності населення. В основу їх покладено систему взаємозв’язаних
відносних величин інтенсивності;

♦ методи моделювання — дозволяють прогнозувати розви-
ток демографічних процесів, а також робити перспективні розра-
хунки чисельності населення (метод демографічних таблиць, ме-
тод умовного та реального поколінь тощо). Оскільки метод
демографічних таблиць, а також методи умовного та реального
покоління суто специфічні, то вони потребують хоча б стислого
пояснення.

Метод демографічних таблиць — побудова теоретичної мо-
делі процесу відтворення населення на підставі таблиць, що міс-
тять імовірнісні показники.

Прикладом таких таблиць можуть бути: таблиці смертності і
середньої очікуваної тривалості життя, таблиці шлюбності, а та-
кож таблиці плідності. В основу цих таблиць покладено ймовір-
нісні показники зміни демографічного стану, які враховують реа-
льно існуючий режим вимирання населення, укладення шлюбів,
порядок народження чергової дитини тощо.

У свою чергу, для побудови демографічних таблиць застосо-
вують методи:

• реального покоління — метод аналізу закономірностей від-
творення одного покоління одночасно народжених людей протя-
гом усього періоду їхнього існування;

• умовного покоління — метод аналізу закономірностей від-
творення різних поколінь, які одночасно існують на певний мо-
мент часу або за короткий проміжок часу.

Оскільки метод реального покоління потребує нагромадження
даних про сукупність людей протягом їхнього столітнього існу-
вання, то практичне застосування цього методу при побудові де-
мографічних таблиць досить ускладнюється, а їх результати
втрачають свою актуальність. Як правило, демографічні таблиці
будуються методом умовного покоління.

Отже, система зазначених методів дозволяє дослідити визна-
чальні параметри населення та закономірності його розвитку.

12.2. Статистика чисельності, складу
та розміщення населення

Кількісною характеристикою населення будь-якого регіону є
його чисельність.

Джерелом інформації про чисельність населення є перепи-
си, що провадяться в Україні не частіше, як раз на 10 років, а в
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міжпереписний період — це результати оцінок — розрахунки
за даними поточного обліку процесів природного та механіч-
ного руху.

Основними категоріями населення, за якими реєструється йо-
го чисельність, є наявне та постійне населення.

Наявне населення (НН) — це чисельність осіб, які на момент
реєстрації перебувають на території певного населеного пункту,
незалежно від місця їх постійного проживання. Постійне насе-
лення (ПН) — це чисельність осіб, які постійно, протягом трива-
лого часу проживають на території певного населеного пункту,
незалежно від їх наявності на момент реєстрації.

Поряд з ними враховуються ще такі категорії населення, як
тимчасово проживаючі та тимчасово відсутні.

Тимчасово проживаючі (ТП) — особи, які постійно прожи-
вають в іншому населеному пункті, але на момент обстеження
перебувають у даному пункті (за відсутності на постійному місці
проживання не більш як 6 місяців).

Тимчасово відсутні (ТВ) — особи, які постійно проживають в
даному населеному пункті, але на момент обстеження перебува-
ють за його межами, якщо термін їх відсутності не перевищує 6
місяців.

На підставі зазначених категорій населення визначають бала-
нси категорій населення, які характеризують зв’язок між наяв-
ним та постійним населенням, а саме:

НН = ПН – ТВ + ТП    або    ПН = НН – ТП + ТВ.
Баланси категорій населення використовуються для перевір-

ки точності обліку й розрахунку чисельності постійного та на-
явного населення. Окремо існує категорія «юридичного насе-
лення» — особи, які офіційно прописані на певній території. Ця
категорія не збігається з поданими раніше і не реєструється пе-
реписами, оскільки перепис не передбачає перевірки паспорт-
них даних. Проте категорії постійного та наявного населення
широко використовуються як при визначенні демографічних
показників, так і при розрахунку народногосподарських потреб.
А саме, на підставі чисельності постійного населення обчислю-
ють потреби в житловому будівництві, забезпеченості шкільни-
ми та дошкільними закладами, потребу в кількості приватиза-
ційних документів.

Дані про чисельність наявного населення є основою для ви-
значення необхідного обсягу житлово-комунальних послуг, по-
слуг торговельної мережі, транспорту та зв’язку, побутової та ту-
ристичної сфер, медичних та культурних закладів тощо.

Зазначені показники чисельності (ПН і НН) вирізняються та-
кож за своїм статистичним призначенням. Чисельність постійно-
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го населення використовується при визначенні складу населення
(за статтю, віком, місцем проживання), співвідношення його ок-
ремих груп (демографічне навантаження). Чисельність наявного
населення покладено в основу розрахунку всіх показників інтен-
сивності природного та механічного руху.

Обидва показники чисельності населення є моментними, ос-
кільки реєструються на певну дату (на критичний момент пере-
пису або на початок кожного року в міжпереписний період). У
такому вигляді вони характеризують лише стан населення. Втім,
для оцінки демографічного процесу необхідні інтервальні показ-
ники. З цією метою вживається не моментна чисельність насе-
лення, а середня. Залежно від первинних даних та мети розраху-
нку використовуються такі середні:

• арифметична проста — у разі, коли відомі дані про чисе-
льність населення на початок та кінець року;

• хронологічна проста — коли відомі дані на початок кож-
ного місяця або кварталу;

• арифметична зважена — коли проміжки часу між момен-
тами не рівні.

Коли середня чисельність розраховується за тривалий період
часу, протягом якого населення змінюється нерівномірно, засто-
совують чисельність населення на початок періоду S0, скоригова-
ну на середню геометричну:

( ) 21
0 ПК

nn
іSS −= ,

де Кі — ланцюгові річні коефіцієнти зростання (скорочення),
П — добуток коефіцієнтів, n — кількість років у періоді, за який
обчислюється середня.

На підставі даних про чисельність населення будують струк-
турні та типологічні групування. Прикладом структурних групу-
вань є розподіли міських поселень за чисельністю наявного насе-
лення, у тому числі окремо для міст (з інтервалом за кількістю
жителів у межах від 10 тис. до 1 млн осіб і більше) і селищ місь-
кого типу (починаючи від 0,5 тис. осіб).

Окрім розмірів населення статистика вивчає його структуру,
розміщення, а також динаміку.

Склад населення досліджується за такими демографічними
ознаками, як стать, вік, шлюбний стан, а також за соціальними
ознаками: національність та рідна мова, громадянство, суспільна
група, джерело засобів існування, освіта.

Статевий склад населення аналізується за допомогою абсо-
лютних та відносних показників (структури та координації), ста-
тистичних групувань. Прикладом такого групування може бути
табл. 12.1.
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Таблиця 12.1
РОЗПОДІЛ ПОСТІЙНОГО НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ

за статтю на 01.01.99

Чисельність населенняГрупи
за статтю млн осіб у % до підсумку

На 1000 осіб припадає
протилежної статі, осіб

Чоловіки 23,2 46,5 1151

Жінки 26,7 53,5 869

Разом 49,9 100,0 ×

Очевидно, частка чоловіків d m становить (23,2 : 49,9)100 =
= 46,5%. Важливим показником є збалансованість статей, тобто
їх співвідношення. Він має назву коефіцієнта навантаження одні-
єї статі іншою ( )FmKн  і подається в розрахунку на 1000 осіб:

1000н
FS

SK
m

m = або навпаки: 1000н m

F
F

S
SK = .

В Україні, за останніми даними, на кожних 1000 чоловіків
припадало 1151 жінки, або на кожних 1000 жінок припадало в
середньому 869 чоловіків:

8691000
7,26
2,23

н ==mK .

Отже, в Україні пропорції зміщені на користь жінок. Таке
співвідношення притаманне всім країнам, які зазнали втрат чоло-
вічого населення під час Другої світової війни, хоча диспропор-
ція в них значно менша (у більшості таких країн значення d m

близьке до 50%). Пояснюється це тим, що в Україні та деяких
країнах колишнього Радянського Союзу існує велика розбіжність
у рівні дожиття чоловічого та жіночого населення. У нашій країні
жінки переживають чоловіків у середньому на 11 років. Такий
розрив спостерігається в Білорусі, Естонії, Казахстані, а в Росій-
ській Федерації та Латвії він сягає рекордного у світі рівня — 12
років. Натомість у країнах Європи ця різниця коливається в ме-
жах від 5 до 8 років.

Втім головною метою структурно-порівняльного аналізу ста-
тевого складу є аналіз пропорцій не стільки всього населення,
скільки окремих його груп (вікових, соціальних), що є вкрай ва-
жливим для нормального процесу відтворення населення. Збала-
нсованість статей у межах вікових контингентів не є стійкою. Та-
ка рухливість підпорядкована певній закономірності розподілу. А
саме, при переході від групи новонароджених, де переважає час-



215

тка чоловічої статі (51,2% хлопчиків проти 48,8% дівчаток або
таке значення з незначною варіацією), до молодих вікових груп
співвідношення статей зрівнюється. При пересуванні до старших
вікових груп частки жінок переважають. Це відбувається через
більш високу смертність чоловіків з біологічних причин (зниже-
ність інстинкту самозбереження, більша вразливість захворюван-
нями) та соціальних (переважання важких та небезпечних умов
діяльності, поширеність шкідливих звичок тощо), а також унас-
лідок втрат чоловічого населення під час останніх війн і різних
репресій.

Узагальнюючим показником статевих пропорцій є вік балан-
сування — вік, в якому чисельність чоловіків та жінок урівнова-
жується. За оптимальних умов він має наближуватись до верх-
ньої межі плідного віку (50 років). В Україні вік балансування
становить 32 роки, а в містах 28. Цікаво, що в сільській місцевос-
ті України вік балансування сягає «соціальних стандартів» (44
роки), проте насправді він не враховує значних диспропорцій у
молодих генеративних вікових групах. А саме серед сільського
населення спостерігається дефіцит жінок у найплідніших дітород-
них групах (15—39 років), зумовлений міграцією дівчат та моло-
дих жінок із села в місто.

Віковий склад населення вивчається з метою визначення ре-
жиму відтворення населення; перспективних розрахунків його
чисельності; впливу на інтенсивність природного, соціального
руху, на процес старіння населення. Віковий склад населення по-
дається у вигляді ряду розподілу його чисельності (в абсолютно-
му або відносному вираженні) за віком, а саме: повним числом
років життя, що виповнилось на момент обстеження.

Групування складаються за одно-, п’яти- та десятирічним ін-
тервалом, залежно від вікової групи населення. Так, для молод-
ших груп населення віком 0—4 роки застосовується однорічний
інтервал, оскільки біологічні особливості їх існування та вижи-
вання в окремих роках різні. Для середніх та старших груп насе-
лення застосовується п’ятирічний інтервал. Іноді для старших
груп віком від 70+ користуються десятирічним інтервалом, якщо
насиченість цих груп населення незначна.

Складаються також групування, в яких виокремлюються ти-
пові групи населення за їх соціальним змістом — контингенти
населення, або за демографічним призначенням (участю в про-
цесі відтворення) — демографічні покоління.

Статистика використовує такі контингенти населення: не-
мовлята (до 1 року), ясельний контингент (0—2 роки), дитсадко-
вий (3—6 років), дошкільний (1—6 років), шкільний контингент
складається з двох груп (діти — 7—14 років та підлітки — 15—
17 років), дітородний контингент жінок (15—49 років), працезда-
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тний контингент (16—54 роки для жінок, 16—59 років для чоло-
віків), допрацездатний (0—15 років), післяпрацездатний (55 p.+
для жінок, 60 p.+ для чоловіків).

Таблиця 12.2
ВІКОВІ КОНТИНГЕНТИ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ В РОЗРІЗІ СТАТІ

станом на 01.01.89 та 01.01.99, % до підсумку

1989 1999
Структурні зрушення
за 1989—1999 рр.,

(±) п.п.

Вікова
група, років
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0—15 23,0 25,4 21,0 20,1 22,1 18,4 –2,9 –3,3 –2,6

16—54 — — 50,6 — — 51,5 — — +0,9

16—59 — 61,8 — — 62,4 — — +0,6

Усього пра-
цездатного

віку
55,8 — — 56,6 — — +0,8

55 і старші — — 28,4 — — 30,1 +1,7

60 і старші — 12,8 — 15,5 — +2,7

Усього стар-
ших за пра-

цездатний вік
21,2 — 23,3 — — +2,1

Разом 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0 0 0

15—49 47,5 50,6 44,8 50,7 54,0 47,9 +3,2 +3,4 +3,1

Із табл. 12.2 бачимо, що статево-вікова структура населення
України за післяпереписний період зазнала істотних змін. Скоро-
тилася частка молодого допрацездатного контингенту (–2,9 п.п.) і
водночас зросла частка післяпрацездатного (+2,1 п.п.) та праце-
здатного контингенту (+0,8 п.п.). Отже, триває процес старіння
населення — підвищення частки старших вікових груп за раху-
нок скорочення молодших. Більш контрастно виражений він у
жінок. Водночас відбулися позитивні зрушення в дітородному
контингенті населення, частка якого збільшилась на 3,2 п.п. і в
останньому році становила майже половину всього населення
(50,7%). Проте головною складовою дітородного контингенту є
жінки віком 15—49 p., частка яких збільшувалася не так інтенси-
вно, як серед чоловіків.
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У групуваннях за демографічними поколіннями вирізняють
такі групи: діти (0—14 років), батьки (15—49 років) і прабатьки
(50 і старші). Залежно від чисельного співвідношення демографі-
чних поколінь у країні розрізняють три типи вікової структури:
прогресивний, стаціонарний і регресивний. Моделі типів вікової
структури запропонував шведський демограф Г. Зундберг.

Прогресивний тип — відповідає населенню зі швидкою змі-
ною поколінь через високу народжуваність та смертність, а та-
кож з інтенсивним зростанням чисельності населення. Йому при-
таманне таке співвідношення поколінь: діти — 40%, батьки —
50%, прабатьки — 10%. Отже, переважає частка дітей.

Стаціонарний тип — відповідає населенню, в якому врівно-
важуються частки дітей та прабатьків через поступове скорочен-
ня смертності та збільшення тривалості життя, а саме: діти —
27%, батьки — 50%, прабатьки — 23%.

Регресивний тип — відповідає населенню з повільною змі-
ною поколінь, в якому частка прабатьків дещо більша, ніж частка
дітей, через скорочення народжуваності і подовження тривалості
життя. За цього типу створюються умови скорочення і навіть ча-
сткового виродження населення, адже виконується таке співвід-
ношення: діти — 20%, батьки — 50%, прабатьки — 30%.

Україна вже пережила демографічний перехід від прогресив-
ного до регресивного типу і тепер має таку структуру населення
за демографічними поколіннями: діти — 18,5%, батьки — 50,7%,
прабатьки — 30,8%. Отже, поглиблюється процес старіння насе-
лення, а тому підвищується рівень загальної смертності (збіль-
шується частка старших груп, з більшою інтенсивністю вими-
рання). Водночас скорочується частка потенційно дітородного
контингенту, яка братиме в майбутньому участь у відтворенні
населення.

На підставі структурних і типологічних групувань будуються
аналітичні групування, які визначають вплив вікової структури
населення та її зміни на показники народжуваності, смертності,
шлюбності тощо.

Статистичні групування населення за віком є основою для об-
числення середніх та відносних показників.

А саме, визначаються частки окремих вікових груп, континге-
нтів, демографічних поколінь у загальній чисельності населення,
у межах окремої статі та за місцем проживання.

До цих показників належить коефіцієнт старіння населення,
що характеризує частку осіб, які досягли і перетнули перший по-
ріг старості (60 років) у загальній чисельності населення ( d60+).

В Україні за даними 1999 p. d60+ = 20,1%, що згідно з оціноч-
ною шкалою Россета відповідає рівню надзвичайно старого насе-
лення (d60+ > 20%). За рівнем старіння Україна наздогнала такі
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країни Європи, як Франція (20,3%) та Великобританія (20,5%).
Втім, найстарішим у світі залишається населення Італії та Греції,
де d60+ = 22,3%.

Співвідношення окремих поколінь характеризують коефіцієн-
ти демографічного навантаження, які подаються в розрахунку
на тисячу населення, тобто у промілле (‰):

• загальний коефіцієнт демографічного навантаження

1000К
49—15

6014—0
загн. S

SS ++
= ;

• коефіцієнт навантаження дітьми

1000К
49—15

14—0
д.н. S

S
= ;

• коефіцієнт навантаження особами старше працездатного віку

1000К
49—15

60
с.н. S

S += .

Так, в Україні 1999 року на кожних 1000 осіб покоління «ба-
тьків» припадало 768 дітей та осіб, старших працездатного віку.

На підставі вікового розподілу населення визначають його се-
редній, модальний й медіанний вік. Середні показники розрахо-
вують за відповідними формулами для інтервального ряду розпо-
ділу (розд. 4), де варіантами ( х′ ) є середини вікових інтервалів, а
вагою — чисельність кожної вікової групи або її частка.

Так, середній вік населення України останнього року становив
38 років, у тому числі вік жінок — 40,4 року, а чоловіків — 35,4
року. Отже, жіноче населення України старіше за чоловіче в се-
редньому на 5 років.

Поряд із середніми показниками віку вивчається його варіація
на підставі абсолютних та відносних показників варіації ( l , σ V,
R). Таким чином визначається ступінь типовості середнього віку
для населення, що досліджується.

Сімейний склад населення вивчається з метою визначення
умов для відтворення населення, шлюбної ситуації, соціальної
політики захисту багатодітних сімей, одинаків, а також як інфор-
маційна база для обстеження бюджетів домогосподарств. Статис-
тика досліджує дві сукупності: сім’ї та одинаки. Сім’єю вважа-
ється сукупність людей, які проживають спільно й пов’язані
кровною спорідненістю чи свояцтвом, а також спільним бюдже-
том.

Джерелом інформації про сімейний склад є дані перепису на-
селення, який фіксує не тільки юридичні (зареєстровані) шлюби,
а й фактичні.
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Сімейний склад населення досліджується за такими ознаками:
число членів сім’ї, їх родинні відношення, кількість дітей віком
до 18 років.

За цими ознаками визначається: кількість сімей, частка одина-
ків, а також частка сімей з однією дитиною або частка багатодіт-
них сімей; співвідношення дітних та бездітних сімей; середній
розмір сім’ї, середнє число дітей у сім’ї. Складаються групування
сімей за числом членів сім’ї, числом дітей до 18 років, за типами
жилих приміщень — у територіальному плані та за видами посе-
лень, визначаються абсолютні та відносні показники варіації
розміру сімей і числа дітей у сім’ї.

Статистичне вивчення національного складу та громадянст-
ва має соціально-політичне значення, особливо в країнах, що пе-
реживають національне та етнолінгвістичне відродження.

В Україні проживає більше 100 націй та народностей. Тому зі
статистичної точки зору важливо дослідити рівень соціально-
економічного, культурного, освітнього розвитку та особливостей
демографічних процесів національностей, що її заселяють.

Статистика вивчає населення за національністю, рідною мо-
вою та громадянством. Джерелом інформації є дані перепису на-
селення на підставі самовизначення національності та мови, яка
вважається рідною.

Результати перепису дозволяють визначити чисельність та ча-
стку населення кожної національності в цілому та за видами по-
селень і регіонами країни; чисельність та частку громадян Украї-
ни й осіб без громадянства; співвідношення чисельності корін-
ного населення та інших національностей або чисельності з
мовою своєї національності чи українською.

На підставі структурних та типологічних групувань здійсню-
ється аналіз змін у національному та лінгвістичному складі насе-
лення за міжпереписний період — тобто визначаються структур-
ні зрушення.

Виправленню існуючих етнолінгвістичних диспропорцій
сприятимуть заходи Уряду щодо впровадження державної мови,
особливо в закладах освіти, засобах масової інформації тощо.

Склад населення за суспільними групами є одним з головних
серед соціальних розрізів. На відміну від демографічних ознак
соціальні є такими, що зазнають змін залежно від форми устрою
країни та форми власності. У період переходу до ринкової еко-
номіки виникають і стають вагомішими нові суспільні групи,
змінюється сутність існуючих. Так, органами державної статис-
тики вживаються суспільні групи за статусом зайнятості:
працюючі за наймом (робітники та службовці); роботодавці (під-
приємці, власники, які мають постійних найманих працівників);
члени колективного підприємства, кооперативу; безоплатно пра-
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цюючі члени сім’ї на сімейному підприємстві; самозайняті (пра-
цюючі за патентом, ліцензією). У міжнародній статистиці виріз-
няють такі групи: підприємці-роботодавці; особи, що працюють у
своєму господарстві; робітники чи службовці, що працюють як
наймані; члени сімей, які допомагають без оплати.

По-новому утворюється склад населення за джерелами засо-
бів існування за такими групами: робота за наймом (на підприєм-
стві, в організації, установі, селянському (фермерському) госпо-
дарстві, в окремих громадян); робота не за наймом (на власному
підприємстві, на індивідуальній основі, у власному селянському
(фермерському) господарстві, на сімейному підприємстві без ре-
гулярної оплати праці, в особистому підсобному господарстві,
отримують прибуток від власності, одержують пенсію, стипен-
дію, допомогу (крім допомоги з безробіття), інший вид держав-
ного забезпечення; на утриманні інших осіб, інші джерела).

Інформація про розподіл населення за зазначеними соціаль-
ними групами використовується при вивченні економічної струк-
тури населення, соціального та майнового його розшарування,
зайнятості населення, при формуванні бюджетів домогоспо-
дарств тощо.

Джерелом інформації є переписи населення, вибіркові спосте-
реження, моніторинги окремих соціальних груп (фермерів, під-
приємців, кооператорів, осіб, що мають статус постраждалих
унаслідок Чорнобильської катастрофи тощо).

Статистичне вивчення соціального складу населення ґрунту-
ється на визначенні чисельності, частки та співвідношення окре-
мих соціальних груп; на побудові розподілів населення за суспі-
льними групами, джерелами засобів існування залежно від статі.

Важливим питанням статистики населення є вивчення харак-
теру його розміщення по території, а також інтенсивності роз-
міщення.

Аналіз розміщення населення виконується на підставі даних
переписів населення та матеріалів поточного обліку міграційних
потоків.

Розміщення населення розглядається статистикою у двох на-
прямах: з погляду розселення його за окремими регіонами та ви-
дами поселень, а також з погляду концентрації населення в кож-
ному регіоні.

Процес розселення відбивають розподіли чисельності насе-
лення країни за адміністративно-територіальними одиницями; за
найбільш заселеними пунктами. Останнім часом у науково-
практичних статистичних дослідженнях використовується типо-
логічне групування чисельності населення за демографічними
зонами. Демографічні зони — регіони, що мають специфічну
демографічну ситуацію, а також спільні умови формування та
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прояву демографічних процесів. Вирізняють 5 демографічних зон
України: столична (м. Київ та Київська область); центральна
(Вінницька, Житомирська, Кіровоградська, Полтавська, Сумська,
Тернопільська, Хмельницька. Черкаська, Чернігівська області);
південно-східна (Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Лу-
ганська та Харківська області); південна (Автономна Республіка
Крим, Миколаївська, Одеська, Херсонська області); західна (Во-
линська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська,
Чернівецька області).

Важливим є поділ населення за видом поселення на міське та
сільське. Міським населенням є населення, що мешкає в населе-
них пунктах (міста та селища міського типу, включаючи робіт-
ничі та курортні селища), з чисельністю населення та часткою
зайнятих у несільськогосподарських галузях не нижчими за вста-
новлену межу. В Україні нижньою межею чисельності вважаєть-
ся 2 тис. осіб та частка зайнятих — 67%.

За даними розподілів обчислюють частку й співвідношення
міського та сільського населення, співвідношення населення
окремих зон чи регіонів, темпи зміни чисельності та частки насе-
лення регіонів, зон та видів поселення.

Окреме місце посідає показник щільності (густоти) насе-
лення, осіб/км2, що відбиває ступінь концентрації розміщення на-
селення по території. Щільність населення розраховується як
відношення чисельності населення регіону до загальної площі
території.

Щільність населення в межах окремих регіонів, поселень істо-
тно відрізняється, тому цей показник використовується в порів-
няльному та динамічному аналізі. Проте щільності міського та
сільського населення порівнюватися не можуть, оскільки площа
території цих поселень визначається за різною методикою. Якщо
щільність міського населення розраховується на площу, обмеже-
ну кордонами міста, то щільність сільського населення — на всю
площу сільськогосподарських угідь, а не тільки на територію
пунктів проживання.

На підставі щільності населення окремих районів складають
статистичні групування, визначають частку густозаселених або
обезлюднених регіонів; обчислюють показники локалізації та
концентрації.

Визначають також середній розмір населених пунктів за чисе-
льністю мешканців, а також середню щільність населення окре-
мих зон або країни в цілому.

В Україні триває процес концентрації населення у високоур-
банізованих регіонах: збільшується щільність населення столич-
ної зони (154,9 осіб/км2), де зосереджується виробничий та діло-
вий світ. За рахунок міграційних процесів насичується південна
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зона (повернення кримських татар). Поповнюються великі міста з
чисельністю понад 50 тис. осіб, підвищується частка міського на-
селення (з 66,9% у 1989 році до 67,9% у 1999 році). Водночас
спустошуються деякі регіони, що зазнали радіоактивного забруд-
нення внаслідок Чорнобильської катастрофи. Найбільшу частку
переселеного населення складають мешканці Житомирської
(66,7%), Рівненської (10%) та Київської (9,9%) областей. Усі ці
зміни відбиваються у соціальному та демографічному складі на-
селення, призводять до деформації його статево-вікової структу-
ри, а тим самим впливають на процеси відтворення населення та
природного руху.

12.3. Статистика природного руху
та відтворення населення

Відтворення населення — це безперервне його оновлення за
рахунок появи одних життів і зникнення інших. Ця заміна поко-
лінь людей лежить в основі природного руху населення.

Природний рух — процес зміни чисельності та складу насе-
лення внаслідок його відтворення.

Об’єктом дослідження природного руху є такі статистичні су-
купності: чисельність померлих, чисельність народжених, число
зареєстрованих шлюбів та розлучень, а також чисельність усього
населення та окремих його контингентів (дітородний контингент
жінок, шлюбоздатне населення). При вивченні народжуваності
крім народжених ураховуються ще дві сукупності: матерів та ви-
падків народжень.

Джерелом даних щодо всіх зазначених сукупностей є дані по-
точного обліку, що реєструються в записах актів громадянського
стану (РАГС). Відомості про народжених, померлих, тих, хто
уклав шлюб або розлучився, містяться у відповідних книгах ре-
єстрації актів у відділах РАГСу, а також у свідоцтвах (про наро-
дження, смерть, шлюб, розірвання шлюбу), які видаються насе-
ленню. Деякі відомості беруться з даних перепису населення,
особливо про явища або стани, які реєструються на підставі са-
мовизначення населення (перебування у фактичному незареєст-
рованому шлюбі або у фіктивному шлюбі).

Статистика вивчає природний рух населення з метою визна-
чення його абсолютних розмірів, оцінки рівнів та ступенів поши-
рення серед окремих контингентів населення, тенденцій зміни
природного руху та його складових, а також порівняння інтенси-
вності цих процесів у регіональному аспекті.

Для цього використовується система статистичних методів:
екстенсивного та інтенсивного аналізу, а також моделювання.
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Екстенсивний аналіз передбачає визначення абсолютних
розмірів природного приросту та його складових, а саме: чисель-
ності померлих, народжених за період (як правило, за один рік);
чисельності зареєстрованих шлюбів та розлучень. Зазначені аб-
солютні показники подаються як у цілому по країні, так і за
окремими регіонами (областями, демографічними зонами) і ви-
дами поселення (міське, сільське). Вони наводяться також окремо
за кожною статтю та віковою групою. Абсолютний розмір при-
родного приросту визначається за формулою

MNе −=∆ ,
де e∆ — природний приріст чисельності населення за період
(рік); N — чисельність народжених за період (рік); М — чисель-
ність померлих за той самий період. Отже, е∆  може набувати до-
датних та від’ємних значень або дорівнювати нулю.

В Україні починаючи з 1991 року спостерігається від’ємний
абсолютний природний приріст, розмір якого щорічно збільшу-
ється (в середньому на 37,4 тис. осіб.). Так, якщо в 1991 році чис-
ло померлих перевищувало число народжених на 39 тис. чол., то
в 1999 році — уже на 350,0 тис. осіб (майже у 9 раз). Небезпеч-
ність цього процесу не тільки в тому, що населення України за-
знає численних втрат, а і в тому, що від’ємний абсолютний при-
родний приріст набуває систематичного характеру. Внаслідок
цього вже з 1994 року відбувається скорочення наявного насе-
лення України (щорічно в середньому на 400 тис. осіб або на
0,8%), яке за станом на 1.01.2000 становило лише 49,7 млн осіб.
Це є підставою характеризувати демографічну ситуацію в Украї-
ні як кризову з погляду кількісних та якісних характеристик на-
селення (деформація статево-вікової структури; негативні тенде-
нції в демографічних процесах; скорочення середньої очікуваної
тривалості життя населення та погіршення його здоров’я, особ-
ливо через наслідки Чорнобильської катастрофи та стрімке по-
ширення СНІДу). Згідно з прогнозами вітчизняних та зарубіжних
демографів: «Чисельність населення України у 2016 році буде на
0,9—2,1 млн осіб меншою, ніж за відсутності епідемії СНІДу»∗.
Отже, в Україні спостерігається процес депопуляції населення —
процес систематичного скорочення абсолютної чисельності насе-
лення з одночасним погіршенням його якісних характеристик.
Своєрідним індикатором соціально-демографічного стану країни
є так званий індекс людського розвитку. Це узагальнююча харак-
теристика, що обчислюється як середня арифметична проста з
трьох нормованих середніх: середньої очікуваної тривалості жит-

∗ Барнетт Т., Круглов Ю., Стешенко В. С. Оцінка можливих демографічних і
соціально-економічних впливів поширення ВІЛ/СНІДу в Україні: Демографічні до-
слідження. — К.: НАН Ін-т економіки, 1998. — Вип. 20. — 248 с.
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тя при народженні; середнього освітнього рівня та середнього рів-
ня доходів. У свою чергу, середній освітній рівень визначається
як середня арифметична зважена з середнього процента грамот-
ності дорослого населення та сукупної частки тих, хто навчається
в початкових, середніх та вищих навчальних закладах серед осіб
молодших 24 років. При цьому ваги розподіляються в пропорції
2:1 на користь процента грамотності дорослих. Кожна нормована
середня розраховується за формулою:

minmax

min

xx
xxpn

i −
−′

= ,

де x′ — середнє фактичне значення показника; хmin, xmax — відпо-
відно мінімальна та максимальна межа нормування показника.
Використовують такі межі нормування показників: середньої
очікуваної тривалості життя (25 та 85 років), процента грамотно-
сті дорослого населення та сукупної частки тих, хто навчається в
навчальних закладах (0 та 100%), середнього розміру реального
ВВП на душу населення з поправкою на паритет купівельної
спроможності (100 та 5448 дол. США).

Індекс людського розвитку набуває значень у межах від 0 до 1.
При визначенні рівня соціально-демографічного розвитку країн
використовуються такі його градації: високий рівень (0,8 і біль-
ше), середній (0,5—0,799) та низький (0,5 і менше). Протягом
останніх 9 років Україна зсунулась з високого рівня на середній.

Абсолютна чисельність померлих, народжених, одружених та
розлучених розподіляється за демографічними та соціальними
ознаками. Так, чисельність померлих поділяється за статтю в
цілому та по окремих вікових групах (п’ятирічний інтервал), а
для померлих дітей віком до 1 року — за кількістю прожитих
днів (до 7; 7—27; 28—365) та кількістю прожитих місяців. Такі
дані подаються в цілому по країні та в межах регіонів (областей,
зон), а також видів поселень. Окремо групуються померлі за при-
чинами смерті: внаслідок хвороб (за видами); вроджених анома-
лій; нещасних випадків; убивств; самогубств та інших зовнішніх
дій. Ці поділи подаються за статтю та за окремими регіонами.

Чисельність народжених групується за віком матері з
п’ятирічним інтервалом (від 15 до 49 років), а також за місяцями
народження. Окремо групуються мертвонароджені за регіонами
та видами поселень. Будується ряд розподілу народжених для
контингенту матерів молодших 20 років (до 16 років і далі з од-
норічним інтервалом).

Новонароджені також поділяються за порядком їх народження
(виокремлюють вісім черговостей). Вирізняють також сукупність
народжених поза шлюбом за окремими регіонами.
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Чисельність одружених поділяється окремо для кожної статі
за віком. При цьому враховується шлюбоздатне населення (віком
від 15 років) і виділяються такі вікові групи (до 18 років; 18—19
років; 20—24 роки; далі з п’ятирічним інтервалом до останньої
групи 60 років і більше). Цікавим є комбінаційний розподіл по-
дружніх пар за віком нареченої та нареченого. Він дозволяє до-
слідити зв’язок між віком наречених, а також визначити лаг віку
одружених — середній інтервал між віком наречених τ:

ix xy ′−=τ ,

де xy — середній вік чоловіків, одружених з жінками і-вікової
групи; ix′ — середина і-вікового інтервалу наречених-жінок. Лаг,
розрахований за окремими віковими групами, дозволяє виявити
традиції шлюбності. Так, для України характерною є невелика рі-
зниця у віці подружніх пар (2,6 роки за даними 1998 року).

Складається також групування одружених за місяцями реєст-
рації шлюбів, що дозволяє виявити сезонність у шлюбності. Су-
часне населення вже втратило традиції виразливої сезонності
укладання шлюбів. Важливим є групування одружених за шлюб-
ним станом. У ньому виокремлюють такі градації: перебувають
у шлюбі, ніколи не перебували в шлюбі, овдовілі, розлучені. Таке
групування дозволяє оцінити шлюбну ситуацію, а також інтенси-
вність укладання повторних шлюбів.

Чисельність розлучених розподіляється в цілому за окреми-
ми регіонами, а для кожної статі за віком розлучених з таким са-
мим інтервалом, як і для одружених. Будується групування роз-
лучених за тривалістю шлюбу в межах регіонів, а також
групування розлучених за кількістю спільних дітей до 18 років.

На підставі всіх зазначених групувань обчислюють частку ко-
жної вікової, статевої, соціальної групи в загальній сукупності.
Для померлих: частка немовлят; осіб працездатного, допрацезда-
тного та післяпрацездатного віку; жінок дітородного віку; частка
померлих з окремих причин. Для одружених: частка ранніх
(15—19 років), продуктивних та пізніх шлюбів (50 років і біль-
ше), частка повторних шлюбів тощо. Для розлучених: частка
розлучених у дітородному та пізньому віці; розлучених з трива-
лістю шлюбу до одного року. Визначаються співвідношення ста-
тей та вікових груп для сукупностей померлих, одружених, роз-
лучених; матерів різного віку. Особливе значення мають
співвідношення протилежних явищ, а саме: чисельності наро-
джених та померлих; одружених та розлучених. Наприклад, кое-
фіцієнт життєвості (Покровського):

100ж ⋅=
M
NК .
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Він показує, яке число народжених припадає на 100 випадків
смертей. Також обчислюється коефіцієнт несталості шлюбів:

100⋅=
C
DК , D — число одружених; С — число розлучених пар

за рік.
Для узагальнення тривалості перебування в певному демогра-

фічному стані визначаються середні. Для померлих — обчислю-
ється середній, модальний та медіанний вік (за даними інтерва-
льного ряду) для населення в цілому та окремо для кожної статі
по країні та її регіонах.

Для народжених — обчислюється середній, модальний та
медіанний вік матерів у цілому та окремо для кожної черговості
(першої та наступної дитини). Останнім часом в Україні молод-
шає вік матерів.

Для одружених — визначається середній, модальний та меді-
анний вік кожного з наречених. Для розлучених — середній, мо-
дальний та медіанний вік розлучених окремо для кожної статі; а
також середня тривалість перебування в шлюбі, яка за останніми
даними становила десять років.

Інтенсивний аналіз здійснюється на підставі відповідних ко-
ефіцієнтів (смертності, народжуваності, шлюбності, розлученос-
ті) та коефіцієнта природного приросту, які визначаються в роз-
рахунку на 1000 населення (‰).

Залежно від того, відносно якої сукупності населення виявля-
ється інтенсивність демографічного процесу, розрізняють такі
коефіцієнти інтенсивності: загальні (відносно всього населен-
ня регіону або виду поселення), спеціальні (відносно сукупності
населення, яка продукує процес), часткові (відносно окремої ві-
кової групи чи вікового контингенту), сумарні (використовують-
ся при дослідженні плідності, шлюбності та розлученості).

Кожний із зазначених коефіцієнтів має своє призначення та
сутність залежно від демографічного процесу, силу якого вони
характеризують. Тому доцільно їх розглядати окремо для кожно-
го демографічного процесу.

Інтенсивний аналіз смертності містить такі показники. За-
гальний коефіцієнт смертності — показує, скільки в серед-
ньому померлих припадає на 1000 осіб середнього населення за
період, що розглядається. Як правило, це однорічний період, то-
му враховується середньорічне населення:

1000⋅=
S
Mm ,

де М — число померлих за рік; S — середньорічна чисельність
населення.
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В Україні за 1999 рік т = 14,7‰, отже, на кожних 1000 жите-
лів припадало більш як 14 померлих, що за шкалою міжнародних
порівнянь кваліфікується як високий рівень (від 12 до 15‰). Втім
загальний коефіцієнт смертності відбиває не тільки інтенсивність
вимирання населення, а і вплив його статево-вікової структури.
Так, загальний рівень смертності збільшуватиметься, якщо в
складі населення переважатимуть старші вікові групи або підви-
щиться частка чоловіків, смертність яких вища ніж у жінок. Тому
поряд із загальним коефіцієнтом смертності визначають спеціа-
льні, обчислені окремо для кожної статі:

1000,1000 ⋅=⋅=
F

F
F

m

m
m

S
Mm

S
Mm ,

mF, mm — відповідно коефіцієнти смертності жінок та чоловіків.
На їх підставі можна обчислити загальний коефіцієнт смертності
як середньоарифметичну зважену на частку чоловіків та жінок в
усьому населенні.

Спеціальні коефіцієнти теж не є «чистими» показниками сме-
ртності населення кожної статі, оскільки вони залежать від віко-
вої структури (переважання молодих чи старих вікових груп).

Рівень вікової смертності оцінюють часткові коефіцієнти
смертності

1000⋅=
x

x
x S

Mm ,

де Mx — число померлих за рік у x-віковій групі, xS — середньо-
річна чисельність населення х-вікової групи.

Окремо обчислюється показник смертності немовлят —
смертність дітей віком до одного року. Виключність цього показ-
ника полягає в тому, що інтенсивність смертності немовлят знач-
но вища, ніж у наступних вікових групах через непристосова-
ність немовлят до зовнішніх умов, вплив генетичних факторів
тощо. Коефіцієнт смертності немовлят має також особливості
розрахунку. Це пов’язано з тим, що частина немовлят, померлих
у поточному році, народилась у попередньому календарному ро-
ці. Тому формула коефіцієнта смертності немовлят набирає ви-
гляду:

1

0
0

−β+α
=

NN
Mm ,

де M0 — чисельність померлих дітей до 1 року в році спостере-
ження; N, N–1— число народжених живими відповідно в поточ-
ному та попередньому календарному році; α, β — частка помер-
лих дітей серед народжених відповідно в кожному році.
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Оскільки ймовірність померти в році народження більша, то
β>α  і залежно від співвідношення померлих немовлят у ран-

ньому та пізньому періодах набуває значень: α = 2/3, або α = 3/4.
У сучасній структурі померлих немовлят України співвідношен-
ня таке: α = 4/5 (β = 1/5). За даними 1999 p. в Україні
т0 = 12,8 ‰, що за оціночною шкалою відповідає середньому рі-
вню смертності (12—15‰). Окремо визначається коефіцієнт сме-
ртності немовлят у межах статі. Так, в Україні за той самий рік

mm0  = 14,8‰, а Fm0  = 10,8‰. Отже, на кожну тисячу народжених
хлопчиків померло в середньому 15 немовлят.

Інтенсивний аналіз народжуваності передбачає визначення
загального коефіцієнта народжуваності, спеціального, часткових
(вікових) та сумарного коефіцієнтів плідності.

Загальний коефіцієнт народжуваності обчислюється в роз-
рахунку на 1000 осіб усього населення регіону:

1000⋅=
S
Nn .

Останнього року в Україні п = 7,8‰, що за шкалою демографі-
чних довідників ООН відповідає надзвичайно низькому рівню (до
10‰). Отже, на 1000 жителів України припадало лише 8 народже-
них. За період після останнього перепису загальний рівень наро-
джуваності скоротився на 41,3% проти 13,3‰ у 1989 році, коли за
оціночною шкалою він відповідав низькому рівню (12—16‰).
Втім, у процесі народження дітей бере участь не все населення, а
тільки окремий його контингент — жінки дітородного віку
(15—49 років). Органами державної статистики в первинному об-
ліку реєструються також народжені від жінок і старшого віку
(50—55 років). Проте частка таких народжень практично дорівнює
нулю. Коефіцієнт, що обчислюється в розрахунку на 1000 жінок
дітородного віку, називається спеціальним коефіцієнтом наро-
джуваності, або частіше — коефіцієнтом плідності (F15—49).

1000
49—15

49—15 ⋅=
FS
NF

де FS 49—15 — середньорічна чисельність жінок у віці 15—49 років.
За даними 1998 року коефіцієнт плідності в Україні дорівню-

вав 32,8 ‰. Отже, на 1000 жінок дітородного віку припадало в
середньому 33 народжених. За міжнародною шкалою рівень плі-
дності в Україні визначається як надзвичайно низький. Коефіці-
єнт плідності як будь-який спеціальний коефіцієнт зазнає впливу
вікової структури, а саме дітородного контингенту. Тому поряд з
ним обчислюють часткові (вікові) коефіцієнти плідності, які
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показують, скільки народжених припадає на 1000 жінок кожної
х-вікової групи:

.1000⋅=
F
x

x
x S

N
F

Окрім того, вікові коефіцієнти плідності використовуються
при обчисленні сумарного коефіцієнта плідності Fsum, який по-
казує, скільки дітей може народити в середньому одна жінка за
існуючого режиму плідності, якщо вона проживе весь дітородний
період. Сумарний коефіцієнт обчислюється як сума вікових кое-
фіцієнтів плідності. Оскільки останні розраховуються в промілле,
то для обчислення плідності в середньому на одну жінку сума
коефіцієнтів ділиться на 1000. Якщо Fx обчислюються за 5-річ-
ними віковими інтервалами, то їх сума помножується на 5. Отже,

∑=
=

49

15
sum 1000:

x
xFhF ,

де h — величина вікового інтервалу (5).
В Україні 1998 року Fsum = 1,22, тобто кожна українська жінка

за все своє дітородне життя могла народити в середньому 1,2 ди-
тини, що відповідає надзвичайно низькому рівню плідності (до
1,5) і не забезпечує навіть простого відтворення поколінь. В
Україні для відтворення обох батьків Fsum має коливатись в ме-
жах 2,2—2,3 дитини.

Інтенсивний аналіз шлюбності та розлученості ґрунтуєть-
ся також на загальних, спеціальних, часткових і сумарних коефі-
цієнтах інтенсивності.

Загальні коефіцієнти шлюбності та розлученості визнача-
ються в цілому для двох статей і характеризують кількість за-
реєстрованих за рік шлюбів (розлучень) у розрахунку на 1000
осіб усього населення країни (регіону, зони, виду поселення):

1000⋅=
S
Сс , 1000⋅=

S
Dd .

В Україні за 1999 рік ці показники становили: с = 6,9‰,
d  = 3,5‰, тобто на кожних 1000 жителів України за рік припадало
в середньому 7 зареєстрованих шлюбів та майже 4 розлучення.

Проте загальні коефіцієнти шлюбності та розлученості не від-
бивають справжньої картини, оскільки, по-перше, не враховують
частки фактичних (не зареєстрованих) шлюбів і розлучень, а та-
кож фіктивних шлюбів (розлучень); по-друге, коефіцієнт шлюб-
ності не враховує частки повторних шлюбів, яка може штучно
збільшувати значення загального рівня шлюбності; по-третє, за-
значені коефіцієнти обчислюються в розрахунку на все середньо-
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річне населення, хоча в процесі укладання шлюбів та розлучень
бере участь лише певна його частина. Тому поряд із загальними
визначаються й спеціальні коефіцієнти шлюбності та розлу-
ченості — окремо для кожної статі в розрахунку на 1000 се-
редньорічного населення шлюбоздатного віку (15 і більше ро-
ків). Наприклад, для чоловіків:

1000
15

15 ⋅=
+

+ m

m
m

S
CС ; 1000

15
15 ⋅=

+
+ m

m
m

S
Cd .

Спеціальні коефіцієнти залежать од вікової структури насе-
лення і виключити її вплив можна при розрахунку вікових кое-
фіцієнтів шлюбності та розлученості окремо для кожної статі:

1000⋅=
x

x
x S

CC ; 1000⋅=
x

x
x S

Dd .

На підставі вікових коефіцієнтів шлюбності визначається су-
марний коефіцієнт шлюбності, який показує, скільки разів ко-
жна людина візьме шлюб за все своє життя:

∑
=

=
100

15
sum 1000:

x
xChC .

Показники інтенсивності, що належать до розглянутої систе-
ми, порівнюють один з одним у часі та просторі, незалежно від
того, який демографічний процес вони характеризують. Порів-
няння здійснюється відомим методом індексного аналізу. А саме,
обчислюють індекси середніх показників смертності, плідності,
шлюбності та розлученості. Розраховують багатофакторні індек-
сні моделі загальних коефіцієнтів інтенсивності для кожного де-
мографічного процесу.

Прикладом багатофакторної моделі може бути індекс наро-
джуваності, розкладений за чотирма факторами: повікова плід-
ність жінок Fx, частка жінок x-вікової групи в дітородному кон-
тингенті жінок dx; частка жінок дітородного віку в їх загальній
чисельності d15—49; частка жінок у загальній чисельності населен-
ня Fd . Тоді багатофакторний індекс народжуваності набуває ви-
гляду In = Fxx dddF IIII ⋅⋅⋅

49—15
.

Порівняльний індексний аналіз виконується не лише в часі, а
й за територіями чи об’єктами. Наприклад, порівняння інтенсив-
ності смертності чоловічого та жіночого населення. У чоловіків
інтенсивність смертності здебільшого вища, ніж у жінок. Це
явище перебільшення рівнів смертності чоловіків дістало назву
надсмертності чоловіків, а відносна величина порівняння — ін-
декс надсмертності (чоловіків):
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F

m

m m
mi = ,

де mm, mF — коефіцієнти смертності відповідно чоловіків та жі-
нок. Так, в Україні 1998 року індекс надсмертності чоловіків ста-
новив:

12,1
6,13
2,15 ==ті ,

тобто смертність чоловіків перевищувала смертність жінок в
Україні в 1,12 раза, або на 12%. Проте диференційовані коефіціє-
нти смертності залежать не лише від різної інтенсивності вими-
рання чоловіків та жінок, а й від їхньої вікової структури. Чоло-
віче населення більш молоде, ніж жіноче. Для того, щоб
порівняти чисті рівні смертності кожної групи, необхідно усуну-
ти вплив вікової структури, що здійснюється методом стандарти-
зації. Метод стандартизації полягає в коригуванні фактичного
показника інтенсивності (смертності) на індекс фіксованого
складу. Існують кілька способів стандартизації∗. Розглянемо два,
які застосовуються найчастіше: прямий та побічний.

Прямий спосіб — в індексі фіксованого складу за базу порів-
няння береться структура стандартного населення (у нашому
прикладі — жіноче, з меншим рівнем смертності). Тоді стандар-
тизований коефіцієнт смертності запишеться у вигляді:
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У результаті скорочення дробу дістанемо:

F
x

x

m
x

st dmm ∑=
=

100

0
,

де m
xm — віковий коефіцієнт смертності чоловічого населення;

F
xd — частка х-вікової групи жіночого населення.

Побічний спосіб — в індексі фіксованого складу за базу порі-
вняння береться структура чоловічого населення:
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∗ Стеценко С. Г., Швець В. Г. Статистика населення: Підручник. — К.: Вища
шк., 1993. — 463 с.
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Розглянута система показників природного руху певною мі-
рою відбиває процес відтворення населення.

Відтворення населення досліджується з двох боків: щодо
всього населення і щодо тієї його частини, яка продукує нове по-
коління, а саме жіночого населення.

Відтворення всього населення характеризують абсолютні та
відносні показники природного приросту e∆  і ek :

ke = n – m.
На підставі ke визначається напрям відтворення населення, а

саме: відтворення може бути розширеним, якщо ke > 0, простим,
якщо ke = 0; звуженим, якщо ke < 0.

В Україні у 1999 році ke = –7‰ п., або рівень смертності пере-
вищував народжуваність у 1,9 раз, що свідчить про звужене від-
творення населення.

Відтворення жіночого покоління характеризують такі пока-
зники: сумарної плідності, чистий сумарний коефіцієнт пліднос-
ті, брутто-коефіцієнт і нетто-коефіцієнт відтворення. Усі ці пока-
зники визначаються за методом умовного покоління.

Відомий вже сумарний коефіцієнт плідності Fsum показує
середнє число дітей, яке може народити одна жінка протягом
усього дітородного періоду за повної відсутності смертності жі-
нок та за умов існуючих на час обчислення рівнів плідності.

Проте не всі жінки проживають повністю дітородний період
(15—49 років). Тому необхідно врахувати існуючий режим вими-
рання (дожиття) жінок у цьому віці. Показник, що враховує фак-
тор смертності жінок, називається чистим сумарним коефіцієн-
том плідності і позначається F0. Він тлумачиться як середнє
число дітей, що їх може народити одна жінка за умов реального
рівня смертності та існуючих рівнів плідності на час розрахунку.

Для обчислення F0 використовується один із показників теоре-
тичної моделі — таблиці смертності населення, а саме: береться
середнє число жінок, які живуть в інтервалі віку від х до х + 1 або
в п’ятирічному інтервалі Lх. Інакше кажучи, це теоретична середня
чисельність жінок, яка може утворитись з умовної вихідної сукуп-
ності одночасно народжених дівчат (береться за 100 000) за умов
існуючого порядку виживання. Якщо Lх поділити на вихідну суку-
пність народжених, то отримаємо число років, яке може прожити в
середньому одна жінка з одно- або п’ятирічного інтервалу tх. Далі,
множенням tx на віковий коефіцієнт плідності, поданий у проміл-
ле, визначається чистий сумарний коефіцієнт плідності.

( )∑=
=

49

15
‰0 1000:

x
xx tFF ,
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де
1000

x
x

L
t = , а xL — середнє число жінок, які живуть у

п’ятирічному інтервалі.
В Україні у 1998 році F0 = 1,19, отже, за yмoв плiднocтi та жі-

ночої смертності, які були на цей час, одна жінка в середньому
могла народити 1,19 дитини. А за повної відсутності смертності
жінок у дітородному періоді одна жінка могла народити в серед-
ньому 1,22 дитини. Тож, навіть якщо українські жінки й прожили
б до кінця дітородного періоду (до 50 років), вони народили б
трохи більше як по одній дитині за існуючого останнього року
режиму народження. Така плідність не забезпечує навіть просто-
го заміщення батьків (батька та матір).

Втім, у подальшому відтворенні населення братимуть участь
не всі народжені діти, а лише дівчатка. Тому кожний з попере-
дніх показників відтворення необхідно зважити на частку дівча-
ток серед новонароджених, δ = 0,488. В Україні останнім часом
вона дорівнює 0,486.

Зваживши сумарний коефіцієнт плідності на δ, дістанемо
брутто-коефіцієнт відтворення R. Він показує середнє число
дівчаток, що їх може народити одна жінка, проживши весь діто-
родний період:

( )∑δ=δ=
=

49

15
‰sum 1000:

x
xFhFR .

В Україні останнього року брутто-коефіцієнт відтворення до-
рівнював 0,593 дитини (R = 0,486 · 1,22), а тому за умов повного
виживання протягом дітородного періоду одна жінка могла наро-
дити в середньому менш як одну дочку. Якщо враховувати реа-
льний рівень смертності жінок, то показник відтворення матерів
буде ще меншим. Для цього визначається нетто-коефіцієнт
відтворення R0. Він показує середнє число дочок, що їх може
народити одна жінка за умов реального рівня смертності та плід-
ності жінок і обчислюється як добуток сумарного чистого коефі-
цієнта плідності та частку дівчаток серед новонароджених:

( )∑δ=δ=
=

49

15
‰00 1000:

x
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Так, за останніми даними одна жінка в Україні могла народи-
ти в середньому 0,578 дочки (R0 = 0,486 · 1,19) за умов існуючого
режиму дожиття та плідності жінок. Отже, не забезпечувалось
навіть просте заміщення материнського покоління. Нетто-коефі-
цієнт відтворення — один з основних показників, що визначає
режим відтворення. Якщо R0 > 1, режим відтворення розшире-
ний, якщо R0 = 1 — просте відтворення, якщо R0 < 1 — режим
відтворення звужений, тобто кожне наступне покоління матерів
менше від попереднього.
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12.4. Механічний рух населення
та його статистичні показники

Механічний рух — це переміщення людей через кордони регі-
она, яке пов’язано зі зміною їх місця проживання. Проте механі-
чний рух або міграція має глибші наслідки, ніж просто скорочен-
ня чи збільшення чисельності населення. У результаті пере-
міщення змінюється також і структура населення на території як
прибуття, так і вибуття мігрантів.

Розрізняють кілька видів міграції залежно від перетину мігра-
ційними потоками адміністративно-територіальних кордонів.
Внутрішня міграція — міграційні потоки не перетинають кор-
донів держави, а лише здійснюються в її окремих регіонах або
між ними. Ця міграція поділяється на внутрішньорегіональну (у
межах області, Автономної Республіки Крим) та міжрегіональну
(переміщення з області в область). Зовнішня міграція (міждер-
жавна) — міграційні потоки перетинають державні кордони. Піс-
ля порушення цілісності колишнього СРСР з’явилися нові групи
регіонів зовнішньої міграції, а саме: країни близького зарубіжжя
(країни СНД та Балтії) і країни далекого зарубіжжя. Кожний із
зазначених видів міграції розподіляється на короткострокову та
довгострокову. Джерелом інформації про механічний рух насе-
лення є дані поточного обліку. Первинний статистичний облік
провадять органи МВС під час прописування та виписування
особи, яка заповнює талон до листка прибуття або вибуття. У та-
лонах зазначаються демографічні характеристики (стать, вік, сі-
мейний стан), та соціальні (місце народження, національність,
освіта, місце роботи, громадянство, місце прописки, мета приїзду
та строк). Окремо формулюється причина переїзду: зміна місця
роботи, навчання, наслідки аварії на ЧАЕС, відпочинок, за ро-
динними обставинами, відбування покарання, лікування, статус
біженця, реабілітація та репатріація тощо. Подається також інфо-
рмація про членів сім’ї (стать, дата та місце народження). Крім
даних державної статистики, щодо мігрантів збирається інфор-
мація відомчою статистикою. Це поточні обстеження тимчасово
вибулих (прибулих) з країн далекого зарубіжжя, які проводяться
державними відділами паспортної та міграційно-реєстраційної
роботи. А саме, збираються відомості щодо країни вибуття або
прибуття та мети виїзду (приїзду).

Дані державної статистики дозволяють дослідити, з одного
боку, міграційні процеси, а з іншого — сукупності мігрантів.
Міграційні процеси кількісно характеризуються обсягом міграції,
її інтенсивністю, розміром та напрямом міграційних потоків. До
загальних абсолютних показників обсягу міграції належать: ва-
лова міграція та сальдо міграції.
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Валова міграція (ВМ) є сумою чисельності прибулих (П) та
вибулих (В) і характеризує обсяг міграційних потоків за рік:

ВМ = П + В.
Сальдо міграції характеризує зміну чисельності населення

країни за рахунок механічного руху:
Δм = П – В.

Широко використовують групування прибулих та вибулих за
регіонами прибуття (вибуття), за їхньою освітою, національніс-
тю, а також за причиною в’їзду (виїзду). Так, за віком будується
структурне групування (з п’ятирічним інтервалом) та типологіч-
не, в якому виокремлюються групи осіб, молодших/старших пра-
цездатного віку та працездатного віку, а також група молоді
(15—28 років). Подається статево-вікова структура сальдо мігра-
ції. На підставі відповідних групувань визначають відносні пока-
зники — частка прибулих (вибулих) у валовій міграції; частка ві-
кової групи чи контингенту в сукупності прибулих або вибулих;
частка окремої статі в сукупностях мігрантів; частка еміграцій-
них потоків у певну країну або групу країн (країни Балтії, СНД,
країни Європи, Америки, Азії, Африки та ін.). Розраховуються
також співвідношення вибулих та прибулих у цілому та окремо
за статево-віковими групами; співвідношення внутрішньо- та
міжрегіональних міграційних потоків, а також чисельності мігра-
нтів до близького та далекого зарубіжжя; співвідношення сальдо
міграції чоловіків та жінок; сальдо міграції міського та сільського
населення.

Окремо визначаються показники інтенсивності міграційних
процесів, що подаються в промілле.

Загальні коефіцієнти міграції обчислюють щодо всього на-
селення. Це коефіцієнти: прибуття і вибуття; рухомості (валової
міграції) та механічного приросту.

Коефіцієнти прибуття і вибуття подаються відповідно в
такому вигляді:

1000⋅=
S

K П
П ; 1000⋅=

S
K В

В .

Коефіцієнт рухомості (валової міграції) запишеться так:

1000⋅+=
S

K ВП
р    або ВПр ККK += .

Коефіцієнт механічного приросту чисельності населення (‰
пункти) характеризує його інтенсивність і визначається так:

1000⋅−=
S

K ВП
М    або ВПМ ККK −= .
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Спеціальні коефіцієнти міграції визначаються для окремих
контингентів або груп населення, наприклад окремо для чоло-
віків та жінок; для працездатного населення, а також для тих, чий
вік перевищує встановлену межу працездатності або ще не досяг
її, для сільського та міського населення.

Часткові коефіцієнти міграції визначаються окремо для ко-
жної вікової групи мігрантів.

Розраховується також середній вік мігрантів у цілому та в ме-
жах статі, за видами поселень та видами міграції.

На підставі розподілів мігрантів за віком визначається абсо-
лютна та відносна варіація віку прибулих і вибулих протягом року.

Останнім часом зазнала певних змін структура міграційних
потоків. Зростає частка міждержавної міграції, особливо серед
вибулих. Нині об’єктивно стає дедалі більше приводів для пере-
міщень, а саме: повернення вимушених репатріантів та військо-
вослужбовців на Батьківщину, поява біженців із місць воєнних
дій або вибуття з екологічно забруднених територій. Водночас на
міграцію впливає розвиток ринкових процесів — залучення іно-
земних інвестицій, налагодження міжнародного партнерства та
комерційних зв’язків. У свою чергу переміщення впливають на
демографічну ситуацію, а також на соціальне становище в країні.

12.5. Перспективні розрахунки населення

Завданням статистики населення є не лише аналіз існуючого
демографічного стану чи процесу, а й моделювання таких станів і
процесів. Моделюванням визначаються прогнозні значення чисе-
льності та складу населення (перспективні розрахунки), а також
реставруються втрачені дані далекого чи близького минулого
(ретроспективні розрахунки).

Перспективні розрахунки — це обчислення очікуваної чисе-
льності та статево-вікової структури населення певного регіону.

Залежно від широти регіону перспективні розрахунки можуть
здійснюватись як для Земної кулі в цілому, так і для окремих ко-
нтинентів, країн, регіонів, етносів.

Розрізняють короткострокові, середньострокові та довгостро-
кові перспективні розрахунки населення.

Короткострокові — здійснюються, як правило, на міжпере-
писний період і стосуються чисельності й статево-вікового скла-
ду населення країни та її регіонів. Період упередження становить
до п’яти років.

Середньострокові — здійснюються на перспективу триваліс-
тю у 20—30 років, або іноді на 10- чи 15-річний період і стосу-
ються лише загальної чисельності населення країни та її регіонів.
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Довгострокові — здійснюються на перспективу, що дорівнює
50—100 рокам і стосуються лише загальної чисельності населен-
ня країни.

Перспективні розрахунки ґрунтуються на даних переписів на-
селення, поточного обліку, а також теоретичних моделей імовір-
нісного характеру (таблиць смертності населення та плідності
жінок). Проте ймовірності вмерти або народити чергову дитину
не є сталими в часі. Короткострокові перспективні розрахунки
виконуються за припущення, що зберігається існуючий постій-
ний режим відтворення населення на період прогнозу. Середньо-
та довгострокові розрахунки здійснюються за припущення змін-
ного режиму відтворення.

Короткострокові перспективні розрахунки загальної чисель-
ності населення країни (регіону) здійснюються коригуванням
чисельності населення за матеріалами останнього перепису на
природний та механічний приріст у міжпереписний період. Тоді
чисельність населення на початок року обчислюватиметься так:

м01 ∆+∆+= eSS .

За умов збереження існуючої швидкості зміни чисельності на-
селення протягом прогнозного періоду застосовується також фо-
рмула

n

i
KSS 
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де ∆K — середньорічний коефіцієнт загального приросту насе-
лення, ‰; n — кількість років у прогнозному періоді. При цьому

м1000м KK
S

eK e +=⋅∆+∆=∆ .

Короткострокові перспективні розрахунки чисельності насе-
лення для окремих статево-вікових груп виконуються мето-
дом компонентів (вікових пересувань). Метод компонентів
полягає в поступовому переміщенні населення кожної вікової
групи до наступної групи множенням вихідної чисельності тієї
чи іншої групи на ймовірність дожити до наступного року, при-
таманну кожному віку.

Такі розрахунки ґрунтуються на матеріалах останнього пере-
пису населення й даних таблиць смертності та плідності.

Перспективна чисельність осіб кожної вікової групи 1
1+xS  ви-

значається за формулою

xxx PSS 01
1 =+ ,
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де 0
xS — чисельність населення х-вікової групи на момент остан-

нього перепису, Px — коефіцієнт дожиття до наступного х + 1 ві-
ку за даними таблиці смертності для населення з постійним ре-
жимом відтворення.

Приклад перспективних розрахунків повікової чисельності
населення методом компонентів наведено в табл. 12.3.

Таблиця 12.3
ФРАГМЕНТ ПЕРСПЕКТИВНИХ РОЗРАХУНКІВ

ЧИСЕЛЬНОСТІ ХЛОПЧИКІВ УКРАЇНИ
ЗА ДАНИМИ ОСТАННЬОГО ПЕРЕПИСУ

Перспективна чисельність хлопчиків
на початок наступного року, осіб

Вік, років
Табличний
коефіцієнт
дожиття, Px

Чисельність
хлопчиків
за даними

перепису 0
xS ,

осіб
перший рік, 1

xS другий рік, 2
xS

0 0,9956 370 680 — —

1 0,9985 379 109 369 049 —

2 0,9991 397 772 378 540 368 495

…

Так, число хлопчиків, вік яких у перший рік після перепису
досягне одного року, становило 369 049 осіб:

1
1S = 370680 · 0,9956 = 369049;

на другий рік після перепису з числа народжених у рік перепису
дворічного віку досягнуть 368495 осіб:

2
2S = 369049 · 0,9985 = 368495.

Проте невизначеною залишається чисельність новонародже-
них для кожного прогнозованого періоду. Для її обчислення за-
стосовують табличні (іноді фактичні) вікові коефіцієнти пліднос-
ті жінок 0

xF , а також дані останнього перепису населення про
чисельність жінок дітородного віку 0

xS  у кожній х-віковій групі.
Тоді чисельність усіх новонароджених у прогнозному році

∑=
=

49

15

00

x
xx

i SFN .

На підставі загальної чисельності новонароджених можна ви-
значити чисельність дівчаток та хлопчиків згідно з реальною ста-
тевою структурою новонароджених. Так, прогнозна чисельність
новонароджених дівчаток
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δ= iF NN
i

,
де δ — частка дівчаток серед усіх новонароджених. Тоді прогно-
зна чисельність новонароджених хлопчиків

( )δ−= 1im NN
i

.

Отже, розглянутий метод застосовується за умов незмін-
ності режиму відтворення протягом періоду прогнозування.
Таке припущення можливе тільки для короткострокових про-
гнозів.

Середньо- та довгострокові перспективні розрахунки мають
ураховувати, з одного боку, існуючу тенденцію зміни чисельнос-
ті населення, а з іншого — вплив окремих факторів інтенсивності
природного руху та міграції.

Перша задача розв’язується побудовою моделі тренду, а дру-
га — регресійної трендової моделі.

У разі спрощених розрахунків застосовуються такі трендові
моделі: лінійна, якщо чисельність населення змінюється за ари-
фметичною прогресією; експонента, якщо чисельність населення
змінюється за геометричною прогресією; параболічна, якщо
чисельність населення змінюється з поступовим скороченням ла-
нцюгових абсолютних приростів із переходом до їх від’ємних
значень.

Саме така тенденція зміни чисельності останнім часом спо-
стерігається в Україні.

Коли йдеться про перспективні розрахунки, слід брати до
уваги також вплив міграційних процесів, особливо в регіонах з
високою рухливістю населення. Перспективні розрахунки з
урахуванням впливу міграції виконуються в двох напрямках:
для кожної вікової групи населення та для населення регіону в
цілому.

Перспективна чисельність населення регіону в цілому

22
мм

0
∆

+




 ∆

+= KSS i ,

де K — фактичний середньорічний темп зростання (скорочення)
чисельності населення. Як бачимо, формулу виведено за припу-
щення, що з усіх мігрантів лише одна половина братиме участь у
процесі відтворення населення цього регіону, а друга — у регіоні
входу мігрантів.

Урахування впливу міграції на чисельність та статево-вікову
структуру прогнозного населення дуже важливе, оскільки мігра-
ційні потоки впливають на процеси відтворення населення, онов-
лення трудових ресурсів.
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ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. Які з наведених категорій використовуються при розрахунку ба-
лансу категорій населення:

1) тимчасово відсутнє населення;
2) наявне населення;
3) юридичне населення;
4) постійне населення;
5) тимчасово присутнє населення.

2. Які з наведених вікових контингентів населення слід обрати для
обчислення коефіцієнта старіння та коефіцієнта демографічного наван-
таження особами, вік яких перевищив працездатний:

1) 14—0S ;
2) 100—0S ;
3) 49—15S ;
4) 15—0S ;
5) +50S ;
6) +60S .

3. Обчисліть загальний коефіцієнт смертності населення регіону,
якщо відомо, що рівень смертності чоловіків становив 13,8‰, а жі-
нок — 11,7‰, при цьому частка чоловіків у всьому населенні дорівню-
вала 47%.

4. Яких значень набуватимуть частки α та β при обчисленні коефіці-
єнта смертності немовлят, якщо відомі дані: кількість померлих на
першому році життя — 195, у тому числі з народжених у поточному
році — 156, а в попередньому — 39; кількість народжених у поточному
році — 14112, у попередньому— 14505.

5. Які з наведених показників можна обчислити, коли відомо, що
сума вікових коефіцієнтів плідності жінок з 5-річним інтервалом дорів-
нює 291,4‰ (обчисліть та інтерпретуйте результати):

1) 49—15F ;
2) sumF ;
3) R ;
4) 0R .

6. Визначіть коефіцієнти прибуття та механічного приросту насе-
лення, коли відомо, що коефіцієнт рухомості становить 29‰, а коефіці-
єнт вибуття 13‰.

7. Як за даними табл. 12.3 знайти чисельність хлопчиків, народже-
них у році перепису, які досягнуть 3-річного віку на третій рік після пе-
репису?

8. Якою буде чисельність населення регіону через 8 років, якщо в
поточному році вона становила 2,6 млн осіб, а її середньорічне скоро-
чення дорівнювало — 2%?
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13. СТАТИСТИКА ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ

13.1. Поняття, склад та рух трудових ресурсів

Трудові ресурси — це найважливіший фактор розвитку еко-
номіки, частина продуктивних сил суспільства.

До трудових ресурсів належить населення, що має фізичний
розвиток, розумові здібності і знання, які необхідні для роботи в
народному господарстві.

Складові трудових ресурсів:
а) населення у працездатному віці (чоловіки 16—59 років і жі-

нки 16—54 роки, за винятком непрацюючих інвалідів І і ІІ груп і
непрацюючих осіб працездатного віку, які одержують пенсію за
віком на пільгових умовах);

б) населення, вік якого більший і менший відповідно за ниж-
ню та верхню межу працездатного віку, зайняте в народному го-
сподарстві.

Розрізняють два методи розрахунку чисельності трудових ре-
сурсів:

• демографічний — на підставі даних переписів населення про
постійне населення. Чисельність трудових ресурсів дорівнює су-
мі чисельностей працездатного населення і працюючих осіб пен-
сійного віку та підлітків;

• економічний — за даними про фактичну зайнятість (сума чисе-
льності зайнятого населення та незайнятого у працездатному віці).

Вирішальну роль у трудових ресурсах відіграє працездатне
населення у працездатному віці. Це сукупність осіб у працездат-
ному віці, здатних за своїми психофізичними даними до участі в
трудовому процесі.

Працездатне населення складається з двох груп — економічно
активних і економічно неактивних осіб. Співвідношення між ни-
ми залежить від соціальних, економічних, політичних та демо-
графічних умов.

Працездатність оцінюється з допомогою таких показників:

населеннявсього
остіпрацездатнПоказник  =

населенняусьогоьЧисельніст
населення

огопрацездатньЧисельніст

;

віці робочомувнаселення
остіпрацездатнПоказник  =

віці робочомув
населенняьЧисельніст

населення
огопрацездатньЧисельніст

.

Використання трудових ресурсів вивчається з допомогою по-
даної далі системи показників:
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 ресурсівтрудових
зайнятостіКоефіцієнт  =

ресурсівтрудовихьЧисельніст
Зайняті ;

населенняогопрацездатн
зайнятостіКоефіцієнт  =

населенняогопрацездатн
усьогоьЧисельніст

Зайняті ;

населеннявсього
зайнятостіКоефіцієнт  =

населення
сьогоьЧисельніст

Зайняті
у

.

Статистичний аналіз передбачає оцінку демографічного нава-
нтаження працездатного населення непрацездатним. Статистич-
ною характеристикою є однойменний коефіцієнт, обчислюваний
за формулою:

населення
огопрацездатннянавантажен

ногодемографічКоефіцієнт
 =

віціомупрацездатнунаселення
огопрацездатньЧисельніст

населення
оготннепрацездаьЧисельніст

Його складовими є коефіцієнти навантаження дітьми і особа-
ми у віці, що перевищує працездатний.

Чисельність трудових ресурсів постійно змінюється під впли-
вом природного і механічного руху.

Природний рух трудових ресурсів зумовлюється вступом на-
селення в робочий вік і вибуттям з нього, а механічний — тери-
торіальним переміщенням цієї категорії населення.

Характеристику природного руху трудових ресурсів дістають
на підставі системи абсолютних і відносних величин, яка містить
у собі середню чисельність трудових ресурсів за певний період
(рік, квартал тощо), чисельність тих осіб, які вступили в робочий
вік і тих, які вибули з цього віку (смерть, вихід на пенсію, перехід
на інвалідність І та ІІ груп).

Абсолютні дані використовуються для аналізу динамічних
процесів з обов’язковою умовою порівнянності території та пері-
оду динаміки. Для міжтериторіальних порівнянь, а також порів-
нянь у межах однієї території використовують відносні показни-
ки, або коефіцієнти поширення певного явища в даному сере-
довищі. Такими є коефіцієнти природного поповнення і
природного вибуття трудових ресурсів. Вони показують, скі-
льки в середньому становить природне поповнення і вибуття
трудових ресурсів в розрахунку на 1000 осіб середньої їхньої
чисельності.

Коефіцієнт природного поповнення (прибуття) трудових ре-
сурсів:
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ресурсівтрудових
ьчисельністСередня

1000ресурсів)трудових
поповнення(Природне

K П.П
×

= .

Коефіцієнт природного вибуття трудових ресурсів:

ресурсівтрудових
ьчисельністСередня

1000вікуробочогоз
вибулищо тих,ть(Чисельніс

K П.В
×

=
) .

Прибуття збільшує, а вибуття зменшує чисельність трудо-
вих ресурсів. Різниця між обсягами прибуття та вибуття пока-
зує абсолютну величину, на яку змінилася чисельність трудо-
вих ресурсів за рахунок природного їхнього руху. Абсолютна
величина зміни чисельності трудових ресурсів може бути до-
датною (природний приріст трудових ресурсів), від’ємною
(зменшення трудових ресурсів за рахунок природного факто-
ра), а також нульовою (у разі рівності природного прибуття та
вибуття).

Результат природного руху трудових ресурсів можна визначи-
ти за допомогою коефіцієнта природного приросту Кп. прир трудо-
вих ресурсів, що подається як різниця коефіцієнтів природного
поповнення і вибуття трудових ресурсів:

Кп. прир = Кп. п – Кп. в .

Цей коефіцієнт показує середню чисельність природного при-
росту трудових ресурсів у розрахунку на кожну тисячу середньої
чисельності трудових ресурсів.

Механічний рух (міграція) трудових ресурсів означає перемі-
щення цієї категорії населення з одних регіонів до інших.

При вивченні міграції вирізняють: загальну чисельність при-
булих і вибулих; сальдо міграції (результат механічного руху
трудових ресурсів), тобто приріст, якщо чисельність прибулих
перевищує чисельність вибулих, і навпаки. Міграція трудових
ресурсів аналізується за допомогою коефіцієнта механічного по-
повнення трудових ресурсів (Км.п.), коефіцієнта механічного ви-
буття трудових ресурсів (Км.в.) та коефіцієнта міграції, який дорі-
внює різниці коефіцієнтів поповнення та вибуття:

Км = Км.п. – Км.в. .
Загальну характеристику руху трудових ресурсів дає коефіці-

єнт загального приросту (КЗП) трудових ресурсів:
КЗП = Кп. прир + Км .
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Дані про динаміку чисельності трудових ресурсів у вигляді
абсолютних і відносних показників містять важливу інформацію,
яка може бути використана як база для виявлення відповідних
закономірностей і тенденцій, а також для перспективних розра-
хунків чисельності трудових ресурсів ТРп. При цьому важливо
визначити найбільш вірогідне значення коефіцієнтів руху трудо-
вих ресурсів на перспективу, використовуючи як методи екстра-
поляції, так і залежність цих показників від перспектив соціаль-
но-економічного розвитку.

Розрахунок виконується за формулою

d
K

S
n

n 




 +=

1000
1TP ЗП

0 ,

де S0 — чисельність населення на вихідну дату; КЗП — коефіцієнт
загального приросту населення; d — вірогідна в перспективі част-
ка трудових ресурсів у чисельності населення, яка визначається з
урахуванням тенденції розвитку; п — кількість років у прогнозо-
ваному періоді.

13.2. Особливості статистичного
вивчення ринку праці

Ринок праці — це система економічних зв’язків між процеса-
ми відтворення і використання робочої сили, а в складі цих про-
цесів — система таких зв’язків між підрозділами, які відтворю-
ють робочу силу, і підрозділами, які її використовують. Що ж до
кваліфікованої робочої сили, то це система економічних зв’язків
між системами підготовки та перепідготовки фахівців, з одного
боку, та системою їх використання — з іншого. Крім того, це си-
стема конкурентних зв’язків між закладами освіти за сферу роз-
поділу фахівців, а також між споживачами робочої сили за залу-
чення найбільш кваліфікованих фахівців.

Існують численні сегменти ринку праці, диференційовані за-
лежно від складу робочої сили та її споживачів. Для кожного з
них характерне поєднання факторів, що визначають особливості
та параметри довгострокових тенденцій, середньострокових ко-
ливань та короткострокових змін. Для врахування цих особливо-
стей статистика за основними ознаками класифікує ринки праці:

• за ознакою структури господарства — окремих галузей на-
родного господарства (а всередині їх — окремих підгалузей);
окремих видів діяльності; груп господарств з різними формами
власності;

• за ознакою рівня економічного розвитку регіонів, згрупова-
них залежно від рівня валового внутрішнього продукту, рівня
оплати праці, доходів населення тощо;
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• за територіальною ознакою — «регіональний ринок праці»,
первісним елементом якого є внутрішній ринок (сфера відтво-
рення та використання робочої сили або підготовки та викорис-
тання фахівців, яка обмежена кордонами регіону);

• за професійно-кваліфікаційною ознакою — окремих профе-
сій, спеціальностей та груп спеціальностей, рівнів освіти;

• за ознакою джерел робочої сили — ринки праці, потреби
яких задовольняються певними закладами освіти або їх групами,
службами зайнятості тощо.

Ринок праці — це невід’ємна складова частина системи рин-
кової економіки, система купівлі-продажу робочої сили, що за-
безпечує життєдіяльність економіки та залежить від багатьох фа-
кторів, які збігаються в системі соціально-трудових та правових
відносин і мають своє відображення насамперед у кон’юнктурі
пропозиції робочої сили та попиту на неї.

При цьому «споживачами» робочої сили як одного з основних
ресурсів для виробництва товарів та послуг, виступають підпри-
ємства, установи, організації та приватні підприємці, а «постача-
льниками» — працездатні особи, які з метою забезпечення осо-
бистих потреб пропонують свою працю на ринку за ціною, що
визначається відповідно до ринкової кон’юнктури та відобража-
ється в заробітній платі.

Одним з основних компонентів економічного аналізу виступає
економічно активне населення.

За визначенням міжнародної організації праці економічно ак-
тивне населення складається з населення обох статей старше
встановленого віку1, яке впродовж певного періоду часу забезпе-
чує пропозицію робочої сили для ринкового виробництва товарів
та послуг та деяких видів неринкового виробництва, що входять
до системи національних рахунків та балансів (СНР) та є еконо-
мічною діяльністю (рис. 13.1).

Населення (Н)

Економічно активне (Eа) Економічно неактивне (Eн)

Зайняті (З) Безробітні (Б)

Рис. 13.1. Структура населення за економічною активністю

1 За національною практикою визначення зайнятості за матеріалами вибіркових
обстежень населення з питань економічної активності, що впроваджені органами
державної статистики з жовтня 1995 року, до економічно активного може бути від-
несене населення у віці від 15 до 70 років включно.
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До складу економічно активного населення (робочої сили)
входять тільки ті особи, які здійснювали економічну діяльність,
або шукали роботу і були готові приступити до неї, тобто класи-
фікуються як «зайняті» та «безробітні» (у визначенні МОП).

У рамках концепції економічно активного населення застосо-
вується два вимірювача: а) «населення, активне в даний пері-
од» — стосовно короткого періоду часу, наприклад тижня чи дня,
синонімом цього терміну є поняття «робоча сила», і б) «звичайно
економічно активне населення» стосовно тривалого періоду часу,
наприклад року.

Населення, активне в даний момент (або робоча сила) по-
казує поточну ситуацію на ринку праці відносно економічної ак-
тивності населення. Це миттєва фотографія зайнятості та безро-
біття впродовж конкретного обстежуваного періоду (тиждень,
місяць).

Концепція «економічної активності, або робочої сили» перед-
бачає віднесення осіб до однієї з трьох взаємовиключних катего-
рій залежно від характеру їхньої діяльності впродовж короткого
обстежуваного періоду (тиждень або день), на основі правил
пріоритетності: зайняті, безробітні та особи, які є поза робочої
сили тобто економічно неактивні.

Відповідно до цих правил зайнятості надається перевага перед
безробіттям, а безробіттю — перед відсутністю економічної ак-
тивності. Цю залежність можна подати так:

 Н = Еа + Ен, (1)
Еа = З + Б. (2)

Правила пріоритетності забезпечують безпосередній взаємо-
зв’язок між зайнятістю, робочим часом і доходом від трудової ді-
яльності, що можливо використовувати для аналізу продуктивно-
сті праці.

Концепція «звичайної активності» базується на критерії «ос-
новного виду активності» впродовж тривалого періоду часу. Особа
вважається звичайно активною, якщо вона була економічно актив-
ною (зайнятою чи безробітною) 26 і більше тижнів упродовж об-
стежуваного року. Сукупність таких осіб утворює звичайно еко-
номічно активне населення. У випадках, коли зайнятість має
нерегулярний характер (неповний робочий тиждень), основна ак-
тивність визначається з урахуванням кількості днів зайнятості чи
безробіття. У рамках концепції звичайної активності допускаєть-
ся, що особи, віднесені до безробітних упродовж року можуть
мати яку-небудь роботу.

Зайнятість характеризує чисельність працюючих осіб. Ос-
кільки поняття зайнятості досить широке, облік чисельності за-
йнятих доповнюється даними про робочий час. Це доцільно ро-
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бити для того, щоб виділити серед працюючого населення під-
групи залежно від міри участі у складі робочої сили.

Зайнятість означає не тільки роботу за заробітну плату (за
наймом), але також і заради одержання прибутку чи сімейного
доходу на власному підприємстві, у тому числі — в особистому
підсобному сільському господарстві (на дачній або присадибній
ділянці),

До складу зайнятого населення не включаються особи, які
виконували неоплачувану громадську чи добровільну роботу, та
особи, які виконують тільки домашні обов’язки.

Добровільна діяльність не є економічним видом діяльності і
має такі визначальні риси: а) вона не повинна оплачуватись;
б) здійснюється за власним бажанням, без примусу на відміну, на-
приклад, від строкової військової служби; в) виконується для ор-
ганізації, громади чи особи, з якою відсутні родинні зв’язки.

Відповідно до закону України «Про зайнятість населення»
(стаття 2) безробітними «визнаються  працездатні  громадяни
працездатного віку, які через відсутність роботи не мають за-
робітку або інших передбачених законодавством доходів і зареє-
стровані в державній службі зайнятості як такі, що шукають
роботу, готові приступити до підходящої роботи».

Використання тільки адміністративних та юридичних норм і
вимог (насамперед обов’язкової реєстрації в центрах зайнятості,
поширення офіційного статусу тільки на працездатне населення
працездатного віку) не дає змоги відбити реальну ситуацію на
ринку праці. За своїм призначенням інформація про зареєстрова-
не безробіття може використовуватися, в основному, для потреб
державної служби зайнятості (системи страхування від безробіт-
тя) — для прогнозування, планування та фінансування державної
політики і програм зайнятості.

Згідно з концепцією економічної активності безробіття
трактується як ситуація повної відсутності роботи серед населен-
ня, яке пропонує свою робочу силу на ринку праці. Поряд із ва-
ловим внутрішнім продуктом та інфляцією, безробіття є одним з
трьох важливих показників функціонування економіки. Його ди-
наміка характеризує здатність економіки забезпечити робочими
місцями економічно активне населення країни.

Міжнародні стандартні критерії визначення безробіття
стосуються виключно дій особи впродовж певного періоду часу,
незалежно від наявності чи відсутності в неї законних нетрудо-
вих доходів (дивідендів, процентів, ренти, пенсії чи стипендії)
або права на одержання допомоги по безробіттю.

Відповідно до критеріїв міжнародних стандартів (МОП) до
безробітних належать особи, які впродовж певного періоду часу:

а) «не мали роботи (прибуткового зайняття)»;
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б) «активно шукали роботу або намагались організувати вла-
сну справу», тобто робили конкретні кроки протягом останніх чо-
тирьох тижнів з метою знайти оплачувану роботу за наймом чи
намагалися організувати власний бізнес;

в) були «готові приступити до роботи», тобто почати пра-
цювати за плату за наймом або на власному підприємстві впро-
довж наступних двох тижнів.

До категорії безробітних належать також особи, які не шука-
ють роботу через те, що вже її знайшли і мають домовленість про
початок роботи через певний проміжок часу.

Основні типи безробіття такі:
• фрикційне;
• структурне;
• циклічне.
Фрикційне безробіття пов’язане з пошуками або очікуван-

ням роботи. Це безробіття буває серед осіб, які зайняті пошуками
робочого місця, що відповідає їхній кваліфікації та індивідуаль-
ним уподобанням щодо умов праці. Фрикційне безробіття вини-
кає внаслідок того, що:

• ринкам праці притаманний динамізм (постійно відбуваються
звільнення та працевлаштування);

• випадкові коливання попиту спричинюють, з одного боку,
банкрутства і звільнення, а з іншого — створення нових підпри-
ємств і робочих місць;

• на ринку праці постійно з’являються нові люди, які шука-
ють роботи, у той час як інші можуть виходити зі складу робо-
чої сили);

• інформаційні потоки про стан ринку праці є недосконалими,
тобто потрібен певний час для того, щоб безробітні і роботодавці,
які мають вакансії, знайшли один одного.

Сезонне безробіття є різновидом фрикційного безробіття і
виникає у випадках, коли причини, що мають кліматичний (літо,
зима) характер, призводять до тимчасових, але таких, що повто-
рюються, коливань.

Структурне безробіття є наслідком змін у структурі спожи-
вчого попиту і в технологіях, що, у свою чергу, змінюють струк-
туру загального попиту на робочу силу. Дане безробіття виникає
тому що робоча сила реагує повільно на вказані зміни і її струк-
тура повністю не відповідає новій професійній та регіональній
структурі робочих місць, наприклад, географічне переміщення
сім’ї заради працевлаштування дорослої особи не може здійсни-
тись миттєво.

Фрикційне та структурне безробіття мають відносно сталий
характер і разом утворюють природне безробіття, що віддзер-
калює реальні адаптаційні можливості в економіці. Навіть якщо в
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цілому попит дорівнюватиме пропозиції праці, завжди будуть іс-
нувати фрикційне і структурне безробіття.

Циклічне безробіття спричинюється спадом виробництва,
тобто тією фазою економічного циклу, яка характеризується не-
достатністю сукупного попиту (витрат). Коли, незважаючи на
можливості виробництва, сукупний попит на товари та послуги
скорочується, зайнятість зменшується і безробіття зростає.

Економічно неактивне населення (поза робочою силою)
включає осіб, які не можуть бути класифіковані як «зайняті» та
«безробітні» внаслідок того, що з різних причин не пропонують
свою робочу силу на ринку праці.

Особливу увагу привертає така категорія економічно неактив-
ного населення, як особи, які загалом прагнуть мати роботу, але
втратили надію її знайти і тому припинили активний пошук ро-
боти. У статистичній практиці такі громадяни мають терміноло-
гічну назву «зневірені».

Для зневірених осіб характерно те, що впродовж тижня спо-
стереження вони:

а) були «без роботи», тобто не працювали за наймом або на
власному підприємстві;

б) були «тепер готові приступити до роботи», тобто най-
ближчим часом почати працювати за плату за наймом або на вла-
сному підприємстві;

в) «не займалися пошуками роботи» впродовж тижня, тому
що не вірили у можливість знайти її (після неодноразових невда-
лих спроб знайти роботу втратили надію на працевлаштування).

За методологією МОП зневірені належать до категорії еконо-
мічно неактивного населення, проте дані про їхню чисельність
використовуються для оцінки загального обсягу пропозиції ро-
бочої сили та попиту на неї, внаслідок того, що фактично такі
особи виступають частиною пропозиції робочої сили1.

Відповідно до міжнародних підходів, здійснення моніторин-
гу ринку праці має за мету забезпечення інформаційного сере-
довища для розробки та здійснення ефективної політики у сфері
зайнятості населення та базується на комплексній системі абсо-
лютних та відносних показників, що відображають процеси,
які відбуваються на ринку праці національного та регіонального
рівнів та характеризують пропозицію робочої сили та попит
на неї.

Виходячи з концепції економічно активного населення зазна-
чена система включає наступні аналітичні поняття, що складають
систему показників статистичного аналізу ринку праці:

1 Методика обчислення рівня безробіття, що застосовується європейською ко-
місією ООН, передбачає віднесення зазначеної категорії осіб до чисельності безро-
бітних.
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1. Рівень економічної активності (Реа) — характеризує рівень
пропозиції робочої сили на ринку праці:

Реа = Еа / Н · 100. (3)
2. Рівень зайнятості населення як характеристика трудової

активності населення:
Рз = З / Н · 100. (4)

Іншими характеристиками зайнятості є такі показники:
• фактична тривалість робочого періоду (дня чи тижня), по-

вний робочий час, неповний робочий час;
• характер роботи (постійна / тимчасова);
• наявність роботи, але тимчасова відсутність на роботі;
• професія (рівень кваліфікації), галузь, статус зайнятості;
• розмір заробітку;
• наявність сумісництва, додаткової роботи (вторинної зайня-

тості).
• добровільна неповна зайнятість;
• неповна зайнятість з економічних причин.
3. Рівні безробіття.
Рб – 1 — рівень безробіття (за методологією МОП) — є зви-

чайним показником рівня безробіття, що розраховується за стан-
дартами міжнародної організації праці як процентне відношення
загального числа безробітних установленого віку Б до чисельнос-
ті економічно активного населення цього віку Еа, тобто до суми
зайнятих та безробітних (З + Б):

Рб – 1 = Б / Еа · 100% = (Б / (З + Б)) · 100%.
Рб – 2т — показник рівня зареєстрованого безробіття, що є

процентним відношенням чисельності безробітних, зареєстрова-
них державною службою зайнятості Бз на дату (кінець або поча-
ток звітного періоду) або в середньому за період (квартал, рік) до
працездатного населення працездатного віку Нп.

Рб–2т = (Бз / Нп) · 100%.
Рб – 2е — показник рівня зареєстрованого безробіття, що є

процентним відношенням чисельності безробітних, зареєстрова-
них державною службою зайнятості Бз на кінець звітного періоду
до економічно активного населення працездатного віку Еап.

Рб – 2е = (Бз / Еап) · 100%.
Показник рівня довготривалого безробіття — Рб – 3 розрахо-

вується як процентне відношення числа безробітних усіх або
тільки зареєстрованих у державній службі зайнятості, які не пра-
цювали впродовж 3-х місяців і більше (Бде або Бдз) до:
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⇒ економічно активного населення (Еа);
⇒ працездатного населення працездатного віку (Нп):

Рб – 3(1) = (Бде / Еа) · 100%;
Рб – 3(2) = (Бдз / Нп) · 100%.

Рб – 4 — показник безробіття серед осіб, яки втратили робо-
ту з різних причин, що є процентним відношенням числа осіб,
які втратили роботу за причинами Бвр до економічно активного
населення Еа.

Рб – 4 = Бвр / Eа · 100%.
Рб – 5 — розширений показник рівня безробіття, що розра-

ховується як процентне відношення суми чисельності безробіт-
них Б та зневірених Зн до суми чисельності економічно активно-
го населення (Eа) та зневірених.

Рб – 5 = ((Б +Зн) / (Еа +Зн)) · 100%.
Рб – 6 — показник безробіття, що характеризує загальний де-

фіцит попиту на працю і розраховується як відношення суми
чисельності безробітних Б, зневірених Зн та вимушено неповніс-
тю зайнятих осіб Нз до суми чисельності економічно активного
населення Еа та зневірених осіб.

Рб – 6 = ((Б + Зн + Нз) / (Еа + Зн)) · 100%.
Механізм ринку праці, зокрема фахівців, може бути відобра-

жений системою моделей. Серед цих моделей можна вирізнити
такі:

• структурно-функціональні, що характеризують структуру
попиту та пропозиції фахівців у розподілі за різновидами сегмен-
тів ринку праці;

• балансові, зокрема у вигляді матриць, що характеризують
міжрегіональне, міжгалузеве, міжфахове переміщення фахівців;

• у вигляді рівнянь регресії, що характеризують, наприклад,
залежність потреби у фахівцях за окремими сегментами ринку
праці від факторів, що їх визначають: розвитку виробництва, на-
уково-технічного прогресу і т. ін.

Моделі використовують для регулювання ринку праці, зокре-
ма шляхом підготовки фахівців за обсягом і складом згідно з до-
датковою потребою окремих сегментів ринку. Це є важливою пе-
редумовою оптимального забезпечення потреб суспільства і
мінімізації безробіття.

Система аналізу та прогнозування ринку праці має бути при-
стосована для використання в рамках функціонування автома-
тизованих інформаційних систем підрозділів народного госпо-
дарства.
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Державний комітет статистики України, визначаючи надзви-
чайну потребу споживачів у надійній інформації про ринок праці,
зайнятість та безробіття населення, має три інформаційні джере-
ла її отримання:

1. Звітність зі статистики праці (за формами №1-пв термінова
місячна).

2. Звітність центрів зайнятості про працевлаштування і зайня-
тість населення, яке звернулося за допомогою в пошуках роботи
(щомісячна за формами №1-пн та щоквартальна за формами
№ 2-пн, 3-пн, 4-пн).

3. Вибіркові обстеження населення з питань економічної ак-
тивності.

Обстеження економічної активності населення є найбільш по-
вним джерелом достовірної інформації про стан ринку праці, що
доповнює адміністративну статистику суцільного спостереження
відповідно до міжнародної системи обліку та звітності. Вони
проводяться за місцем постійного проживання спеціально підго-
товленими обліковцями (інтерв’юєрами) шляхом безпосередньо-
го опитування осіб, які входять до складу домогосподарств. Ука-
зані обстеження базуються на вибіркових методах спостереження
та методології Міжнародної організації праці. В Україні з 1995 по
1998 рік провадились один раз на рік восени, починаючи з 1999
року — із щоквартальною періодичністю.

13.3. Статистичне вивчення якості робочої сили

Викладені в підрозд. 13.2 положення про аналіз зайнятості на-
селення та кон’юнктури ринку праці являють собою узагальню-
ючу характеристику тих процесів, в яких беруть участь усі особи
працездатного віку та частина населення непрацездатного віку,
яка бажає працювати. Можливості залучення до праці насампе-
ред зумовлені рівнем кваліфікації тих, хто пропонує свої послуги
на ринку праці. Ітиметься тут не лише про диплом навчального
закладу, який в умовах ринкової економіки для роботодавця не
завжди є запорукою вміння працівника виконувати запропоновану
йому роботу, а загальний освітньо-культурний рівень, про який
певне уявлення дають оголошення із запрошенням на роботу.
Найчастіше вимагається таке.

1. Диплом про відповідну вищу освіту (як і має бути — на
першому місці).

2. Знання іноземної мови (краще — двох, що є нормою для
фахівців — випускників вузів інших країн, крім країн СНД).

3. Уміння працювати з персональним комп’ютером (для Захі-
дних країн це не вузівський, а шкільний рівень знань).
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4. Стаж практичної роботи за фахом 2—3 роки (а тут уже пе-
вна суперечність: де ж набрати той стаж після закінчення вузу,
коли без нього на роботу не беруть? У вмінні розв’язувати такі
чи інші суперечності й виявляється та «життєва» кваліфікація,
яка дає підстави запропонувати людині відповідальну, творчу та
високооплачувану роботу).

Диплом про вищу освіту ще, звичайно, не гарантує наявності
перелічених умінь, але дає певні підстави сподіватися на те, що
такі вміння є. На жаль, сподівання стосуються, насамперед, фа-
хової підготовки. І якщо в Західних країнах рейтинг вузів щодо
цієї підготовки добре відомий (особі з дипломом Массачусетсь-
кого університету можуть запропонувати роботу за фахом у
будь-якому куточку США, тоді як диплом Каліфорнійського уні-
верситету престижний лише в Каліфорнії), то в Україні цей рей-
тинг ще не складений. Простіше кажучи, уважається, що всі випу-
скники вузів, які пройшли державну акредитацію, мають однако-
вий рівень знань. Хоча це й не так, погодимось з цим
припущенням і надалі спиратимемося на нього.

Отже, диплом про відповідну фахову освіту не тільки дозво-
ляє роботодавцеві зробити вибір на ринку праці на користь дип-
ломованого фахівця, а й в окремих випадках запропонувати шу-
качеві роботи обійняти споріднену з його фахом або іншу посаду,
яка вимагає, наприклад, інженерних чи економічних знань, хоча
й не з того напрямку, за яким виданий диплом. Тобто можливості
знайти роботу в дипломованого фахівця значно більші, ніж у то-
го, хто не має фахової освіти. Більше того, людині, що має один
диплом, значно легше, ніж недипломованій, у разі змін попиту на
ринку праці опанувати ще один фах. Отже, фахівець з вищою
освітою здатний швидше перекваліфікуватися, ніж той, хто не
має такої освіти.

Далі під кваліфікованою робочою силою розумітимемо фахів-
ця, що має диплом про вищу освіту одного з чотирьох рівнів, як
це передбачено Законом України «Про освіту»: молодший спеці-
аліст, бакалавр, спеціаліст, магістр.

Але переважний попит на кваліфіковану робочу силу на ринку
праці ще не означає її повного працевлаштування. Тут вступає в
дію суперечність: соціальний та економічний фактори. З одного
боку, молодь вимагає, а держава повинна надати можливість
опанувати вищу освіту тим, хто має відповідні здібності. З іншо-
го боку, та сама держава (так-так, держава, а не ринок праці,
оскільки він функціонує незалежно від функціонування системи
вищої освіти і стикається з нею лише в разі появи на ньому випу-
скників вузів) повинна забезпечити всіх випускників відповідни-
ми робочими місцями. Бо інакше підсилюється соціальна напруга
в суспільстві: фахівці поповнюють не лише ряди безробітних, а й
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«тіньову» економіку, яка із задоволенням приймає підготовлених
за державний рахунок дипломованих спеціалістів.

В економічно розвинених країнах така суперечність не є аж
надто, як ми колись говорили, «антагоністичною». Право на
освіту, у тому числі й вищу, там реалізується не через те, що
воно записано в Конституції, а з більш поважної та цілком реа-
льної причини: молодь, як найактивнішу частину суспільства,
краще відправити в аудиторії, ніж залишити на вулиці. А коли
вона закінчить вузи, то вже подорослішає і буде менш активно
«боротися за свої економічні права». На жаль, в Україні можли-
вості надати вищу освіту всім, хто здатний її отримати, ще дов-
го не буде. І річ тут не лише в матеріальній скруті (хоча це і є
головний чинник), а в спадщині 74-річної планової системи су-
спільства, коли планувалося все, включаючи і те, яку освіту і
кому мати. А тому була побудована відповідна кількість вузів,
підготовлена для роботи в них відповідна кількість викладачів,
що навчала відповідну (суворо обмежену) кількість студентів.
Поява недержавних (комерційних, приватних) навчальних за-
кладів не вирішує справи, бо функціонують вони переважно в
непідготовлених приміщеннях за відсутності навчально-мето-
дичного забезпечення, а працюють у них ті самі викладачі, що і
в державних навчальних закладах, але вже для себе в другу, а то
навіть і в третю зміну.

Отже, можна зробити висновок, що розвиток суспільства
впливає на обидва елементи ринку праці кваліфікованої робочої
сили: на попит, бо чим більш розвинене — культурно, технічно,
науково, економічно — суспільство, тим більша його потреба в
кваліфікованій робочій силі, і на пропозицію — бо, за розвитку в
такому разі мережі закладів вищої освіти  зі здобуттям диплома
про вищу освіту їх випускники вважатимуть себе цією кваліфіко-
ваною робочою силою. Проте, як зазначалося в попередньому
підрозділі, ефективне функціонування будь-якого ринку, у тому
числі й ринку праці, передбачає вивчення його кон’юнктури (ко-
ротко кажучи — попиту, пропозиції, цін та конкуренції в певних
межах часу та території) та на її базі намагання досягти рівнова-
ги, при якій попит і пропозиція частіше збігаються, ніж навпаки.

Як відомо, вивчення кон’юнктури товарних ринків реалізуєть-
ся шляхом проведення маркетингових досліджень, у ході яких
вивчається попит. Здобута інформація передається виробникам, а
ті, реагуючи на зміни кон’юнктури, змінюють обсяги та структу-
ру пропозиції, наближаючи її до попиту.

Такі дії по відношенню до ринку кваліфікованої робочої сили
потребують вирішення додаткових задач порівняно з товарним
ринком. Підготовка фахівця потребує не менш як 4 років навчан-
ня в спеціальному навчальному закладі (це — світовий досвід, і
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ніякі новоспечені навчальні заклади, що пропонують диплом
про вищу освіту після 6—9 місяців навчання, не можуть його
відкинути). А в багатьох випадках — ще більше. Тобто попит,
що з’явився сьогодні, за відсутності на ринку відповідної про-
позиції, у наших умовах не буде задоволений. І навпаки: якщо
за період навчання попит, що існував 4—6 років тому, зник, то
пропозиція (тобто, фахівець) виявиться нереалізованою. Знов-
таки — у наших умовах. Неодноразове нагадування про наші
специфічні умови зумовлене тим, що більшість дипломів вузів
України про вищу освіту не визнаються в інших країнах (за
винятком країн СНД). А тому й ринок кваліфікованої робочої
сили обмежений у нас, на відміну від інших країн, національ-
ними кордонами. Винятки, безперечно, існують (як щодо
окремих вузів, так і щодо окремих студентів), але як усякі ви-
нятки вони лише підтверджують зроблений висновок: вивчаю-
чи ринок кваліфікованої робочої сили, не буде великою поми-
лкою розглядати його лише як національний, а не інтерна-
ціональний.

Узагальнюючи наведені зауваження, можна зробити висно-
вок, що головною проблемою для відповідного розвитку ринку
кваліфікованої робочої сили є обґрунтований  прогноз. Бо, як ми
бачили, показники попиту мають на 4—6 років випереджати
можливості пропозиції. Лише в цьому разі можна буде прийня-
ти до навчальних закладів необхідну кількість студентів, які —
з урахуванням відсіву за період навчання тих, хто не хоче або не
може вчитися, — своєчасно з’являться на ринку, де на них чека-
тимуть спрогнозовані 4—6 років тому робочі місця. Але це ли-
ше в тому разі, якщо вузівський потенціал достатній для прийо-
му сьогодні потрібних в майбутньому фахівців. А якщо ні, то
необхідні вузи ще треба відкривати, забезпечуючи їх необхід-
ними ресурсами. І навіть за наявності коштів для цього потріб-
ний ще деякий час. А тому прогноз попиту має розроблятися не
менш як на 10 років.

Використання відомих методів моделювання та прогнозуван-
ня під час вивчення ринку праці кваліфікованих спеціалістів має
свої особливості. Пов’язане це з особливостями статистичного
забезпечення аналізу цього ринку.

Статистичне дослідження передбачає, як відомо, реалізацію
чотирьох етапів (послідовне виконання чотирьох видів робіт):

1) збирання даних (статистичне спостереження);
2) попередня обробка даних (зведення та групування для оде-

ржання статистичної інформації);
3) аналіз явища (розрахунок статистичних показників та побу-

дова моделей);
4) прогноз розвитку явища.
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Під статистичним забезпеченням розуміється підготовчий
комплекс робіт, необхідних для реалізації етапів статистичного
дослідження. У такому разі йдеться про його дві частини:

• інформаційне забезпечення;
• методичне забезпечення.
З огляду на мету статистичного дослідження методичне за-

безпечення передбачає:
♦ формулювання задач статистичного дослідження;
♦ формулювання та розв’язання задач методичного забезпе-

чення, серед яких головними є розробка системи показників та
обґрунтування використання відповідних статистичних методів
для вирішення проблем статистичного дослідження;

♦ розробка макетів форм для вхідної та вихідної інформації.
Знаючи, що за інформацію і про що потрібно одержати,

розробляють інформаційне забезпечення, яке складається з та-
ких компонентів:
 специфікації даних (переліку необхідних даних);
 джерел даних;
 плану статистичного спостереження (плану організації зби-

рання та одержання статистичних даних);
 схеми інформаційних потоків для стадій збирання, обробки

даних та заповнення форм (вхідних та вихідних).
Система збирання, нагромадження, обробки та аналізу інфор-

мації, необхідної для управління процесом забезпечення країни
спеціалістами, включає такі блоки:

1) науково обґрунтована система показників відтворення спе-
ціалістів та методологія їх розрахунків;

2) система галузевих та регіональних моделей відтворення
спеціалістів;

3) методологія наукової організації спостереження за окреми-
ми стадіями процесів відтворення спеціалістів;

4) технологія збирання, обробки, нагромадження та подання
інформації про відтворення спеціалістів;

5) схема взаємодії такої системи з інформаційними системами
центральних, галузевих та регіональних органів управління.

З огляду на потребу розглядати цю систему з урахуванням
функціонування ринку праці спеціалістів назвемо певні елементи
кон’юнктури цього ринку, вивчення яких є невіддільною складо-
вою науково обґрунтованого функціонування зазначеної системи:

1) матеріальний та кадровий потенціал вузів, на базі якого
оцінюються можливості вузів з підготовки спеціалістів певних
спеціальностей (ліцензування вузів);

2) місткість та структура ринку, інформація про які необ-
хідна для характеристики існуючої підготовки спеціалістів та
потреби в них;
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3) фактори, що формують ринок: чисельність і структура на-
селення, рівень економічного розвитку регіону, структура зайня-
тості за галузями, структура незайнятих за рівнем освіти і фахом;

4) організаційна структура вищої освіти (наявність пакета за-
конів, що регламентують освітянську діяльність; рівень концент-
рації та спеціалізації підготовки фахівців по регіонах);

5) співвідношення попиту і пропозиції на галузевих та регіо-
нальних ринках праці, що дозволяє також оцінити рівень можли-
вого використання ресурсів вузів;

6) фінансові взаємовідношення вузів із замовниками і держа-
вою та іншими споживачами.

З необхідності характеристики елементів кон’юнктури ринку
спеціалістів випливає, що впровадження першого блока системи
управління процесом забезпечення спеціалістами потребує роз-
робки системи показників, яка складається з окремих підсистем:

1) забезпеченості галузі (регіону) спеціалістами;
2) прийому студентів до вузів;
3) контингенту студентів;
4) випуску спеціалістів;
5) працевлаштування випускників;
6) використання фахівців;
7) характеристики діяльності навчальних закладів.
Для кожного з показників потрібно обчислити як фактичне,

так і прогнозне значення. Адже учасників ринку цікавить не сьо-
годнішній, а майбутній його стан. Як уже зазначалося, це насам-
перед стосується ринку праці спеціалістів, для якого за відсутно-
сті пропозиції розрив її у часі з попитом може становити від 4 до
6 років, необхідних для підготовки фахівця.

Наприклад, для першої підсистеми показників — забезпеченос-
ті спеціалістами — розраховують показники заміщення посад фа-
хівцями (фактичний рівень) і потребу у фахівцях (прогнозні роз-
рахунки). Під терміном «потреба» тут розумітимемо «додаткову
потребу» — ту кількість посад, що потребують для свого замі-
щення фахівців з вищою освітою і будуть вакантними у плановому
періоді. Ці вакансії створюються за рахунок двох факторів:

1) вивільнення з роботи фахівців, що раніше працювали на
цих посадах (у зв’язку з виходом на пенсію, переходом на іншу
роботу, переїздом до іншого регіону тощо — фактори, вплив
яких легко оцінити й урахувати);

2) появи нових робочих місць за рахунок розвитку окремих
підприємств, галузей чи регіонів.

Урахування впливу цього — останнього — фактора і становить
головну проблему в управлінні вищою освітою в умовах обмеже-
ності ресурсів. Для встановлення додаткової потреби можуть бути
використані різні методи: штатно-номенклатурний, нормативний,
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екстраполяції, нормативів насиченості, експертних оцінок. Але всі
вони зорієнтовані здебільшого на встановлення кількісної потреби
у спеціалістах. У цьому й полягає їх головний недолік.

Якісний показник потреби в кадрах фахівців, який характери-
зуватиме кваліфікаційний склад потреби, має спиратися на нор-
мативний показник спеціалістомісткості, який є одним з різно-
видів показника трудомісткості:

Кількість посад, що має бути заміщена фахівцями,
за кожною з функцій, яка ними виконується

Техніко-економічний показник діяльності підприємства,
що характеризує функцію, виконувану фахівцями

Кс = .

Використовуючи метод нормативних показників спеціалістоміс-
ткості, найскладніше встановити техніко-економічний показник ді-
яльності підприємств щодо якого розраховується певний показник
спеціалістомісткості. Обґрунтовуючи фактори, які впливають на
чисельність та професійно-кваліфікаційний склад кадрів, уважають,
що в зміні чисельності виявляється вплив динаміки екстенсивних
факторів, а в зміні їх професійно-кваліфікаційної структури — ди-
наміки інтенсивних факторів відтворення кадрів.

Складною є також задача оцінювання вкладу груп спеціаліс-
тів, які різняться між собою за ступенем участі, у створення ефек-
ту (наприклад — продукції). Адже цей ефект має бути розподіле-
ний між такими групами згідно з їх вкладом. Інакше кажучи,
необхідно виявити взаємозв’язок між ефектом, структурою та
чисельністю зайнятих фахівців. Як відомо, кількісні параметри
такого взаємозв’язку можуть бути обчислені та статистично об-
ґрунтовані методом кореляційно-регресійного аналізу.

Проілюструємо можливості цього методу при розв’язуванні
задачі з оцінювання взаємозв’язку між чисельністю й структурою
кадрів фахівців та кінцевими техніко-економічними показника-
ми, розглянувши результати відповідного розрахунку по підпри-
ємствах машинобудівної галузі (за даними, здобутими в лабора-
торії Міносвіти України вивчення попиту щодо фахівців з вищою
освітою та їх використання).

Для побудови моделей були використані розглянуті далі
показники.

Результативні:
чисельність основних категорій фахівців із вищою освітою,

робота яких на підприємстві забезпечує виробництво продукції:
y1 — інженерів;
y2 — інженерів-машинобудівників;
структура чисельності фахівців:
y3 — частка всіх фахівців із вищою освітою щодо загальної

чисельності виробничого персоналу;
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y4 — частка інженерів щодо чисельності фахівців із вищою
освітою;

y5 — частка інженерів-машинобудівників щодо чисельності
фахівців із вищою освітою.

Факторні:
Абсолютні, які відображають

розмір ефекту:
x1 — обсяг товарної продукції;
розмір підприємства:
x2 — вартість основних виробничих засобів;
x3 — чисельність виробничого персоналу;
x4 — чисельність робітників.

Відносні, що характеризують
технічний рівень виробництва:
z1 — коефіцієнт механізації праці;
z2 — вік обладнання;
z3 — фондоозброєність;
ефективність використання живої та уречевленої праці:
z4 — виробіток;
z5 — фондовіддача.

Із 225 побудованих з використанням наведених показників
двофакторних регресійних моделей (необхідність побудови дво-,
а не багатофакторних моделей була зумовлена обмеженістю ста-
тистичної сукупності, яка розглядалась), після оцінювання істот-
ності зв’язків за допомогою F-критерію, залишилось 7 моделей,
придатних для подальшого аналізу:

y1 = 14,6 + 0,0035x1 + 75,43z1;
y1 = 13,9 + 0,0036x1 + 0,59z3;
y2 = 58,3 – 5,05z2 + 24,81z5;
y2 = – 22,1 + 0,0025x1 + 45,69z1;
y2 = 7,3 + 0,0025x1 – 0,20z3;
y3 = 0,116 + 0,0039z2 – 0,139z1;
y5 = – 0,143 + 1,7 ⋅10–6x1 + 0,731z1.

Тобто, як і можна було передбачити, істотним виявився
зв’язок між чисельністю інженерів та інженерів-машинобудів-
ників і обсягом продукції, а в чотирьох із семи моделей — між
структурою та чисельністю фахівців і технічним рівнем вироб-
ництва, який був виражений коефіцієнтом механізації праці. Об-
числені кількісні значення взаємозв’язків (коефіцієнти регресії) і
можуть бути використані для науково обґрунтованого прогнозу
потреби щодо фахівців із вищою освітою (у нашому прикладі —
інженерів та інженерів-машинобудівників). Причому йтиметься
про потребу не окремого підприємства, де зростання обсягів ви-
робництва та механізації праці пов’язані з упровадженням окре-
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мого організаційно-технічного заходу, для якого потреба щодо
фахівців закладена в проект, а про потребу підприємств галузі в
межах регіону чи країни в цілому.

Слід підкреслити, що прогнозування потреби у фахівцях —
це комплексне, науково обґрунтоване передбачення розвитку,
установлення очікуваної чисельності фахівців, їх професійної
структури за регіонами, підприємствами чи сферами діяльності.
Практично використовуються два підходи до вирішення задачі
прогнозування. Відповідно до першого, майбутній стан об’єкта
розглядається і формується на підставі сучасного стану: яким
він буде (чи може бути) у системі тенденцій, що склалися? До-
сягається це шляхом екстраполяції. Другий підхід у прогнозу-
ванні базується на цільовому описанні об’єкту шляхом роз-
в’язання зворотної задачі — від майбутнього до теперішнього.
Тобто йдеться про побудову моделі незалежно від тенденцій,
що склалися і прогнозуються на майбутнє. Для такої моделі
параметри задаються метою, яка повинна обумовити напрямок
руху.

У прогнозуванні потреби з використанням цільового підходу
важливу роль відіграють нормативи забезпеченості спеціаліста-
ми, бо при цьому як норматив закладається результат, якого хо-
чуть досягнути. Використання нормативів для прогнозування має
як позитивний, так і негативний бік. Позитивний полягає в тому,
що за допомогою наукового обґрунтування нормативів відшуку-
ють кількісний і якісний вимір потреб, що і дозволяє встановити
необхідну в майбутньому чисельність фахівців (див. наведений
раніше приклад щодо машинобудівної галузі). З іншого боку, не-
доліком таких нормативів є їх статичність: установлений за дани-
ми звітного періоду рівень коефіцієнтів насиченості пропонується
використовувати в майбутньому, в умовах, що змінилися.

Але цей останній недолік ще більше притаманний методу екс-
траполяції, надійність якого є досить високою лише за середньо-
строкового (до 3 років) прогнозування. У нашому випадку необ-
хідне прогнозування щонайменше на 10 років, за які зміни в країні
обов’язково стануться, і торкнеться це кожного члена суспільст-
ва, а також суспільства в цілому. Тому і більш ефективним для
прогнозування (і не тільки потреби у фахівцях) є використання
цільового підходу. Останній, як уже зазначалося, не лише вста-
новлює залежності в майбутньому, а й указує напрямки розвитку
для досягнення цього майбутнього стану.

Щодо нашої теми це стосується змін у структурі підготовки
фахівців. Тобто — у структурі вищої школи. Для того щоб роз-
робити обґрунтовані рекомендації зі зміни структури підготовки
студентів у вузах з певною фаховою спеціалізацією або окремого
регіону чи країни в цілому, необхідно:
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1) дати оцінку роботі вузів з підготовки спеціалістів та їх те-
риторіального розподілу в передпрогнозному періоді;

2) установити розмір та структуру додаткової потреби на про-
гнозний період;

3) оцінити ресурсні можливості вузів з підготовки необхідної
кількості фахівців.

Виконати розрахунки для аналізу та прогнозування підгото-
вки спеціалістів у вузах регіону можна за наведеною далі схе-
мою (рис. 13.2).

Чисельність та
склад зайнятих

спеціалістів

Техніко-економічні
показники діяль-

ності підприємств
та організацій Потреба щодо спе-

ціалістів згідно із
заявками та дого-
ворами спожива-

чів з вузами та
студентами

Перелік спеціаль-
ностей для підго-
товки фахівців, з

яких акредитовані
вузи регіону

Для задоволення
потреб інших регіонів

Модель взаємо-
зв’язку чисельності
і складу спеціалістів
з факторами, які їх

зумовлюють

Уточнена потреба
регіону щодо
спеціалістів

Уточнена потреба
за спеціальностями,
з яких ведеться під-

готовка у вузах
регіону

Прийом до вузів
даного регіону

Прийом до вузів
інших регіонів

Коефіцієнт збере-
ження студентів у

вузах протягом
терміну навчання

Для задоволення по-
треби даного регіону

Рівень задоволення
потреби щодо спе-

ціалістів

Прогнозні значення
техніко-економічних
показників діяльності

підприємств та
організацій

Потреба в
спеціалістах на основі
моделі взаємозв’язку

Рис. 13.2. Схема комплексного аналізу та прогнозування підготовки
спеціалістів з вищою освітою у вузах регіону
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Практичне впровадження наведеної методики аналізу та про-
гнозування кон’юнктури ринку праці спеціалістів потребує насам-
перед створення і використання для збору та обробки необхідної
інформації автоматизованих банків даних різних рівнів, які були б
об’єднані в єдину систему. Окремі елементи такої системи вже
розроблені в процесі виконання науково-дослідних робіт у цьому
напрямку лабораторією аналізу потреби та використання спеціалі-
стів з вищою освітою Міносвіти України.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. Як виміряти взаємозв’язок між рівнем освіти працівників та ре-
зультатами їхньої праці?

2. У чому полягає особливість ринку праці спеціалістів, яка відріз-
няє його від інших сегментів ринку праці?

3. Чи можлива підготовка спеціалістів «під замовлення»?
4. Які недоліки притаманні інформаційному забезпеченню підготов-

ки спеціалістів в Україні?
5. Чи можна визначити «вартість» спеціаліста?
6. Чи можливе формування «потреби» на ринку праці спеціалістів

шляхом надання «пропозиції», що відбувається на товарних ринках при
впровадженні нових товарів?

7. У чому полягають об’єктивні недоліки прогнозування потреби у
спеціалістах?

8. Чому фінансування будь-якої освіти має насамперед бути держа-
вним за рахунок бюджету країни та місцевих бюджетів?

9. За наведеними даними про рівень вищої освіти населення, обчис-
літь індекси середнього рівня освіти.

1979 р. 1989 р.

Вік, років Осіб з вищою
освітою на
1000 осіб

Структура
населення

Осіб з вищою
освітою на
1000 осіб

Структура
населення

20—29 70 0,254 83 0,224

30—39 137 0,195 164 0,230

40—49 113 0,226 167 0,172

50—54 83 0,103 150 0,106

55—59 95 0,058 100 0,081

60 і більше 56 0,164 87 0,187

10. За наведеними даними за допомогою рангового коефіцієнта ко-
реляції та коефіцієнта концентрації оцініть рівень забезпеченості обла-
стей вузами.
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Область Частка області за
чисельністю населення, %

Частка області за
чисельністю студентів, %

Вінницька 12,1 7,6

Волинська 6,2 2,4

Луганська 16,7 13,2

Дніпропетровська 20,4 35,2

Донецька 31,2 30,7

Житомирська 9,1 3,2

Закарпатська 6,9 4,4

Запорізька 7,4 5,4

11. Оцініть взаємозв’язок між розмірами областей за чисельністю
населення та їх вузівським потенціалом.

Групи областей за часткою
населення, %

Кількість
областей

Кількість вузів у
розрахунку на
одну область

Чисельність студентів
у розрахунку на одну

область, тис. осіб

до 2,4 6 1,8 11

2,4—3,4 8 2,5 11

3,4—5,4 8 8,2 50

5,4 і більше 4 11,7 79

Разом 26 5,5 33

14. СТАТИСТИКА ПРОДУКЦІЇ

14.1. Проблеми обліку, розрахунку
та зіставлення показників продукції

З огляду на значення показників продукції для вивчення соці-
ально-економічного розвитку суспільства статистика продукції
вивчається в розділі, який іде слідом за тими, де розглядаються
проблеми статистичного дослідження ресурсної бази суспільства.
Вироблена продукція, до якої в широкому розумінні слова відно-
сять як матеріальні продукти, так і надані послуги, є джерелом
задоволення потреб економіки, соціальної сфери та окремих гро-
мадян. При цьому головними завданнями статистики є обчислен-
ня обсягу продукції для різних рівнів обліку, розрахунок її струк-
тури, аналіз динаміки та встановлення міри впливу окремих
факторів на зміну обсягу. Розв’язуючи такі завдання, ми можемо
оцінити багатство країни та окремих її громадян, напрямок розви-
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тку економіки (індустріальний, аграрно-сировинний, перероб-
ний), тенденції розвитку підприємств під впливом тих чи інших
факторів і на цій підставі зробити обґрунтований прогноз про
очікувані зміни соціально-економічного стану країни.

Залежно від рівня узагальнення показники продукції обчис-
люють для мікро- (підприємство, фірма, цех, окремий робітник)
та макрорівнів (об’єднання, регіон, галузь, країна).

На мікрорівні облік окремих видів продукції досить легко
провести у фізичних одиницях вимірювання, що необхідно для
аналізу та планування виробництва, а також забезпечення проце-
су виробництва певними ресурсами в потрібній кількості. Але в
статистичній звітності в натуральних одиницях провадиться об-
лік лише найважливіших виробів і напівфабрикатів, які, з одного
боку, не мають значних якісних відмінностей, а з іншого — віді-
грають важливу роль для економіки або задоволення потреб на-
селення.

Проте для узагальнення підсумків виробництва навіть на рівні
окремого підприємства, за незначними винятками, натуральні
одиниці вимірювання непридатні. Годі вже й казати про галузе-
вий чи крайовий рівень. Тому підсумки виробництва підбивають
за допомогою вартісних показників продукції. Для кожної галузі
розрахунок вартісного показника продукції має свої особливості,
які розглядаються в курсах відповідних галузевих статистик.

Процеси формування найважливіших макроекономічних по-
казників продукції та взаємозв’язків між ними розкриваються, як
ми бачили раніше, у системі національних рахунків. Основним
для цього є рахунок виробництва, де відображується вартісна
оцінка товарів і послуг для цілей проміжного та кінцевого спо-
живання.

Ресурсна частина рахунку виробництва складається з валового
випуску продукції та послуг (ринкових та позаринкових), що є
результатом діяльності виробничих одиниць-резидентів протягом
даного періоду.

Валовий випуск продукції включає вартість продукції, що ре-
алізується на сторону, зміни незавершеного виробництва, запасів
напівфабрикатів і готової, але не реалізованої продукції, продук-
ції, виробленої на підприємствах і використаної на виробничі цілі
цих підприємств, цілі власного будівництва, продукції, переданої
іншим підрозділам підприємств (що розглядаються як окремі
одиниці класифікації) для виробничих і невиробничих цілей, ін-
шим підприємствам у порядку натурального обміну продукцію,
що використана як оплата праці в натуральному вираженні; вар-
тість сільськогосподарських і продовольчих продуктів, виробле-
них для власного споживання домашніми господарствами; вар-
тість основних засобів, вироблених для власного використання.
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Валовий випуск ринкових послуг поділяють на дві групи: ви-
пуск ринкових послуг (за винятком умовно розрахованої продук-
ції банків); умовно розрахована продукція банків.

До першої належать послуги, які розглядаються як ринкові:
оптової і роздрібної  торгівлі (включаючи зовнішньоторговельні
організації), підприємств громадського харчування, транспорту,
зв’язку, з ремонту, з оренди та прокату обладнання, прокату кіно-
та відеофільмів, транспортних засобів і предметів домашнього
вжитку, з експлуатації житла, яке займають його власники, зі
здачі внайм житла, адміністративних приміщень та землі, пра-
лень та хімчисток; фінансових закладів (обмін валюти, ведення
рахунків), зі страхування (за винятком обов’язкового соціального
страхування), з охорони здоров’я (у частині витрат на лікування у
платних поліклініках, оплата послуг лікарів, які мають приватну
практику, медсестер, витрат на путівки до санаторіїв і будинків
відпочинку), фізичної культури (у частині витрат на туризм,
оплату спортивних учителів, які практикують приватно, тренерів
і т. ін.), народної освіти, культури та мистецтв щодо оплати по-
слуг приватного навчання, інформаційно-обчислювальні послуги,
інші послуги (юридичні консультації адвокатів, нотаріальних ко-
нтор), послуги домашньої прислуги.

Умовно розрахована продукція банків — це продукція, яка
вироблена фінансовими закладами, що відіграють роль фінансо-
вих посередників і займаються збиранням, переказуванням, роз-
поділом фінансових ресурсів. Її визначають як дохід від власнос-
ті, одержаний фінансовими закладами, за відкиданням процентів,
виплачених їхнім кредиторам.

Позаринковими є послуги, витрати яких, головним чином, по-
криваються за рахунок державного бюджету, добровільних внес-
ків домашніх господарств або доходів від власності. Випуск по-
заринкових послуг включає послуги, які задовольняють колек-
тивні потреби суспільства і надаються безвідплатно або за
номінальну плату суспільству в цілому чи певним групам дома-
шніх господарств. До них відносять послуги закладів державного
управління, громадських організацій, оборони, соціального стра-
хування і т. ін.

Основними цінами на продукцію в СНР є ціни виробників, які
включають вартість продукції та податки, і ціни споживача, які бі-
льші за ціни виробників на розмір зовнішніх торговельно-
транспортних витрат. Для розрахунків використовують ціни вироб-
ників не за всіма товарами (бо їх не можна постійно відстежувати),
а лише за певними товарами-представниками. Відповідні ціни по-
ширюють на всі товари певної групи. Зрозуміло, що використання
цін товарів-представників зумовлює застосування при розрахунку
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зведеного індексу цін вартість (обсяг) не лише того товару, за яким
зареєстрована ціна, а й усієї групи споріднених товарів.

Аналогічно обчислюють індекси цін споживачів на підставі
інформації бюджетних обстежень сімей про вартість так званого
споживчого кошика. Причому кількість та асортимент товарів,
які включають до споживчого кошика при розрахунку цього ін-
дексу, значно відрізняються по країнах як за асортиментом това-
рів, так і за кількістю обстежуваних об’єктів. Споживчі кошики
періодично переглядаються (один раз на 5—10 років). При цьо-
му, зрозуміло, змінюється структура вагових коефіцієнтів та база
порівняння. При значних змінах коригуються старі та нові індек-
си споживчих цін для підтримання в порівнянному стані рядів
динаміки індексів.

Якщо для окремої країни порівняльний аналіз у динаміці уск-
ладнюється лише зміною асортименту споживчого кошика, то при
міжнародних порівняннях постають такі проблеми: різниця якос-
тей товарів та співвідношення цін на окремі товари й послуги в рі-
зних країнах; необхідність враховувати використання при розра-
хунках різних грошових одиниць. Необхідність одержання для
різних країн порівнянних показників продукції зумовлена завдан-
нями міжнародного співробітництва, розв’язуваними лише на базі
показників продукції.

Це такі головні завдання:
• оцінювання рівнів загальноекономічного розвитку;
• оцінювання ефективності національних економік;
• установлення фінансових можливостей країн для розрахун-

ків рівня внесків у міжнародні організації;
• розробка політики та обсягів допомоги країнам, що розви-

ваються;
• аналіз кон’юнктури товарного та валютного ринків;
• вивчення напрямків міжнародної інтеграції.
Проблеми цінових зіставлень у цьому разі також розв’язу-

ються з використанням товарів-представників, а саме:
1) усе виробництво поділяється на групи та підгрупи спорід-

нених товарів;
2) у підгрупах знаходять товари-представники, які є по змозі

однаковими для порівнюваних країн, фіксують їх ціни в націона-
льних валютах та розраховують індивідуальні індекси цін;

3) обчислюють зведений індекс цін для підгрупи:

;
1
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4) обчислюють паритети купівельної спроможності (ПКС) для
товарних груп, ураховуючи натуральні обсяги виробництва (спожи-
вання):
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5) за допомогою ПКС перераховують вартісні обсяги продукції
окремих груп у валюту країни, з якою виконується порівняння:

БАБАБ ПКС⋅= QQ ;

6) знаходять підсумовуванням зведений показник продукції по
кожній країні і обчислюють зведені порівняльні індекси продук-
ції двох країн у різних цінах:

цінах країни А: ;
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До таких порівнянь у колишньому СРСР почали вдаватися в
порядку експерименту з 1985 р., а на постійній основі — з
1990 р., що привело до більшої довіри до статистичної інформа-
ції, яка публікується країнами СНД, з боку інших країн світу.

14.2. Макроекономічні показники продукції

Аналізуючи економічні та соціальні процеси на рівні держави,
використовують макроекономічні показники, які являють собою
складні, агреговані величини, що відбивають результати функці-
онування економіки країни в цілому.

Макроекономічні показники є основою для оцінювання та про-
гнозування економічної діяльності.
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Основне місце в системі макроекономічних показників по-
сідають валовий внутрішній продукт (ВВП) і валовий націо-
нальний продукт (ВНП). Ці показники насамперед застосовують-
ся для оцінювання стану і перспектив розвитку економіки, для
міжкраїнних зіставлень.

ВВП характеризує кінцевий результат виробничої діяльності
економічних одиниць-резидентів і вимірює вартість товарів та
послуг, що вироблені цими одиницями для кінцевого викорис-
тання. Він аналогічний (але не повністю ідентичний) обсягу ви-
робництва на території даної країни. Термін «валовий» означає,
що ніякого віднімання не робиться щодо споживання (амортиза-
ції) основного капіталу, використаного на поточне виробництво.
Коли подібне віднімання виконано, то дістають чистий внутрі-
шній продукт.

Обсяг ВВП розраховується в поточних цінах різними метода-
ми: виробничим (реальним), розподільним (особистим) і методом
кінцевого використання.

Виробничий метод. За цим методом обсяг валового внутріш-
нього продукту визначають як суму доданих вартостей усіх ви-
робничих одиниць-резидентів плюс чисті податки на виробницт-
во та імпорт. Валова додана вартість обчислюється як різниця
між валовим випуском та проміжним споживанням. Вона містіть
у собі первинні доходи, що створюються учасниками виробницт-
ва і розподіляються між ними. У формалізованому вигляді роз-
клад доданої вартості ДВ на складові можна подати у вигляді:

ДВ = ОП + ПВ + ПІ + ЗД,
де ОП — оплата праці; ПВ — податки на виробництво (за відки-
данням субсидій); ПІ — податки на імпорт (за відкиданням суб-
сидій); ЗД — змішаний дохід.

Чисті податки на продукти та імпорт включають податки,
розмір яких безпосередньо залежить від кількості чи вартості то-
варів та послуг, вироблених, реалізованих або імпортованих ви-
робничою одиницею-резидентом; при цьому з неї виключається
розмір відповідних субсидій на продукти.

Субсидії — це відшкодування з державного бюджету в поряд-
ку державного регулювання цін на сільськогосподарську та іншу
продукцію, для покриття поточних збитків підприємств, поліп-
шення їх фінансового стану завдяки поповненню оборотних кош-
тів або компенсації окремих витрат.

Створений у результаті виробничої діяльності ВВП, що дорів-
нює розміру доданої вартості ДВ, можна подати так:

ВВП = Σ ДВ = Σ (ВВ – ПС + ЧП),
де ПС — проміжне споживання; ЧП — чисті податки; ВВ — ва-
ловий випуск.
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Проміжне споживання містить витрати на товари, матеріальні
та нематеріальні послуги, які використані інституційними одини-
цями для виробничих потреб.

Така схема обчислення валового внутрішнього продукту дає
змогу знайти не лише його абсолютну величину, а й структуру
(частку доданої вартості, створеної в кожній галузі, у загальному
обсязі валового внутрішнього продукту), а також структуру ма-
теріальних витрат і чистої продукції у валовій за кожною галуззю
народного господарства.

Виробничий метод є основним при визначенні обсягу валово-
го внутрішнього продукту. Цей метод застосовують державні ор-
гани статистики, і він найповніше забезпечений статистичною
інформацією.

На прикладі умовних даних (табл. 14.1) про валову продукцію
і проміжне споживання визначимо обсяг і структуру валового
внутрішнього продукту.

Таблиця 14.1
ВАЛОВИЙ ВИПУСК І ПРОМІЖНЕ СПОЖИВАННЯ ЗА ГАЛУЗЯМИ,

(у фактичних цінах; млн грн.)

Галузь Валовий
випуск

Проміжне
споживання

Промисловість 96748 67948

Будівництво 10988 4958

Сільське, лісове та рибне господарство 29851 18437

Транспорт, заготівлі, матеріально-технічне
постачання та збут 27926 10832

Інші галузі сфери матеріального виробництва 2098 991

Галузі сфери нематеріального виробництва 31469 14395

У цілому по народному господарству 199080 117561

Віднімаючи за кожною галуззю з валового випуску вартість
проміжного споживання, дістанемо валову додану вартість кож-
ної галузі:

промисловість: 96748 – 67948 = 28800;
будівництво: 10988 – 4958 = 6030;
сільське, лісове та рибне господарство: 29851 – 18437 = 11414;
транспорт, заготівлі, матеріально-технічне постачання та збут:

27926 – 10832 = 17094;
інші галузі сфери матеріального виробництва: 2098 – 991 = 1107;
галузі сфери нематеріального виробництва: 31469 – 14395 =

= 17074.
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Підсумовуючи валову додану вартість за всіма галузями, діс-
танемо розмір валового внутрішнього продукту для всього на-
родного господарства:

28800 + 6030 + 11414 + 17094 + 1107 + 17074 = 81519 млн грн.
Як агрегований показник ВВП має вартісний вияв і оцінюється

за основними цінами, цінами виробника, споживача і за ринкови-
ми цінами. Основна ціна — це сума, яку утримано виробником за
одиницю товару (послуги), що його вироблено як продукцію; на
цій ціні не позначаються податки на продукцію і субсидії.

Ціна виробника — сума, яку отримає виробник за одиницю
товару або послуги, з урахуванням податків і субсидії. При цьому
в розрахунку не беруть участі суми зборів за доставку продукції
споживачеві, податки на додану вартість і подібні до таких пла-
тежі, що збільшують ціну продукції на ринку.

Ціна споживача — сума, яка сплачується споживачем для то-
го, аби товар чи послуга були надані в необхідний їм час і в по-
трібному місці. Цю ціну знаходять з урахуванням усіх податків і
додаткових (за доставку продукції і т. ін.) зборів, за відкиданням
суми субсидій (ПДВ у ціні покупця враховується, якщо не підля-
гає відрахуванню за законодавством).

Ринкова ціна ВВП визначається з погляду витрат на придбан-
ня товарів і послуг, тобто як загальні витрати за відрахуванням
імпорту (за цінами ФОБ).

Перші три види цін відбивають результат виробничої діяльно-
сті як такої, створення вартості і формування доходів виробника,
які відшкодовують понесені їм витрати.

Діяльність уряду щодо економіки призводить до розбіжностей
у результатах розрахунків між сумою всіх факторних платежів
або вироблених доходів (оцінюються за факторними витрата-
ми) і сукупним розміром витрат (оцінюється за ринковими ціна-
ми). З огляду на існування непрямого оподаткування і державних
субсидій, кінцева ціна відрізняється від справжніх доходів, отри-
маних факторами виробництва. Непрямі податки за відрахуван-
ням субсидій є обов’язковими платежами державі, і виробники
розглядають ці платежі як витрати, пов’язані з участю у вироб-
ництві. Такі податки, на відміну від прямих податків, не випла-
чуються з доходів, отриманих факторами виробництва. А тому,
щоб від ВВП, вимірюваного через доходи за факторною вартіс-
тю, перейти до ВВП, вимірюваного через витрати за ринковими
цінами, треба додати чисту суму непрямих податків.

Тоді ВВП у ринкових цінах дорівнює сумі витрат домашніх
господарств на кінцеве споживання в цінах споживачів, витрат
уряду на кінцеве споживання в цінах споживачів, витрат некомер-
ційних установ на кінцеве споживання в цінах споживачів, вало-
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вому приросту основного капіталу в цінах споживачів, придбан-
ню за відрахуванням реалізації цінностей у цінах споживачів,
зміні в запасах, експорту в цінах споживачів за кордоном (цінах
ФОБ) за виключенням імпорту в цінах ФОБ.

Розподільний метод. Розмір валового внутрішнього продукту
цим методом можна визначити на стадії його первинного розпо-
ділу як суму первинних і перерозподілених доходів. До первин-
них доходів відносять доходи, які створюються до моменту їх пе-
рерозподілу суспільством. Це оплата праці робітників, зайнятих
виробничої діяльністю, податки типа ПДВ, доходи від власності
та інші доходи виробничих одиниць. Серед доходів, які створю-
ються в процесах перерозподілу, можна назвати проценти, які
отримають за позиками і банківськими вкладами різного роду
дивіденди, податки, внески із соціального страхування, аморти-
заційні відрахування і т. ін.

Розподільний метод передбачає включення до ВВП таких
компонентів:

• оплату найманих працівників;
• податки за винятком субсидій на виробництво та імпорт;
• споживання основного капіталу;
• чистий прибуток.
Оплата найманих працівників включає всі грошові виплати, а

також вартість як винагороду за працю, виконану у звітному пе-
ріоді, натуральних видач особам, які працюють за наймам. Вона
охоплює всіх працівників резидентних підприємств незалежно
від того, є вони працівниками-резидентами або нерезидентами.

Оплата праці складається із трьох компонентів:
• заробітна плата (яка нарахована до утримання різних відра-

хувань і податків) і добові за час відряджень;
• фактичні внески на соціальне страхування;
• умовно нараховані внески на соціальне страхування.
До складу заробітної плати не входять відшкодування пра-

цюючим витрат виробничого характеру; допомога із соціального
страхування; матеріальна допомога та інші трансфертні виплати;
вартість послуг соціально-культурного характеру, які надаються
спеціальними підрозділами підприємств і організацій безоплатно
або за зниженою вартістю робітникам і членам їхніх сімей.

Фактичними внесками на соціальне страхування є відраху-
вання підприємств і організацій до Фонду соціального страху-
вання і пенсійного забезпечення.

Умовними внесками на соціальне страхування є допомога із
соціального забезпечення, яку виплачують безпосередньо під-
приємства і організації своїм робітникам (доплати до пенсій, ви-
плати у зв’язку з виробничими травмами, професійними захво-
рюваннями і т. ін.).
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Податки на продукти утримуються пропорційно до кількості
або вартості товарів і послуг, вироблених, реалізованих або імпо-
ртованих виробничою одиницею. До них належать:

• податки з обороту і продажу;
• податок на додану вартість;
• імпортні та експортні мита;
• акцизні збори;
• надбавки до цін на окремі товари.
Інші податки включають платежі підприємств і організацій до

державного бюджету і в позабюджетні фонди у зв’язку з викори-
станням ресурсів і отриманням дозволів на специфічні види дія-
льності:

• плату за основний капітал і оборотні кошти;
• за трудові ресурси;
• за воду, отриману промисловими підприємствами;
• податок на приріст коштів на оплату праці;
• відрахування на геологорозвідувальні роботи;
• податки з власників будівель, транспортних засобів;
• земельний податок;
• державне мито;
• сільськогосподарський податок;
• ринковий збір;
• внески на дорожні роботи;
• внески на пом’якшення наслідків аварії на Чорнобильській

АЕС і т. ін.
Субсидії на виробництво та імпорт включають дві групи: суб-

сидії на продукти й інші субсидії, що пов’язані з виробництвом.
Субсидії на продукти — це субсидії, які надані пропорційно

до кількості або вартості товарів і послуг, проданих на внутріш-
ньому ринку або експортованих виробничою одиницею-рези-
дентом.

Вони включають відшкодування з державного бюджету для
державного регулювання цін на сільськогосподарську та іншу
продукцію, інші субсидії, призначені для покриття поточних зби-
тків підприємств.

Споживання основного капіталу за своїм економічним зміс-
том відповідає витратам на амортизацію і капітальний ремонт
об’єктів основного капіталу.

Метод кінцевого використання. За допомогою цього методу
величину валового внутрішнього продукту можна визначити на
стадії його використання.

Після первинного розподілу ВВП перерозподіляється, у ре-
зультаті чого розраховують доходи, що їх називають вторинни-
ми, або похідними. Процес перерозподілу закінчується створен-
ням кінцевих доходів, тобто в кінці свого руху в процесі вироб-
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ництва ВВП досягає стадії кінцевого використання, де за своїм
цільовим призначенням поділяється на споживання в домашніх
господарствах; вартість державних закупок; інвестиції в націона-
льну економіку і чистий експорт (різницю між вартістю товарів
за експортно-імпортними операціями). Обчислення валового
внутрішнього продукту за категоріями кінцевого використання
дає характеристику використання сукупних кінцевих продуктів
та послуг за різними напрямками.

Обчислення валового внутрішнього продукту за напрямками
кінцевого використання виконується за такою схемою:

1. Кінцеве споживання (1.1 + 1.2 + 1.3).
 1.1 Витрати на кінцеве споживання домашніх господарств.
 1.2 Витрати на кінцеве споживання державних установ.
 1.3 Витрати на кінцеве споживання приватних некомерцій-

них (громадських) організацій, які обслуговують домашні госпо-
дарства.

2. Валове нагромадження (2.1 + 2.2).
 2.1 Валове нагромадження основного капіталу.
 2.2 Зміни запасів матеріальних оборотних коштів.

3. Сальдо експорту та імпорту продуктів і послуг.
4. Валовий внутрішній продукт (1 + 2 + 3).
Чистий внутрішній продукт (ЧВП) визначають як різницю

ВВП і вартості спожитого основного капіталу (ЧВП може оціню-
ватися в тих самих цінах, що й ВВП).

Іншим показником для вимірювання обсягу виробництва є ва-
ловий національний продукт (ВНП). Це розмір доходу, отримано-
го як усередені країни, так і за її межами, у результаті викорис-
тання факторів виробництва, які перебувають у власності ре-
зидентів. ВНП можна визначити як ВВП плюс платежі, що
надходять із-за кордону резидентам за послуги, надані факторами
виробництва, які знаходяться у власності резидентів, але територі-
ально розміщені за межами країни, за якими складається звіт, мі-
нус платежі іноземцям за послуги, які надаються факторами виро-
бництва, які перебувають в їхній власності і територіально
розташовані в цій країні. Різниця між ВВП і ВНП називається чи-
стим факторним доходом із-за кордону і може бути додатною і
від’ємною.

Такі платежі і надходження пов’язані з доходами від інвести-
ційної діяльності, наприклад надходження за прямими інвестиці-
ями і процентами (платежами) з резервів і фінансових активів
(пасивів); трудовий дохід, наприклад від робітників-мігрантів у
тому разі, коли вони є резидентами своїх країн і не є резидентами
тих країн, в яких працюють; орендна плата за землю, будівлі й
авторські гонорари (за книжки, фільми тощо).
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Як і у випадку з ВВП, чистий національний продукт може бу-
ти отримано відрахуванням суми амортизації від ВВП.

У загальному вигляді розрахунок ВНП виконується за схе-
мою: ВНП у ринкових цінах = ВВП у ринкових цінах + Податки
(субсидії) на виробництво та імпорт (чисті, до отримання із-за
кордону) + Винагорода найманим робітникам (чисті, до отри-
мання із-за кордону) + Дохід від власності (чистий, до отримання
із-за кордону).

Порівняння вартості національного і внутрішнього продуктів
дозволяє зробити певні висновки про структуру економіки краї-
ни. Наприклад, якщо ВНП перевищує ВВП, то це означає, що ре-
зидентні одиниці даної країни заробляють за кордоном більше,
ніж нерезидентні одиниці заробляють на її території.

У 1993 році згідно з останньою версією СНР замість валового
національного продукту введено поняття валовий національний
дохід. Тим самим підкреслюється, що ВНД не є характеристикою
доданої вартості, а характеризує дохід нації.

Крім цього, може бути розраховано валовий національний на-
явний дохід (ВННД). Тобто дохід, який може бути спрямований
на кінцеве споживання і валове нагромадження.

ВННД = ВНП у ринкових цінах – Поточні трансферти (без по-
датків на виробництво та імпорт), які виплачуються одиницям-
нерезидентам + Поточні трансферти, які отримуються одиниця-
ми-резидентами із інших країн світу.

Як і в інших попередніх випадках відніманням із ВННД спо-
житого основного капіталу дістаємо чистий наявний національ-
ний дохід (ЧННД).

Для аналізу динаміки основних макроекономічних показників
може бути використана система індексів: зведені індекси, індекси
середніх величин та інші.

Наприклад, для обчислення кількісного впливу найважливі-
ших макроекономічних показників на чистий національний наяв-
ний дохід можна побудувати індексну модель:

ЧВД
ЧННД

ЧВП
ЧНД

ВВП
ЧВПВВПЧННД ⋅⋅⋅= .

У цій моделі виявляється вплив на чистий національний наяв-
ний дохід: розміру валового внутрішнього продукту а; частки чи-
стого внутрішнього продукту у валовому внутрішньому продукті
b; співвідношення чистого національного доходу та чистого вну-
трішнього продукту c і співвідношення чистого національного
наявного доходу та чистого національного доходу d.

Алгоритм розв’язання цієї багатофакторної індексної моделі
для розрахунку абсолютного приросту і темпу приросту чистого
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національного наявного доходу за рахунок окремих факторів по-
лягає в такому:

• на першому етапі розв’язання за визначення факторних аб-
солютних приростів відбувається розрахунок рівня чистого наці-
онального наявного доходу з урахуванням лише першого, пер-
ших двох, трьох та чотирьох факторів моделі:

Y1a = Y0 Ia;
Y1a, b = Y0 Ia Ib;

Y1a, b, c = Y0  Ia Ib Ic;
Y1a, b, c, d = Y0 Ia Ib Ic Id ;

• для визначення абсолютних приростів чистого національ-
ного наявного доходу за рахунок окремих факторів використо-
вуються такі формули:

)1(0 −=∆ aa IYY — абсолютна зміна ВННД за рахунок зміни
ВВП;

( )10 −=∆ bab IIYY — абсолютна зміна ВННД за рахунок зміни
частки ЧВП у ВВП;

( )10 −=∆ cbac IIIYY — абсолютна зміна ВННД за рахунок зміни
співвідношення ЧНД і ЧВП;

( )10 −=∆ dcbad IIIIYY — абсолютна зміна ВННД за рахунок
зміни співвідношення ЧННД і ЧНД.

dcba YYYYYYY ∆+∆+∆+∆=−=∆ 01 .

Розглянемо використання поданого алгоритму на прикладі.
Для цього скористаємося умовними даними з таблиці, що харак-
теризує макроекономічні показники.

Таблиця 14.2
МАКРОЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ, млн грн.

Показник Базисний рік Поточний рік

1. Валовий внутрішній продукт 200 300

2. Споживання основного капіталу 50 100

3. Чистий внутрішній продукт 150 200

4. Чистий національний дохід 130 150

5. Чистий національний наявний дохід 100 120
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На базі вихідних даних таблиці 14.3 обчислимо за кожний рік
показники-фактори індексної моделі.

Таблиця 14.3
ФАКТОРИ ІНДЕКСНОЇ МОДЕЛІ

Показник Умовне
позначення

Базисний
рік

Поточний
рік Індекс

1. Валовий внутрішній продукт a 200 300 1,5

2. Частка чистого внутрішнього
продукту у валовому внутріш-
ньому продукті

b 0,75 0,67 0,89

3. Співвідношення ЧНД і ЧВП c 0,87 0,75 0,87

4. Співвідношення ЧННД і ЧНД d 0,77 0,8 1,039

Тоді:
Y1a = Y0 Ia = 100 ⋅ 1,5 = 150 млн грн.;

Y1a, b = Y0 Ia Ib = 150 ⋅ 0,89 = 133 млн грн.;
Y1a, b, c = Y0 Ia Ib Ic = 133 ⋅ 0,87 = 116 млн грн.;

Y1a, b, c, d = Y0 Ia Ib Ic Id = 116 ⋅ 1,039 = 120 млн грн.

)1(0 −=∆ aa IYY  = 100 (1,5 – 1) = 50 млн грн. — абсолютна змі-
на ВННД за рахунок зміни ВВП;

( )10 −=∆ bab IIYY  = 100 · 1,5 (0,89 – 1) = –17 млн грн. — абсо-
лютна зміна ВННД за рахунок зміни частки ЧВП у ВВП;

( )10 −=∆ cbac IIIYY  = 100 · 1,5 ⋅ 0,89 (0,87 – 1) = –18 млн грн. —
абсолютна зміна ВННД за рахунок зміни співвідношення ЧНД і
ЧВП;

( )10 −=∆ dcbad IIIIYY  = 100 · 1,5 ⋅ 0,89 ⋅ 0,87 (1,039 – 1) = 5 млн
грн. — абсолютна зміна ВННД за рахунок зміни співвідношення
ЧННД і ЧНД.

dcba YYYYYYY ∆+∆+∆+∆=−=∆ 01  =
= 50 – 17 – 18 + 5 = 20 млн грн.

Крім номінальних макроекономічних показників розрахову-
ють реальні, які оцінюють зміни в реальному випуску товарів та
послуг. Реальні показники можна оцінити за допомогою індексів
цін. Основні індекси, які застосовують в економічній практиці, це
індекс споживчих цін і дефлятор ВВП. Починаючи з кінця 1993
року Держкомстатом запроваджено індекс споживчих цін (ІСЦ-
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показник), якій вимірює зміну рівня цін певного кошика товарів
та послуг відносно деякого базового рівня. Послуги, які входять
до цього кошика, включають плату за житло та користування
транспортом, це — Ласпейрес-індекс, що базується на рівні спо-
живання попереднього року. Квартальні та річні показники рів-
нів інфляції розраховують як середнє геометричне місячних ін-
дексів. Інший вимірювач інфляції, який застосовується Держ-
комстатом, це індекс оптових цін — показник, який визначає
рівень оптових цін, що їх отримує виробник за певний кошик
товарів. Дефлятор — поняття, близьке за змістом до індексу
оптових цін, що дозволяє перейти від номінального обсягу про-
дукції до реального (вартість останнього виражена в цінах пев-
ного базового періоду).

При вивченні динаміки ВВП для елімінування впливу цін слід
розмір ВВП подати в порівнянних цінах.

Така переоцінка дає можливість дістати індекс фізично-
го обсягу ВВП, тобто індекс, на який не впливають змінювані
ціни.

Вимірювання рівня цін важливо з двох причин. По-перше, ва-
жливо з’ясувати, як змінився рівень цін протягом певного часу, а
також визначити, чи була інфляція (збільшення рівня цін) або
дефляція (зменшення рівня цін) і яка саме.

По-друге, оскільки ВВП являє собою сукупну вартість усіх
кінцевих товарів і послуг, вироблених протягом року (у ринко-
вих цінах), то грошові показники використовуються при зве-
денні до спільного фактора різнорідних компонентів загального
обсягу виробництва. У такому разі вартість обсягу виробництва
різних років (валових внутрішніх продуктів) можна порівнюва-
ти лише тоді, коли купівельна спроможність грошової одиниці
не змінюється.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. У чому основні методи розрахунку валового внутрішнього проду-
кту відмінні один від одного?

2. Поясніть різницю між валовим внутрішнім продуктом і валовим
національним продуктом.

3. Чим відрізняється валовий національний наявний дохід від вало-
вого національного продукту?

4. Які компоненти не включаються до витрат на кінцеве споживання
домашніх господарств?

5. З чого складаються витрати на кінцеве споживання органів дер-
жавного управління?

6. Як підраховують сальдо експорту та імпорту? Чому ця складова
включається до вартості валового внутрішнього продукту?
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7. Що передбачає розрахунок валового внутрішнього продукту роз-
подільним методом?
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15. СТАТИСТИКА ЦІН І ТАРИФІВ

15.1. Види цін та організація
їх статистичного спостереження

З економічної теорії відомо, що ціна є формою виразу спожи-
вчої вартості одиниці товару або послуги. У конкретних умовах
місця та часу ціна може мати певні відхилення від реальної спо-
живчої вартості, зумовлені впливом випадкових причин та обста-
вин або дією системних чинників. Показники статистики цін да-
ють характеристику рівня останніх, їх структури та динаміки.
Державна статистика веде спостереження та досліджує роздрібні
ціни, тарифи на послуги, оптові ціни підприємств, кошторисні
ціни на будівельні об’єкти, ціни зовнішньої торгівлі та інші ціни
й тарифи.

В умовах ринку значення статистичних досліджень цін і тари-
фів та складність отримання інформації одночасно підвищують-
ся. Завдання, що постають у зв’язку з цим, наводяться в багатьох
розділах Програми реформування державної статистики на пері-
од до 2002 року.

До завдань статистики цін і тарифів безпосередньо належать:
а) дослідження рівня, структури й динаміки оптових та роз-

дрібних цін і тарифів на послуги;
б) внутрішні регіональні та міждержавні порівняння цін і та-

рифів;
в) розрахунок індексів-дефляторів для оцінювання динаміки

макроекономічних показників системи національних рахунків
(СНР), зміни фізичного обсягу виробництва в окремих галузях,
динаміки споживання населення та купівельної спроможності
грошей.

Вирішувати ці завдання в умовах ринкових відносин потрібно
з використанням особливих методик статистичного спостере-
ження та дослідження, що враховують специфіку об’єкта, а та-
кож значущість і можливості подальшого використання отрима-
них результатів на міждержавному, загальнодержавному, місце-
вому, галузевому та інших господарсько-адміністративних
рівнях. Окрім того, здобута інформація про ціни й тарифи широ-
ко використовується в маркетинговій діяльності, коли досліджу-
ється загальний стан товарного та фінансового ринків і окремих
їх сегментів, вивчаються інвестиційна та страхова діяльність, ви-
робниче, невиробниче та особисте споживання населення, пода-
ється загальна оцінка рівня життя, а також під час розгляду ін-
ших, не менш суттєвих питань економічної практики, яким
присвячені відповідні розділи підручника. Згідно з чинною в
Україні версією СНР потоки продукції та надання послуг оціню-
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ються за цінами, що фактично застосовуються в операціях. На
ринкові товари та послуги основними цінами є ті, що склалися на
ринку в період виробництва. Неринкові товари та послуги оці-
нюються за собівартістю.

СНР передбачає окреме вивчення цін виробників та цін покуп-
ців. Ціна виробника відбиває ринкову вартість випуску товарів
та послуг, що складається на підприємстві, яке виробляє продук-
цію або послуги. Вона утворюється з прямих витрат виробничого
підприємства та проміжних його витрат, що вимірюються ним за
цінами покупця (продукти короткострокового користування і по-
слуги інших виробників, що використані виробництвом, вклю-
чаючи ремонт і обслуговування основних фондів; куповані нау-
ково-технічні розробки та дослідження, поточні витрати з купівлі
і продажу землі та нематеріальних активів, фінансові вимоги то-
що), прибутку виробника, а також сальдо побічних податків з
відрахуванням отриманих субсидій. Ціна покупця є ринковою
вартістю товарів та послуг після доставки покупцеві. Вона дорів-
нює ціні виробника з доданням до неї торговельних та транспорт-
них націнок, сплачених покупцем. Залежно від обсягу та мети ре-
алізації товарів розрізняють оптові та роздрібні ціни. Оптові
ціни використовуються в разі продажу товарів у великих обсягах.
Вони складаються з ціни виробників та основної торговельно-
транспортної націнки. Метою оптового покупця є подальше ви-
робниче використання купованого товару або перепродаж його
меншими обсягами з виконанням додаткових операцій із сорту-
вання, доставки, упакування, комплектації і т. ін., що задоволь-
няють потреби споживачів — виробничих підприємств або до-
машніх господарств. Державні оптові ціни встановлюються на
продукцію та послуги підприємств і організацій державного сек-
тору економіки. Вони значною мірою впливають на рівень опто-
вих цін підприємств інших форм власності. До державних опто-
вих належать оптові ціни на продукцію промислових та сіль-
ськогосподарських підприємств державного сектору економіки,
деякі інші державні регульовані ціни й тарифи.

Роздрібні ціни використовуються в актах купівлі-продажу то-
варів населенню для невиробничого індивідуального та сімейно-
го споживання в секторі домашніх господарств. Особливістю су-
часного етапу розвитку економіки є суттєве зменшення частки
регульованих державою роздрібних цін на товари народного
споживання. Таке адміністративно-правове регулювання збере-
жене лише стосовно незначного переліку товарів і послуг першої
необхідності та доручене місцевим Радам. Більшість товарів для
населення реалізується за вільними, неконтрольованими держав-
ними адміністраціями цінами й тарифами, що формуються під
впливом співвідношення реального попиту та пропозиції безпосе-
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редньо на місцевому рівні без адміністративного регулювання. Під-
приємства та організації, що обслуговують населення, самостійно
затверджують ціни й тарифи на відповідні послуги та товари.

Загальну вартість виробництва і транспортування товарів від-
бивають ціни франко-станція відправлення та франко-станція
призначення. Перші включають у себе вартість виробництва або
купівлі товарів на місці та вартість їх доставки до станції відпра-
влення, другі — загальну вартість виробленого або набутого ор-
ганізаціями обігу товару з витратами на доставку до місця призна-
чення. Аналогічний зміст мають зовнішньоторговельні ціни фран-
ко-кордон країни, що експортує (ФОБ), та франко-кордон країни,
що імпортує (СІФ) у міжнародній торгівлі.

Статистичні спостереження за динамікою та структурою дію-
чих цін і тарифів на послуги залежно від форми та обсягу реалі-
зації провадяться по-різному. У зв’язку з різким скороченням ча-
стки підприємств, що є прямою державною власністю, суцільне
статистичне спостереження за цінами на конкретні товари та по-
слуги зберігається лише на деякі види продукції особливого при-
значення (військова промисловість, паливно-енергетичний ком-
плекс, видобуток енергоносіїв та дорогоцінних металів тощо).
Основною формою статистичного спостереження за рівнем цін і
тарифів підприємств та організацій є вибіркові обстеження, що
мають регулярний характер та провадяться за стандартними на-
борами товарів-представників продукції для кожної галузі на-
родного господарства за вибірковим колом одиниць сукупності,
які випускають близько 50% загального обсягу товарів у галузі.

Набір товарів-представників при цьому формується за уза-
гальненими споживчими ознаками. Товар-представник повинен
мати всі основні споживчі властивості товарів у групі за винят-
ком окремих деталей, що істотно не впливають на задоволення
потреб споживача.

У разі організації спостереження за цінами виробників до
складу вибіркової сукупності включають підприємства різних
форм власності пропорційно до реальної питомої ваги таких під-
приємств у випуску продукції окремих груп товарів. Добір това-
рів-представників для реєстрації цін виконують виходячи з їх пи-
томої ваги в загальній вартості продукції (приблизно в межах
половини товарного випуску).

Певну частину інформації при цьому статистичні організації
отримують з обов’язкової фінансово-бухгалтерської звітності
підприємств та установ, яка відбиває обсяги реалізації продукції
та сплату податків, передбачених чинним законодавством, і нада-
ється як обов’язкова Мінфіну України та податковій інспекції.

Користуючись інформацією згаданого щойно вибіркового ко-
ла виробників та стандартними наборами товарів-представників,
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державна статистика вивчає вартісну структуру діючих цін та та-
рифів, визначаючи частку основних виробничих витрат, прибут-
ку виробника і, за даними додаткових обстежень, прибутку ін-
ших галузей у цінах кінцевого споживання. Такі дослідження
дозволяють зробити висновки стосовно ефективності витрат сус-
пільної праці на продукування найважливіших товарів і послуг та
приймати на макрорівні відповідні рішення щодо стимулювання
виробництва конкретних товарів та послуг за допомогою відпо-
відних економічних важелів.

Рівень цін на міських ринках обстежується за станом на 22 чис-
ло кожного місяця опитуванням продавців працівниками органів
статистики. Під час обстеження фіксується фактична ціна, за
якою реалізується основна маса товарів конкретного наймену-
вання в години найбільш жвавої торгівлі. Середні ціни на конк-
ретні види товарів у цілому по населених пунктах дістають при
цьому за формулою простої середньої арифметичної з цін, що
склалися на окремих ринках. Здебільшого під час таких обсте-
жень беруть окрему товарну групу і досліджують ціни на товари-
представники. Наприклад, за позицією «фрукти» фіксуються рів-
ні цін лише на яблука. Кількість проданого товару враховується в
натуральному виразі щомісячно.

15.2. Динаміка цін і тарифів
виробників товарів та послуг

Динаміка цін і тарифів в основному вивчається індексним ме-
тодом. Згідно з методологією системи національних рахунків за-
гальним показником зміни цін і тарифів є індекс споживчих цін
на товари та тарифів на послуги, за якими домашні господарства-
споживачі купують товари та оплачують послуги (індекс інфля-
ції). У разі окремого вивчення цін виробників розраховуються
зведені індекси цін промислової продукції; цін реалізації сільсь-
когосподарської продукції заготівельним організаціям; індекс цін
для капітальних вкладень, у тому числі будівельно-монтажних
робіт, індекси тарифів вантажних перевезень за видами транспо-
рту та в цілому.

Залежно від вибору базових або поточних рівнів кількісних по-
казників для зважування під час індексного дослідження цін, як за-
значалося раніше (розд. 2), використовують формулу Ласпейреса
або Пааше.

Індекс Ласпейреса, як правило, дещо більший, ніж індекс Па-
аше. Така системна залежність відома як ефект Гершенкрона, що
за умов суттєвих структурних зрушень у кількості вироблених
товарів та змін їх асортименту посилюється появою принципово
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нових видів товарів. З макроекономічного погляду використову-
вати формулу Ласпейреса доцільніше, оскільки на рівні народно-
го господарства в цілому пропорції між випуском та цінами ос-
новних видів продукції змінюються з року в рік не дуже значно.

Раніше за умов централізованого управління реалізацією про-
дукції та планового ціноутворення статистика СРСР, зокрема й
України, використовувала лише індекс Пааше. За теперішніх
умов з огляду на багатоваріантність рівнів цін на конкретні обся-
ги однойменних товарів та послуг, різке зростання кількості то-
варообмінних операцій, обмеження кола прямого державного ко-
нтролю та регулювання рівня цін і переходу на вибіркове
спостереження за їх рівнем, часто немає сенсу та й технічно не-
можливо виконувати прямий розрахунок агрегату ∑p0q1. Через це
сфера використання індексу Пааше звузилася. Нині його розра-
ховують, досліджуючи ціни в капітальному будівництві та заку-
півельні ціни на продукцію сільського господарства, вивчаючи
динаміку тарифів на перевезення вантажів і пасажирів, та в де-
яких інших випадках.

Для підприємств, що здійснюють кілька видів діяльності, мож-
лива побудова складніших загальних індексів цін, які враховують
цю специфіку. Наприклад, підприємства громадського харчуван-
ня поєднують суто торговельну діяльність з реалізації готової
продукції харчової промисловості з реалізацією продукції влас-
ного виробництва. У цьому разі узагальнюючий індекс цін поєд-
нуватиме торговельну націнку за реалізацію готової продукції
іншої галузі ∑ ′′qPN  та вартість продукції власного виробництва
∑ ′′′′qp :

Ip =
∑ ′′′′+′′
∑ ′′′′+′′′

10101

11111

qpqpN
qpqpN ,

де р′ — ціни виробників готової продукції, що реалізується
на підприємствах громадського харчування; q′ — кількість
реалізованої готової продукції інших галузей; N1 — середня
націнка за реалізовану продукцію інших галузей у звітному періоді;

qp ′′′′ , — ціни та кількість реалізованої продукції власного ви-
робництва.

Розрахунок індексів цін за встановленим колом товарів-
представників провадиться щомісячно по галузях народного гос-
подарства, для економіки в цілому та окремих регіонів, а також
за формами власності згідно з ланцюговою схемою. Добуток ла-
нцюгових індексів є індексом за період з початку року. Така мо-
дель розрахунку зведеного індексу цін на підставі помісячних ін-
дексів має назву рекурсивної. Помісячні індекси розраховуються
за структурою реалізації товарів та послуг попереднього місяця,
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тому отриманий зведений індекс цін за рік за економічним зміс-
том відповідає ідеології побудови індексу Ласпейреса, що розра-
ховується за базовою структурою виробництва товарів та послуг.

Наявність помісячної інформації про динаміку цін на окремі
види продукції та послуг додатково дає змогу прогнозувати їх рі-
вень на найближчу перспективу методами, викладеними в розділі
«Ряди динаміки», вивчати сезонність та інші властивості цін як
об’єкта статистичного спостереження та дослідження. Це підви-
щує практичну цінність отримуваної оперативної інформації, яка
за сучасних умов інтенсивного розвитку ринкових відносин та
комп’ютеризації економічних розрахунків має реальну споживчу
вартість для виробників і споживачів конкретних видів продукції
та послуг.

Згідно з чинною методологією статистики країн СНД, адапто-
ваною до принципів дослідження динаміки цін ООН, у промис-
ловості щомісячно розраховуються галузеві й зведені ланцюгові
індекси цін на відвантажену продукцію та послуги виробничого
характеру. У результаті за рік отримують послідовність ланцюго-
вих галузевих індексів цін. Кожен з індексів при цьому також
відбиває динаміку цін у структурі випуску попереднього місяця.
Загальний індекс за рік по промисловості в цілому дістають за
формулою:

Ip =
∑

∑

00

00
ланц

qp

qpiД p
,

де
ланцpiД — добуток помісячних галузевих ланцюгових індексів

цін; ∑ 00qp — вартість промислової продукції в базовому році.
Динаміка середніх цін на окремі види товарів та послуг дослі-

джується за допомогою традиційних індексів середніх величин.
Крім зведеного індексу цін виробників промислової продукції

державна статистика обчислює індекси оптових цін за галузями
промисловості та окремо за галузями і підгалузями промисловос-
ті, що виробляють товари народного споживання, а також індек-
си оптових цін на окремі найважливіші товари народного спожи-
вання (26 позицій).

Індекси цін реалізації сільськогосподарської продукції заготі-
вельним організаціям розраховуються за групами підприємств-
виробників різних форм власності та характеризують динаміку
цін виробництва окремо у рослинництві, тваринництві та в ціло-
му по господарствах. Беручи до уваги сезонність отримання та
формування запасів за основною номенклатурою продукції сіль-
ського господарства, для розрахунків індексів цін виробників за
рослинництвом, тваринництвом та в цілому по галузі використо-
вують формулу Пааше. Крім динаміки й рівня цін у цілому та
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окремо за рослинництвом і тваринництвом державна статистика
досліджує зміни закупівельних цін на основні продукти рослин-
ництва (9 позицій) та тваринництва (4 позиції).

Індекси цін у капітальному будівництві розраховуються за
елементами технічної структури капітальних вкладень (будівель-
но-монтажні роботи, машини та обладнання, інші капітальні ро-
боти й витрати). Зведений індекс цін обчислюється з урахуван-
ням питомої ваги цих елементів у загальному обсязі капітальних
вкладень:

р.к.ін.
р

р.к.ін.обл
р
облбмр

р
бмр

p
кв ІІІІ ddd ++= ,

де р
бмрІ , р

облІ , р
рк.ін.І — групові індекси цін відповідно на будівель-

но-монтажні роботи, встановлене й змонтоване обладнання та
інші капітальні роботи; бмрd , облd , рк.ін.d — частки вартості буді-
вельно-монтажних робіт, обладнання та інших капітальних робіт
у загальному обсязі капітальних вкладень.

Для визначення індексу цін, скажімо, на будівельно-монтажні
роботи, ціни реєструються за їх видами на деякій вибірці об’єктів-
представників. Індекс цін на машини та обладнання обчислюють
на підставі інформації про зміни цін вітчизняних та зарубіжних
виробників, транспортних і постачальницьких витрат. Розрахунок
індексу цін на інші капітальні витрати та роботи передбачає вра-
хування індексів вартості проектно-пошукових робіт, динаміки
розцінок на бурові роботи (за буровими свердловинами-представ-
никами). На інші роботи, що входять до цієї змішаної позиції, ін-
декси розцінок умовно прирівнюють до одиниці.

Крім зведених індексів цін на капітальні вкладення та будіве-
льно-монтажні роботи державна статистика розраховує індекси
динаміки цін на будівельно-монтажні роботи в окремих галузях
економіки (15 позицій) без податку на додану вартість, що врахо-
вують специфіку структури будівельно-монтажних робіт за галу-
зями промисловості, транспорту, сільського господарства, жит-
лового будівництва та іншими галузями невиробничого
призначення.

Індекси тарифів на вантажні перевезення розраховують за
кожним видом транспорту та в цілому, виходячи з індивідуаль-
них індексів тарифів та загальної суми доходів від перевезення
вантажів за кожним видом транспорту. Послугами-представ-
никами (крім автомобільного транспорту та морського транспор-
ту для закордонних перевезень) обирають перевезення 1 т ванта-
жу найбільш масових товарів на 1 км або рівень годинної оплати
роботи транспортних засобів. Щодо закордонного плавання мор-
ського та річкового транспорту окремо вивчається середньоміся-
чна ставка за перевезення 1 т вантажів.
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Похідною інформацією для таких розрахунків є індивідуальні
індекси тарифів та доходів від перевезень за кожним видом пере-
везень. Ці індекси розраховують за видами транспорту, виходячи
зі співвідношення тарифу послуги-представника на критичний
момент спостереження (22 число кожного місяця) за звітний та

базовий періоди (ip =
0

1

p
p ). Зведені індекси розраховуються за фо-

рмулою:

Ip =
∑

∑

p

11

11

i
qp
qp ,

де p1q1 — загальна виручка за перевезення вантажів конкретним
видом транспорту в звітному періоді;

p

11

i
qp  = 10

01

11

/
qp

pp
qp = —

умовна виручка за виконані перевезення звітного періоду в базо-
вих цінах.

Окремим об’єктом статистичного вивчення є також середні
імпортні та експортні ціни. Такі ціни, як правило, за обсягами ре-
алізації (поставок) товарів можуть бути віднесені до категорії оп-
тових. Державна статистика досліджує їх динаміку з використан-
ням зведених індексів Пааше, оскільки структура експорту та
імпорту щорічно суттєво змінюється внаслідок зміни загальної
кон’юнктури світового ринку.

15.3. Динаміка споживчих цін

Споживчі ціни є кінцевими цінами, за якими домашні госпо-
дарства-споживачі купують товари та оплачують послуги для
власних потреб. Державна статистика досліджує динаміку спо-
живчих цін і тарифів у цілому, а також окремо на продовольчі й
непродовольчі товари та платні послуги населенню. Крім зведе-
них індексів по державі в цілому розробляються індекси спожив-
чих цін для окремих адміністративно-територіальних одиниць та
груп населення.

Зведені індивідуальні індекси середніх споживчих цін за
окремими товарами та видами послуг розраховуються за форму-
лою індексу змінного складу, що відтворює динаміку цін і струк-
тури форм купівлі за сектором домашніх господарств (на спожи-
вчих ринках, у державній торгівлі, у торговельних підприємствах
інших форм власності, натуральну оплату праці тощо):

рі  =
∑

∑
1

11

q
qp  :

∑
∑

0

00

q
qp  = 1p : 0р ,
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де 0p , 1p — середні ціни на окремі товари або послуги в реаль-
ній структурі форм продажу товарів та послуг.

Розрахунок загального індексу споживчих цін і тарифів вико-
нується за методикою індексу Ласпейреса з урахуванням базової
питомої ваги (частки) витрат на окремі товари або послуги, які
входять до споживчого кошика. Ці частки визначаються за мате-
ріалами бюджетних обстежень населення:

Ip = ∑ 0di p ,

де pi — індекси середніх цін на окремі товари та послуги, що
входять до споживчого кошика; d0 — частка витрат на купівлю
цих товарів та послуг у базовому періоді.

Для зважування використовується розрахункова регіональна
структура витрат сімей на кожен товар (послугу), а також питома
вага споживчих витрат населення окремих регіонів у загальних
витратах сектору домашніх господарств по країні в цілому. Похі-
дну інформацію про структуру споживчих витрат державна ста-
тистика отримує з матеріалів обстежень сімейних бюджетів, що
відтворюють реальну структуру спожитих товарів та послуг як у
натуральному, так і у вартісному виразі за окремими регіонами та
адміністративно-територіальними одиницями і по країні в цілому.

Стосовно кола офіційно зареєстрованих торговельних підпри-
ємств усіх форм власності динаміка цін у роздрібній торгівлі на
споживчі товари щомісячно аналізується за формулою Ласпейреса:

Іp =
∑

∑

00

00pi
pq
pq

 ,

де ip — індивідуальні індекси цін на конкретні види товарів-пред-
ставників; q0p0 — товарооборот попереднього місяця за групами
товарів, до яких належать товари-представники.

Динаміка цін за рік по цих підприємствах розраховується за
рекурсивною системою розрахунку зведених індексів, зміст якої
викладено в попередньому розділі.

Для врахування специфіки місцевих регіональних ринків ви-
біркові сукупності одиниць спостереження формуються на під-
ставі реальних часток торговельних підприємств різних форм
власності в товарообороті за конкретними містами, областями та
районами. Крім зведеного індексу Ласпейреса за всіма формами
продажу та видами товарів і послуг для населення розраховують
індекси цін для роздрібно-торговельних підприємств і міських
ринків, а також індекси тарифів на послуги.

Помісячні індекси середніх цін на міських ринках обчислю-
ються на підставі даних прямого вибіркового спостереження за
формулою:
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Іp міс =
∑
∑

10

11

qp
qp ,

де 0p , 1p — відповідні середні рівні цін на конкретні товари,
які зареєстровані на ринку під час опитування працівниками
державної статистики в попередньому та поточному місяці;
q1 — зафіксована кількість реалізованих товарів у звітному
періоді.

Індекси цін реалізації платних послуг розраховуються за
окремими видами послуг: пасажирський транспорт, зв’язок, жит-
лово-комунальні послуги, послуги підприємств культури, утри-
мання дітей у дошкільних закладах, туристично-екскурсійні по-
слуги, послуги організацій охорони здоров’я, санаторно-курортні
й оздоровчі послуги. Загальний індекс цін на платні послуги роз-
раховують за формулою Ласпейреса з використанням галузевих
індексів цін за наборами послуг-представників та базової струк-
тури загальної виручки за надання послуг (табл. 15.1).

Таблиця 15.1

ДИНАМІКА ОБСЯГУ ТА ЗМІНИ ЦІН І ТАРИФІВ НА ОКРЕМІ ОСНОВНІ ПЛАТ-
НІ ПОСЛУГИ НАСЕЛЕННЮ в 1997—1998 рр.

Обсяг виручки за нада-
ні послуги, млн грн.

1997 1998

Індекси
цін і

тарифів
у 1998 р.

Розрахунок

Види послуг

p0q0 p1q1 ip =
0

1

p
p

00qpip
p

11

i
qp

Побутові 718 718 1,172 841,5 612,6

Пасажирського
транспорту 1748 1929 1,099 1921,1 1755,2

Зв’язку 794 1062 1,850 1468,9 574,1

Житлово-комунальні 4438 4339 1,091 4841,8 3977,1

Культури, відпочин-
ку та розваг 85 86 1,152 97,9 74,6

Туристсько-
екскурсійні 63 60 1,349 85,0 44,5

Охорони здоров’я 113 129 1,107 125,1 116,5

Санаторно-курортні
й оздоровчі 604 600 1,075 649,3 558,1

Разом 8563 8923  10030,6 7712,7
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Зведений індекс цін та тарифів за формулою Ласпейреса:

Ip =
∑

∑

00

00

qp
qpi p  =

0,8563
6,10030  = 1,171.

Зведений індекс за методом Пааше:

Ip =
∑

∑

p

11

11

i
qp
qp  =

7712,7
8923  = 1,157.

Ефект Гершенкрона буде такий:
1,171 : 1,157 = 1,012 або 101,2%.

Дослідження споживчих цін доповнюють аналізом витрат на-
селення та його окремих груп на стандартні набори найважливі-
ших товарів і послуг, що характеризують окремі частини індиві-
дуального споживання. Наприклад, щомісячно вивчається вар-
тість набору з 22 найважливіших продуктів харчування
(борошно, хліб (2 види), вермішель, манна крупа, яловичина,
свинина, кури, ковбаса варена, молоко, сир, сметана, масло вер-
шкове, яйця, цукор, олія, картопля, капуста, морква, буряк, цибу-
ля, яблука). Кількість поданих у наборі продуктів на душу насе-
лення є стандартною, пов’язаною з нормами споживання,
розробленими медико-санітарними установами. Вивчення щомі-
сячної динаміки таких показників провадять по регіонах з метою
територіальних порівнянь та по країні в цілому. Узагальнююча
оцінка за рік дається за формулою зведеного Ласпейрес-індексу,
розрахованого на підставі щомісячних ланцюгових індексів вар-
тості набору. Аналогічні розрахунки провадять щодо наборів не-
продовольчих товарів та послуг.

Узагальнюючі індекси цін за непродовольчими товарами,
продовольчими товарами та послугами також можуть бути вико-
ристані для розрахунку загального індексу споживчих цін з ура-
хуванням частки цих груп у загальному обсязі купівлі товарів
споживчого кошика. Наприклад, якщо витрати на продовольчі
товари в листопаді 1998 року в Україні становили 50,9% загаль-
ної вартості споживчого кошика, на непродовольчі товари —
40,8%, на послуги — 8,3%, а індекси цін за цими групами у груд-
ні дорівнювали відповідно 106,0%, 100,9% та 100,2%, то загаль-
ний індекс споживчих цін у грудні становив:

Ip = 083,0002,1408,0009,1509,0060,1 ⋅+⋅+⋅  =
= 0,539 + 0,411 + 0,083 = 1,033,  або  103,3%.

Узагальнюючим показником динаміки споживчих цін також є
індекс споживчих цін на товари та послуги. Його розрахову-
ють для всього обсягу товарів та послуг, які споживаються в сек-
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торі домашніх господарств, а також окремо за продовольчими
товарами, непродовольчими товарами та платними послугами.

Індекс споживчих цін (ІСЦ) розраховується в Україні почи-
наючи з 1991 року, а за діючою методологією — з 1994 року в
рамках програми опрацювання макроекономічних показників, за-
снованих на міжнародних стандартах, і є найважливішим і най-
більш поширеним показником, який характеризує інфляційні
процеси в економіці країни. Індекс споживчих цін є важливим ін-
струментом у разі прийняття рішень з багатьох питань державної
політики, аналізу і прогнозування цінових процесів у економіці,
перегляду розмірів грошових доходів та мінімальних соціальних
гарантій населенню, вирішення правових спорів.

ІСЦ характеризує зміни протягом часу загального рівня цін на
товари та послуги, які купує населення для невиробничого спо-
живання. Він є показником зміни вартості фіксованого набору
товарів та послуг у поточному періоді відносно його вартості у
базисному періоді.

Розрахунок ІСЦ провадиться об’єднанням двох інформацій-
них потоків:

даних про зміни цін, здобутих реєстрацією цін і тарифів на
споживчому ринку;

даних про структуру фактичних споживчих витрат населення.
Спостереження за рівнем цін і тарифів здійснюється на під-

приємствах торгівлі і сфери послуг усіх форм власності, включа-
ючи ринки. Цінова інформація збирається в усіх обласних, а та-
кож районних центрах України, інших містах, дібраних з
урахуванням їх представництва у соціально-економічному стані
та географічному положенні регіонів і фактора насиченості спо-
живчого ринку цих населених пунктів товарами й послугами.

Набір товарів і послуг, розроблений для спостережень за змі-
нами цін, включає перелік товарів (послуг), які найчастіше спо-
живає населення. При цьому враховується представництво зазна-
чених товарів з відбиттям динаміки цін на однорідні товари та
наявності їх у продажу.

Відправною інформацією для розрахунку ІСЦ є дані реєстра-
ції цін на конкретні товари і послуги. На їх основі визначаються
середні порівнянні ціни на кожний товар і послугу у кожній ад-
міністративно-територіальній одиниці за звітний та попередній
періоди. Порівнянною вважається ціна, що зареєстрована в од-
ному і тому самому підприємстві торгівлі (сфери послуг) на один
і той самий або аналогічний за якістю товар.

Обраховані середні ціни по кожній адміністративно-терито-
ріальній одиниці на кожний товар (послугу) та їх індивідуальні
індекси передаються до регіональних управлінь статистики, де
провадяться розрахунки середніх цін по Автономній Республіці
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Крим, областях, містах Києву і Севастополю. Такі розрахунки
виконуються з використанням питомої ваги чисельності населен-
ня територій, які обстежуються, у загальній чисельності населен-
ня відповідного регіону. Індивідуальні індекси цін на кожний то-
вар та послугу по регіонах визначаються діленням середньої ціни
кожного товару або послуги за поточний місяць на їх середню
ціну за попередній місяць.

Далі Держкомстат, виходячи з індивідуальних регіональних
індексів цін, розраховує індекси на кожний товар і послугу, групу
та підгрупу товарів (послуг) і загальний індекс (індекс усіх груп)
за регіонами і по країні в цілому. Базою зважування є розрахун-
кова структура витрат сімей на кожний товар (послугу) відносно
загальної суми споживчих витрат, а також питома вага спожив-
чих витрат населення кожного регіону в загальних витратах на-
селення України (за матеріалами обстеження сімейних бюдже-
тів). Розрахунок індексу СЦ виконують за модифікованою
формулою Ласпейреса:
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З огляду на важливість аналізу зміни рівня споживчих цін як
характеристики динаміки рівня життя населення цей індекс об-
числюється щомісячно. Цю динаміку докладно вивчають та ви-
користовують у своїй практичній діяльності Міністерство фінан-
сів України, Національний та комерційні банки України, інші
державні та недержавні установи, чия діяльність пов’язана з ви-
робництвом та обігом товарів і послуг для населення.

В офіційних довідниках Держкомстату України ІСЦ ототож-
нюють з індексом інфляції, хоча динаміку процесу інфляції, тоб-
то знецінення грошей внаслідок випереджаючого зростання їх кі-
лькості порівняно з обсягом вироблених товарів та послуг,
характеризують і інші показники (темп інфляції, індекс вартості
життя).

15.4. Міждержавні та міжрегіональні
порівняння цін і тарифів

Територіальні індекси цін та тарифів призначені для порів-
няння рівня цін і тарифів у просторі в конкретні моменти або пе-
ріоди часу. Такі порівняння дають змогу кількісно оцінити спів-
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відношення цін на окремі товари, їх групи та в цілому по всіх то-
варах та послугах, що має практичну цінність для організації
процесів виробництва та обігу. Міждержавні порівняння цін за-
безпечують ефективне взаємовигідне торговельне партнерство
між країнами. При цьому слід зазначити, що такі порівняння на-
самперед стосуються номенклатури товарів і послуг, що вироб-
ляються й споживаються у великих обсягах на порівнюваних те-
риторіях.

Територіальні індекси цін розраховують за економічними райо-
нами, областями, населеними пунктами. Під час їх побудови по-
стає питання вибору ваг індексу. Наприклад, у разі порівняння
цін на продовольчі товари у двох населених пунктах потрібно ви-
значити, структуру реалізації товарів якого населеного пункту
використати як ваги в розрахунку зведеного індексу цін на това-
ри. Як побачимо з наступного прикладу, залежно від обраної сис-
теми зважування на підставі розрахунку зведених індексів можна
дістати прямо протилежні результати (табл. 15.2).

Таблиця 15.2
РЕАЛІЗАЦІЯ І ЦІНИ ТОВАРІВ У МІСТАХ А ТА Б

Місто А Місто Б

Товар Середні ціни
реалізації pA,

грн.

Кількість
реалізованого
товару qA, т

Середні ціни
реалізації рБ,

грн.

Кількість
реалізованого
товару qБ, т

1-й 4,1 12 3,9 10

2-й 2,5 12 2,8 6

Побудуємо зведений агрегатний індекс цін за двома товарами
у структурі реалізації продукції міста А:

Ip =
∑
∑

АБ

AA
qp
qp

 =
128,2129,3
125,2121,4
⋅+⋅
⋅+⋅  =

6,338,46
302,49

+
+  =

4,80
2,79  = 0,985,

тобто ціни міста А були в цілому нижчими, ніж міста Б на 1,5%.
Зведений індекс цін за тими самими двома товарами у струк-

турі продажу міста Б:

Ip =
∑
∑

ББ

БA

qp
qp  =

68,2109,3
65,2101,4

⋅+⋅
⋅+⋅  =

8,1639
1541

+
+  =

8,55
0,56  = 1,003,

тобто ціни міста А були в цілому вищими, ніж міста Б на 0,3%.
Порівнюючи місто Б з містом А, дістаємо ще один територіа-

льний індекс цін:
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Ip =
∑
∑

БА

ББ

qp
qp  =

65,2101,4
68,2109,3

⋅+⋅
⋅+⋅  =

0,56
8,55  = 0,996.

Він свідчить про те, що у місті Б ціни за двома товарами були
в середньому нижчими порівняно з містом А на 0,4%.

Така різниця об’єктивно зумовлена (див. розд. 9) впливом
структури сукупності на результати порівнянь середніх якісних
показників. У практиці міжрегіональних порівнянь переважно
обчислюють індекси цін за структурою реалізації країни (регіо-
ну), рівень цін якої порівнюється з рівнем інших територій.

Крім того, територіальні індекси цін будують і за стандартни-
ми значеннями ваг. На внутрішньому ринку найчастіше викорис-
товують ваги областей, економічних районів, до яких належать
порівнювані територіальні одиниці, або загальну структуру реа-
лізації товарів на порівнюваних територіях.

Так, у нашому прикладі можна використати для зважування
структуру товарів, що продані в двох містах разом:

Ip =
∑ +
∑ +

)(
)(

БАБ

БАA

qqp
qqp  =

)612(8,2)1012(9,3
)612(5,2)1012(1,4

+⋅++⋅
+⋅++⋅  =

2,136
2,135  = 0,993.

Згідно з цим індексом ціни в місті А були в середньому ниж-
чими, ніж у місті Б на 0,7 %.

З аналогічними проблемами стикаються, досліджуючи ціни в
міжнародній торгівлі, де країни-партнери мають обирати конкре-
тні взаємовигідні умови торговельних операцій. Додатковим уск-
ладненням при цьому є різна купівельна спроможність націона-
льних грошових одиниць (валют), в яких обчислюються ціни
внутрішнього ринку. Існують різні теоретичні та практичні під-
ходи до вирішення цих проблем. Як уже зазначалося, найпоши-
ренішою в економічній практиці міжнародних та регіональних
порівнянь є оцінка динаміки цін у структурі товарів країни (регі-
ону, області, населеного пункту), що порівнюється з іншими.

У разі міжнародних порівнянь рівень місцевих цін перерахо-
вують у вільно конвертовану валюту (наприклад у долари США).
Проте цей перерахунок призводить до певних труднощів,
пов’язаних з проблемами визначення паритету національної ва-
люти (докладніше див. підрозд. 17.4).

Існують три методи міжнародного порівняння цін і тарифів.
Перший метод полягає у порівнянні національних цін із так

званими світовими цінами. Практична складність таких порів-
нянь зумовлена багатоваріантністю світових цін, що суттєво від-
різняються за рівнем для кожної зовнішньоторговельної операції.
Окрім того, зовнішньоторговельний оборот не охоплює всієї но-
менклатури товарів і послуг.
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Другий метод передбачає використання системи зважування
рівнів цін, перерахованих у вільноконвертовану валюту за струк-
турою товарної маси країни, з якою виконують порівняння. Труд-
нощі при цьому полягають у суттєвих особливостях структури
виробництва за складом та обсягом, що притаманні практично
кожній державі світу.

Третій метод полягає у використанні методики побудови ін-
дексу І.Фішера, в якому за ваги беруть структуру товарів та по-
слуг конкретних країн:

Ip =
∑
∑

∑
∑

БА

ББ

АБ

АА

qp
qp

qp
qp .

Зауважимо, що хоча цей метод знайшов своє місце в практиці
міжнародних порівнянь, наведена формула, як і традиційний ін-
декс цін Фішера, не має економічної інтерпретації і обмежена ко-
лом товарів та послуг, що виробляються в обох порівнюваних
країнах.

15.5. Методи оцінювання показників виробництва
товарів та послуг за порівнянними цінами

Основні макроекономічні показники СНР насамперед оціню-
ються в поточних ринкових цінах, що реально склалися в еконо-
міці конкретного року. Поточні ціни є вимірником фактичних
співвідношень результатів економічної діяльності окремих сек-
торів та галузей, виробництва та споживання, а також багатьох
інших макроекономічних процесів, що їх відбивають окремі та
зведені рахунки. Проте досліджуючи зміну рівня, співвідношень
та структури показників СНР у часі, вдаються до переоцінювання
їх в порівнянні ціни.

Таке переоцінювання уможливлює міждержавні порівняння
темпів зростання ВВП та інших показників СНР, дослідження
характеристик зміни економічної ринкової кон’юнктури, динамі-
ки продуктивності праці, зміни реального рівня життя населення,
структурних зрушень у співвідношеннях між окремими галузями
та секторами економіки тощо.

Переоцінювання рівня галузевих показників обсягу виробництва
у СНР за порівнянними цінами можна виконати трьома методами.

Метод безпосереднього переоцінювання передбачає оціню-
вання продуктів та послуг звітного періоду за цінами періоду, з
яким виконується порівняння. На практиці такий метод застосо-
вується в сільському господарстві та деяких інших галузях-
виробниках, що мають відносно сталий і невеликий асортимент
продукції, який здебільшого отримується (виробляється) сезонно.
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Метод дефляції полягає у використанні для перерахунків, по-
перше, фактичної вартості виробленої продукції звітного періоду
а по-друге, агрегатного індексу цін, розрахованого за формулою
Пааше. Вартість звітного обсягу товарів та послуг у базисних ці-
нах при цьому обчислюють за формулою:

∑ 01 pq = ∑ 11 pq :
∑
∑

′′
′′

01

11

pq
pq .

Щоб зрозумілішою стала методика такого розрахунку, слід
узяти до уваги, що в даному разі індекс цін Пааше розрахову-
ється за вибіркою товарів-представників продукції (послуг) га-
лузі, а агрегати ∑q1p0 та ∑q1p1 охоплюють весь реальний випуск
продукції.

Як варіант застосовують прийом подвійного дефлятування,
розраховуючи показник доданої вартості в порівнянних цінах.
При цьому остання обчислюється як різниця окремо перерахова-
них за допомогою відповідних індексів-дефляторів показників
випуску продукції та обсягу проміжного споживання.

Метод індексів фізичного обсягу передбачає переоцінювання
з використанням індивідуальних індексів кількості вироблених
продуктів та послуг:

∑q1p0 = ∑q0p0iq,
де q0p0 — загальна вартість конкретних товарів (послуг), вироб-
лених у базовому періоді; iq — індивідуальні індекси кількості
окремих товарів та послуг.

Цей метод найчастіше застосовують, коли йдеться про вар-
тість неринкових товарів та послуг (ціни є вельми умовними або
просто не існують чи можуть бути прирівняні до витрат як, ска-
жімо, послуги органів державного управління, безкоштовна соці-
альна допомога тощо). Часто індекси кількості наданих послуг за
такого розрахунку умовно відносять до динаміки кількості зайня-
тих у відповідних організаціях.

Зведений індекс-дефлятор стосовно ВВП відповідає агрегат-
ному індексу цін Пааше, а за методикою практичного розрахунку
він є середньогармонічним зваженим індексом, в якому як варіа-
нти присутні індекси цін на кінцеву продукцію та послуги окре-
мих галузей:

ВВПрI =
∑
∑

01

11

pq
pq  =

∑

∑

р

11

11

i
pq
pq ,

де ∑q1p1 —вартість продукції та послуг галузей у поточних цінах
звітного періоду; ip — галузеві індекси цін на продукцію та по-
слуги.



295

За наявності відповідної інформації дефлятор ВВП можна та-
кож розрахувати як співвідношення індексів вартості валового
внутрішнього продукту в поточних цінах та індексу фізичного
обсягу ВВП:

ВВП
pI =

∑
∑

00

11

pq
pq :

∑
∑

00

01

pq
pq  =

∑

∑

00

11

pq
pq  :

∑
∑

00

00

pq
pqiq .

Розрахований таким способом індекс має назву неявного де-
флятора.

Зауважимо, що обчислення агрегату ∑q1p0 спирається на інди-
відуальні індекси кількості вироблених товарів та послуг у натура-

льних вимірниках iq =
0

1

q
q . Номенклатури товарів та послуг, щодо

яких здійснюється статистичне спостереження цін та обсягів виро-
бництва в натуральному виразі, мають певні відмінності одна від
одної, що на практиці може призвести до розбіжності значень ін-
дексів-дефляторів ВВП, розрахованих викладеними методами.

Крім розглянутого дефлятора ВВП, зміни цін на макрорівні
характеризують індекси-дефлятори національного доходу та ва-
лового національного продукту.

Зміни цін у споживчому секторі економіки на макрорівні від-
бивають індекс-дефлятор загального обсягу споживання насе-
лення, індекс споживчих цін, зведений індекс роздрібних цін на
товари та послуги населенню, індекс цін та тарифів на платні по-
слуги.

Індекс купівельної спроможності грошей по країні в цілому
дістають як значення, обернене до значення індексів-дефляторів
ВВП, ВНП та НД. Для споживчого сектору окремо його значення
є оберненим до значення індексу споживчих цін. Додаткову ха-
рактеристику при цьому можна дістати як значення, обернене до
значення індексу-дефлятора обсягу загального споживання насе-
ленням матеріальних благ та послуг.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. Назвіть особливості статистичного спостереження за рівнем цін
виробників та цінами споживання.

2. У чому полягає різниця зведених індексів цін, розрахованих за
методологією Ласпейреса, Пааше та Фішера?

3. Що називають ефектом Гершенкрона? Яка причина його виник-
нення?

4. Поясніть суть і практичне значення та назвіть недоліки рекурсив-
ної моделі розрахунку зведених індексів цін за рік на підставі помісяч-
них індексів динаміки цін.
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5. Які причини зумовили використання методу стандартних ваг при
регіональних та міжнародних порівняннях цін і тарифів?

6. Маємо дані про ціни та обсяги реалізації на споживчих ринках за
двома видами продукції рослинництва:

Ринок міста А Ринок міста Б

Середня ціна
за 1 кг, грн.

Обсяг реалізації
за місяць, т

Середня ціна
за 1 кг, грн.

Обсяг реалізації
за місяць, тВид

продукції
Ли-
пень

Сер-
пень

Ли-
пень

Сер-
пень

Ли-
пень

Сер-
пень

Ли-
пень

Сер-
пень

Капуста 1,00 0,95 8,0 10,0 1,05 1,00 6,3 7,2

Морква 0,80 1,05 2,0 1,9 0,75 0,95 1,2 0,9

Виконайте розрахунки:
1) індексів середніх цін за кожним товаром на двох ринках разом;
2) зведених для кожного ринку та зведеного по двох ринках індексів

цін за двома товарами разом.
Порівняйте рівні цін, скориставшись методом стандартних ваг, на

двох ринках та зробіть висновки.
7. Поясніть сутність методів дефляції та подвійного дефлятування

при оцінюванні динаміки ВВП в порівнянних цінах.
8. Чим пояснюється різниця в результатах розрахунку дефлятора

ВВП з використанням середньогармонічного індексу цін та методом
співвідношення індексу вартості та індексу фізичного обсягу ВВП?

16. СТАТИСТИКА РИНКУ

16.1. Статистичне вивчення ринку

Ринок — це система господарських зв’язків, що реалізуються
через купівлю-продаж.

Основною метою статистичного дослідження ринку є інфор-
маційне забезпечення управління розвитком асортименту і якості
товарів та послуг відповідно до споживчих вимог, збалансованіс-
тю попиту і пропозиції. Важливими передумовами забезпечення
збалансованості попиту і пропозиції є вивчення і прогнозування
попиту споживачів для обґрунтування потреби в товарах, раціо-
нальне розміщення товарів за торговельними системами, ланка-
ми, регіонами; формування асортименту збуту згідно з потребою.

У ході аналізу ринку використовують інформацію про стан і
поповнення товарного асортименту, товарних запасів, виконання
заявок і замовлень промисловості, виробничі програми підпри-
ємств, проведення ярмарок, діяльність товарних бірж, товарообо-
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рот і його товарне забезпечення, ефективність рекламної діяльно-
сті щодо формування контингенту покупців нових товарів і т. ін.

Вирізняють такі джерела інформації:
• офіційна державна статистика — про економічні, соціа-

льні, демографічні процеси, явища, які дозволяють оцінити стан
ринку і вплив на нього окремих факторів;

• відомча статистика — про стан, розвиток і результати ді-
яльності окремих міністерств, відомств, підприємств і організа-
цій щодо поставок, задоволення заявок і замовлень, які можуть
обґрунтувати потреби ринку;

• дані вибіркових обстежень і опитувань населення для
одержання відомостей, яких немає в офіційній і відомчій статис-
тиці, про споживання, асортимент і якість товарів та послуг у фо-
рмі споживчих оцінок, наміри та мотиви поведінки покупців, ха-
рактеристики використання товарів і послуг; оцінку споживчих
якостей виробів, ступінь і характер незадоволеного попиту насе-
лення і т. ін.;

• панелі обстеження — вивчення думки і поведінки спожи-
вачів на основі інформації, яку дістають від порівняно постійних
сукупностей (панелей) споживачів, які являють собою мікромо-
дель структури населення даного регіону.

Крім того, опитують спеціалістів торгівлі і промисловості
(наприклад, про рух товарів, попит на товари та послуги); на
основі чого дається оцінка ступеня збалансованості ринку, пе-
рспектив розвитку асортименту, пріоритетів окремих економі-
чних рішень тощо.

Дослідження ринку дуже різнобічні. Вони охоплюють соціаль-
ний, соціально-психологічний (потреби, структура споживання
тощо), економічний (попит, конкурентоспроможність), технологі-
чний (спосіб виробництва), дизайнерський (естетичні, ергономічні
властивості), медичний (безпечність експлуатації) та інші аспекти.

У результаті аналізу ринку необхідно дістати характеристики:
♦ товару, його здатності задовольняти існуючі й перспектив-

ні потреби споживачів, новизни, конкурентоспроможності, від-
повідності стандартам та вимогам;

♦ безпосередньо ринку, його географічного положення, сегмен-
тації, місткості, товарної і фірмової структури, кон’юнктури, тен-
денції розвитку тощо;

♦ покупців — як існуючих, так і можливих, їх сегментації,
попиту, ступеню його задоволення;

♦ вивчення конкурентів, їх складу, розвитку, методів і ре-
зультатів діяльності.

Збалансованість попиту і пропозиції вивчають з огляду на
сьогоднішні проблеми товарних ринків, які прогнозують. Для ви-
рішення цих проблем методами статистики вивчають процес фо-
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рмування попиту, регіональне розміщення виробництва і ринко-
вої діяльності у взаємозв’язку з асортиментом і якістю товарів та
послуг, виконання програм розвитку асортименту та якості това-
рів і послуг; провадять економіко-соціологічне дослідження фо-
рмування ринків нових товарів та послуг з урахуванням спожив-
чих потреб різних груп споживачів.

На підставі цих досліджень аналізують та прогнозують
кон’юнктуру ринку. Під кон’юнктурою розуміють економічну
ситуацію, яка склалася на ринку і характеризується співвідно-
шенням між попитом і пропозицією, рівнем цін, товарних запа-
сів, портфелем замовлень тощо. У процесі аналізу кон’юнктури
вивчається взаємозв’язок між такими складовими:

• виробництво — його обсяг, структура, завантаженість вироб-
ничих потужностей, портфель замовлень, чисельність зайнятих
тощо;

• попит і споживання за окремими групами споживачів;
• товар і його збут, конкурентоспроможність;
• ціни, їх рівень, динаміка, співвідношення за товарами та

країнами; політика в галузі ціноутворення.
Основне завдання вивчення кон’юнктури — аналіз поточних

змін у сфері виробництва і збуту (реалізації) товарів під впливом
основних факторів, зокрема зміни цін, співвідношення попиту і
пропозиції, а також розставлення сил на ринку, визначення форм
та методів конкурентної боротьби. Зокрема визначають характер
і можливості взаємного пристосування попиту і пропозиції, особ-
ливості реакції цих елементів ринкового механізму на зміни цін
різних товарів та товарних груп. Кількісний бік цієї залежності
визначається поняттям «цінова еластичність попиту і пропози-
ції», під якою розуміють ступінь реакції попиту і пропозиції на
відносну зміну рівня ринкової ціни, яка може бути схарактеризо-
вана за допомогою коефіцієнтів еластичності.

Важливим принципом аналізу товарного ринку є врахування
вимог окремих груп споживачів. Для цього здійснюють типологі-
зацію споживачів, групуючи їх за такими ознаками: поведінка на
ринку, специфіка споживчих вимог. З метою найточнішого визна-
чення груп споживачів, їх потреб та переваг застосовують комбі-
націю критеріїв. Диференціацію споживчих вимог покладено в ос-
нову сегментації ринку. Під сегментацією ринку розуміють поділ
ринку на окремі частини (сегменти) за ознакою економічної пове-
дінки груп покупців. Сегментація провадиться на рівні спожива-
чів, груп товарів і послуг, асортиментно-якісної структури ринку і
т. ін. Розрізняють критерії сегментації для споживчих товарів і то-
варів виробничого призначення (див. підрозд. 16.2 та 16.3).

Вибираючи сегменти ринку, перевагу надають великим сег-
ментам, сегментам з чітко окресленими межами, прогресивним
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попитом. Сукупність сегментів, дібраних для маркетингового ви-
вчення та маркетингової діяльності, утворює цільовий ринок.

На основі цих даних будується типологія асортименту, яка від-
повідає інтересам певних типів споживачів. На базі структурно-
функціональних моделей, застосовуючи ряди розподілу, методи
кореляції і регресії, аналізують побудовані структури з урахуван-
ням причинно-наслідкових зв’язків і дають оцінку прогнозованих
структур споживачів та їхніх вимог до кількості та якості товарів.

Крім сегментації ринку за продуктами і споживачами застосо-
вують сегментацію за конкурентами. Згідно з нею виконують по-
рівняльний аналіз параметрів, що визначають успіх виробів на
ринку відповідно до характеристик продуктів, ціни, каналів збу-
ту, методів просування товарів.

Під час дослідження конкурентного середовища можуть бути
використані положення, висвітлені в підрозд. 16.5.

Відповідна система показників характеризує частку реалізації
і-го підприємства в загальному обсязі реалізації порівняльного
асортименту продукції; частку прибутку, одержаного і-м підпри-
ємством у загальному обсязі прибутку, одержаному на даному
ринку; рівень рентабельності і-го підприємства порівняно з рів-
нем рентабельності на даному ринку тощо.

У процесі розробки маркетингової стратегії подається оцінка
конкурентоспроможності товару. Для цього може бути викорис-
тана система показників конкурентоспроможності, яка включає:
технічні параметри (класифікаційні, конструктивні, технологіч-
ної ефективності, ергономічні, естетичні); економічні параметри
(собівартість, ціна, споживання, рентабельність); нормативні па-
раметри (норми, стандарти, вимоги законодавства); екологічні
параметри (забруднення повітря, землі, води).

На основі цих показників розраховується інтегральний показ-
ник, для чого може бути використана методика рейтингової оцін-
ки, висвітлена в підрозд. 19.3.

Характеризуючи збут, застосовують дані про пряме достав-
ляння споживачам, доставляння через посередників, ступінь охо-
пленості ринку, запаси виробів у виробників, ефективність рек-
лами, строки та вид платежу, умови кредиту та інші фінансові
умови для купівлі товару.

Ринок як сферу обміну розглядають у взаємозв’язку з інши-
ми стадіями суспільного відтворення. Так, застосовують показ-
ники, пов’язані з виробництвом (формування пропозиції това-
рів, збалансованість виробництва з попитом, співвідношення
продуктивності й оплати праці), розподілом (частка фонду спо-
живання в національному доході, пропорції грошових доходів і
товарної маси), споживанням (обсяг і склад товарної маси, реа-
лізація на ринку).
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Тому статистика товарного ринку вивчає кон’юнктуру певних
товарів або груп товарів у взаємозв’язку із загальноекономічною
кон’юнктурою, а також з кон’юнктурою товарних ринків. Відпо-
відна система показників складається з таких компонентів:

1) узагальнюючі показники ділової активності (промислове і
сільськогосподарське виробництво, джерела і використання осо-
бистих доходів, реалізація продукції, товарні запаси, співвідно-
шення товарних запасів і реалізації продукції, відвантаження
продукції виробниками, запаси і замовлення, банкрутства);

2) ціни на товари внутрішні та експортні (ціни реалізації та
купівлі, ціни виробників, споживчі ціни, купівельна спромож-
ність грошової одиниці);

3) показники внутрішньої торгівлі (обороти роздрібної та оп-
тової торгівлі, рух товарних запасів, платоспроможний попит на-
селення, міжрегіональні перевезення, продаж у кредит);

4) показники зовнішньої торгівлі (експорт, імпорт, обсяг това-
рообороту);

5) показники фінансів (банківський та споживчий кредит,
грошовий обіг, прибутки і дивіденди, податки, стан ринку цін-
них паперів);

6) показники конкурентного середовища, захист його від мо-
нополізму (кількість продавців та покупців, частка їх у загально-
му обсязі збуту та купівлі, частка окремих виробників у загаль-
ному обсязі випуску продукції, вплив на монопольне становище
унікальних природних умов та місцезнаходження, технології вироб-
ництва, особливостей продукту — якості, марки, вартості, упаку-
вання); ефективність державних антимонопольних заходів (подат-
кової політики, кредитів, пільг дрібному бізнесу, заохочення не
лише експорту, а й імпорту);

7) трудові ресурси і зайнятість (заробітки, населення і тру-
дові ресурси, зайнятість, тривалість робочого часу, ринок ро-
бочої сили).

Важливим моментом характеристики є дослідження монопо-
лізму та конкуренції.

Монополізм являє серйозну проблему перехідної економіки.
Підприємства-монополісти мають суттєві ринкові переваги перед
іншими підприємствами, одержуючи додатковий дохід за раху-
нок інших суб’єктів економічної діяльності.

Загальна характеристика ситуації з монополіями в країні може
бути подана на основі такої системи показників:

Частка числа підприємств-
монополістів у загальному числі  =

підприємств галузі
;

галузівпідприємст
числоЗагальне

галузіуівмонополіст
впідприємстЧисло -
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Частка обсягу виробництва
підприємств-монополістів у загальному  =

обсязі випуску продукції в галузі
;

галузівавиробництв
обсягЗагальний

івмонополіст-впідприємст
авиробництвОбсяг

Співвідношення рівнів реалізації
продукції на одного зайнятого

підприємств-монополістів
та середнього по галузі

.

галузіпо
зайнятогоодногонапродукції

реалізаціїрівеньСередній
івмонополіст-впідприємсту

зайнятогоодногона
продукціїреалізаціїРівень

У розподілі сукупності підприємств процес монополізації мож-
на статистично дослідити методами аналізу пропорційності (див.
підрозд. 16.5).

При цьому використовуються коефіцієнти локалізації, які ха-
рактеризують співвідношення часток, з одного боку, чисельності
підприємств, а з іншого — обсягів виробництва та реалізації за-
собів виробництва, прибутку тощо.

Узагальнену характеристику ступеня монополізму дають від-
повідні коефіцієнти концентрації розподілів. Оцінку розвитку
та перспектив монополізму дає аналіз динаміки коефіцієнтів ло-
калізації та концентрації, зокрема визначення коливань, основної
тенденції.

У процесі дослідження монополізму важливо оцінити його
вплив на економіку. Так, в умовах панування на ринку монопо-
лій неефективно розподіляються ресурси. Порівняно з ринком
досконалої конкуренції ринок монополій призводить до втрат у
виробництві у вигляді різниці між потенційним та фактичним
випуском товарів монополіями. Обсяг цього недовиробництва —
втрата фонду споживання, від чого потерпають споживачі.

Використовуючи перелічені та інші дані, визначають види
кон’юнктури.

Висока (стабільна) кон’юнктура характеризується віднос-
ною сталістю високих цін та активністю споживачів і постача-
льників.

Кон’юнктура, що знижується, зумовлена затоварюванням ри-
нку (пропозиція перевищує попит). При цьому спостерігається
зниження ринкових цін, скорочення договорів.

Аналізуючи кон’юнктуру ринку, вивчають коливання попиту
під впливом основних факторів, які можна об’єднати в чотири
групи: природно-кліматичні, соціально-побутові, економічні і де-
мографічні.

При цьому часовий ряд збуту потрібно аналізувати за чотирма
основними компонентами.

=
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Компонент 1-й — тренд — виражає основні тенденції в демо-
графічних процесах, капіталовкладненнях, технологіях. Якщо
тренд має достатньо сталий характер, то дані про нього викорис-
товують при довгостроковому прогнозуванні. Для визначення за-
гальної тенденції динамічного ряду застосовують різні методи,
виходячи з умов розвитку. Якщо спостерігається лінійна тенден-
ція динамічного ряду, то можна застосувати метод плинної серед-
ньої. У разі нелінійної тенденції розвитку придатними є методи
аналітичного вирівнювання.

Компонент 2-й — цикл — відбиває коливання обсягу збуту.
Цикл існує, коли часовий ряд характеризується достатньо сталою
амплітудою і періодичністю зміни. Виокремлення циклічного
компонента особливо важливе при середньостроковому прогно-
зуванні.

Компонент 3-й — сезонність — показує коливання збуту
протягом року, які регулярно повторюються. Сезонність може
бути пов’язана з природно-кліматичними, соціально-побутовими
і економічними факторами.

Соціально-побутові фактори — це вплив звичок, побуту, наці-
ональних свят, соціальної приналежності сім’ї тощо.

Серед економічних факторів особливий вплив мають сезон-
ні коливання виробництва. При цьому чим більший щодо по-
треби обсяг виробництва продуктів харчування і більша наси-
ченість ними ринку товарами, тим довший період споживання і
тим слабший вплив сезонності виробництва на сезонність спо-
живання. Зокрема, за рахунок маневрування товарними запа-
сами варіація внутрішньорічних коливань продажу продуктів
харчування менша, ніж виробництва. Інша картина щодо не-
продовольчих товарів, де з насиченістю ринку варіація сезон-
ної хвилі зростає, оскільки більшість груп населення купує то-
вар відповідно до сезону.

Компонент 4-й — нерегулярні коливання збуту під впливом
різних соціальних потрясінь, стихійного лиха та інших відхилень
від нормальної ситуації.

Особливого значення при аналізі кон’юнктури ринку набуває
аналіз внутрішньорічних коливань, які можуть регулярно повто-
рюватися в динамічному ряду з періодом 12 місяців.

Статистичне дослідження дає інформацію, на підставі якої
оцінюють ситуацію на ринку та визначають завдання та вид мар-
кетингу — діяльності, що полягає у вивченні ринку й спрямована
на задоволення потреб шляхом обміну.

Результати статистичного аналізу є базою прогнозу кон’юн-
ктури товарного ринку. У ході прогнозування кон’юнктури ви-
значають найбільш вірогідний стан ринку, умови реалізації то-
вару. Для цього застосовують оцінку перспектив розвитку
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загальногосподарської кон’юнктури, кон’юнктури споживчих
галузей, перспектив розвитку виробництва товарів, торгівлі, ру-
ху цін тощо.

Статистичне дослідження дає інформацію для розробки за-
ходів, спрямованих на подолання диспропорцій на ринку пред-
метів споживання та контролю за впровадженням зазначених
заходів. Насамперед це стосується вивчення того, як впливають
на ринок збільшення виробництва товарів та підвищення їх яко-
сті, перебудова аграрних відносин, «зв’язування» грошей, які не
мають товарного покриття, удосконалення сфери роздрібної то-
ргівлі, активізація комерційної діяльності торговельних органі-
зацій різних форм власності, вивчення кон’юнктури ринку і по-
силення впливу торгівлі на промисловість, розвиток
зовнішньоекономічних зв’язків.

16.2. Особливості статистичного
вивчення ринку споживчих товарів

Ринок споживчих товарів складається з двох загальних час-
тин: ринку продовольчих та ринку непродовольчих товарів. У
кожному з цих ринків проводиться відстежування ринків окре-
мих товарів, які формуються з урахуванням задоволення певних
потреб населення. У складі продовольчого ринку — це ринки,
наприклад, м’яса та м’ясних продуктів, молока і молочних про-
дуктів та ін. У складі непродовольчих ринків — це ринки тексти-
льних товарів, взуття, одягу та ін.

Мета статистичного вивчення ринків полягає у виявленні кі-
лькісних і якісних процесів, під впливом яких формується і роз-
вивається ринок; зв’язків між ними, закономірностей і тенденцій
їх розвитку, а також факторів, під впливом яких складаються ті
чи інші співвідношення.

Вивчення ринків окремих товарів здійснюється для найбільш
повного врахування співвідношення між попитом населення і то-
варними пропозиціями певних галузей виробництва.

Саме торгівлі належить провідна роль у вивченні ринків
споживчих товарів, тому що вона має забезпечити умови для
безперервного і повного обміну грошових коштів населення на
товари, які йому потрібні за певним асортиментом, якістю, кі-
лькістю й ціною.

Основні завдання відстежування ринку такі:
• здійснення моніторингу ринкової кон’юнктури, виявлення

зрушень і змін у попиті населення та товарній пропозиції під
впливом зміни цін, грошових доходів населення та вдосконален-
ня структури виробництва;
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• розробка прогнозів розвитку ринку, оцінка його місткості, а
також прогнозів розвитку торговельної інфраструктури;

• вивчення потреби в ресурсах для вироблення товарів кожно-
го ринку;

• оцінка рівня відповідності якості та асортименту виробів
попиту населення, виявлення резервів задоволення потреб за
групами споживачів та сегментами ринку для здійснення мар-
кетингових програм і організації в їх межах розширення про-
дажу товарів на базі вдосконалення асортименту та якості ви-
робництва.

Головною метою статистичного забезпечення відстежування
ринків споживчих товарів є створення системи статистичних по-
казників, які дають змогу діставати надійну й повну інформацію
про кількісні та якісні характеристики розвитку ринку. Система
показників для вивчення ринку споживчих товарів має бути по-
будована з урахуванням таких основних принципів:

• Система показників має формуватися з урахуванням їх від-
повідності сучасній системі показників розвитку економіки краї-
ни за складом, методологією, правилами побудови та принципа-
ми системного підходу.

• Показники мають характеризувати потреби певних груп ко-
ристувачів як у цілому по країні, так і в розрізі територіальних
одиниць.

• Система має забезпечувати надійній контроль вартісних і
натуральних показників.

Вивчення ринку ґрунтується на застосуванні сукупності показ-
ників, які дістають з різних джерел. Основу відстежування ринку
становлять дані державної статистичній звітності. Вона містить
необхідні показники для дослідження стану та руху виробництва,
поставки споживчих товарів у роздрібну торговельну мережу і
продажу їх населенню. За обсягом та товарною структурою ця
звітність містить також дані про залишки товарів у промисловос-
ті, оптовій та роздрібній торгівлі.

Звітність стосовно продажу товарів через організований ринок
(див. підрозд. 16.4) охоплює реалізацію їх через офіційно зареєс-
тровану мережу магазинів, палаток, підприємств громадського
харчування тощо.

Окрема звітність відбиває обсяг продажу та ціни сільськогос-
подарських продуктів на міських ринках 53 міст країни в розрізі
основних груп продуктів. Ця звітність передбачає застосування
встановлених методів обчислення як обсягів продажу, так і сере-
дніх цін та індексів цін.

Проводиться обстеження речових ринків товарів, але неупо-
рядкований характер продажу поки ще не дає змоги діставати на-
дійну інформацію з цього каналу.
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Для вивчення ринків споживчих товарів використовуються
баланси основних продуктів рослинництва і тваринництва. У них
відображені надходження продукту та його використання впро-
довж календарного року, у тому числі на споживання.

Статистичний аналіз обсягу та структури загального товаро-
обороту з урахуванням усіх каналів продажу товарів використо-
вує дані обстежень сімейних бюджетів, які виконуються за спеці-
альною методикою.

Аналіз цих і інших показників, по-перше, дає можливість
відстежувати рух доволі широкого кола товарів у каналах роз-
дрібної торгівлі як у вартісному, так і в натуральному виразі;
по-друге, на основі аналізу відносних показників структури
продажу є можливість робити певні висновки про зміни попи-
ту населення на споживчі товари та виявляти напрями й тен-
денції цих змін.

Для вивчення попиту крім статистичної звітності потрібні й
такі джерела інформації:

• дані вибіркового обліку продажу і запасів товарів за асорти-
ментом;

• матеріали міжрегіональних і регіональних ярмарок продажу
товарів народного споживання;

• розробки служб вивчення попиту оптових і роздрібних тор-
говельних організацій і підприємств;

• результати опитувань населення, у тому числі обстеження на
базі споживчої панелі;

• інформація торговельних кореспондентів.
Матеріали вибіркового обліку дозволяють обчислити таку сис-

тему показників, необхідних для вивчення попиту і кон’юнктури:
• абсолютний рівень продажу і запасів окремих товарів у на-

туральному і вартісному виразі;
• відносні показники внутрішньогрупової структури продажу і

запасів товарів;
• рівень товарних запасів (у днях обороту);
• середні ціни товарів у продажу і запасах.
Аналіз цих показників дає змогу:
1) відстежувати рух широкого кола товарів у роздрібній торгі-

влі в натуральному і вартісному виразі;
2) на підставі аналізу відносних показників структури робити

відповідні висновки щодо зміни попиту населення на товари на-
родного споживання і виявляти тенденції цих змін;

3) відстежити зміну роздрібних цін на товари в широкому
асортименті й урахувати їх вплив на стан попиту.

Актуальною є організація безперервного спостереження за
процесом зміни попиту шляхом проведення систематичних опи-
тувань. Опитування фахівців оптової і роздрібної торгівлі на базі
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постійно діючої мережі кореспондентських пунктів порівняно зі
звичайними опитуваннями мають ряд переваг: вони дозволяють
розглядати досліджуване явище в динаміці, тобто встановлювати
тенденції і закономірності розвитку попиту; оцінювати система-
тичну помилку вибірки й уживати заходів для її зменшення —
проводити опитування і постійно аналізувати матеріали; вивчати
думку фахівців про споживчі характеристики окремих товарів,
про відповідність цих характеристик вимогам покупців.

Результати опитувань фахівців використовуються під час під-
готовки оглядів кон’юнктури ринку споживчих товарів. Значення
опитувань такого типу полягає також у тому, що вони дозволя-
ють не тільки зафіксувати деякі особливості кон’юнктури, але й
виявити очікувані зміни тенденцій, передбачити ймовірні зру-
шення і т. п.

Тенденційні опитування ґрунтуються на суб’єктивних думках і
оцінках фахівців торгівлі, їх досвіді та особистих спостереженнях;
саме тому вони можуть дати точну кількісну характеристику спів-
відношення попиту та пропозиції, крім того, вони дають уявлення
про порядок розміщення окремих факторів або якостей залежно від
їх значущості, установлюють перелік основних недоліків.

Досить повну характеристику ступеня відповідності спожив-
чих функціональних, естетичних та інших якостей виробів попи-
ту населення можна отримати шляхом організації комплексу
спеціальних обстежень і спостережень. З цієї метою провадяться
виставки-продаж, конференції споживачів, опитування населен-
ня, а також опитування фахівців торгівлі й промисловості.

Панельні обстеження сімей, побудовані на базі певних груп
споживачів, дозволяють зіставляти результати обстежень у дина-
міці, перевіряти здійснення споживацьких намірів, глибше ви-
вчати особливості попиту і споживання окремих товарів. Про-
грама панельних обстежень дає змогу дістати необхідні додаткові
відомості про попит і споживання, яких немає в інших джерелах
інформації, а саме:

• значення факторів, які визначають обсяг і структуру попиту
населення (рівень доходу, чисельність і склад сім’ї, житлові умови);

• фактори, які визначають фізичне і моральне зношення окре-
мих виробів;

• наміри сімей щодо купівлі окремих товарів, їх функціональ-
них і технологічних характеристик;

• думка споживачів про раціональні норми споживання, набо-
ри товарів і т. п.

Статистичне вивчення ринку споживчих товарів повинно про-
водитись з урахуванням його сегментації, яке здійснюється згід-
но з такими критеріями:

географічні — кліматичні зони, регіони, адміністративні райони;
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демографічні — чисельність населення, його розподіл за ві-
ком, статтю, національністю, густотою;

економічні — рівень економічного розвитку регіону, рівень
доходів населення, рівень споживання, заощаджень, житлових
умов населення тощо;

соціальні та культурні — професійна структура населення, рі-
вень освіти, звичаї тощо;

психографічні — риси характеру, спосіб життя, життєва пози-
ція, мотивації.

Основою прогнозування ринку споживчих товарів є виявлення
тенденцій його розвитку під впливом таких основних факторів:

• політичний стан, який визначається зокрема податковим,
митним та іншим законодавством;

• стан ділової активності на ринку, тобто стан виробництва,
торгівлі, фінансового ринку;

• стан конкурентного середовища;
• інфляційне середовище, рух цін, купівельна спроможність

грошової одиниці;
• життєвий цикл основних товарів та оновлення їх асортименту.
Прогноз розробляється в певній послідовності. Насамперед

окреслюється період (горизонт) прогнозу; здійснюється підбір і
аналіз факторів, які мають застосовуватися у процесі прогнозу-
вання, дається кількісна оцінка впливу цих факторів на спожив-
чий ринок і його сегменти. Здійснюється моделювання процесів
розвитку ринку і розробляються прогнози його стану на різні від-
різки часу.

У відстежуванні ринку і його елементів використовується по-
няття «місткість», тобто потенційно можливий обсяг продажу то-
варів при даному рівні цін на них. При цьому слід ураховувати
специфіку окремих ринків і груп товарів. Прогнозуючи місткість
ринку продовольчих товарів, слід ураховувати відсутність на
цьому ринку відкладеного попиту і взаємозамінювання товарів,
які входять до нього.

Місткість ринку прогнозується за принципами від загального
до частинного, тобто спершу визначається місткість усього ринку
продовольчих товарів, далі — продуктів тваринництва і рослин-
ництва, а потім розраховуються показники для підгруп однорід-
них товарів і, нарешті — ринки окремих товарів.

При визначенні місткості ринку непродовольчих товарів треба
враховувати, що вони є предметами багаторазового використання
і споживаються з обсягу купівлі не тільки поточного, але й мину-
лого періоду. Річне споживання може бути як вищим, так і ниж-
чим за річне придбання. Тому до розрахунків необхідно додати
матеріали вибіркових обстежень намірів певних груп населення
щодо фактичного та бажаного набору товарів, строків їх мораль-
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ного та фізичного старіння тощо. У такому разі прогноз розроб-
ляється від часткового до загального.

Довгострокові прогнози мають на меті моделювати ринкову мі-
сткість і структуру на певну перспективу з урахуванням зміни та-
ких факторів, як обсяг і рівень доходів населення, чисельність і
склад населення, рівень інфляції і цін та ін. Ураховуються також
раціональні норми споживання та структура споживчого кошика.

У разі середньострокового прогнозування поряд із зазначеними
застосовуються також методи екстраполяції та коефіцієнти елас-
тичності попиту залежно від зміни доходів населення й цін.

Для довгострокових прогнозів вдаються до методів економі-
ко-статистичного моделювання.

Моделі, побудовані за результатами обстежень та опитування
населення, дозволяють визначити структуру попиту на окремі
товари з урахуванням незадоволеного попиту. Тобто передбачити
місткість ринку, що відбиває загальний попит населення, його
структурний рух, а також наміри покупців на перспективу, що є
дуже важливим для управління ринковими процесами.

Дослідження ринку споживчих товарів у цілому по Україні
органічно пов’язане з аналізом формування ринків окремих регі-
онів. Відстежування регіональних ринків має на меті доповнити
та скоригувати характеристики розвитку загального ринку з ура-
хуванням особливостей, які характерні для певних територій. Для
цього на регіональному рівні вирішуються такі питання:

• удосконалення системи показників, щоб вони якомога по-
вніше охоплювали явища і процеси розвитку ринку в територіа-
льному розрізі;

• подальший розвиток методології відстежування і прогнозу-
вання регіональних ринків;

• забезпечення відстежування регіональних ринків з ураху-
ванням факторів, які впливають на регіональні процеси і явища;

• забезпечення взаємозумовленості тактичного і стратегічного
розвитку регіональних і загальних ринків.

Відстежування регіональних споживчих ринків має важливе
значення щодо управління розвитком економіки країни з вирі-
шенням завдань комплексного розвитку її регіонів.

Це пов’язано з необхідністю вирішення головного завдання
розробки стратегії ринку, а саме — забезпечення пропорційності,
тобто оптимальних співвідношень між його найбільш важливими
показниками. Регулювання пропорційності здійснюється у спів-
відношеннях між доходами і попитом та між попитом і пропози-
цією на ринку.

Інформаційним забезпеченням вирішення цього завдання є
натурально-речова і вартісна оцінка узгодженості пропорцій
між попитом і пропозицією в розподілі товарів і їх груп за сег-
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ментами ринку. При моделюванні треба враховувати взаємодо-
повнення і взаємозамінюваність товарів у групах і між ними, а
також постійні зміни в асортименті і якості товарів під впливом
багатьох факторів. Тому узгодженість пропорцій повинна бути
динамічною. Методика аналізу пропорційності наведена в під-
розд. 16.5.

Аналіз міжрегіональних зв’язків, які виникають під час фор-
мування та розподілу ресурсів споживчих товарів, висвітлено в
підрозд. 16.3.

Окреме місце у вивченні ринку споживчих товарів посідає
оцінювання стану, структури і напрямків руху «тіньової» еко-
номіки.

Нині статистичні та регулюючі органи здійснюють експертне
оцінювання тіньового ринку. Проте обґрунтованої методології
вивчення цього явища ще немає, хоча досвіду дослідження його
набули багато країн. Ідеться, зокрема, про такі заходи:

• відстежування законності організації і здійснення діяльності
суб’єктами ринкових відносин;

• вивчення результатів їх господарської діяльності;
• створення системи контролю на всіх стадіях суспільного від-

творення (за видами ринків, формами власності тощо).
Ця робота потребує об’єднання зусиль правоохоронних, ста-

тистичних, регулюючих та контрольних органів, а також ство-
рення єдиної методологічної основи і конкретних методик її ви-
конання.

16.3. Особливості статистичного вивчення
ринку засобів виробництва

Сукупність ринку машин і устаткування та ринку сировини
утворює ринок засобів виробництва. Важливою організаційною
основою розвитку ринку засобів виробництва є демонополізація
останнього, забезпечення конкуренції між товаровиробниками й
торговельними посередниками, упровадження сучасних систем
маркетингу, рекламної діяльності.

У процесі побудови статистичного забезпечення маркетингу
слід ураховувати специфічні особливості ринку засобів виробниц-
тва, які відрізняють його від ринку предметів споживання. Це, як
зазначає П. Г. Перерва, такі особливості.

1. Кількість споживачів на ринку засобів виробництва значно
менша, ніж на ринку споживчих товарів.

2. Вартість покупки кожного споживача значно більша.
3. Порівняно висока концентрація споживачів у межах певно-

го географічного регіону.
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4. Специфічність критеріїв сегментації ринку засобів вироб-
ництва. Основними є географічне положення, рівень споживання,
якість, потреба в сервісному обслуговуванні тощо.

5. Нижча цінова еластичність попиту, тобто зміна цін на засо-
би виробництва не супроводжується такою самою інтенсивністю
зміни попиту, як у разі предметів споживання.

6. Повільніший процес купівлі, пов’язаний з перевіркою якос-
ті виробів, укладанням угод та іншими діями, що потребують
вищого професійного рівня менеджерів, більш повного і різнобіч-
ного статистичного забезпечення маркетингу.

7. Попит на засоби виробництва інерційніший, ніж на спожи-
вчі товари.

Статистичне забезпечення маркетингових заходів базується
на результатах комплексного дослідження ринку засобів виро-
бництва.

Це дослідження складається з таких етапів.
Вивчення товару:
• новизна і конкурентоспроможність;
• відповідність законодавчим актам і правилам;
• здатність виробу задовольняти існуючі та перспективні по-

треби й побажання споживачів;
• необхідність подальшого вдосконалення.
Безпосереднє вивчення ринку:
• географічне положення;
• сегментація ринку в галузевому і функціональному планах;

за напрямками використання;
• визначення місткості ринку та частки в ньому імпортних по-

ставок;
• товарна, галузева, фірмова структура ринку;
• конкурентне середовище;
• кон’юнктура ринку та її прогноз на коротко-, середньо- та

довгострокову перспективу.
Вивчення споживачів:
• склад споживачів за основними характеристиками, які ви-

значають попит;
• фактори, які визначають попит;
• сегментація ринку споживачів за обсягом потреби, особли-

востями конструкції та експлуатації виробів, напрямками вико-
ристання; оцінка чисельності споживачів за цими сегментами;

• обсяг і структура незадоволеного попиту;
• тенденції розвитку сегментів ринку.
Вивчення конкурентів:
• склад конкурентів, їх частка на ринку;
• характеристика динамічності розвитку діяльності конкурен-

тів на ринку;
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• торговельні марки виробів конкурентів, особливості виробів
конкурентів, привабливі для споживачів;

• форми та методи збутової діяльності, канали товаропросування;
• результати господарської діяльності;
• рекламна діяльність;
• оцінка діяльності в пресі; науково-дослідні та дослідно-

конструкторські розробки нової продукції.
Кон’юнктура ринку засобів виробництва формується в ре-

зультаті взаємодії факторів і умов, що визначають структуру, ди-
наміку і співвідношення попиту та пропозиції на ці засоби.

Ринок засобів виробництва можна класифікувати за такими
ознаками.

1. Територіальна ознака:
• ринок однієї країни;
• регіональний ринок, що охоплює ринки відповідних кра-

їн, — європейський, близькосхідний і т. ін.
• світовий ринок — сукупність національних ринків різних

країн.
2. Призначення виробів:
• ринок сировини — паливно-енергетичний, сировинний, сіль-

ськогосподарський, лісових матеріалів;
• ринок машин і устаткування, на якому відбувається обмін

продукцією машинобудівних галузей. Цей ринок пов’язаний з ба-
гатьма видами продукції і характеризується високою взаємозамі-
нюваністю, різницею якісних характеристик, техніко-економіч-
них параметрів, умовами комплектації та поставляння, сервісного
обслуговування тощо. Складається з товарних ринків окремих
видів машин і устаткування — автомобілів, верстатів, обчислю-
вальної техніки тощо.

Згідно з принципами, покладеними в основу цієї класифікації,
ринок засобів виробництва сегментується за такими ознаками:

1) географічною — виокремлюються зовнішній ринок у ці-
лому, зокрема за материками, країнами, групами країн; внутрі-
шній ринок — у цілому, зокрема за областями, регіонами тощо;

2) вагомістю споживачів;
3) за галузевою ознакою;
4) класифікацією основних функцій, що їх виконують вироби

(функціональна сегментація). Наприклад, ринок сільськогосподар-
ської техніки можна сегментувати на ринок машин і обладнання для
зорювання землі, збирання зернових, переробки овочів тощо.

Критерії сегментації ринку товарів виробничого призначення:
• виробничо-економічні (галузева приналежність підприємст-

ва, яке споживає товар, його розмір, характер технологічних про-
цесів та матеріалоспоживання, масштаби фірм-споживачів, їх міс-
цезнаходження, оцінка та прогноз розвитку кон’юнктури);
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• специфіка організації купівлі (швидкість та строки постав-
ляння, умови оплати, методи розрахунків і т. ін.).

Сегментація ринку є базою розробки заходів з управління збу-
том продукції.

Важливим аспектом статистичного забезпечення управління
збутом засобів виробництва та задоволення потреби в них є ана-
ліз відповідних міжрегіональних зв’язків. Його метою є характе-
ристика механізму взаємозв’язків територіального розміщення
продуктивних сил з територіальною диференціацією джерел за-
доволення потреб. Характеристику взаємозв’язків, які виникають
у процесі міжрегіонального розподілу та надходження засобів
виробництва, а також предметів споживання, грошових потоків
тощо можна дістати на підставі балансу міжрегіональних зв’язків
(табл. 16.1). У ньому відбиваються потоки товарів між областями
країни, а також вивезення за межі країни і завезення з інших кра-
їн.

Таблиця 16.1
БАЛАНС МІЖРЕГІОНАЛЬНИХ ЗВ’ЯЗКІВ

Області-одержувачіОбласті-
постача-
льники 1 2 3 … m iB iW

1 a11 a12 a13 … a1m b1 W1

2 a21 a22 a23 … a2m b2 W2

3 a31 a32 a33 … a3m b3 W3

: … … … … … … …
: … … … … … … …
n an1 an2 an3 anm bn Wn

jC С1 С2 С3 Сm — ∑ jC

iV V1 V2 V3 Vm ∑ iB ∑∑∑∑ +=+
j

j
i

i
i

i
j

j CWBV

Кожний рядок балансу характеризує розподіл ресурсів відпо-
відної області, що призначені для реалізації як у цій області, так і
в інших областях країни, а також за її межами.

Кожний стовпець балансу відбиває регіональні джерела ре-
сурсів певної області. Ці ресурси складаються з виробництва цієї
області і завезення з інших областей і країн.

Міжобласна міграція всередині країни характеризується мат-
рицею А, яка складається з елементів аij. Кожний такий елемент
відбиває обсяг завозу з і-ї області в j-ту область. Елементи, які
розміщені по діагоналі )( jjii aa та , характеризують обсяги прода-
жу за рахунок місцевого виробництва (місцевих ресурсів).
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Елемент аij по горизонталі показує напрями потоку товарів (з
області і в область j). Цей самий елемент по вертикалі показує
джерела постачання в j-ту область.

Вектор-стовпець В характеризує вивезення товарів з окремих
областей за межі країни (b1 — з першої області, b2 — з другої і
т. д.)

Рядки Сj характеризують завезення товарів у окремі області
країни з інших країн. Елементи Bi та Cj можуть бути розшифро-
вані по окремих країнах.

Отже, рядки балансу дають уявлення про регіональну струк-
туру розподілу ресурсів товарів, зокрема засобів виробництва, а
стовпці — про регіональну структуру формування відповідних
ресурсів окремих областей.

Основна формула балансу має вигляд:
∑+∑=∑+∑ jiij CWBV ,

де jV — обсяг надходжень в j-ту область; iB — обсяг вивозу з
окремих областей за межі країни; iW — обсяг ресурсів і-ї області,
розподілених як усередині даної області, так і за її межами; jC —
завезення в області даної країни з інших країн.

Із цієї формули випливають інші співвідношення, необхідні
для аналізу формування ресурсів окремих областей:

,∑ ++= jjijjj aaCV

а також розподілу ресурсів

iiijii aaBW +∑+= .

Регіональні зв’язки можуть бути проаналізовані за допомогою

коефіцієнтів
j

ij
ij V

a
=α , які характеризують участь і-ї області у фо-

рмування ресурсів j-ї області;
i

ij
ij W

a
=β , які визначають участь

j-ї області у використанні ресурсів і-ї області.

Застосовуються також коефіцієнти завезення
( )

j

jjj

V
aV −

, виве-

зення ( )
i

iii

W
aW − , забезпечення регіонів власними ресурсами —

j

jj

V
a

, а також використання місцевих ресурсів —
i

ii

W
a .
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Наведений баланс дає характеристику міжрегіональних зв’яз-
ків у статиці. Для встановлення відповідних тенденцій на підставі
даних балансу за окремими періодами визначають внутрішньорі-
чні коливання, зокрема на основі індексів сезонності, коефіцієн-
тів рівномірності внутрішньорічних коливань, а також основну
тенденцію за рівняннями тренду тощо. Наявність цієї інформації
є базою обґрунтування відповідних управлінських рішень, під-
тримки їх виконання, прогнозування міжрегіональних зв’язків.

Ринкова орієнтація в діяльності підприємств означає макси-
мальне пристосування до вимог споживачів. Необхідність по-
стійного оновлення продукції пояснюється тим, що життєвий
цикл останньої обмежений. Життєвий цикл продукції — це ін-
тервал часу, протягом якого існує попит на неї, а відповідне ви-
робництво економічно доцільне. Життєвий цикл продукції має
такі фази.

1. Фаза впровадження. Характеризується низьким обсягом
виробництва та споживання. Асортимент та число модифікацій
продукції обмежені. Великі витрати на рекламу. Можлива збит-
ковість виробництва через малий обсяг останнього та великі ви-
трати. Посилений контроль якості. Швидка і послідовна лікві-
дація недоліків, дослідне використання продукції першими
споживачами. Інтенсивне поширення інформації про можливі
сфери застосування продукції. Дослідження слабких сторін ви-
робництва.

2. Фаза зростання. Збільшення обсягу виробництва та реаліза-
ції продукції, досягнене завдяки визнанню споживачами. Стабілі-
зація витрат на рекламу. Дослідження реакції споживачів на про-
дукцію. Додержання необхідного рівня її запасів, які гарантують
безперервність постачання новим споживачам. Прискорення това-
рообороту. Закріплення позицій серед споживачів. Продукція стає
рентабельною.

3. Фаза зрілості. Темпи зростання обсягу виробництва і ре-
алізації падають, але зростання триває. Підвищення рентабе-
льності продукції. Посилення ролі реклами для підтримки по-
питу. Скорочення запасів готової продукції. Загострюється
необхідність формування позиції лідера серед конкурентів.

4. Фаза насичення. Зростання обсягу виробництва та реалі-
зації припиняється, оскільки попит на продукцію стабілізується.
Рентабельність продукції підвищується завдяки нагромаджено-
му досвіду, який дозволяє підвищувати продуктивність праці.
Поліпшення якості та інтенсивна реклама можуть підвищити
попит. Зниження цін на продукцію може стати ефективним фак-
тором нарощування обсягів прибутку.

5. Фаза спаду. Період швидкого зниження обсягу виробницт-
ва та реалізації продукції, а також рентабельності, яку не вдаєть-
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ся підтримувати зменшенням виробничих витрат. У цей час не-
обхідно виходити на ринок з новою продукцією.

Зі щойно сказаного випливає, що для моніторингу життєвого
циклу окремих виробів, їх модифікації необхідні дані про дина-
міку обсягу виробництва, реалізації РП, собівартості С, прибут-
ку П, витрат на рекламу, запасів готової продукції, цін реаліза-
ції. На підставі даних обчислюються показники: рентабель-
ності реалізації як відношення прибутку до обсягу реалізації

РП
П

РП =R ; рентабельності витрат як відношення прибутку до

собівартості продукції
С
П

С =R ; цінової еластичності реалізації
і т. ін. Подальший аналіз дає відомості про вплив на динаміку
рентабельності обсягів прибутку П і обсягів реалізації РП за
формулами:

1

01

ΡΠ
Π−Π=∆ ΠR        і

0

0

1

0

ΡΠ
Π

−
ΡΠ
Π

=∆ ΡΠR .

Результати такого аналізу є вихідною базою для окреслення
фаз життєвого циклу і розробки відповідного блоку стратегії
маркетингу ринку.

Необхідним етапом розробки стратегії маркетингу ринку є ви-
значення його місткості. Під місткістю ринку розуміють макси-
мально можливий обсяг реалізації протягом певного періоду ча-
су. Найчастіше місткість ринку визначають на рік.

Розрахунок місткості ринку ґрунтується на таких показниках:
О — обсяг виробництва; С

К
В
К

С
П

В
П ЗЗіЗЗ ,, — запаси на складах

підприємств-виробників та споживачів відповідно на початок і на
кінець періоду; Е — експорт; І — імпорт; Н, В — відповідно над-
ходження крім виробництва та імпорту і витрати крім викорис-
тання на виробничі потреби та експорт.

Тоді місткість ринку можна визначити за формулою

( ) ( ) ., BЗ,ЗEHIOЗЗ=М С
К

В
К

С
П

В
П −−−+++

Для виробів із широким колом споживачів місткість ринку ви-
значається на основі прогнозування окремих складових наведеної
формули з використанням багатофакторних регресійних моделей.
Останні враховують як зв’язки, що склалися в минулому, так і
тенденції в майбутньому, зокрема фактори науково-технічного
прогресу, розширення зв’язків тощо.

Якщо товар випускає одне підприємство, то місткість ринку є,
по суті, орієнтованою величиною, що відбиває розвиток вироб-
ництва.
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У разі, коли виробництво здійснюють кілька підприємств, між
ними існує конкуренція і кожне обіймає певну частину ринку, то
можливий обсяг виробництва окремого підприємства визначаєть-
ся за місткістю частки ринку ПМ , що припадає на це підприємс-
тво, та прогнозованої частки останнього dі за формулою:

ППМ id=ΟΠΡ .

Прогнозуючи таку частку, враховують, що її значення змінюєть-
ся пропорційно до зусиль даного підприємства, а прогнозуючи по-
требу в продукції виробничо-технічного призначення, беруть до
уваги обставини і фактори, котрі впливають на неї. Насамперед іде-
ться про те, що значна частина устаткування, особливо виробничо-
технічного, а також того, яке потребує монтажу, вводиться завдяки
капітальному будівництву нових, реконструкції і розширенню дію-
чих підприємств. З огляду на тривалі строки проектування та вико-
нання будівельно-монтажних робіт потребу в технологічному уста-
ткуванні слід з’ясовувати заздалегідь, під час розробки технічної
документації на спорудження відповідних об’єктів.

Перш ніж визначати потребу щодо продукції виробничо-
технічного призначення, необхідно статистичними методами до-
слідити тенденції та структурні зрушення, пов’язані з потребою
за окремими галузями, а також можливості впровадження нових
технологічних процесів, удосконалення організації виробництва,
розширення й оновлення асортименту продукції.

У процесі прогнозування мають братися до уваги такі факто-
ри: заплановане зростання обсягів виробництва; зміна структури
виробництва продукції, яку споживають підприємства — спожи-
вачі технологічного устаткування; перспективні прогресивні нор-
ми використання останнього; основні напрямки науково-техніч-
ного прогресу у відповідних галузях; удосконалення
технологічних рішень. Водночас мають ураховуватися фактори,
зумовлені специфікою виробництва і використання продукції ви-
робничо-технічного призначення.

Ступінь обґрунтованості таких прогнозів визначається насам-
перед достовірністю використаної інформації. Важливо також
якомога повніше врахувати фактори, що формують потребу на
даний вид продукції, основні тенденції технічного прогресу в га-
лузях-споживачах, забезпечити високу якість науково-технічної
експертизи та економічного оцінювання прогнозів потреби, про
яку йдеться.

Отже, прогноз потреби має будуватися з урахуванням таких
факторів:

• обсяг виробництва продукції, для виготовлення якої викорис-
товується устаткування, кількісні і якісні зміни у складі цієї про-
дукції;
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• основні напрямки розвитку техніки, технології та організації
виробництва (як у виробників, так і у споживачів продукції), які
перебувають під впливом науково-технічного прогресу;

• характер та ефективність використання продукції у споживачів;
• експортно-імпортні можливості економіки в цілому і окре-

мих галузей;
• запланований галузями-споживачами обсяг капіталовкладень,

зокрема розмір капіталовкладень для придбання устаткування.
Оскільки капіталовкладення розраховуються у вартісному ви-

разі, необхідно врахувати індекси цін на основні види використо-
вуваного устаткування.

Визначаючи перспективну потребу щодо продукції виробни-
чо-технічного призначення важливо застосовувати обґрунтовані
методи розрахунку, зокрема методи прямого розрахунку на осно-
ві узагальнюючих (агрегованих) нормативів; кореляційно-регре-
сійні моделі; екстраполяцію, економіко-математичне моделюван-
ня, експертні оцінки.

Метод прямого розрахунку полягає в тому, що окремі харак-
теристики (або кінцевий стан прогнозованого об’єкта) задаються
у вигляді деякого узагальнюючого показника. Останній визначає
обсяг діяльності галузі — споживача продукції виробничо-тех-
нічного призначення і норми її використання. Економіко-матема-
тичні методи дають змогу знайти кількісний вираз цих норм, по-
треби і попиту. Кореляційно-регресійним методом установлюють
зв’язок між потребою щодо продукції виробничо-технічного при-
значення і факторами, які визначають цю потребу.

Для оцінювання потреби у продукції міжгалузевого призна-
чення застосовуються також методи міжгалузевого балансу, які
оперують системою відносних величин — коефіцієнтів фондомі-
сткості, фондоозброєності праці, матеріаломісткості, фондовід-
дачі, іншими показниками, специфічними для окремих галузей.

16.4. Статистика товарного обороту
внутрішньої торгівлі

Матеріальні блага, які створені в галузях матеріального вироб-
ництва, доводяться до споживача у процесі товарного обороту
(товарообороту).

Розвиток і вдосконалення товарного обороту тісно пов’язані з
економічною та соціальною ефективністю суспільного виробни-
цтва — відновленням у грошовій формі вартості виробленого
продукту, задоволенням платоспроможного попиту населення,
активним впливом на підвищення якості продукції та зниження її
собівартості, скороченням витрат часу на обслуговування.
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Сукупність актів купівлі-продажу товарів можна звести до та-
ких типів операцій за ознаками продавця та покупця:

• продаж товарів тими, хто їх виробляє, безпосередньо спожи-
вачам;

• продаж товарів тими, хто їх виробляє, торговельним органі-
заціям для подальшого продажу;

• продаж товарів одними торговельними організаціями іншим
торговельним організаціям для подальшого продажу;

• продаж товарів торговельними організаціями споживачам.
Можливість перепродажу товару, перехід від одного власника

до іншого сприяють зростанню продажу. Сума його обсягу ста-
новить валовий товарооборот. Цей показник прямо пропорцій-
ний до числа ланок товаропросування і повторно враховує реаль-
ну вартість товару. Тому його не можна застосовувати для
характеристики обсягу товарної маси.

Для оцінювання реального розміру товарної маси, яка здійс-
нює рух від виробника до споживача, обчислюється показник,
вільний від повторного рахунку, — чистий товарооборот. Під
ним розуміють кінцевий, не поновлюваний продаж.

За ознакою покупця та розміру товарооборот поділяється на
оптовий та роздрібний. Оптовим товарооборотом називається
продаж товарів великими партіями виробниками та торговельни-
ми посередниками іншим торговельним посередникам (для пода-
льшого перепродажу) та масовим (колективним) споживачам.
Роздрібним товарооборотом називається продаж товарів кінце-
вим споживачам (населенню).

Середня кількість ланок, через які пройшов товар, характери-
зує коефіцієнт ланковості. Він дорівнює частці від ділення ва-
лового товарообороту на чистий. Зростання кількості ланок
стримує рух товарів, збільшує час обороту товарів і товарні запа-
си. Через це зростає потреба в складських приміщеннях, підви-
щується рівень витрат, ціни.

Роздрібний товарооборот характеризує ту стадію, коли про-
цес обігу товарів закінчився і товар під час купівлі-продажу
надходить до споживача. Цей товарооборот порівняно з іншими
формами продажу має найбільше значення. У процесі роздріб-
ної реалізації товар та його споживна вартість дістають суспіль-
не визнання.

До складу роздрібного товарообороту входить виручка від
продажу безпосередньо населенню споживчих товарів для особи-
стого споживання як за готівку, так і за розрахункові чеки уста-
нов банків, через організований споживчий ринок, тобто спеціа-
льно організовану торговельну мережу (магазини, аптеки, палат-
ки, кіоски, автозаправні станції, їдальні, кафе, ресторани тощо)
усіма діючими підприємствами незалежно від відомчої підпоряд-



319

кованості, форм власності та господарювання, а також виручка,
одержана через касу неторговельних підприємств, організацій,
установ від продажу безпосередньо населенню товарів власного
виготовлення, закуплених на стороні або одержаних за бартером
(ураховується продаж поза торговельною мережею).

До складу роздрібного товарообороту включається також від-
пускання товарів за безготівковим розрахунком із роздрібної ме-
режі та мережі громадського харчування окремим категоріям
установ.

У період становлення ринкової економіки, коли відбувається
розширення кола учасників торговельної діяльності, споживчий
ринок набирає різноманітних форм, утворюються нові канали ре-
алізації товарів населенню. Для повноти обліку роздрібного то-
варообороту виокремлюють такі його складові:

а) організований ринок;
б) міські ринки сільськогосподарської продукції;
в) неорганізований ринок.
Організований ринок охоплює реалізацію товарів через офі-

ційно зареєстровану торговельну мережу магазинів, палаток, під-
приємств громадського харчування, комерційно-комісійну торгі-
влю (мережа невеликих магазинів, палаток, кіосків, секцій у
магазинах і т. п.). До цієї категорії належить також реалізація то-
варів населенню безпосередньо виробничими підприємствами,
організаціями, видавництвами і т. п.

Міські ринки охоплюють реалізацію селянами, фермерами,
окремими громадянами, колективними господарствами та інши-
ми підприємствами сільськогосподарської продукції, виробленої
у своїх господарствах, а останнім часом і імпортної сільськогос-
подарської продукції.

Неорганізований ринок охоплює реалізацію приватними
особами товарів як вироблених у країні, так і завезених із країн
далекого і близького зарубіжжя (так званий неорганізований ім-
порт), у порядку вільної торгівлі у спеціально відведених місцях
(на стадіонах, речових ринках і т. п., або на вулицях, площах та
інших місцях).

Динаміка роздрібного товарообороту супроводжується змінами
його товарної структури: змінюється співвідношення між продо-
вольчими та непродовольчими товарами, іншими групами товарів.

Статистика аналізує дані про динаміку показників обсягу та
структури роздрібного товарообороту в порівнянних цінах і цінах
відповідних років.

Аналіз структури товарообороту в поєднанні з даними статис-
тики сімейних бюджетів, демографічної статистики, а також да-
ними, отриманими під час опитувань і обстежень, дає змогу ви-
значити закономірності та тенденції попиту населення.
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У статистичному моделюванні попиту населення широко за-
стосовують рівняння регресії, що характеризують залежність ку-
півлі від основних факторів. При цьому використовують залеж-
ність як від одного фактора, наприклад доходу, так і від
кількох — виробництва, доходу, складу сім’ї, рівня забезпечено-
сті (скажімо, товарами довгострокового користування).

На ці дані спираються, вивчаючи стан ринку предметів спо-
живання, який відбиває взаємодію виробництва і споживання,
попиту і пропозиції товарів. Критерієм тут є узгодженість струк-
тури виробництва зі структурою платоспроможного попиту, а
звідси — соціальна орієнтація виробництва.

Для того щоб процес реалізації був безперервним, певна час-
тина товарів має перебувати у вигляді товарних запасів.

Статистика вивчає потоварну структуру запасів у окремих
ланках торгівлі, аналізує розподіл запасів за призначенням, розрі-
зняючи такі їх види: поточного зберігання (призначені для нор-
мального розвитку товарообороту); довгострокового зберігання
(утворюються за рахунок товарів сезонного попиту — зимовий
або літній одяг; сезонних продуктів — картопля, овочі, фрукти).

Період часу, протягом якого товар перебуває у сфері обігу, на-
зивають часом обігу. Він безпосередньо пов’язаний з розміром
товарного запасу. Чим більший обсяг товарних запасів щодо то-
варообороту, тим тривалішим буде процес обігу, і навпаки. Еко-
номія часу у сфері обігу дає змогу прискорити весь процес від-
творення.

Час обороту, або товарооборотності, обчислюють за формулою

ΤΟ
⋅= ДЗt ,

а швидкість обігу

З
ΤΟ=V ,

де З — середній запас; Д — кількість днів у періоді; ТО — то-
варооборот.

Ці показники пов’язані між собою.
Наприклад, якщо за квартал уся товарна маса здійснить 1,5

обороту, то час обороту становитиме 90 днів : 1,5 = 60 днів.
Це означає, що з часу надходження товару в торгівлю до його

реалізації в середньому мине 60 днів.
Різні товари здійснюють оборот з неоднаковою швидкістю,

через що на швидкість обороту всіх товарів впливає зміна струк-
тури, тобто співвідношення між окремими товарними групами.
З огляду на це при аналізі динаміки середнього часу та середньої
швидкості всього товарообороту важливо визначити, якою мірою
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вона змінюється за рахунок часу і швидкості обороту окремих
товарних груп та структури відповідно до товарообороту та това-
рних запасів.

Для цього використовуються індекси середньої швидкості і
часу обороту змінного фіксованого складу та структурних
зрушень.

16.5. Статистичне забезпечення маркетингу
на ринку банківських послуг

Ринок банківських послуг — специфічна сфера товарних від-
носин, де операції виконуються з метою акумулювати грошові
кошти, надавати кредити, здійснювати грошові розрахунки, емі-
сію грошей та цінних паперів. Передбачені також операції з інозем-
ною валютою тощо.

Основні завдання статистичного забезпечення маркетингу на
ринку банківських послуг такі:

• аналіз спектра банківських послуг, оцінка їх якості, процесу
запровадження нових форм обслуговування;

• оцінка потреб клієнтів у взаємозв’язку з факторами внутріш-
ньобанківського і зовнішнього середовища та інтересами суспільс-
тва, зокрема фінансуванням важливих для суспільства проектів;

• оцінка ефективності залучення та розміщення коштів банків;
• оцінка ризиків на ринку банківських послуг;
• оцінка іміджу банків на ринку банківських послуг.
Маркетинг банківської діяльності характеризує поняття мар-

кетингового середовища банку — сукупності суб’єктів та сил, що
впливають на діяльність банку на ринку банківських послуг. Ма-
ркетингове середовище складається з внутрішнього (ендогенно-
го) середовища, пов’язаного з організаційною структурою банку,
його потенціалом, географічними межами діяльності, менеджме-
нтом, та зовнішнього (екзогенного) середовища, з яким банк вза-
ємодіє.

Екзогенне середовище поділяється на дві групи: одну з них
становить мікро-, а іншу — макросередовище.

До мікросередовища належать суб’єкти, безпосередньо пов’я-
зані з діяльністю банку: вкладники коштів, позичальники, конку-
ренти, контактна аудиторія та інші, тобто особи, які сприяють
або протидіють діяльності банку, а також пов’язані з останнім
системою обміну інформацією; до макросередовища — зовнішні
фактори, які діють незалежно від банку, але впливають на його
діяльність: демографічні фактори, соціальні умови життя насе-
лення, стан економіки, географічні особливості, політичне стано-
вище тощо.



322

Специфіка маркетингу в банківській справі полягає в тому, що
банк працює у сфері послуг. По суті банківський продукт — це
комплекс послуг банку за активними та пасивними операціями.

Банківським послугам, як і іншим видам послуг, притаманні й
специфічні характеристики, які потрібно  врахувати при розроб-
ці стратегії маркетингу. Це — непостійність їх якості, незбережу-
ваність.

У банківському продукті за аналогією з товарами виокремлю-
ють:

• основний продукт — базовий асортимент кредитування, по-
слуги з вкладання капіталу та розрахунків, операції з валютою,
інші послуги;

• реальний продукт або поточний асортимент послуг, який по-
стійно змінюється та розширюється;

• розширений банківський продукт, який включає обслугову-
вання зовнішньоекономічних зв’язків; допомогу та творчі ідеї в
галузі фінансів і менеджменту; використання зв’язків та контак-
тів, фінансових вигод, особисті поради тощо.

З метою формування статистичного забезпечення маркетингу
банківської діяльності використовується структура банківських
послуг, яка крім основних (кредитування, послуги з вкладання
капіталу і т. ін.) може включати консультаційні послуги з питань
бухгалтерського обліку, банківських операцій, операцій з цінни-
ми паперами, валютою, послуги щодо роботи з готівкою, робота
з кредитними картками, дорожніми чеками, інформаційно-довід-
кові, аудиторські, факторингові, лізингові послуги, прийом дору-
чень та видача гарантій для третіх осіб, зберігання та перевезення
цінностей, проведення семінарів для клієнтів і т. ін.

У ході аналізу банківський продуктовий потенціал групується
за трьома секторами банківської справи.

1. Комерційне кредитування, яке включає коротко- і довго-
строкові, валютні та міжбанківські кредити.

2. Неторговельні операції:
• розрахунково-касове обслуговування (включаючи ведення по-

точних і депозитних рахунків, здійснення комунальних платежів);
• валютне обслуговування (операції з обміну іноземної валю-

ти, дорожні чеки, пластикові картки);
• операції з цінними паперами — державними облігаціями і

акціями банку;
• споживчі кредити;
• інші послуги.
3. Інвестиційна діяльність, зокрема надання підприємствам

коштів і можливостей для збільшення їхнього акціонерного капі-
талу, сприяння інвестиціям у цінні папери приватизованих та
конкурентоспроможних підприємств тощо.
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Виробництво та збут банківських послуг збігаються в часі й
можуть бути локалізовані в приміщенні банку чи його відділень. У
збутовій політиці банку вирізняють два аспекти: просторовий (вибір
місяця і каналів збуту) і часовий.

Виокремлюють такі  канали збуту:
• власні канали збуту (головне відділення банку, дирекції, фі-

лії, збут за допомогою автоматів);
• невласні канали збуту (через посередництво дочірніх фірм,

участь у капіталі інших банків, страхових компаній тощо).
Сукупність споживачів поділяється на такі групи: фізичні

особи, підприємства, органи влади, банки-кореспонденти.
Подана далі інформація дозволяє визначити вплив на потребу

в банківських послугах таких основних факторів:
Щодо юридичних осіб:
• розміри (статутний фонд, активи, чисельність зайнятих, обо-

рот, інші характеристики);
• галузь, вид діяльності;
• номенклатура продукції, основні постачальники і споживачі;
• термін перебування клієнтом банку.
Щодо фізичних осіб:
• вік, стать, рівень доходу, соціальне становище, регіон меш-

кання і роботи.
Такі групування є базою сегментації ринку банківських по-

слуг.
Важливим елементом дослідження споживачів є вивчення мо-

тивації клієнтів при їх зверненні до послуг банку. Серед відпові-
дних мотивів можуть бути бажання захистити свої кошти від ін-
фляції, одержання прибутку, широкого вибору банківських
послуг, гарантія збереження таємниці вкладу тощо.

При виборі конкретного банку клієнти можуть ураховувати
рівень та культуру обслуговування; спектр, вартість, якість по-
слуг, репутацію банку тощо.

Предметом статистичного дослідження мотивації клієнтів ба-
нку є закономірності та тенденції формування відповідних по-
глядів під впливом суб’єктивних та об’єктивних факторів. Суб’-
єктами дослідження стають різні групи клієнтів банку. Потрібні
результати дістають на підставі опитування.

При аналізі даних статистики про мотивацію використовують
різні статистичні методи. З огляду на перевантаженість атрибути-
вними ознаками найчастіше вивчають структурні відмінності, за-
стосовуючи непараметричні методи, переважно методи перевірки
гіпотез. При цьому вивчають, наскільки представники окремих се-
гментів ринку задоволені складом і якістю банківських послуг.

При дослідженні думки та мотивації важливе місце посідає
аналіз на основі атрибутативних ознак за допомогою комбінацій-
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них групувань. Вони дають змогу визначити напрямки і тісноту
зв’язку.

Як приклад можна навести визначення впливу рівня серед-
ньодушового доходу фізичних осіб на схильність до придбання
цінних паперів певного банку. Для цього використовують комбі-
наційне групування з поділом фізичних осіб за рівнем доходу і
ступенем схильності до придбання цінних паперів (охоче, помір-
ковано, неохоче і т. д.). Оцінку зв’язку дістають за допомогою
коефіцієнтів асоціації Чупрова, Крамера.

Для оцінювання якості обслуговування клієнтів банку мо-
жуть бути використані результати опитування, подані у вигляді
табл. 16.2.

Таблиця 16.2

Оцінка
Критерії

Добре Задовільно Незадо-
вільно

1.  Якість обслуговування:
• дисципліна і культура обслуговування

• своєчасність, повнота інформації, що
надається клієнтові, про стан його раху-
нку

• оперативність і повнота відповідей на
звертання і листи клієнтів

2.  Якість кредитного обслуговування

3. Інші критерії обслуговування (наяв-
ність інформації про продукти та послу-
ги банку, наявність інформації реклам-
ного характеру, комфортність примі-
щень, години роботи, своєчасність
видачі готівки, спектр послуг, гнучкість
цінової політики, досконалість техноло-
гій, зручність розміщення відділень бан-
ку тощо)

Для аналізу конкурентного середовища необхідно виокремити
найбільш значних конкурентів, вивчити їх маркетингову, опера-
ційну і фінансову стратегію, оцінити стратегічні можливості.

Аналізуючи конкурентне середовище, розрізняють три стра-
тегічні групи:

• банки, розміщені на тій самій території;
• великі та спеціалізовані банки інших регіонів, які мають ме-

режу філій;
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• різні небанківські фінансові заклади: інвестиційні, трастові,
брокерські фірми та організації, що виконують банківські опера-
ції і в змозі відволікати фінансові кошти з банківської сфери.

У складі самої сукупності банків розглядають групи за озна-
ками розміру капіталу, місцезнаходженням, політикою кредиту-
вання тощо.

Така інформація є базою для побудови типологічних групу-
вань банківських конкурентів.

Кількісну характеристику конкурентів дають такі відомості:
• організаційно-правова форма — основні пайовики або за-

сновники;
• обсяг статутного фонду;
• наявність ліцензії на окремі види діяльності;
• наявність та розміри мережі філій;
• перелік основних видів послуг;
• інші дані (банки-кореспонденти, великі клієнти тощо).
Якісну характеристику дають такі відомості:
• про репутацію конкурентів;
• рівень обслуговування;
• привабливість для клієнтів;
• рекламну стратегію тощо.
Перелічена інформація використовується для порівняльного

аналізу в межах усієї сукупності, а також для зіставлення пока-
зників конкретного банку з характеристиками діяльності на
ринку банківських послуг інших банків. Такі характеристики є
базою для розробки управлінських рішень щодо конкурентних
переваг, просування послуг на ринку, розробки обґрунтованої
стратегії розвитку банку.

Щоб розробити стратегію, банку необхідно вивчити динаміку
показників банківської діяльності під впливом основних факторів
з використанням відповідних статистичних моделей і на цій ос-
нові оптимізувати розвиток за певними критеріями.

У складі цих моделей можна виділити структурно-функціо-
нальні моделі попиту на банківські послуги, які складаються з ма-
триць, де в розподілі за сегментами ринку відображена характери-
стика структури витрат на банківські послуги. Динамічний ряд
таких матриць дозволяє зробити аналіз тенденцій розподілу ринку
і здійснити його прогноз за сегментами, структурою попиту на ба-
нківські послуги в кожному сегменті, а на цій основі — прогноз
усього ринку за сегментами і складом банківських послуг.

Окреме місце в аналізі економічних явищ і процесів, у тому
числі банківської діяльності, посідає вивчення пропорційності.

Під пропорційністю в даному випадку розуміють внутрішні
властивості явища, які знаходять свій прояв у взаємозв’язку роз-
поділу явища, що аналізується, з розподілом (розподілами) соці-



326

ально-економічних факторів, які визначають його. Відповідний
аналіз є базою характеристики зв’язку і забезпечення оптималь-
них пропорцій.

Повною мірою це стосується й такого багатоструктурного
процесу, як банківська діяльність.

У ході аналізу пропорційності банківської діяльності можна
виокремити:

а) пропорції внутрішньобанківської діяльності — між резуль-
татами діяльності, наприклад прибутком банку, з одного боку, і
факторами, які його формують (фондами, витратами, чисельніс-
тю зайнятих та ін.) — з іншого;

б) пропорції між результатами (показниками) банківської дія-
льності та зовнішнім середовищем — розвитком виробництва,
торгівлі, експорту тощо.

Можна навести багато прикладів, коли порушення пропорцій
призводить до негативних наслідків, деформації процесів. У той
же час викриття деформацій, наприклад у розподілах за регіональ-
ними дирекціями банку між ефектом і ресурсами, які формують
цей ефект, є базою розробки управлінських рішень, спрямованих
на підвищення ефективності банківської діяльності. Прикладом
може бути виявлення резервів підвищення ефективності на основі
аналізу пропорційності розподілу між регіональними підрозділами
банку обсягів прибутку й витрат або розподіл валютних надхо-
джень і експорту продукції у відповідних регіонах.

Одним із напрямів стратегії маркетингу є забезпечення опти-
мальних пропорцій між попитом і пропозицією на ринку банків-
ських послуг. Інформаційним забезпеченням вирішення цієї про-
блеми є кількісна та якісна оцінка узгодженості пропорцій
попиту та пропозиції в розподілі по сегментах ринку (регіональ-
них, галузевих, за формами власності та ін.) Узгодженість пропор-
цій повинна бути динамічною.

Характеристику узгодженості розподілів розглянемо на при-
кладі розподілів за регіонами кредитних вкладень як результати-
вної ознаки і обсягу реалізації товарів як факторної ознаки. По-
значимо в цілому по всій сукупності регіонів обсяг кредитних
вкладень Q  і обсяг реалізації W. Частка кредитних вкладень і-го

регіону в загальному обсязі становитиме
Q
q

d i
q = , а частка реалі-

зації товарів —
W
W

d i
w = .

Співвідношення часток кредитних вкладень та обсягу реаліза-
ції товарів по кожному регіону називається коефіцієнтом локалі-

зації КЛОК і обчислюється за формулою
w

q

d
d

=ЛОКK . Воно показує
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різницю часток результативної ознаки порівняно з часткою фак-
торної ознаки. Якщо коефіцієнт локалізації менший від 1, то на
даний регіон припадає менше кредитних вкладень, ніж по від-
ношенню до пропорційної частки факторної ознаки (обсягу реа-
лізації), і навпаки.

Для зведеної характерис-
тики пропорційності обох роз-
поділів можна використати
криву концентрації Лоренца
(рис. 16.1) і відповідний кое-
фіцієнт концентрації.

1. Порядок побудови кри-
вої Лоренца:

•обчислюють частки резуль-
тативної та факторної ознак qd
і wd ;

• за кожною групою обчи-
слюють КЛОК;

• визначають ранги регіо-
нів за значенням КЛОК.

Будують таблицю, в якій
регіони розподіляються відповідно до значень рангів КЛОК.

Обчислюють ряди кумулятивних значень qd ′  та wd ′ . На основі
цих значень будують криву Лоренца.

Якщо крива Лоренца збігається з лінією рівномірного розпо-
ділу, то частки результативної та факторної ознак збігаються.
Чим більше крива Лоренца відхиляється від лінії рівномірного
розподілу, тим більше відхиляються один від одного розподіли.

2. Порядок обчислення коефіцієнта концентрації Кконц.
Мірою концентрації його може бути відношення площі Р до

площі трикутника OAB∆S , яке називається коефіцієнтом концент-
рації Кконц.

ОАВ

p

S
S

∆

=концК .

Якщо Кконц = 0, то розподіли збігаються. Чим більше Кконц, тим
більша різниця між розподілами.

Коефіцієнт концентрації можна обчислити за формулою:

∑ −= wq dd
2
1

концК .

Для аналізу поточного стану і прогнозування кон’юнктури
ринку банківських послуг велике значення мають параметри ди-
намічних змін, зокрема внутрішньорічних.
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Рис. 16.1. Графік кривої
концентрації Лоренца
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ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. Схарактеризуйте ринок, зокрема як об’єкт статистичного дослі-
дження.

2. Назвіть основні джерела інформації, використовувані при дослі-
дженні ринку.

3. Які критерії та статистичні методи використовуються при сегме-
нтації ринку?

4. З чого складається процес дослідження ринку?
5. Висвітліть сутність і дайте характеристику елементів аналізу

кон’юнктури ринку.
6. Склад системи показників народногосподарської кон’юнктури.
7. Схарактеризуйте основні статистичні моделі, використовувані

при дослідженні кон’юнктури ринку.
8. Дайте характеристику різновидів ситуації на ринку залежно від

стану попиту.
9. Напрямки застосування статистичних методів при прогнозуванні

ринку.
10. Особливості статистичного дослідження ринку споживчих това-

рів, його завдання та інформаційне забезпечення.
11. Методи визначення місткості ринку споживчих товарів.
12. Яка класифікація застосовується при вивченні ринку засобів ви-

робництва?
13. Критерії сегментації ринку споживчих товарів.
14. Критерії сегментації ринку засобів виробництва.
15. Специфічні особливості ринку засобів виробництва порівняно з

ринком споживчих товарів.
16. Які результати комплексного дослідження ринку мають бути ос-

новою розробки маркетингових заходів?
17. Сутність аналізу міжрегіональних зв’язків.
18. Дати характеристику життєвого циклу продукції та методів його

статистичного вивчення.
19. Як визначається місткість ринку засобів виробництва?
20. Дайте визначення категорій товарообороту.
21. Які статистичні моделі використовуються при аналізі попиту?
22. Статистичні методи аналізу товарних запасів.
23. У чому сутність і особливості статистичного вивчення ринку ба-

нківських послуг?
24. З чого складається процес вивчення ринку банківських послуг?
25. Структура банківських послуг.
26. Фактори, що впливають на попит на послуги банків.
27. Схарактеризуйте фактори внутрішнього і зовнішнього середовища.
28. Методика дослідження пропорційності розвитку ринку у взаємо-

зв’язку з факторами, що його визначають.
29. Як вивчається думка споживачів щодо якості послуг?
30. Згідно з даними балансу міжрегіональних зв’язків обчисліть кое-

фіцієнти міжрегіональних зв’язків.
Обчисліть коефіцієнти вивезення, ввезення, використання місцевих

ресурсів, забезпечення регіонів власними ресурсами.
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Регіони ввезенняРегіони
вивезення

1 2 3 4 5

Вивезення
за межі

сукупності
регіонів

1 558 489 22 694 678 55

2 960 800 937 540 360 180

3 193 80 803 342 708 250

4 47 117 430 750 870 120

5 315 695 587 534 121 310

Увезення з-за меж
сукупності регіонів 405 180 210 50 140

31. Розрахуйте показники цінової еластичності попиту і пропозиції
за наведеними далі даними і розкрити їх економічний зміст.

Показник
Темпи росту

( у процентах до
попереднього

періоду)

Ціни 86

Попит на товари 105

Пропозиція товарів 90

32. Розрахуйте можливий обсяг попиту населення на товар на пла-
новий період, якщо за звітний період зі зростанням рівня доходів на
5,5% рівень попиту на цей товар на душу населення  зріс на 4% і досяг
950 грн.

У плановому періоді очікується зростання рівня доходів на 5,3%, а
чисельність населення 600000 осіб.

33. Дані про попит на непродовольчі товари і чисельність населення
регіону наведено в таблиці.

Базовий період Звітний період

Гр
уп

и
на

се
ле

нн
я

Загальний
обсяг попиту,

млн грн.

Середньорічна
чисельність
населення,
млн осіб

Загальний обсяг
попиту,
млн грн.

Середньорічна
чисельність
населення,
млн осіб

А 261 1,63 353 2,02

В 702 3,3 826 3,40

Розрахуйте:
а) індекси рівня середньодушового попиту змінного, фіксованого

складу та структурних зрушень;
б) абсолютний розмір приросту загального попиту за рахунок рівня

попиту на душу населення і чисельності населення.
Зробіть висновки.
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34. За наведеними далі даними:

Рік Квартал Реалізація продукції,
млн грн.

Собівартість
продукції, млн грн.

1-й
І
ІІ
ІІІ
ІV

3
14
17
35

3
13
16
30

2-й
І
ІІ
ІІІ
ІV

43
65
72
76

36
55
60
63

3-й
І
ІІ
ІІІ
ІV

77
75
63
53

64
62
55
48

4-й І
ІІ

32
16

30
15

а) дайте оцінку життєвого циклу марки телевізора та окремих його
фаз, знаючи динаміку реалізації, рівень рентабельності і витрати на
1 грн. реалізованої продукції;

б) побудуйте графік життєвого циклу продукції та пов’язаних з ним
показників.

35. Визначіть з імовірністю 0,997 необхідний обсяг вибірки для ви-
вчення параметрів схильності до придбання цінних паперів серед фізи-
чних осіб.

Пробний аналіз виявив, що частка населення, яка купує цінні папе-
ри, становить 14%, загальна його чисельність у населеному пункті —
133 тис. осіб. Граничну помилку вибірки взято за 2%.

17. СТАТИСТИКА ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ

17.1. Предмет і завдання статистики
зовнішньоекономічної діяльності

Зовнішньоекономічною називають діяльність господарюю-
чих суб’єктів України та іноземних, що побудована на взаємовід-
носинах між ними і здійснюється як на території України, так і за
її межами.

Змістом зовнішньоекономічної діяльності є зовнішня торгівля
товарами (товарний оборот), експорт та імпорт послуг, відно-
шення, що виникають між резидентами країни та резидентами
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інших країн (нерезидентами) щодо придбання фінансових вимог і
взяття зобов’язань.

Для ефективного керування зовнішньоекономічними зв’язка-
ми необхідні дані, що комплексно відбивають стан та розвиток
зовнішньоекономічних зв’язків.

Статистика зовнішньоекономічної діяльності має такі завдання:
розробка системи показників, які характеризують розміри, динамі-
ку, структуру зовнішньої торгівлі, аналіз факторів, що впливають
на розвиток основних явищ зовнішньоекономічної діяльності, по-
рівняльний міждержавний аналіз, аналіз іноземних інвестицій.

Предметом статистики зовнішньоекономічної діяльності є
розміри і кількісні співвідношення між масовими явищами у сфері
зовнішніх стосунків, закономірності їх формування, розвитку та
взаємозв’язку, а також розробка змісту та методів обчислення по-
казників, що характеризують зовнішньоекономічні зв’язки.

Статистику зовнішньоекономічної діяльності можна поділити
на три основні розділи. Це статистика зовнішньої торгівлі, стати-
стика платіжного балансу та статистика обмінних курсів.

Кожна із зазначених статистик має свої особливі предмет і за-
вдання дослідження та стосується специфічних сфер зовнішньо-
економічної діяльності.

17.2. Статистика зовнішньої торгівлі

Статистика зовнішньої торгівлі — це частина статистики
зовнішньоекономічної діяльності, що вивчає рух товарів через
кордон, виконує облік виконаних робіт та послуг. Крім цього,
статистика зовнішньої торгівлі розробляє систему показників,
вивчає взаємозв’язки між показниками зовнішньої торгівлі та ін-
шими показниками економічної діяльності держави. Основним
об’єктом статистичного дослідження є товарооборот країни з ін-
шими державами.

Статистика зовнішньої торгівлі збирає та аналізує дані, які ха-
рактеризують досягнутий рівень товарообороту з іншими держа-
вами, стан торговельного балансу, обсяг експорту, імпорту та ре-
експорту, зміни в товарній структурі експорту та імпорту, гео-
графічний розподіл зовнішньоторговельного обороту. Завдяки
цим даним можна проаналізувати результати розвитку економіч-
них зв’язків з іншими країнами, темпи зміни експорту, імпорту і
товарообороту, обчислити пропорції, що склалися у зовнішній
торгівлі. У свою чергу дані статистики зовнішньої торгівлі широ-
ко використовуються при складанні платіжного балансу, який у
цілому характеризує стан зовнішньоекономічних зв’язків, для
розробки зовнішньоекономічної політики.
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Статистика зовнішньої торгівлі вирішує такі завдання:
• забезпечення повного та вірогідного обліку даних про екс-

порт та імпорт країни;
• аналіз основних тенденцій, структури і динаміки зовнішньо-

торгових товарних потоків одночасно з загальною макроекономі-
чною ситуацією;

• створення інформаційного забезпечення для підготовки актів
законодавства в області митної політики й державного регулю-
вання зовнішньої торгівлі.

В Україні для обліку експорту-імпорту товарів як класифіка-
тор застосовується Товарна номенклатура зовнішньоекономічної
діяльності (ТН ЗЕД). Товарна номенклатура побудована на базі
Гармонізованої системи описання та кодування товарів (ГС) та
восьмизначної Комбінованої номенклатури ЄС (КН ЄС), яка є
деталізованою номенклатурою для країн ЄС.

Під товарами у міжнародній торгівлі розуміють ті товари, які
додаються чи віднімаються від запасу матеріальних ресурсів кра-
їни через експортування чи імпортування. Таким чином, термін
«товар» не повинен обмежуватися товарами, які є об’єктом коме-
рційної угоди, наприклад, переходом власності, а має охоплюва-
ти ті товари, які відповідають зазначеному критерію. Зауважимо,
проте, що жорстке застосування цього критерію може призвести
у деяких випадках до включення в цю категорію сторонніх пере-
міщень товарів.

17.3. Статистика платіжного балансу

Платіжний баланс країни — це систематична реєстрація
економічних операцій, що здійснювалися протягом певного пері-
оду часу між резидентами цієї країни та резидентами інших країн
світу. Платіжний баланс дає докладну характеристику зовніш-
ньоекономічного стану країни на макрорівні.

Платіжний баланс складає Національний банк, який об’єднує
дані банківської статистики з іншими допоміжними інформацій-
ними джерелами. Банківська звітність щомісячно постачає інфо-
рмацію про рух валюти на кореспондентських рахунках у зару-
біжних банках за операціями платіжного балансу, на рахунках
фізичних та юридичних осіб-резидентів України за кордоном та
на рахунках нерезидентів у національній валюті, інформацію про
рух готівкової іноземної валюти.

Для забезпечення глобальної автоматизованої перевірки якос-
ті даних в Україні організовано замкнену систему збору інфор-
мації, згідно з якою рух коштів на коррахунках у іноземних бан-
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ках у розрізі статей платіжного балансу зіставляється із залишка-
ми на початок та кінець періоду.

Щомісячно, на 15-й день після звітного періоду отримуються
електронною поштою звіти комерційних банків про залишки та
рух коштів по кожному відкритому коррахунку з іноземним бан-
ком у валюті з інформацією про рух коштів за статтями платіж-
ного балансу та країнами—торговельними партнерами. Додатко-
во за подібною схемою надходить інформація про рух коштів на
розрахункових рахунках підприємств, що отримали дозвіл НБУ
на відкриття таких рахунків у іноземних банках за кордоном. Для
перевірки правильності кодування інформації платіжного балан-
су, кожний платіж на суму вище ніж 250 тис. дол. декларується
копією платіжного документа.

Статистичні органи щомісячно проводять розрахунки торго-
вельного балансу країни з іншими державами та надають його
органам управління та Національному банку. Торговельний ба-
ланс формується на основі інформації, що отримується від під-
приємств та організацій усіх форм власності.

Система запису платіжного балансу має вигляд подвійного за-
пису, при якій кожна операція відбивається двічі як у кредитово-
му, так і в дебетовому рахунку. Кредитові рахунки використову-
ються для обліку потоків матеріальних ресурсів, що характе-
ризують експорт, і фінансових потоків, що відбивають або
зменшення іноземних активів країни, або збільшення зовнішніх
зобов’язань. Тобто вони фіксують приплив іноземної валюти в
країну в результаті будь-яких зовнішньоекономічних угод. Дебе-
тові записи використовують з метою обліку потоків матеріальних
ресурсів, що характеризують імпорт, і фінансових потоків, що
відбивають або збільшення активів, або зменшення пасивів, тоб-
то відплив власної валюти. Суми кредитових і дебетових рахун-
ків є рівними.

Найбільш суттєвим напрямком використання даних платіж-
ного балансу і супутньому йому балансу іноземних інвестицій
є обґрунтування зовнішньої і внутрішньої економічної політи-
ки, оскільки диспропорції балансу, внутрішні і зовнішні інвес-
тиції відіграють усі більшу роль в економічних і політичних
рішеннях у взаємопов’язаній світовій економіці. Крім того, да-
ні платіжного балансу застосовуються для аналітичних дослі-
джень з вивчення причин, що зумовлюють диспропорції в ба-
лансі й обґрунтування заходів з їх коригування, оцінки взаємо-
зв’язку між зовнішньою торгівлею і прямими інвестиціями,
вивчення міжнародної торгівлі послугами, потоків міжнародних
банківських капіталів і цінних паперів, проблем зовнішнього
боргу, зв’язків між валютними курсами і потоками поточного і
капітального рахунків і т. ін.
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Система платіжного балансу, орієнтованого на потік, щільно
ув’язана з балансом іноземних інвестицій, який орієнтований на
запаси. Баланс іноземних інвестицій є статистичним звітом на
визначену дату, наприклад на кінець року, який складається з
вимог у вартісному вираженні національної економіки до інших
країн (або запасу фінансових активів) і вартості фінансових зо-
бов’язань перед іншими країнами світу.

Усі операції, що враховуються платіжним балансом, можна
розділити на дві групи: поточні операції та операції з капіталом.

Склад платіжного балансу має такий вигляд:

1. Рахунок поточних операцій
1.1. Баланс товарів та послуг

1.1.1 Баланс товарів
1.1.1.1. Експорт товарів
1.1.1.2. Імпорт товарів
1.1.2. Баланс послуг
1.1.2.1. Експорт послуг
1.1.2.2. Імпорт послуг

1.2. Доходи (сальдо)
1.2.1. Надходження
1.2.2. Виплати

1.3. Поточні трансферти (сальдо)
1.3.1. Надходження
1.3.2. Виплати

2. Рахунок операцій з капіталом
2.1. Прямі інвестиції
2.2. Портфельні інвестиції
2.3. Інші інвестиції

3. Баланс

Розглянемо деякі з цих складових платіжного балансу окремо.
Рахунок поточних операцій платіжного балансу узагальнює

статистичні дані про зовнішньоекономічну діяльність, що пов’я-
зана з рухом товарів, послуг, доходів і трансфертів. Доходи
включають у себе доходи від інвестицій, доходи від праці та про-
центи. Під трансфертами розуміють безоплатну допомогу, дари й
інші види операцій без оплати і компенсації.

Експорт (імпорт) товарів охоплює операції з усіма товара-
ми між резидентом і нерезидентом, при яких відбувається факти-
чна чи умовна зміна власника.

Облік експорту товарів ведеться за цінами ФОБ, тобто вклю-
чаючи всі витрати до кордону країни-продавця. Облік імпорту
ведеться за цінами СІФ, тобто включаючи витрати на транспор-
тування і страхування.
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Баланс товарів показує різницю між вартістю експорту та ва-
ртістю імпорту товарів за певний період. Баланс товарів назива-
ється активним, якщо вартість експорту за даний період переви-
щує вартість імпорту, і пасивним, якщо вартість імпорту вище
вартості експорту.

Послуги є другою категорією поточного рахунку, які охоп-
люють матеріальні і нематеріальні послуги і не враховують ви-
плати і надходження факторних доходів (оплату праці, податки і
субсидії на виробництво, проценти і дивіденди).

Експорт (імпорт) матеріальних послуг включає транспорт-
ні послуги (перевезення і поїздки), послуги складського госпо-
дарства, ремонт і технічне обслуговування автомашин і мотоцик-
лів, послуги обчислювальної техніки, поліграфічні роботи,
монтаж і ремонт меблів, машин і обладнання.

Експорт (імпорт) нематеріальних послуг включає комер-
ційні послуги, послуги в області освіти, охорони здоров’я і соціа-
льного обслуговування, послуги з вилучення відходів, послуги з
організації відпочинку, культурних і спортивних заходів.

Перевезення — включають вантажні перевезення всіма вида-
ми транспорту й інші розподільчі і допоміжні послуги, включаю-
чи оренду транспортного обслуговування разом з екіпажами.

Поїздки — включають товари і послуги, придбані у резиден-
тів даної країни нерезидентами-мандрівниками для ділових і осо-
бистих цілей під час їх перебування (менш як один рік) у даній
країні для їх особистого споживання.

Наступна категорія платіжного балансу — це чисті поточні
трансферти — різниця між поточними надходженнями і поточ-
ними платежами.

Поточні надходження — це сума грошових переказів робіт-
ників і інших поточних трансфертів.

Поточні платежі — це трансферти, для яких немає аналогі-
чних трансфертів у протилежному напрямку.

Рахунок операцій з капіталом включає всі операції (фактичні
та умовно нараховані) і показує зміни у володінні в іноземних
фінансових активах і пасивах. Активи є вимогами до нерезиден-
тів, а пасиви є зобов’язаннями перед ними за певний період часу.

Операції з капіталом класифікуються за видами: прямі інвес-
тиції, портфельні інвестиції, інші операції з капіталом та резерви.
Окрім того, рахунок операцій з капіталом включає: рух довго-
строкових і короткострокових капіталів, тобто надходження і
платежі у зв’язку з продажем і купівлею іноземних цінних папе-
рів; суми наданих, отриманих і погашених іноземних кредитів,
розрахунки з купівлі-продажу заводів, рудників, земельних діля-
нок та іншого майна за кордоном; короткострокове кредитування
зовнішньої торгівлі і погашення короткострокових кредитів; від-
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криття рахунків у іноземних банках; перекази капіталів на ці ра-
хунки і т. ін.

Баланс поточних операцій вимірює вартість чистих доходів
країни або чистих витрат, що виникають у результаті міжнарод-
них операцій з товарами, послугами та трансфертами.

Усі операції, які забезпечують надходження іноземної валюти,
наприклад, експорт товарів та послуг, отримані доходи і транс-
ферти, зменшення фінансових активів, збільшення зобов’язань,
записуються зі знаком «плюс». Усі операції, які призводять до
виплат грошових сум іноземцям, — імпорт товарів та послуг,
сплачені доходи та трансферти, збільшення фінансових активів,
зменшення зобов’язань — записуються зі знаком «мінус».

У разі, коли виникає перевищення виплат над доходами, ви-
никає дефіцит платіжного балансу, ліквідувати який можна або
взявши в борг, або продавши активи.

Країна, що має дефіцит платіжного балансу за поточними
операціями, витрачає на товари та послуги з-за кордону і на
трансферти за кордон більше за суму своїх доходів від продажу
товарів та послуг за кордон.

Позитивне сальдо поточного рахунку платіжного балансу
протилежне дефіциту. У цьому разі країна виручає за кордоном
більше, ніж вона витрачає там, а отже, нагромаджує закордонні
активи або кредитує іноземців як сторону, що забезпечує позити-
вне сальдо. Однак суттєва різниця полягає у тому, що країні, яка
мала активне сальдо за рахунком поточних операцій, не треба
коригувати свої витрати і доходи, хоч це активне сальдо змен-
шиться, якщо країна, яка має дефіцит, стане коригувати свій пла-
тіжний баланс за поточними операціями, щоб скоротити дефіцит.

Розглянемо основні фактори, що визначають різні позиції пла-
тіжного балансу. Облік цих факторів буде сприяти правильному
прогнозу платіжного балансу й адекватному вибору економічних
інструментів, що впливають на досягнення необхідних позицій у
платіжному балансі.

Вартість експорту залежить передусім від попиту на нього з
боку інших країн. Тому всі фактори, що визначають попит в ін-
ших країнах, також будуть певною мірою впливати на експорт.

Експорт також залежить від спроможності країни виробляти
конкурентоспроможну продукцію, що користується попитом в
інших країнах. Це залежить від спроможності і стимулювання ре-
зидентів виробляти продукцію на експорт.

Тут можна визначити два аспекти аналізу — попит на експорт і
пропозиція експорту, які залежать від розмірів країни. Існує так
звана концепція малої країни (товару). Ця концепція полягає в то-
му, що зміна попиту на імпорт не впливає на ціну її імпорту в іно-
земній валюта. Стосовно експорту ця концепція полягає в тому,
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що країна, продаючи свій товар на світовий ринок, не здатна впли-
вати на їх ціну, тобто попит на них є нескінченно еластичним.

Загалом можна припустити, що Україна підпадає під концеп-
цію малої країни, тобто експорт та імпорт України не в змозі
вплинути на світові ціни. Отже можна припустити, що внутрішня
пропозиція є одним із основних стримуючих мотивів обмеження
експорту.

Функція пропозиції експорту описується так:
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де X — вартість експорту в національній валюті; РХ — ціна експо-
рту в національній валюті; Рy — внутрішні ціни; Yp — виробничі
потужності, що припадають на експортний сектор; DD — обсяг
національного виробництва.

Девальвація національної валюти збільшує експортну ціну,
отримувану виробником у національній валюті і робить експорт
вигіднішим щодо продажу на внутрішньому ринку. Дотація екс-
порту має такий самий стимулювальний ефект, а експортний по-
даток знижує фактичну ціну, що отримується експортером. Та-
рифи на імпорт та інші фактори, що збільшують витрати вироб-
ництва, знижують відносну ціну експортованих товарів.
Наявність даних виробничих потужностей, що припадають на
експортний сектор, задає межу обсягу експорту. За даних вироб-
ничих потужностей в експортному секторі зниження внутрішньо-
го попиту змусить виробників розширити продаж за кордон для
того, щоб зберегти прибутковість.

Попит на експорт залежить від рівня доходу і видатків у краї-
нах, які є партнерами по торгівлі, а також від ціни експортних то-
варів відносно цін на товари, що виробляються в цих країнах.

Функція попиту на експорт визначається
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де X — вартість експорту в національній валюті; WD — світовій
попит, виражений у національній валюті; Pх — ціна експорту в
національній валюті; Pw — світові ціни в національній валюті;
Pn — ціна замінників імпорту для торговельних партнерів, вира-
жена в національній валюті.

Це рівняння описує попит на експорт у вигляді функції світо-
вого попиту на товари тієї або іншої країни та її конкуренто-
спроможність. Побудова відповідної шкали і визначення таких
змінних, як відносні ціни, потребує інформації про доходи країн,
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що є торговими партнерами, а також зважених відповідним чи-
ном цін.

Паралельний аналіз факторів попиту і пропозиції потребує
більш складної економетричної деталізації. Він може бути спро-
щений розбивкою на товари, для яких певні міркування, пов’я-
зані з пропозицією або попитом, є домінуючими.

Серед основних факторів, що визначають імпорт, можна виді-
лити ціни на імпорт у національній валюті, внутрішній дохід або
попит на внутрішньому ринку, а також внутрішні ціни, які вира-
жаються у вигляді дефлятора ВВП або індексу споживчих цін.
Слід також брати до уваги розвиток торгівлі на світових ринках.

Рівняння попиту на імпорт набирає вигляд:
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де ІМ — вартість імпорту; Рт — ціна імпорту в національній ва-
люті; Yd — внутрішній дохід (валовий національний дохід);
Рy — внутрішні ціни (індекс споживчих цін).

Як правило, залежність імпорту від реального доходу або вну-
трішніх видатків пряма. Зміна співвідношення цін імпорту в на-
ціональній валюті до внутрішніх цін виражає конкурентоспро-
можність товарів і характеризує залежність імпорту від зміни цієї
змінної. До того ж при зростанні показника співвідношення цін
імпорту в національній валюті до внутрішніх цін спостерігається
зниження обсягу імпорту в національній валюті, оскільки відбу-
вається переорієнтація споживачів з імпортних товарів на купів-
лю вітчизняної продукції. Ставка мита на імпорт так само впли-
ває на відносні ціни, як і обмінний курс.

Крім вищеперелічених факторів можуть мати значення і деякі
інші. Це можуть бути різні обмеження на імпортні товари у ви-
гляді квот, тарифів, ліцензій тощо.

Наведене рівняння попиту на імпорт можна використовувати
як для імпорту в цілому, так і для різних типів товарів. При цьо-
му імпорт поділяють на основні великі категорії товарів, такі як
капітальні, проміжні та споживчі товари.

При аналізі експорту та імпорту важливого значення набуває
вивчення еластичності експорту та імпорту за доходами та відно-
сними цінами. Чутливість попиту на імпорт до зміни цін і доходу
значно відрізняється за різними групами товарів. Звичайно, як
еластичність ціни, так і еластичність доходу вища для промисло-
вих товарів, ніж для продуктів харчування, сировинних матеріа-
лів і палива. Еластичність за цінами пропозиції експорту має тен-
денцію до прямої залежності від розмірів країни і до оберненої
залежності відносно відкритості економіки.
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У зв’язку з тим, що послуги утворюють неоднорідну групу
операцій відносно кожного їх виду, розглядається вплив різних
факторів. Так, наприклад, вантажні і страхові надходження і пла-
тежі пов’язані відповідно з рухом експорту та імпорту.

Надходження і платежі, пов’язані з туризмом, можуть залежа-
ти від таких змінних, як дохід і конкурентоспроможність в облас-
ті цін. На платежі також можуть впливати доходи в тих країнах,
звідки приїжджають туристи.

Доходи від інвестицій у результаті прямих і інших капітало-
вкладень необхідно розмежувати. Так, дохід від прямих інвести-
цій залежить від нагромаджених у минулому іноземних інвести-
цій і може реалізуватися лише після певного терміну часу у
зв’язку з правовими обмеженнями на репатріацію коштів.

Крім того, рух капіталу розподіляють на такі основні катего-
рії: прямі інвестиції, переміщення середньострокового та довго-
строкового капіталу і короткострокові переміщення. У межах цих
категорій можна ввести подальші розмежування, наприклад, між
державним і приватним капіталом, а також між портфельними
інвестиціями, позиками під проекти і кредитами, пов’язаними з
торгівлею. Таке розмежування корисне для цілей прогнозування,
оскільки суб’єкти економіки, які беруть участь у різних операці-
ях, поводитимуться зовсім по-різному.

17.4. Статистика обмінних курсів

Проблема валют і валютних паритетів, або паритетів купіве-
льної спроможності — одна з актуальних проблем як в економіці,
так і в статистиці. Вона визначає рівень взаємовідносин між краї-
нами, конкурентоспроможність їх продукції на світовому ринку,
обсяг і напрями зовнішньоторговельних потоків. Обмінний курс
грошової одиниці визначається її купівельною спроможністю як
на внутрішньому, так і на зовнішньому ринку.

Становлення світової валютної системи відбувалося в кілька ета-
пів — від золотого стандарту з фіксованими валютними курсами у рі-
зних країнах до повного його скасування, що дало змогу окремим
країнам проводити самостійну національну грошову політику. Не-
вдала спроба повернення до твердого паритету валют на базі золото-
го стандарту стала поштовхом до об’єднання західноєвропейських
країн у Європейську монетарну систему з механізмом фіксованих ва-
лютних курсів. Було створено європейську розрахункову одиницю —
ЕКЮ. Нині країни Європейського економічного співтовариства
об’єднались у валютний союз із єдиною валютою — євро.

Поява обмінних курсів національних валют зв’язана з розвит-
ком міжнародної торгівлі, що вже давно стала невід’ємною і зна-
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чною частиною економічної діяльності країн світового співтова-
риства. Разом з тим обмінні курси впливають не тільки на міжна-
родну торгівлю, але і значною мірою впливають на національну
економіку країни. Це пояснюється тим, що стан національної ва-
люти тісно пов’язаний зі станом усіх секторів економіки, зміни в
яких, особливо за кризових ситуацій, відбиваються на коливанні
обмінних курсів національних валют.

Під обмінним курсом розуміють ціну валюти однієї країни,
що вимірюється в одиницях валют іншої країни. Обмінний курс
української гривні визначається кількістю гривні, на яку обмі-
нюють одиницю іноземної валюти. Коли ціна одиниці іноземної
валюти у гривнях зростає, відбувається девальвація (зниження
ціни) гривні: коли ціна одиниці іноземної валюти у гривні падає,
відбувається ревальвація, зростає ціна гривні, тобто зростання
ціни гривні відповідає знеціненню іноземної валюти.

Обмінний курс дуже рухомий, на нього впливають стан пла-
тіжного балансу країни, рівень інфляції, співвідношення попиту
та пропозиції валюти на валютному ринку, конкурентоспромож-
ність товару даної країни на світовому ринку, політичні і війсь-
кові фактори, а також цілий ряд інших опосередкованих, побіч-
них чинників, що виявляють тимчасовий або постійний вплив на
динаміку курсу валюти. Самі же валютні операції зв’язані з ру-
хом валютних цінностей; іноземної валюти; цінних паперів —
платіжних документів (чеки, векселі, акредитиви і пр.) і фондо-
вих цінностей (акції, облігації) в іноземній валюті; дорогоцінних
металів (золота, срібла, платини і металів платинової групи);
природного дорогоцінного каміння.

Установлення курсів іноземних валют (а також цінних паперів
або цін товару на біржах) згідно з практикою, що склалася, і за-
конодавчими нормами називається котируванням.

У світовій практиці існують два способи котирування:
Пряме котирування, коли одна одиниця іноземної валюти прирі-

внюється до певної кількості одиниць національної валюти. Напри-
клад, в Україні один долар США прирівнюється до певної кількості
гривень або в США одна німецька марка прирівнюється до певної
кількості доларів або центів. Таке котирування в нинішній час за-
стосовується в більшості країн світового співтовариства;

Зворотне котирування, коли одиниця національної валюти
прирівнюється до певної кількості іноземної валюти. Наприклад,
у Великобританії 1 фунт стерлінгів прирівнюється до певної кі-
лькості доларів США. Подібна система застосовується в невели-
кій кількості країн. Дуже важливою характеристикою валюти є її
конвертування.

Конвертування — спроможність валюти обмінюватися на
інші валюти і піддаватися зворотному процесу.
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За ступенем конвертування валюту поділяють так:
• вільно конвертована;
• частково конвертована;
• неконвертована (замкнена);
• клірингова.
Вільно конвертована валюта (ВКВ) — валюта, що вільно і не-

обмежено обмінюється на валюти інших країн.
Нині небагато держав мають вільно конвертовану національну

валюту.
Вільне конвертування валюти означає стійкість національної

економіки країни, можливість її економічного зростання і, як наслі-
док, довіра до її національної валюти з боку іноземних партнерів. З
цього випливає, що досягнути повного конвертування національної
валюти декларативним шляхом не можна. Подібні спроби зречені
на невдачу і можуть призвести до значних збитків для держави.

Частина вільно конвертованих валют є резервними валютами.
Резервними називаються валюти, що складають резервні кошти

для міжнародних розрахунків і зберігаються центральними банками
інших країн. До резервних валют належать долар США, фунт стер-
лінгів, швейцарський франк, японська єна, німецька марка. Ці п’ять
валют складають практично 100% світових валютних резервів. На-
явність резервної валюти створює додаткові вигоди країні-емітенту,
дозволяючи протягом тривалого часу мати негативне сальдо в тор-
говельному і платіжному балансі без шкоди національній економіці.

Частково конвертована валюта — валюта, що обмінюється
на обмежену кількість іноземних валют і застосовується не в усіх
видах міжнародного платіжного обороту.

Наявність обмежень зумовлена нестабільністю економічної
ситуації країни, розладом її платіжних балансів. Обмежувальна
політика проводиться державою і включає в себе законодавчу і
адміністративну регламентації операцій з валютою і валютними
цінностями. Більшість країн світу, у тому числі й Україна, мають
частково конвертовану валюту.

Неконвертована (замкнена) валюта — валюта, що не обмі-
нюється на інші іноземні валюти і виступає всередині країни
тільки як національна грошова одиниця.

Неконвертованими є ті валюти, на які накладаються обмежен-
ня по ввозу, вивозу, купівлі, продажу і до яких застосовуються
різноманітні заходи валютного регулювання.

Клірингові валюти — розрахункові валютні одиниці, що іс-
нують тільки в ідеальній (облікової) формі у вигляді бухгалтер-
ських записів банківських операцій по взаємним поставкам това-
ру і наданню послуг країнами—учасницями платіжної угоди.

Ураховуючи, що результати валютної політики мають багато
вимірів впливу (це робить проблематичним вибір оптимальних
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рішень при аналізі можливостей, що відкриваються перед краї-
ною, яка прагне макроекономічної стабільності), доцільно роз-
глядати проблеми курсоутворення як реакцію на платіжний дефі-
цит та динаміку курсу національної валюти.

Кожна країна має можливість вибору одного із п’яти основних
варіантів валютної стратегії.

1. Фінансування тимчасового платіжного дисбалансу шляхом
змін у рівні резервування і грошових зобов’язань перед іншими
країнами.

2. Валютний контроль у поєднанні з фіксованим валютним
курсом.

3. Вільно плаваючий валютний курс.
4. Постійно фіксований валютний курс, на підтримку якого

має бути зорієнтована вся внутрішня економіка.
5. Регульоване плавання валют.
На практиці вибір курсової політики ще вужчий. По-перше, конт-

роль за платіжними дисбалансами шляхом зменшення або збіль-
шення резервів може використовуватися тільки тоді, коли самі дис-
баланси мають тимчасовий характер. По-друге, для цього необхідно,
щоб поточний валютний курс був стійким у довгостроковій перспек-
тиві і не потребував коригування внутрішньої економіки для його
підтримки. Тоді країна може просто профінансувати дисбаланс із ре-
зервів, подбавши про те, щоб скорочення їх не позначилося на пропо-
зиції грошей на внутрішньому ринку, і чекати поповнення резервів
після відновлення балансу й позитивного сальдо. Але дуже ймовірно,
що країна вичерпає свої валютні резерви (у разі постійного дефіциту)
або навпаки — нагромадить недопустимо надмірні резерви (за по-
стійного позитивного сальдо). Таким чином, рано чи пізно доведеть-
ся вибирати інший спосіб розв’язання власних валютних проблем.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. Що вивчає статистика зовнішньоекономічної діяльності? Чим во-
на відрізняється від інших галузевих статистик?

2. Чому статистика зовнішньоекономічної діяльності поділяється на
три складові частини?

3. Поясніть різницю між статистикою зовнішньої торгівлі та статис-
тикою платіжного балансу.

4. Як можна використати дані статистики зовнішньоекономічної ді-
яльності з даними інших галузевих статистик для аналізу та прогнозу
макроекономічного розвитку країни?

5. Поясніть, чому необхідно вивчати стан та розвиток зовнішньо-
економічних стосунків України з іншими державами світу.

6. Які методи теорії статистики можна використати для аналізу ста-
ну та розвитку зовнішньоекономічної діяльності? Наведіть приклади.

7. Що ви розумієте під платіжним балансом країни?
8. Які основні фактори визначають обмінний курс?
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18. СТАТИСТИКА ФІНАНСІВ

18.1. Статистика державного бюджету

Державний бюджет — це план утворення і використання фі-
нансових ресурсів для забезпечення функцій, які здійснюються
органами державної влади. Він характеризує систему економіч-
них відносин щодо формування державних фінансових ресурсів і
напрямки їх використання в інтересах суспільства.

Бюджетна система складається з Державного бюджету Украї-
ни, республіканського бюджету Автономної Республіки Крим та
місцевих бюджетів.

Бюджет Автономної Республіки Крим об’єднує республікан-
ський бюджет та бюджети районів і міст республіканського під-
порядкування Автономної Республіки Крим.

До місцевих бюджетів належать обласні, міські, районні, рай-
онні в містах, селищні та сільські бюджети.

Сукупність усіх бюджетів, що входять до складу бюджетної
системи України, є Зведеним бюджетом України. Останній вико-
ристовується для аналізу та визначення засад державного регу-
лювання економічного і соціального розвитку.

Розрізняють два види бюджетів: бюджет-брутто — форма по-
будови бюджету, за якої доходи і видатки показуються в розгор-
нутому вигляді без сальдування зустрічних платежів, що мають
місце в бюджетній системі країни, та бюджет-нетто — форма
побудови бюджету, за якої доходи і видатки окремих бюджетів
показуються як сальдо, тобто з урахуванням зустрічних платежів
(наприклад, кошти державного бюджету можуть бути спрямовані
в місцеві бюджети і навпаки). Бюджет-нетто менший за бюджет-
брутто. Різниця між ними являє собою внутрішній оборот грошо-
вих коштів, який не збільшує реальних доходів і видатків Зведе-
ного бюджету України.

Збір і обробка даних про доходи та видатки державного бюд-
жету — справа статистики. Державний та місцеві бюджети скла-
даються з дохідної та видаткової частин. Статистика аналізує
структуру та динаміку цих частин. Аналіз структури доходів і ви-
трат дозволяє визначити основні джерела формування доходів
держави і напрямки розподілу одержаних коштів, що має прин-
ципове економічне і соціально-політичне значення.

При виконані цих задач статистика спирається на звітність
про виконання Державного бюджету України і місцевих бюдже-
тів, яка надається бюджетними і банківськими установами, орга-
нами Державного комітету статистики і господарськими органі-
заціями.
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У процесі аналізу склад доходів та видатків державного бю-
джету вивчається більш докладніше. Надходження від підпри-
ємств розподіляються за галузями та формами власності, надхо-
дження від населення — за видами податків та іншими ознаками.

Дохід державного бюджету утворюють усі надходження від
підприємств, установ та населення до бюджетів усіх рівнів упра-
вління. Вони поділяються на поточні та капітальні доходи.

Поточні доходи включають податкові та неподаткові доходи,
крім безоплатних надходжень, надходження від продажу землі,
нематеріальних активів, державного майна, капітальні трансферти.

Податкові доходи включають різні види податків, тобто без-
поворотних обов’язкових платежів органом управління, згрупо-
ваним за об’єктами оподаткування: доходи, заробітна плата,
майно, товари та послуги, зовнішня торгівля.

Неподаткові доходи включають усі безоплатні й безповоротні
надходження до державного бюджету, такі як доходи держави
від власності та підприємницької діяльності, продажу товарів та
послуг (за винятком доходів від продажу основних фондів), над-
ходження від адміністративних штрафів за несплату податків, а
також добровільні, безоплатні поточні надходження з недержав-
них джерел.

Капітальні доходи включають доходи від продажу основного
капіталу, запасів державних резервів, землі, нематеріальних ак-
тивів і капітальних трансфертів від недержавних підприємств,
некомерційних організацій, приватних осіб.

Доходи бюджетів утворюються за рахунок надходжень від
сплати фізичними та юридичними особами податків, зборів та
інших обов’язкових платежів, надходжень з інших джерел, уста-
новлених законодавством України.

Види доходів зведеного бюджету України: податок на доходи
(прибуток) підприємств і організацій, податок на додану вартість,
акцизний збір, державне мито, відрахування на геологорозвіду-
вальні роботи, надходження до Фонду по ліквідації наслідків Чо-
рнобильської катастрофи, надходження до Пенсійного фонду,
прибуткові податки з громадян, плата за землю.

У міжнародних стандартах зі статистики та обліку використо-
вуються дві класифікації податкових платежів: класифікація сис-
теми статистики державних фінансів (СДФ) і класифікація сис-
теми національних рахунків (СНР). Перша класифікація розроб-
лена Міжнародним валютним фондом. Вона використовується
для задоволення потреб державних фінансів, аналізу і розробки
фінансової політики.

У СДФ податки класифікуються за однією ознакою — типом,
а тип податку визначається видом діяльності або податковою ба-
зою. Для податкової бази використовують суму доходу, загальну
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суму виплаченої заробітної плати, суму продажу, вартість майна,
розмір імпорту. Класифікацією податкових доходів держави в
СДФ передбачено такі типи податків: прибуткові податки, внес-
ки до Фонду соціального забезпечення, податки на заробітну
плату і робочу силу, податки на операції в міжнародній торгівлі,
решта податків, які не віднесені до інших податків.

Класифікація податків, застосовувана в СНР, виходить з по-
треб економіки в цілому. В основу цієї класифікації покладені
таки ознаки:

1) тип податку, як він визначений у СДФ (акцизи, податок на
нерухомість тощо);

2) тип інституційної одиниці, яка сплачує податок (домашнє
господарство, державне підприємство, комерційна організація);

3) обставини, за яких сплачується податок (продукція вироб-
лена, імпортована, підготовлена на експорт).

Згідно з цим податкові платежі об’єднуються в такі групи: 1) ви-
робничі податки; 2) прибуткові податки; 3) податки на капітал.

Виконання державного бюджету аналізується обчисленням
відносних величин виконання плану за доходами та видатками в
цілому, а також за окремими їх видами та цільовим призначен-
ням. Такий аналіз дає змогу не лише дістати сукупну оцінку ви-
конання бюджету, а й схарактеризувати ступінь виконання плану
за кожною групою доходів та видатків, докладно проаналізувати
ту групу доходів або видатків, за якою виявлено істотні відхи-
лення фактичних даних від запланованих, установити, чим було
зумовлене відхилення фактичних надходжень від запланованих.

Приріст суми податкових доходів можливий з двох причин:
зростання податкової бази і зміни в оподаткуванні. Перший вид
змін податкових доходів називають автоматичним ефектом, а
другий — дискреційним. Ці зміни пов’язані з видами фіскальної
політики. Дискреційна фіскальна політика — це система заходів,
яка передбачає цілеспрямовані зміни в розмірі державних витрат,
податків і сальдо державного бюджету. Дискреційна фіскальна
політика використовується державою для активної протидії цик-
лічним коливанням. Для стимулювання сукупного попиту в пері-
од економічного спаду уряд цілеспрямовано створює дефіцит
державного бюджету, збільшуючи державні витрати або знижу-
ючи податки. Відповідно в період підйому цілеспрямовано ство-
рюється бюджетний надлишок. За недискреційної (автоматичної)
фіскальної політики дефіцит та бюджетний надлишок виникають
автоматично внаслідок дії автоматичних стабілізаторів економі-
ки. Автоматичний стабілізатор — механізм, який дозволяє змен-
шити циклічні коливання в економіці без проведення спеціальної
економічної політики. Такими стабілізаторами є прогресивна по-
даткова система і трансфертні платежі.
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Розглянемо приклад розрахунку впливу на приріст суми пода-
тку на прибуток підприємств і організацій ставки податку і пода-
ткової бази (сума прибутку). Для цього скористаємося умовними
даними з табл. 18.1, що характеризує податок на прибуток під-
приємств та організацій і податкову базу.

Таблиця 18.1
ПОДАТОК НА ПРИБУТОК, СТАВКА ПОДАТКУ

І СУМА ПРИБУТКУ В ОБЛАСТІ, тис. грн.

Показник За планом Фактично Абсолютне відхилення

Сума Н податку
на прибуток, тис. грн. 6000 7000 1000

Ставка С податку
на прибуток, % 30 23,3 – 6,7 п.п.

Сума Б прибутку, тис. грн. 20000 30000 10000

Фактично сума податку на прибуток підприємств зросла порі-
вняно з плановою на 1000 тис. грн. Це пояснюється таким:

фактичним зменшенням рівня ставки податку на 6,7 п.п.
200030000)3,0233,0()( 101 −=−=−=∆ БCCH c  тис. грн.;

приростом суми прибутку підприємств і організацій
30003,0)2000030000()( 001 =−=−=∆ СББH б  тис. грн.

Зв’язок доходів державного бюджету з найважливішими мак-
роекономічними показниками можна схарактеризувати, побуду-
вавши паралельні динамічні ряди, рівняння регресії, застосував-
ши багатофакторні індексні моделі.

Одним із завдань статистики державного бюджету є прогнозу-
вання його доходів і видатків.

Для прогнозування податкових доходів державного бюджету
можуть бути використані різноманітні методи, наприклад екст-
раполяція трендів. Проте ці методи, передбачаючи збереження
минулої тенденції розвитку, не враховують змін у податковій ба-
зі, а також ставки податків. Через це їх застосування може при-
звести до помилок у прогнозах. Більш обґрунтованою є побудова
функції залежності податків від податкової бази.

Видатки бюджетів включають усі платежі, що не повертаються.
Видатки визначаються як державні витрати, що утворюються

на безповоротній основі, тобто не пов’язані з виникненням або
погашенням фінансових вимог. Ці видатки можуть бути спрямо-
вані як на поточні, так і на капітальні цілі, вони можуть бути як
відшкодованими, так і безповоротними.

Поточні витрати включають відшкодовані витрати, не пов’я-
зані з придбанням основного капіталу, товарів і послуг для вироб-
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ництва основного капіталу, а також безоплатні виплати. Безопла-
тні виплати не включають придбання капітальних активів, від-
шкодування збитків за пошкодження основного капіталу або збі-
льшення фінансових активів одержувачів. У складі поточних
витрат виокремлюють видатки на товари та послуги, виплату
процентів з державного боргу, субсидії та інші поточні трансфер-
ти й видатки.

Капітальні видатки — це видатки на придбання основного ка-
піталу, резервів, землі та нематеріальних активів, капітальні
трансферти та інші капітальні витрати.

Витрати державного бюджету деталізуються за конкретними
об’єктами фінансування в рамках статей і параграфів. Важливим
завданням статистики державного бюджету є вивчення показни-
ків використання коштів держави в установах і організаціях, що
фінансуються з бюджету. До таких об’єктів належать дитячі та
дошкільні заклади, установи освіти та охорони здоров’я, ветери-
нарна служба в сільському господарстві, частина науково-дослід-
них установ, організації, підпорядковані Міністерству оборони,
Служба безпеки України, Національна гвардія, Міністерство вну-
трішніх справ, Прокуратура України, органи законодавчої, вико-
навчої та судової влади.

Перевищення доходів над видатками (профіцит) розрахову-
ється як різниця між сумарними доходами, включаючи безопла-
тні надходження, та сумарними видатками. Значення цієї вели-
чини з протилежним знаком (дефіцит) дорівнює сумі чистих
запозичених державою коштів плюс чисте скорочення держав-
них касових залишків, вкладень і цінних паперів, які мають лік-
відне значення.

Фінансування дефіциту за типами кредиторів являє собою всі
кошти (внутрішні або іноземні), отримані для покриття дефіциту
бюджету або, навпаки, розміщення суми, яка перевищує доходи
над видатками.

Дефіцит зведеного бюджету України фінансується за рахунок
кредитів Національного банку України, облігацій державної вну-
трішньої позики і зовнішніх джерел фінансування.

Сума видатків може бути похідною від доходів державного
бюджету і рівня його дефіциту. Елементом прогнозу видатків
бюджету може бути розмір державного внутрішнього і зовніш-
нього боргу. Внутрішній борг держави складається з відсотків за
виплатами позик та із сум погашення позик. Тому прогнозування
цієї статті видатків має будуватися на рівнянні тренду відсотко-
вої ставки і суми отриманих урядом кредитів. Прогнозування зо-
внішнього боргу має пов’язуватися із зовнішньою заборгованіс-
тю та її структурою, а також зі станом платіжного балансу і його
прогнозом.
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ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. Поясніть, що ви розумієте під державним бюджетом?
2. У чому різниця між державним і зведеним бюджетами?
3. З чого складається дохідна частини державного бюджету?
4. У чому різниця між податковими і неподатковими доходами?
5. З яких частин складається видаткова частина державного бюд-

жету?
6. Що ви розумієте під поточними видатками?
7. У чому різниця між поточними видатками і капітальними видат-

ками?
8. Яким чином розраховується дефіцит державного бюджету?
9. У чому різниця між класифікацією системи статистики держав-

них фінансів і класифікацією системи національних рахунків?
10. За даними про податок на додану вартість, ставку податку і по-

даткову базу по області визначіть: абсолютний приріст суми податку, зу-
мовлений змінами податкової бази; абсолютний приріст суми податку,
зумовлений змінами величини доданої вартості. Зробіть висновки.

Показник За планом Фактично

Сума податку на додану вартість, тис. грн. 5520 5757

Ставка податку на додану вартість, % 20 15

Додана вартість, тис. грн. 27600 38380

11. Показники розвитку країни характеризуються такими даними:

Показник Базисний рік Звітний рік

Валовий випуск товарів та послуг 7240 6324

Валовий внутрішній продукт 3812 3396

Валовий національний дохід 3680 3308

Валовий національний наявний дохід 2904 2652

Доходи державного бюджету 1096 1128

Розрахуйте абсолютний приріст доходів державного бюджету, зу-
мовлений змінами:

а) обсягу валового випуску товарів та послуг;
б) частки валового внутрішнього продукту у валовому випуску то-

варів та послуг;
в) коефіцієнта співвідношення валового національного доходу і ва-

лового внутрішнього продукту;
г) частки національного наявного доходу у валовому національному

доході;
д) частки доходів державного бюджету у валовому національному

наявному доході.
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12. За даними про доходи державного бюджету і розмір валового
внутрішнього продукту країни визначіть функцію, що відбиває залеж-
ність доходів державного бюджету від змін валового внутрішнього
продукту країни, оцініть параметри рівняння регресії, дайте їм еконо-
мічну інтерпретацію. За допомогою коефіцієнта детермінації оцініть ті-
сноту зв’язку. Використовуючи F-критерій, перевірте істотність зв’язку
з імовірністю 0,95.

Період Доходи державного бюджету,
млрд грн.

Валовий внутрішній продукт,
млрд грн.

Січень 1,7 5,0

Лютий 2,1 5,1

Березень 2,7 4,9

Квітень 2,1 6,6

Травень 2,1 5,7

Червень 1,9 5,0

Липень 2,7 7,2

Серпень 2,3 6,7

Вересень 2,3 5,1

Жовтень 2,9 10,3

Листопад 2,8 8,0

Грудень 4,2 11,1

Січень 1,8 5,9

Лютий 2,0 6,1

18.2. Статистика грошового обігу

В економіці грошова маса є важливим чинником, який впли-
ває на рівень цін, обсяг виробництва і стан платіжного балансу.

Грошовою масою (запасами) називають сукупний обсяг купі-
вельних та платіжних коштів, що обслуговують господарський
обіг і належать приватним особам, підприємствам і державі. У
грошовій масі розрізняють активні гроші, що застосовуються в
готівковому та безготівковому обігу, і пасивні (нагромадження,
резерви, залишки на рахунках), котрі лише потенційно можуть
бути використані в угодах.

При визначенні грошової маси виходять з грошових агрегатів,
під якими розуміють специфічну класифікацію платіжних коштів
за рівнем їх ліквідності. Грошовим агрегатом називають особли-
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ву групу ліквідних активів, що служать альтернативними вимі-
рювачами грошової маси.

Грошові агрегати — це зобов’язання банківської системи
нефінансовим секторам: готівка, депозити до запитання, строкові
депозити та заощадження. Розвиток зазначених депозитів відби-
ває стан монетарної політики. Грошові агрегати протиставляють-
ся чистим зовнішнім активам (обчисленим у національній валю-
ті) та чистим внутрішнім кредитам.

Грошова база є сумою готівки в обігу, готівки в сейфах та ре-
зервів комерційних банків.

Грошовий агрегат М1 складається з агрегату М0, розрахункових
рахунків і поточних депозитів. Параметр М0 включає готівку в обігу
(у касах підприємств і організацій та на рахунках у населення).

Грошовий агрегат М2 включає параметр М1 та строкові депо-
зити. Строкові депозити складаються із залишків на строкових
(до трьох років) рахунках за вкладами населення та депозитів
підприємств і населення на розрахункових рахунках у комерцій-
них банках.

Грошові агрегати різняться між собою за рівнем ліквідності.
Останню властивість розуміють так: це можливість використання
деякого активу як засобу обігу або перетворення активу на кошти
обігу та його здатність зберігати свою номінальну вартість не-
змінною.

Абсолютно ліквідними вважаються гроші параметра М1. До
високоліквідних грошових активів слід віднести також грошовий
агрегат М2. На думку економістів, цей параметр грошової маси
більш тісно пов’язаний зі швидкістю грошової маси, реальним
національним продуктом і цінами.

Поводження грошових агрегатів у консолідованій банківській
системі може бути пов’язано з грошовою базою центрального
банку за допомогою грошового мультиплікатора, обчисленого як
відношення М2 (або іншого грошового агрегату) до грошової ба-
зи — суми готівки, що утримується поза банківської системою,
та загальних резервів комерційних банків, тобто суми мінімаль-
них обов’язкових резервів і надлишкових резервів, включаючи
готівку в сейфах.

Обсяг грошової маси є результатом складної взаємодії бага-
тьох суб’єктів економічної діяльності, а не самої лише діяльності
кредитно-грошових органів, які визначають розмір грошової ба-
зи. Комерційні банки визначають розмір позичок, інших активів і
надлишкових резервів. Небанківський сектор вирішує, як розпо-
діляти свої грошові кошти між строковими, ощадними, поточни-
ми вкладами та іншими зобов’язаннями, фінансовими активами
або просто зберігати готівку. У свою чергу рух суспільного про-
дукту і національного доходу, створення доходів у народному го-
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сподарстві — усі ці дії невіддільні від грошових відносин, які
складаються між населенням, урядом, підприємствами й орга-
нізаціями. Ці відносини характеризуються обсягом грошового
обігу, що являє собою сукупність операцій, у процесі вико-
нання яких відбувається рух грошової маси. Необхідно відріз-
няти обсяг грошового обігу від середніх залишків грошей. Пе-
рший показник визначають підсумовуванням результатів
операцій з находження (або списання) грошей за певний пері-
од, а другий дістають як середню величину із залишків грошей
на рахунках на окремі дати.

Грошовий обіг поділяється на безготівковий та готівковий.
Безготівковий грошовий обіг — це сукупність грошових роз-

рахунків, здійснюваних у формі записів на рахунках у банках і
шляхом заліку взаємних вимог. У безготівковому обігу гроші ви-
конують лише функцію коштів платежу.

Готівковий грошовий обіг — це сукупність грошових розра-
хунків, які застосовуються у взаємовідносинах держави, підпри-
ємств, установ і населення, набираючи форми готівкових грошей.

Для управління процесами грошового обігу потрібно спирати-
ся на статистичну інформацію про розмір грошового обігу, його
склад і динаміку, а також обіговість грошових коштів, додержан-
ня розрахункової дисципліни, про склад і швидкість обігу грошо-
вої маси, купівельної спроможності грошей, а також виявляти за-
кономірності цих процесів.

За характером платежів розрізняють товарний платіжний
обіг і нетоварний платіжний обіг. До складу товарного обігу
включають платежі за товари, виконані роботи та послуги, а до
нетоварного обігу — платежі до бюджету та платежі за іншими
фінансовими операціями.

Обсяг готівки в обігу залежить від монетарної політики, пла-
тіжної дисципліни та інфляційних очікувань та швидкості обігу
готівки.

Розглядаючи швидкість обігу готівки, розрізняють власне
швидкість її обігу та швидкість обігу агрегату М2.

Швидкість обігу обчислюється як відношення місячного (квар-
тального, річного) ВВП до обсягу М0 і М1 на середину періоду,
що множиться на 12 (відповідно 4 для квартальних та 1 для річ-
них даних). При цьому темпи зростання агрегату протягом пері-
оду вважаються сталими. Обсяг готівки та М2 на середину пері-
оду обчислюється на підставі даних про готівку на кінець
звітного періоду та агрегату М2, включаючи строкові депозити в
іноземній валюті на кінець звітного періоду. Депозити в інозем-
ній валюті перераховуються за обмінним курсом, який є середнім
між аукціонним та міжбанківським, з одного боку, та некомер-
ційним — з іншого.
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Основним документом, за допомогою якого характеризується
рух грошової готівки, є прогноз касових оборотів банків. Він ві-
дображає рух грошової маси зі сфери обігу в каси банківських
установ і видачу готівки підприємствам, установам, організаціям
і населенню. Прогноз касових оборотів складається на квартал з
розподілом за числами і затверджується для кожної банківської
установи.

Прогноз касових оборотів стосується двох аспектів — надхо-
джень та видач (витрат) готівки і відповідно поділяється на дві
частини. У кожній частині виокремлюються статті згідно з кана-
лами руху готівки. У першій частині показують прогнозне надхо-
дження готівки до каси банківської установи, а в другій — про-
гнозну видачу готівки з кас банківської установи. У процесі
балансування касового плану визначається емісійне завдання з
випуску готівки в обіг чи вилучення її з обігу.

До завдань статистики грошового обігу належить вивчення
купюрного складу грошової маси. Під купюрним складом розу-
міють питому вагу грошових знаків різної вартості в загальній
масі грошей, що обертаються. При цьому купюрний склад може
бути визначений як за кількістю, так і за сумою купюр.

Купюрний склад грошової маси формується під впливом гро-
шових доходів населення, роздрібних цін на товари та послуги,
структури товарообороту, схильності населення до витрачання
грошей. Динаміку купюрного складу грошей можна схарактери-
зувати, скориставшись показником про середню купюрність,
значення якого обчислюється за формулою середньої арифмети-
чної зваженої.

Кількість оборотів грошей  визначається за формулою

М
ВВП=V ,

де ВВП — номінальний валовий внутрішній продукт; М — зага-
льна маса грошей, що визначається як середні залишки грошей за
період.

Цей показник характеризує скільки в середньому за рік оборо-
тів здійснила грошова маса.

Швидкість грошового обігу можна визначити як кількість
оборотів, що їх робить грошовий агрегат (наприклад, М2), щоб
забезпечити певний рівень економічної діяльності, який прибли-
зно дорівнює номінальному ВВП. Зміна швидкості обігу відбиває
зміну реального грошового попиту. Отже, швидкість обігу зрос-
тає, коли економічні агенти очікують зростання альтернативної
вартості утримання грошових активів у національній валюті, на-
приклад зростання номінальних процентних ставок, рівня інфля-
ції або обмінного курсу. Зростання швидкості обігу грошей при-
зводить до росту цін.
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Сукупна швидкість обсягу грошової маси формується під
впливом обіговості грошових агрегатів, рівень яких для окремих
агрегатів неоднаковий і може бути різний у динаміці. За допомо-
гою індексного методу можна кількісно вимірювати приріст сере-
дньої швидкості обігу грошей, зумовлений зміною швидкості
окремих агрегатів грошей, структурними зрушеннями в масі грошей
та неоднаковими темпами зростання параметрів грошової маси.

Кількість грошей, які перебувають в обігу, впливає на випуск
продукції, рівень цін, зайнятість та інші явища, тому важливою
задачею статистики є прогноз грошової маси.

Прогнозні розрахунки грошової маси можна виконувати дво-
ма шляхами:

1) прогнозування попиту на гроші;
2) прогнозування пропозиції грошей.
Зіставлення прогнозів попиту на гроші і пропозиції грошей

дозволяє зробити висновки про рівновагу грошового обігу, ста-
лість його розвитку.

Початковим моментом при прогнозуванні пропозиції грошей є
визначення грошової бази. Грошова база включає в себе готівку
небанківського сектору економіки, готівку банківських установ,
депозити комерційних банків, приватного сектору і державних
структур.

Грошова база вимірюється як приріст активів банківської сис-
теми: державного боргу грошово-кредитним установам, зобов’я-
зань комерційних банків перед центральним банком, закордон-
них чистих активів (результат платіжного балансу), а також
приросту нерезервних зобов’язань центрального банку (капітал і
прибуток цього банку, закордонні та інші зобов’язання).

Динаміка грошових агрегатів об’єднаної банківської системи
може бути пов’язана з динамікою грошової бази центрального
банку таким рівнянням:

M = kR = K (NFA + NDCG + DCB + OIN),
де М — грошовий агрегат, NFA — чисті зовнішні активи;
NDCG — чисті зобов’язання уряду; DCB — чисті зобов’язання
комерційних банків; OIN — інші статті (нетто).

При прогнозуванні попиту на гроші незалежним параметром є
обов’язкові фактори і змінні фактори «обов’язкових витрат».
Обов’язкові фактори мають ураховувати співвідношення кілько-
сті грошей з обсягом операцій, які потрібно профінансувати. Під
обов’язковим фактором звичайно розуміють валовий внутрішній
продукт. Фактор «обов’язкових витрат» виявляє ступінь переваги
готівки порівняно з іншими активами. Деякі економісти пропо-
нують для «обов’язкових витрат» використовувати ставки за ко-
роткостроковими  цінними паперами (ощадні та  позичкові  депо-
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зити, векселі). На думку інших економістів, попит на гроші (реа-
льні касові залишки) залежить від рівня доходів на облігації та
акції. З огляду на це вони рекомендують при прогнозуванні по-
питу на гроші для фактора «обов’язкових витрат» використову-
вати процентні ставки на довгострокові активи.

Попит на гроші залежить також від рівня інфляції. В інфляції
більш реально відбивається зміна цін і попиту на гроші.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. Соціально-економічне значення статистики грошового обігу.
2. Чим готівковий грошовий обіг відрізняється від безготівкового

грошового обігу?
3. Основні показники статистики грошового обігу.
4. Чим склад товарного платіжного обороту відрізняється від нето-

варного платіжного обороту?
5. Як статистика визначає динаміку купюрного складу грошей?
6. За допомогою яких показників вивчається швидкість обігу гро-

шової маси?
7. Яким чином можна зробити прогноз грошової маси?

18.3. Статистика інвестиційної діяльності

Організація будь-якої справи (бізнесу) потребує початкового
вкладання коштів для придбання приміщень, устаткування, сиро-
вини, матеріалів та наймання робочої сили. Для виробництва
продукції чи надання послуг потрібен певний час; лише після
цього в обмін на товари чи послуги можуть бути одержані гроші
для відшкодування витрат первинного капіталу, а в разі переви-
щення одержаних грошей над сумою вкладених — для одержан-
ня прибутку.

Ці кошти можуть бути отримані з трьох джерел:
• власні (нагромаджені шляхом заощаджень) кошти організа-

торів бізнесу;
• позичені кошти від тих юридичних осіб, які акумулюють

грошові кошти третіх осіб;
• залучені кошти — заощадження юридичних та фізичних

осіб, інакше кажучи — тимчасово вільні грошові кошти юридич-
них та фізичних осіб.

Перше джерело для організації великого, солідного бізнесу
використовується рідко з двох причин:

♦ недостатній обсяг коштів навіть у багатих людей;
♦ ризик, притаманний будь-якій підприємницькій діяльності,

що означає ймовірність втрати власних коштів, тобто ймовірність
залишити себе і свою родину без засобів до існування.



355

Ризик існує, звичайно, і при вкладанні коштів, які будуть
отримані від інших джерел, але в цьому разі він, як і можливі
майбутні втрати, буде розподілений серед багатьох осіб, чим
зменшується розмір втрат, що припадатимуть на кожного учас-
ника бізнесу.

Друге джерело — кредити банків чи фондів — використову-
ється в загальному випадку для фінансування реально існуючого
бізнесу під гарантію повернення позики у вигляді застави, якої в
нових бізнесменів немає.

Тому найчастіше фінансування нового бізнесу здійснюється
так, як це блискуче описано Т. Драйзером у відомій трилогії
«Фінансист», «Титан», «Стоїк» — шляхом створення акціонер-
ного товариства. Засновники акціонерного товариства, витрати-
вши мінімальну необхідну суму для оформлення всіх належних
документів, отримують право на випуск цінних паперів. В анг-
лійському варіанті останні звуться «security», що означає «за-
безпеченість», «безпека», оскільки вони мають бути забезпечені
відповідними цінностями. На практиці цих цінностей може й не
існувати, а отже й цінні папери жодної цінності не матимуть.
У цьому ми встигли пересвідчитись за вісім років існування цих
цінних паперів у країнах СНД, а громадяни країн Заходу пере-
конуються в цьому вже протягом не одного століття. Але все
одно й далі купують цінні папери! Бо вже давно доведено, що
економіка розвинених країн пов’язана прямо пропорційною за-
лежністю з обсягами торгівлі цінними паперами: ринок притя-
гує ті інвестиції, які потім вкладаються в економіку. Вплив тут
обопільний: з одного боку, розвиток фондового ринку сприяє
розвитку економіки, а з іншого — показники розвитку фондово-
го ринку є індикаторами стану економіки країни.

Перш ніж розглянути статистичні показники та методи ана-
лізу фондового ринку, ознайомимося з основними поняттями,
які застосовуються його учасниками та дослідниками. Їх визна-
чення наведені в Законах України «Про інвестиційну діяль-
ність», «Про цінні папери та фондову біржу» і деяких інших, що
регулюють діяльність фондових та решти сегментів фінансового
ринку.

Інвестиції — це всі види майнових та інтелектуальних цінно-
стей, які вкладаються в об’єкти підприємницької та інших видів
діяльності, завдяки чому створюється прибуток (дохід) чи дося-
гається соціальний ефект.

Розрізняють валові та чисті інвестиції.
Валові інвестиції являють собою загальний обсяг засобів, що

інвестуються у визначеному періоді, спрямованих на нове будів-
ництво, придбання засобів виробництва і на приріст товарно-
матеріальних запасів.
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Чисті інвестиції являють собою суму валових інвестицій,
зменшену на суму амортизаційних відрахувань у визначеному
періоді.

Динаміка показника чистих інвестицій відображає характер
економічного розвитку країни на тому чи іншому етапі. Якщо
сума чистих інвестицій складає від’ємну величину (тобто якщо
обсяг валових інвестицій менше суми амортизаційних відраху-
вань), це свідчить про зниження виробничого потенціалу і як на-
слідок — зменшення обсягу продукції, що випускається (така си-
туація характеризує країну, що «проїдає свій капітал»). Якщо
сума чистих інвестицій дорівнює нулю (тобто якщо обсяг вало-
вих інвестицій дорівнює сумі амортизаційних відрахувань), це
свідчить про відсутність економічного зростання, тому що виро-
бничий потенціал залишається при цьому незмінним (така ситуа-
ція характеризує державу, що «топчеться на місці»). Якщо сума
чистих інвестицій є додатною величиною (тобто обсяг валових
інвестицій перевищує суму амортизаційних відрахувань), це оз-
начає, що економіка знаходиться на стадії розвитку, тому що за-
безпечується розширене відтворення її виробничого потенціалу
(така ситуація характеризує державу з розвинутою економікою).

Інвестиції класифікуються:
1. За об’єктами вкладень коштів — реальні, фінансові та ін-

новаційні.
Реальні інвестиції включають капітальні вкладення в основні

засоби (створення нових, реконструкція та модернізація діючих),
придбання цілісного майнового комплексу, у т. ч. в процесі при-
ватизації.

Фінансові інвестиції включають придбання фінансових активів
(акцій, облігацій, сертифікатів, відкриття депозитних рахунків),
участь у заснуванні нових підприємств та в спільній діяльності.

Під інноваційними інвестиціями розуміють придбання ліцен-
зій, патентів, програмних продуктів, фінансування наукових роз-
робок, підготовку та перепідготовку фахівців.

2. За характером участі в інвестуванні — прямі та непрямі.
Під прямими інвестиціями розуміється безпосередня участь

інвестора у виборі об’єктів інвестування і вкладення коштів.
Пряме інвестування здійснюють підготовлені інвестори, які ма-
ють досить точну інформацію про об’єкт інвестування і добре
знайомі з механізмом інвестування.

Під непрямими інвестиціями розуміють інвестування, опо-
середковане іншими особами (інвестиційними або іншими фінан-
совими посередниками). Не всі інвестори мають достатню квалі-
фікацію для ефективного вибору об’єктів інвестування і наступ-
ного управління ними. У цьому випадку вони купують цінні
папери, що випускаються інвестиційними або іншими фінансо-
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вими посередниками (наприклад, інвестиційні сертифікати інве-
стиційних фондів і інвестиційних компаній), посередники зі-
брані таким чином інвестиційні кошти розміщують на власний
розсуд, а одержані доходи розподіляють потім серед власників
цінних паперів.

3. За періодом інвестування — короткострокові та довго-
строкові.

Під короткостроковими інвестиціями розуміють вкладення
капіталу на період не більший за один рік (короткострокові депозит-
ні вкладення, придбання короткострокових ощадних сертифікатів).

Під довгостроковими інвестиціями розуміють вкладення ка-
піталу на період більший за один рік.

4. За формами власності інвесторів — приватні, державні,
іноземні та спільні.

Під приватними інвестиціями розуміють вкладення коштів,
що здійснюються громадянами, а також підприємствами недер-
жавних форм власності, перш за все — колективної.

Під державними інвестиціями розуміють вкладення, що
здійснюються центральними і місцевими органами влади за ра-
хунок коштів бюджету, позабюджетних фондів та позикових кош-
тів, а також державними підприємствами за рахунок власних та
залучених коштів.

Під іноземними інвестиціями розуміють вкладення, які здійс-
нюються іноземними громадянами, юридичними особами та
державами.

Під спільними інвестиціями розуміють вкладення, що здійс-
нюються суб’єктами даної країни та іноземних держав.

5. За регіональною ознакою — усередині країни і за кордоном.
Під інвестиціями всередині країни розуміють вкладення кош-

тів у об’єкти інвестування, що розташовуються на території даної
країни.

Під інвестиціями за кордоном розуміють вкладення коштів у
об’єкти інвестування, що розташовані за межами кордонів даної
країни (до цих інвестицій належать також придбання різних фі-
нансових інструментів інших країн — акцій закордонних компа-
ній, облігацій інших країн).

Окремим випадком інвестування є вкладання коштів у фінан-
сові інструменти (цінні папери). При цьому кожен з учасників ін-
вестиційного процесу вирішує власні завдання:

емітенти — компанії-позичальники коштів на фондовому ри-
нку — мають запропонувати такі цінні папери, які за інших одна-
кових умов користуватимуться більшим попитом і забезпечать
ефективність інвестиційної стратегії. Під останньою розуміють
задоволення потреби в інвестиційних ресурсах найбільш вигід-
ним і найменш ризикованим способом;
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інвестори вибирають тип цінного папера, який відповідає
стратегії зберігання коштів чи одержання прибутку з урахуван-
ням ризикованості відповідних операцій на фондовому ринку, пі-
сля чого добирається конкретний об’єкт вкладання капіталу, тоб-
то цінний папер певної фірми.

Цінні папери — грошові документи з такими властивостями:
1) засвідчують права володіння чи відносини позики;
2) установлюють взаємостосунки між особою, яка випустила

цінний папір, та власником останнього;
3) передбачає, як правило, виплату доходу у вигляді дивіден-

дів чи процентів;
4) передбачає можливість передачі грошових та інших прав

третім особам.
Види цінних паперів, випуск яких дозволений в Україні:
1) акції;
2) облігації внутрішньої позики;
3) облігації підприємств;
4) казначейські зобов’язання;
5) ощадні (депозитні) сертифікати;
6) векселі.
З усіх перелічених цінних паперів чистими інструментами для

інвестування є акції та облігації підприємств. Адже обіг облігацій
внутрішньої позики та казначейських зобов’язань є обігом дер-
жавних цінних паперів, які випущені в інтересах держави й обіг
яких суворо регламентується, а отже, і не потребує докладного
вивчення. А ощадні сертифікати та векселі є інструментами гро-
шового ринку, тобто використовуються як боргові зобов’язання,
а не джерело фінансових ресурсів.

Водночас фондові цінні папери — акції і облігації — мо-
жуть багаторазово і довгий час обертатись на ринку, мають
особливості ціноутворення та специфічні якості (привабли-
вість, надійність, дохідність), які змінюються в процесі обігу і
залежать від зміни:

• економічного стану емітента;
• власника;
• стану фондового ринку.
Ці багатогранні взаємозв’язки потребують статистичного під-

ходу до їх аналізу та прогнозування. Для правильного викорис-
тання відповідних статистичних показників і методів необхідно
знати особливості перелічених фондових цінних паперів.

Акція — цінний папір без установленого терміну обігу, який:
• засвідчує частку участі в статутному фонді акціонерного то-

вариства;
• підтверджує членство в акціонерному товаристві та право

участі в управлінні ним;
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• надає право на отримання частини прибутку у вигляді диві-
дендів;

• надає право на участь у розподілі майна в разі ліквідації ак-
ціонерного товариства.

Емісія акцій відбувається за таким принципом:
1) перший випуск — у розмірі статутного фонду (чи вартості

майна державного підприємства, яке приватизується шляхом
створення акціонерного товариства);

2) наступні випуски — після викупу попередніх за ціною, не
нижчою від номіналу, у розмірі, який не перевищує існуючого на
момент емісії акціонерного капіталу.

Акції можуть бути:
привілейованими (на суму не більш як 10% від статутного фо-

нду), за якими передбачено виплату гарантованих дивідендів та
пріоритетну участь у розподілі майна в разі ліквідації товариства,
але які не надають права управління товариством;

простими, за якими надається право управління акціонерним
товариством та право на отримання дивідендів за рахунок прибу-
тку після сплати податків, платежів до бюджету та процентів за
кредит.

Облігація — цінний папір, який засвідчує внесення його вла-
сником грошових коштів та підтверджує зобов’язання емітента
відшкодувати йому номінальну вартість цього цінного папера в
передбачений термін зі сплатою фіксованих процентів.

На стадії організації та становлення акціонерного товариства
головною проблемою є формування іміджу фірми, який поряд з
критеріями надійності та стабільності являє собою важливий фак-
тор, що сприятиме реалізації перших випусків цінних паперів. За
умови професійної компетентності та порядності засновників фі-
рми-емітента, кошти, які будуть отримані згідно з бізнес-планом
як невід’ємною складовою комплексу документів для одержання
дозволу на емісію цінних паперів мають бути спрямовані на роз-
виток фірми, що забезпечить отримання доходів власникам цін-
них паперів. Цей дохід:

має бути сплачений у вигляді фіксованих платежів власникам
привілейованих акцій та облігацій;

може бути сплачений у вигляді дивідендів власникам простих
акцій.

Різниця між цими двома видами виплат є домінуючою при ви-
борі форми фінансування проекту (інвестування):

позичені (під облігації) кошти слід в обумовлений термін по-
гасити з обов’язковою сплатою фіксованих процентів протягом
усього періоду дії облігації;

залучені (шляхом продажу акцій) кошти можуть використову-
ватись як завгодно довго без будь-якої компенсації власникам



360

акцій. Щоправда, коли цей період уже занадто довгий, то це при-
зводить до знецінення цінних паперів фірми, тобто до неможли-
вості її подальшого звертання до фондового ринку з приводу ін-
вестицій.

З огляду на потребу здійснення зазначених виплат з прибутку,
очікуваного в результаті реалізації інвестиційного проекту, доці-
льність капіталовкладень за бізнес-планом оцінюють:

емітент — для того, аби переконатися в можливості отриман-
ня достатнього прибутку для розрахунків за позиками;

інвестор — з метою вибору цінного паперу того типу, який
відповідає стратегії його поводження на ринку (збереження чи
примноження коштів).

Розглянемо методи, які використовуються першими і другими
для такого оцінювання.

Емітент для вибору найбільш ефективного проекту з низки за-
пропонованих порівнює планові витрати (ПВ) для реалізації пев-
ного проекту з виграшем, який цей проект обіцяє його фірмі.
Зробити це можна за допомогою добре відомих показників.

проекту)ження
-упровадчас(за

дохідчистий
Додатковий

  =
проекту)

мурахування(з
дохідчистий

Очікуваний
–

проекту)
урахування(без

дохідчистий
Очікуваний

;

проекту)ження
-упровадперіодна

пільгподаткових
мурахування(з

потікгрошовий
Додатковий

  = дохідчистий
Додатковий – нявідрахуван

йніАмортизаці  ;
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Середня   = 100×
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дохідчистийдодатковий

чнийCередньорі
;
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Простота та доступність наведених розрахунків, на жаль, мо-
жуть негативно позначитися на кінцевій оцінці певного проек-
ту — висновку щодо його прийняття чи відхилення. Це поясню-
ється ось чим:

1) не враховується зміна вартості грошей у часі (інфляція);
2) не враховуються можливі додаткові грошові потоки, які

можуть виникнути, коли закінчиться період окупності.
Справді, вартість грошей, а отже, і грошових показників з ча-

сом змінюється. Тому змінюватиметься й реальна вартість гро-
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шових потоків, які одержуватиме фірма від зроблених сьогодні
інвестицій. Переоцінювання вартості та коригування показників
доцільності капіталовкладень можна виконати двома способами.

1. Розрахунок чистої сучасної вартості ЧСВ.
ЧСВ = СВ – ПВ,

де СВ — сучасна вартість, ПВ — планові витрати.
Висновок про доцільність упровадження проекту робиться в

тому разі, якщо ЧСВ > 0.
Сучасна вартість майбутніх грошових потоків

CВ   =
( )NR+1

потоківгрошовихвартістьМайбутня ,

де R — дисконтна ставка; N — термін упровадження проекту (у
роках).

Дисконтна ставка при оцінюванні доцільності інвестицій має
дорівнювати тому рівню доходу, який мала б фірма при альтер-
нативному (тобто відмінному від того, що розглядається в проек-
ті) вкладанні коштів. Бо коли в разі реалізації проекту дохідність
буде нижчою, то краще використати інші напрямки вкладання
коштів. У межах фірми альтернативне вкладання — це розши-
рення виробництва без удосконалень, які пропонує інвестиційний
проект. І якщо ринок здатний прийняти додаткову продукцію, то
дисконтною ставкою для розрахунку СВ буде останній звітний
рівень прибутковості капіталу фірми (рівень рентабельності).

2. Розрахунок внутрішньої ставки дохідності (ВСД).
Ідеться про встановлення такої ставки дисконту, при якій

СВ = ПВ      або      ЧСВ = 0.
Використовується цей метод так:
1) наперед задається значення граничної ставки, тобто такий

рівень прибутковості проекту, який неодмінно має бути досягне-
ний (у протилежному випадку проект відхиляється); при цьому
необхідно враховувати як можливості підприємства, так і ринко-
ву кон’юнктуру, але на практиці гранична ставка не буває ниж-
чою за фактичний рівень рентабельності;

2) прогнозуються майбутні грошові потоки;
3) обчислюється ВСД та порівнюється з граничною ставкою.
Наприклад, необхідно з’ясувати доцільність проекту, який по-

требує для впровадження ПВ у сумі 20555 тис. грн. і обіцяє про-
тягом шести років щороку мати додаткові грошові потоки в роз-
мірі 5 млн грн. за граничної ставки 10%.

Починаємо з формули розрахунку сучасної вартості:

CВ   =
( )NR+1

потоківгрошовихвартістьМайбутня ,
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для якої тепер невідомим є R:

( )∑
+

=
6

1
61

500020555
R

.

Це рівняння розв’язується за допомогою таблиці анюїтетів, в
якій знаходимо R = 12% > 10% (гранична ставка). Отже, проект
приймається.

За допомогою запропонованих методів ми зробили вибір про-
екту з погляду його доцільності (дохідності). Але в ринковій еко-
номіці прийняття рішення буде необґрунтованим без урахування
іншої складової будь-якої операції — її ризикованості. Який ри-
зик і як необхідно взяти до уваги при оцінюванні інвестиційних
проектів?

Цей ризик пов’язаний з розрахунками використаних для оці-
нювання показників, до яких входить процентна ставка R. Її рі-
вень був узятий умовно, на підставі теоретичних припущень.
Зрозуміло, що фактичний рівень дисконтної ставки протягом пе-
ріоду впровадження проекту буде різний і напевне відрізняти-
меться від узятого для розрахунків. Той проект, показники якого
більшою мірою перебувають під впливом зміни R, і буде більш
ризикованим. Тобто, достатньо оцінити коливання (варіацію),
наприклад, ЧСВ під впливом зміни R, щоб зробити висновок про
ризикованість поданих до розгляду проектів.

Такий метод називають аналізом чутливості реагування. Щоб
пояснити правила його використання, розглянемо такий приклад.
До розгляду запропоновано два проекти:

1) проект А з ПВ = 1600 тис. грн., який передбачає додаткові
грошові потоки: протягом першого року — 1000 тис. грн., протя-
гом другого — 1500 тис. грн.

2) проект В з ПВ = 1600 тис. грн. і додатковими грошовими
потоками: протягом першого року — 1800 тис. грн., протягом
другого — 700 тис. грн.

Потрібно оцінити ризикованість проектів при R1 = 10% та
R2 = 12%.

Обчислимо ЧСВ для обох значень R:

R = 10% R = 12%
A 549 489
B 615 565

За проектом А відмінності між ЧСВ становлять 11%, а за про-
ектом В — 8%. Тобто, проект А більш чутливо реагує на зміну
дисконтної ставки, а отже, — він і ризикованіший, ніж проект В.

Наведені розрахунки, необхідні емітенту, не є достатніми для
інвестора. Адже останній, вибираючи цінні папери для купівлі,
цікавиться не стільки ефективністю інвестиційного проекту, на
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який підуть його гроші, скільки ефективністю роботи фірми в ці-
лому (від чого, зрештою, і залежатимуть майбутні доходи інвесто-
ра). Для такої оцінки слугує, як правило, необхідна ставка доходу
(вартість капіталу), що являє собою той мінімальний майбутній
дохід, на який погоджується інвестор, купуючи цінні папери.

Ураховуючи зворотний зв’язок між дохідністю та надійністю,
інвестор погоджується на низьку необхідну ставку доходу (тобто
на низькодохідні цінні папери) в тому разі, якщо в емітента дохо-
ди останнім часом стабільно зростають і він має низьку заборго-
ваність та добру фінансову репутацію. У противному разі — зна-
чні зміни (варіації) грошових потоків, висока заборгованість та
погана фінансова репутація — емітентові доведеться пропонува-
ти високу ставку доходу, щоб знайти покупця на свої цінні папе-
ри. Тобто за високої вартості капіталу можна чекати низької оці-
нки якості (надійності) цінних паперів, а за низької — навпаки.

Проте фірма не може суб’єктивно встановити значення майбу-
тньої вартості капіталу, оскільки фактори, які на нього впливають,
відомі як емітентам, так і інвесторам. Головні серед них такі:

• ризикованість доходів, що зумовлюється специфікою сфери
бізнесу, в якому діє фірма;

• частка заборгованості в структурі капіталу (фінансовий ліве-
ридж);

• фінансова сталість фірми, однією з характеристик якої є ди-
відендна політика;

• ринкова оцінка цінних паперів фірми, тобто вплив кон’юнк-
турних факторів.

Вплив галузевого ринку та кон’юнктурних факторів установ-
люється в ході маркетингових досліджень, про які йшлося в по-
передньому розділі. Водночас уміле використання фінансового
лівериджу та дивідендної політики свідчить про якість фінансо-
вого менеджменту фірми і можуть бути оцінені за допомогою
статистичних методів.

Використовуючи не власні гроші, фірма буде одержувати при-
буток лише в тому разі, коли віддача від них перевищуватиме
плату за користування ними у вигляді фіксованих виплат власни-
кам облігацій та привілейованих акцій. З огляду на досвід функ-
ціонування фінансового ринку вважається, що цього можна дося-
гти, якщо структура капіталу не перевищує 40%:

капіталу
Cтруктура  =

капітал
Власний
капітал

Позичений

 = 100×

+
+

+

прибутокенийНерозподіл
номіналомнадакційціни

ринковоїяПеревищеннакцій
простихвартістьНомінальна

акційваних
-привілейо таоблігацій

вартістьНомінальна

.
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У разі зростання структури капіталу (до 40%) акціонери діс-
тають змогу одержувати додатковий прибуток, не вкладаючи у
фірму власних коштів понад сплачені за прості акції. Вплив тако-
го способу — залучення фінансового лівериджу — для одержан-
ня додаткового прибутку вимірюється показником:

(DFL)лівериджу
офінансовогРівень  =

податківсплатидофірмидоходівЗміна
акціюоднунадоходівЗміна .

Вплив дивідендної політики фірми на вартість капіталу дво-
значний. З одного боку, вона перебуває в обернено пропорційній
залежності від суми сплачуваних дивідендів: чим більша ця сума,
тим менші вимоги до рівня обіцяної необхідної ставки доходу
ставить інвестор. Фірма може встановлювати зазначений рівень
низьким, підтримуючи тим самим високий імідж щодо своєї на-
дійності. З іншого боку, високі дивіденди можливі лише за умови
високої структури капіталу (незначна кількість акціонерів не мо-
же забезпечити необхідного фінансування фірмі, а тому дово-
диться звертатися за позиками). Що ж до реалізації в такому разі
нових емісій цінних паперів, то вона можлива лише за високої
необхідної ставки доходу. Аби уникнути потреби підвищувати
структуру і вартість капіталу, акціонерні товариства часто випла-
чують дивіденди акціями або обмінюють старі акції на нові ме-
тодом їх поділу (акціонер одержує дві нові акції замість однієї
старої).

Якими ж правилами повинна керуватися в такому разі друга
категорія учасників фондового ринку — інвестори? І чи існують
такі правила взагалі?

Відомий банкір Дж. П. Морган на прохання дати прогноз щодо
поводження фондового ринку відповів: «Він коливатиметься». Це
був не лише прояв обережності — банкір знав, що це єдине тверд-
ження про ринок, яке можна довести. То чи можна, спираючись на
таку хитку тезу, робити висновки з приводу вкладення грошей у
цінні папери? Уміло скориставшись статистичними методами ана-
лізу, можна дістати позитивну відповідь на це запитання.

З огляду на те, що досі в Україні розвивається насамперед ри-
нок акцій, розглянемо застосування статистичних методів та по-
казників до цього сегменту фондового ринку.

Треба запам’ятати на початку головне: акції, яку б ви воліли
купити, взагалі не існує! Бо вам потрібна акція:

• абсолютно надійна;
• за якою виплачується вагомий дивіденд;
• курсова вартість якої зростає.
Існує багато акцій, які можуть задовольнити одну з ваших ви-

мог. Але жодна акція не задовольнить усіх трьох. Справді, якщо
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вам необхідна надійність, то слід відмовитися від сподівання на
сенсаційне зростання її вартості, а коли маєте намір примножити
капітал, то мають бути готові йти на значно більший ризик.

Чи можна, принаймні частково, розв’язати ці проблеми? Так,
якщо придбати і надійні, і дохідні акції. Але, зрозуміло, відповід-
не рішення потребує вкладення більшої суми коштів. І коли юри-
дичні особи — банки, фірми, компанії — мають такі кошти, то
фізичні особи обмежені в можливостях створення власного пор-
тфеля цінних паперів (так називають сукупність усіх цінних па-
перів, які належать одному вкладникові). Для надання допомоги
непрофесіональним інвесторам з обмеженими капіталами на рин-
ку діють фінансові посередники. До них звертаються, коли необ-
хідно: одержати кваліфіковану пораду; видати доручення інвес-
тиційному менеджеру; виконати інвестування від імені клієнта.

Це може бути банк, товариство або фінансова компанія. Голо-
вний напрямок діяльності фінансових посередників (за винятком
банків, про які докладніше йтиметься в наступному підрозділі)
полягає в комплектуванні власного портфеля цінних паперів,
співвласником якого, відповідно до вкладених коштів, є кожний
клієнт. Тобто, цей клієнт отримуватиме прибуток завдяки дохо-
дам від цінних паперів та операцій з ними всього портфеля фі-
нансового посередника.

Але кожний клієнт фінансового посередника має стежити за
діяльністю останнього з такою метою:

• бути певним щодо кваліфікованого та ефективного управління
своїми грошима, діючи за принципом «довіряй, але й перевіряй»;

• завдяки знанням та досвіду, набутим у процесі такої роботи,
навчитися самостійно приймати рішення щодо операцій на фондо-
вому ринку, а також самостійно купувати акції і завдяки цьому уни-
кнути необхідності сплачувати комісійні фінансовому посереднику.

Але в останньому разі інвестор потребує інформації двох видів:
♦ узагальнюючої, яка характеризує кон’юнктуру конкретного

сегменту ринку (стан, тенденції розвитку та їх прогноз);
♦ конкретної, що характеризує кількох учасників ринку, з

яких цей клієнт має намір вибрати собі майбутнього партнера.
У країнах з розвиненою економікою, зі сталими ринковими від-

носинами немає жодних перешкод для одержання такої інформації.
По-перше, існує закон, який зобов’язує кожного суб’єкта ринку

публікувати певну інформацію про свою діяльність або періодич-
но (баланси, звіти про прибутки та збитки, бізнес-плани), або за
певних обставин (емісія цінних паперів, реорганізація, ліквідація).

По-друге, суб’єкти ринку зацікавлені надати про себе додат-
кову інформацію будь-якому потенційному партнеру, причому
обов’язково правдиву інформацію, оскільки передбачено судову
відповідальність за дефомацію.
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По-третє, функціонує широке коло фінансових аналітиків, які
публікують чи надають на окреме прохання не тільки інформацію,
а й кваліфіковану оцінку певної ситуації чи суб’єкта ринку.

По-четверте, кожний суб’єкт ринку розуміє: без вивчення
інформації про партнера вступати в ділові стосунки з ним не мо-
жна, і коли самостійно оцінити ситуацію не вдається, слід звер-
нутися до фінансового посередника.

І останнє: кожен розуміє, що гроші не падають з неба і не ро-
стуть на деревах, а тому кожна обіцянка партнера має бути гара-
нтована планом відповідних дій, при порушенні яких партнер не-
стиме відповідальність.

Сьогодні, на жаль, маємо в Україні протилежну ситуацію.
Справді, хоча й існує закон про публікацію даних, що стосуються
емітента при емісії цінних паперів, проте правдивість цієї інфор-
мації не перевіряє ніхто, а публікувати плани про використання
залучених коштів закон і зовсім не передбачає. Отже, цінність
такої інформації як гарантії майбутнього виконання зобов’язань з
цінних паперів практично дорівнює нулю. Те саме можна сказати
і про звіти, що подаються на зібрання акціонерів та до державних
органів влади: недоліки наших законів дають змогу вести «по-
двійну» бухгалтерію, використовуючи різні розрахунки для влас-
ного користування і для стороннього ока. Що ж до перевірок, то
вони проводяться «власними» аудиторами з відповідними висно-
вками, а тому на більшу довіру заслуговують матеріали аналіти-
ків, газет та інших періодичних видань, в яких редакції подають
свої прогнози про надійність суб’єктів фондового ринку.

Виходитимемо все ж із того, що в Україні поступово сформу-
ється цивілізований фондовий ринок, діяльність якого супрово-
джуватиметься появою необхідної інформації, і тоді кожний ма-
тиме змогу самостійно зробити вибір інвестора, який відповіда-
тиме його вимогам або, як кажуть, буде для нього привабливим.

У світовій практиці підприємства оцінюють з погляду надійно-
сті, стійкості та дохідності, аналізуючи головні показники їх інве-
стиційної привабливості. Оцінюючи підприємство, що привати-
зується, інвестори намагаються встановити його теперішню і
майбутню привабливість відносно інших об’єктів. Інвестування в
Україні — доволі складний процес, що пояснюється масовим ха-
рактером приватизації, тобто необхідністю пошуку привабливого
об’єкта серед великого їх розмаїття. І. О. Бланк запропонував таку
послідовність оцінювання інвестиційної привабливості об’єктів:

на 1-му етапі оцінюється інвестиційна привабливість регіонів;
на 2-му — галузей;
на 3-му — галузей у складі регіонів;
на 4-му — підприємств із галузей і регіонів, дібраних на попе-

редніх трьох етапах.
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Щоб аналізувати й прогнозувати складні системи, до яких на-
лежить і розглядуваний процес інвестування, доцільно систему
поділяти на підсистеми. Такі підсистеми об’єднують об’єкти, про-
цеси та явища, що характеризуються схожими тенденціями й фор-
муються під впливом однакових факторів. Тому параметри підсис-
тем є стійкішими, ніж параметри системи в цілому, що дає змогу
діставати доведені висновки й складати обґрунтовані прогнози.

Систему оцінювання інвестиційної привабливості за методи-
кою І. О. Бланка ілюструє табл. 18.2.

Таблиця 18.2

Об’єкт оцінювання Блоки підсистем показників

Регіон

1. Загальноекономічний розвиток
2. Розвиток виробничої інфраструктури
3. Демографічний стан
4. Розвиток ринкових відносин і комерційної
    інфраструктури
5. Інвестиційні регіональні ризики

Галузь

1. Макроекономічна характеристика
2. Технологічна характеристика
3. Характеристика ринку продукції
4. Економічні результати діяльності
5. Інвестиційні галузеві ризики

Галузь у складі регіону Комбінаційне групування з показників регіональ-
ної і галузевої оцінки

Підприємство
1. Ліквідність
2. Платоспроможність
3. Рентабельність
4. Ділова активність

Набори показників, що входять до складу кожного блоку, не є
чимось сталим, так само як і перелік блоків окремих етапів оцін-
ки інвестиційної привабливості. Відмінності за різними методи-
ками стосуються, насамперед, показників оцінки підприємств.

Зокрема, одна з таких методик розроблена згідно з вимогами
ASC (International Accounting Standards Committee), використовує
показники, об’єднані в такі групи:

• показники оцінки майнового стану об’єкта, що інвестується
(частка активної частини основних засобів, коефіцієнти зносу,
оновлення і вибуття основних засобів);

• показники оцінювання фінансової стійкості (платоспромож-
ності) об’єкта, що інвестується (надлишок або нестача власних
довгострокових та середньострокових позикових чи основних
джерел формування запасів і витрат, надлишок або нестача влас-
них оборотних коштів, показник робочого капіталу, коефіцієнти
незалежності, фінансування, фінансової стійкості, показник фі-
нансового лівериджу);
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• показники оцінювання ліквідності активів об’єкта, що інвес-
тується (поточний або загальний коефіцієнт покриття, коефіцієн-
ти співвідношення кредиторської та дебіторської заборгованості,
абсолютної ліквідності, покриття періодичних виплат, показник
норми грошових резервів);

• показники оцінки прибутковості інвестиційного проекту
(коефіцієнти прибутковості інвестицій, прибутковості власного
капіталу, експлуатаційних витрат, прибутковості активів, опера-
ційна рентабельність продажу);

• показники оцінки ділової активності об’єкта, що інвестуєть-
ся (продуктивність праці, оборотність оборотних коштів, у тому
числі у розрахунках, оборотність виробничих запасів, власного та
основного капіталу);

• показники оцінки ринкової активності інвестиційного проекту (ди-
віденд на одну акцію, коефіцієнт цінності акції, рентабельність акції).

Показникам, залежно від їх вагомості, присвоюють відповідні
числові значення. Вагомість може бути визначена опитуванням
експертів і є похідною від часу, конкретної політичної, соціальної
ситуації, інших факторів.

Це дозволяє визначити рейтинг підприємств відповідно до їх
інвестиційної привабливості. Для визначення рейтингу підпри-
ємств на основі інтегральних показників, розрахованих на базі
системи показників фінансово-економічного стану, застосовують
статистичні методи, зокрема метод багатовимірних середніх.

У деяких випадках пропонується розподіл підприємств за класа-
ми інвестиційної привабливості. Далі наводиться один із прикладів
такого підходу, згідно з яким підприємства відносять до відповід-
них класів за зменшенням рейтингу інвестиційної привабливості:

Клас 1-й. Підприємства найвищого класу. Мають доступ до
альтернативних фінансових джерел (ринків), що гарантується
стабільним економічним станом. Мають стабільний приплив го-
тівки по відношенню до зобов’язань. Зведений баланс забезпечує
реальний захист активів.

Клас 2-й. Підприємства високого класу. Мають доступ до фі-
нансових ринків, але трохи менший, ніж підприємства 1-го класу.
Грошовий потік стабільний.

Клас 3-й. Підприємства, клас яких вищий за середній. Мають
доступ до альтернативних фінансових ринків, який може знижу-
ватись у періоди економічних невизначень та спадів.

Клас 4-й. Підприємства середнього класу. Доступ до фінансо-
вих ринків обмежений, навіть у періоди сприятливої економічної
ситуації. Грошовому потоку притаманні значні коливання, що
може обмежити платоспроможність.

Клас 5-й. Підприємства ризикового класу. Виконання зо-
бов’язань значною мірою залежить від активів. Обмежені грошо-
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вий потік та захист активів. Можливості розвитку і поліпшення
фінансово-економічного стану лишаються невизначеними.

Зауважимо, що виконати такий докладний аналіз, який нази-
вають традиційним фундаментальним, окремому інвесторові й
навіть аналітикові фінансового посередника не завжди під силу,
та й часу така робота потребує дужу багато. А реагувати на змі-
ни, що відбуваються на фондовому ринку, слід оперативно.

Для прийняття оперативних рішень користуються інформацією
про операції на фондовому ринку та про взаємостосунки суб’єктів
ринку з приводу виплати дивідендів. У цьому разі можна скорис-
татися так званим традиційним технічним (графічним) аналізом.
Він базується на такому припущенні: будь-які фактори, що впли-
вають на ринок — стихійні лиха чи зміни економічної політики —
знаходять своє віддзеркалення в зміні цін фондового ринку.

Для характеристики відповідних змін використовують здебі-
льшого біржові індекси (середні індекси цін цінних паперів), се-
ред яких найбільш відомий індекс Доу-Джонса Нью-йоркської
фондової біржі. Не торкаючись методики розрахунків біржових
індексів, зазначимо, що вони дають змогу:

• оцінити стан економіки країни;
• проаналізувати динаміку (тобто встановити тенденції зміни)

цін на фондовому ринку;
• базуючись на виявлених тенденціях, розробити прогноз змі-

ни цін на фондовому ринку.
Такий прогноз можливий, звісно, лише за умови, що різких

змін в економіці та політиці не буде.
Найпростіше скористатися традиційним технічним аналізом

для прийняття рішень, побудувавши та розглянувши просту діаг-
раму, яка характеризує зміну цін.

Рис. 18.1. Динаміка цін цінних паперів певної групи
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Наближення графіка до ліній тренду сигналізує про найсприят-
ливіший момент для продажу (якщо тренд знижується) або купівлі
(якщо тренд зростає) акцій. При цьому можна зіставити рівні цін з
часом проведення операцій, днями тижня чи сезонним фактором.
Коли ускладнити графік, поповнивши його інформацією про обся-
ги продажу, удається виконати й глибший аналіз ситуації.

Графічний аналіз — засіб обґрунтувати момент проведення
операції, проте він не дає змоги встановити, щодо якої акції цю
операцію слід застосувати. Для вибору акції можна поряд з опи-
саним традиційним скористатися сучасним технічним аналізом,
який передбачає порівняльний аналіз динаміки та варіації показ-
ників ринку щодо певного набору цінних паперів, з якого цей ви-
бір потрібно зробити.

Уважається за доцільне купувати акції, щодо яких протягом
попереднього періоду спостерігалися такі закономірності:

1. Сталий рівень показників:

)акціонерівсеред
ні розподілебулиякі

доходів,(процент
доходівКоефіцієнт

 =
акціюоднунарозрахункуу
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акціюоднуна

дивідендівВиплачено
;
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Дивідендна  =

акціїцінаРинкова
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 рокупочатокна
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2. Незначна варіація цін та інших показників ринку (для її оці-
нювання застосовують середнє квадратичне відхилення та коефі-
цієнт варіації).

При купівлі кількох видів цінних паперів з метою комплекту-
вання портфеля для зниження ризикованості вкладень, крім рівнів
доходності та ризикованості окремих видів акцій, до уваги слід
брати рівень впливу на них одних і тих самих факторів. Напри-
клад, курси акцій нафтодобувних, нафтопереробних, металургій-
них та автомобільних фірм пов’язані прямою залежністю. Або, як
сказали б математики, коливаються в одній фазі. Водночас курси
акцій венчурних компаній, які виробляють сучасне високотехнічне
устаткування, а також електротехнічних та залізничних компаній
коливаються щодо названих раніше в різних фазах.

Якщо не враховувати фазу коливань і скомплектувати порт-
фель з акцій, які мають однакову фазу коливань, то замість зме-
ншення ризику можна досягти його збільшення. Для виявлення
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відмінностей фаз застосовують коефіцієнт кореляції, що оцінює
ступінь збігу змін показників, які відносять до різних явищ.

Купуючи акцію, необхідно вміти відрізнити ринкову ціну, за
якою продавець пропонує конкретну акцію, від її реальної ціни,
що відповідає розміру майбутніх дисконтованих грошових пото-
ків (МДГП). Здебільшого ці відмінності невеликі, але в разі про-
ведення спекулятивних операцій на фондовій біржі або під час
періодів підйому чи спаду в економіці відмінності можуть става-
ти значними, і їх слід уміти встановлювати.

Номінальна ціна акції зумовлена вартістю проекту, який має
намір профінансувати емітент. Ринкова ціна в момент емісії
встановлюється на базі МДГП із бізнес-плану. Надалі ціна акції
змінюватиметься під впливом як результатів фінансово-госпо-
дарської діяльності фірм, так і факторів ринку. Проте фактори
ринку впливають на всі акції одного виду. А тому різниця в рів-
нях цін саме й зумовлюватиметься досягнутими фірмою резуль-
татами, що знайде відгук у таких показниках:

• рівень сплачуваних доходів;
• темпи приросту дивідендів;
• рівень дисконтної ставки (який береться до уваги інвестором

для компенсації ризику при вкладанні коштів у цю фірму і який
емітент має забезпечити).

Вплив кожного з цих факторів на ціну акції враховується так:
1. Рівень сплачуваних дивідендів:

ставкаДисконтна
акціюоднунадивідендіввиплаченихСумаакціїЦіна = .

2. Темпи приросту дивідендів:

дивідендів
виплаченихСума  × дивідендів

зростанняТемпи

акціїЦіна =
ставка

Дисконтна – дивідендів
приростуТемпи

.

Але найскладнішим є завдання встановлення рівня дисконтної
ставки, адекватної ризику операції. Емітент цей ризик уже оці-
нив, установивши відповідну дисконтну ставку при оцінюванні
ефективності проектів, про що докладно йшлося раніше. Дискон-
тна ставка ризику купівлі певної акції формується під впливом
двох груп факторів:

1) ризику фінансового ринку в цілому;
2) ризику конкретного емітента.
Перший — диверсифікований — ризик ураховується усеред-

неними показниками дохідності ринку на підставі прямо пропор-
ційної залежності між дохідністю і ризиком. Другий — недивер-
сифікований, притаманний емітенту — ризик вимірюється від-
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хиленням дохідності конкретної акції порівняно з дохідністю ри-
нку. Найпоширенішим методом, який ураховує ці два ризики, є
метод МОКА — модель оцінювання капітальних активів. Позна-
чимо sR  дисконтну ставку для розрахунку ціни конкретної прос-
тої акції. Тоді

( )rmfs RKRR −β+= ,

де fR — безпечна ставка дохідності (звичайно це дохідність за
державними короткотерміновими зобов’язаннями); mK — дохід-
ність ринку (установлюється за допомогою фондових індексів);
β — коефіцієнт, який характеризує реакцію (чутливість) акцій на
зміну ринкової ситуації;

ринкуДохідність
акційДoхідність

=β .

Зауважимо проте, що sR  не є тією величиною, яку можна під-
ставити у формули для обчислення реальної ціни акції. Адже вона
не являє собою показник вартості капіталу, який, як уже зазнача-
лося, і є тим рівнем дохідності, на який погоджується інвестор, ку-
пуючи цінні папери, оскільки стосується лише частини капіталу.

Пригадаємо, що капітал фірми включає:
Позичений
капітал

1) позичені кошти (у тому числі під
облігації з фіксованим процентом);

2) привілейовані акції;
Власний
капітал

3) залучені кошти (акціонерний капі-
тал);

4) нерозподілений прибуток за звітний
період.

Зрозуміло, що необхідний рівень дохідності для кожної час-
тини капіталу буде різний, а тому і вартість капіталу являтиме
собою осереднений показник.

Розглянемо розрахунок і зміну вартості капіталу докладніше
на умовному прикладі.

Для позиченого капіталу необхідний рівень дохідності відо-
мий позичальнику наперед і записаний на самому цінному папе-
рі. Для нашого прикладу це 6% за облігаціями і 10,3% за приві-
лейованими акціями. Для простих акцій фірми це ставка Rs, яка в
нашому прикладі, за розрахунками методом МОКА, дорівнює
13,4%. Той самий рівень дохідності керівництво фірми має гара-
нтувати і щодо нерозподіленої частини прибутку. Адже інакше
акціонери вимагатимуть отримати його весь за дивідендами на
акції, щоб уже самим шукати шляхи використання цих грошей з
не меншою віддачею, ніж за акціями фірми.
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Капітал фірми розподілений так:
• позичені кошти — 754 млн грн., або 45%;
• привілейовані акції — 40 млн грн., або 2%;
• власний капітал — 896 млн грн., або 53%.
Виходячи з цього обчислюємо таку середньозважену вар-

тість капіталу:

%0,10=⋅+⋅+⋅=
1690

89613,44010,37546СЗВК .

Це і є той рівень дисконтної ставки, який бажано використо-
вувати при розрахунках реальної ціни акцій.

Прийняти рішення про продаж акцій не менш складно, ніж
розв’язати проблему їх купівлі. Зміни — спільний знаменник усіх
подій життя. Вони можуть впливати і впливають на цінність ін-
вестицій. Це — безперечний факт, а отже, те, що варто було ку-
пити минулого року, можна ще краще продати в цьому році. Зві-
дси випливає важлива рекомендація кожному інвесторові:
потрібно не менш як один раз на рік об’єктивно проаналізувати
свої вклади і відповісти на запитання: «Якби в мене були гроші,
чи купив би я цю акцію за сьогоднішніми цінами?» І в разі запе-
речної відповіді слід подумати про її продаж, навіть якщо це за-
вдасть збитків (особливо в такому разі).

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. Що таке оцінка доцільності капіталовкладень?
2. Методи ЧСВ та ВСД можуть давати різні результати щодо прийн-

яття чи відхилення проектів. Поясніть.
3. Як зміна вартості капіталу впливає на вартість фірми?
4. Назвіть дві галузі з високою та 2-3 з низькою структурою капіта-

лу. Чим об’єктивно пояснюється існування таких відмінностей?
5. Яку інформацію можна дістати зі звіту про доходи та з балансу?
6. На що повинен звернути увагу аналітик у фінансових звітах, аби

впевнитися, що наведені там фінансові показники відповідають дійсності?
7. Як диверсифікація зменшує ризик?
8. Чому ринок є мірою диверсифікованого ризику?
9. Які дані потрібні для оцінювання акцій?
10. Чому існують відмінності між розрахунковими (реальними) та

ринковими цінами акцій?
11. Чому вартість капіталу, одержаного завдяки випуску привілейо-

ваних акцій, як правило, нижча, ніж від випуску простих акцій?
12. Грошові потоки проекту, що пропонується, такі:
рік І — 200 млн грн.;
рік ІІ — 400 млн грн.;
рік ІІІ — 600 млн грн.;
рік IV — 500 млн грн.;
рік V — 1000 млн грн.
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Первинні інвестиції в проект становлять 1400 млн грн. Чи буде при-
йнятий проект, якщо нормативний термін окупності має не перевищу-
вати трьох років?

13. Використовуючи умови попереднього завдання, оцініть доціль-
ність упровадження проекту за допомогою ЧСВ (ставку дисконту взято
на рівні 12%).

14. Відповісти на запитання попереднього завдання, використовую-
чи ВСД та граничну ставку 14%.

15. Чистий дохід компанії зріс із 100 тис. грн. до 200 тис. грн., а до-
хід у розрахунку на одну акцію — з 1 грн. до 2,5 грн. Обчисліть фінан-
совий ліверидж компанії і поясніть, що це означає.

16. Акції однієї фірми з β = 1,2 продають по 50 грн. За поточний рік
за ними було виплачено дивіденд у 2,5 грн. З розрахунку на стабільний
розвиток фірми передбачається, що через рік акція коштуватиме 54 грн.
Якщо сьогодні безпечна ставка 7%, а дохідність ринку 13%, то чи ку-
пили б ви цю акцію?

17. У балансі фірми записано:
• позика — 500 тис. грн.;
• акціонерний капітал — 1000 тис. грн.
Обчисліть СЗВК, якщо вартість капіталу від облігацій 10%, а від

простих акцій — 12%.

18.4. Статистика кредитної діяльності

Розширення господарської самостійності підприємств карди-
нально змінює характер управлінських рішень, спрямовуючи їх
до вищої ефективності і результативності. Головною метою фун-
кціонування підприємств стає досягнення таких фінансових ре-
зультатів, які сприяють вирішенню стратегічних завдань і забез-
печенню фінансової стійкості.

Результативність діяльності підприємств залежить від бага-
тьох факторів, і насамперед — від ефективного використання фі-
нансових ресурсів, у тому числі кредитів для здійснення поточної
діяльності.

У загальному вигляді кредитні ресурси є матеріальними носі-
ями економічних відносин, які виникають між суб’єктами креди-
тних угод з приводу перерозподілу вартості на засадах повернен-
ня, терміновості та платності.

Зміст цього положення диференціюється залежно від сфери
застосування. Головні джерела кредитних ресурсів, що формують
місткість кредитного ринку, такі: установи банківської системи,
господарюючі суб’єкти, посередники фондового ринку, кредит-
но-фінансові установи небанківського типу.

Кредитні ресурси економіки держави (позиковий фонд краї-
ни) — це грошові кошти, які акумулюються Національним бан-
ком і використовуються ним для надання позик державі та комер-
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ційним банкам з метою забезпечення пропорційного розвитку й
підвищення ефективності суспільного виробництва. Їх обсяг за-
лежить від обсягу грошових нагромаджень, системи розподілу та
перерозподілу грошових доходів, цінової політики, економічної
кон’юнктури тощо. Важливою передумовою ефективного управ-
ління кредитною діяльністю є статистична характеристика обсягу
і структури кредитних ресурсів основних господарюючих
суб’єктів — комерційних банків і підприємств.

Кредитні операції банків — це вид активних операцій комер-
ційних банків, пов’язаних із наданням клієнтам позик. В основу
кредитних операцій покладено економічні відносини, що вини-
кають між кредитором і позичальником з приводу одержання
останнім позики на умовах повернення в певний строк зі сплатою
процентів.

Банківський кредит надається банками в грошовій формі під-
приємствам, установам, населенню, державі.

Згідно з принципами кредитування формулюються відповідні
завдання банківської статистики.

Принцип Завдання статистики

1. Строковості — позика має бути
повернена позичальником банку в за-
здалегідь обумовлений строк.

1. Контроль строків повернення по-
зик, визначення розмірів простроче-
ної заборгованості, порівняння її з
коштами на рахунках клієнтів.
2. Аналіз оборотності позик.

2. Забезпеченості позик — потрібний
захист інтересів банку і недопущення
збитків від неповернення боргу через
неплатоспроможність позичальника.

Оцінка кредитоспроможності
клієнтів

3. Платності — за користування по-
зикою встановлюється процентна
плата. Рівень процентних ставок, що
встановлюється комерційним бан-
ком, залежить від терміну користу-
вання позикою і від ступеня ризику,
що виникає у зв’язку з кредитною
операцією.

1. Аналіз складу і динаміки процент-
них ставок.
2. Аналіз формування прибутку за
рахунок процентних ставок і обсягів
позик.
3. Аналіз ролі кредитної діяльності у
формуванні прибутку і прибутковості
банківської діяльності

У процесі аналізу кредитної діяльності вдаються до групувань
за такими ознаками:

Позичальники.
Строки надання кредитів.
Наявність та характер забезпечення позики.
Ступень ризику кредитів.
Об’єкти кредитування.
Інформаційно-аналітичне забезпечення управління кредитної

діяльності банків включає такі показники.
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1. Кредитовий оборот загальний КОзаг, у тому числі за рахун-
ком прострочених позик КОпр.

2. Залишок позик загальний Ззаг, у тому числі за рахунком про-
строчених позик Зпр; на початок періоду Зп, на кінець періоду (Зк).

3. Видача позик В.
Балансовий зв’язок між цими показниками: Зп + В = КО + Зк.
На підставі цих абсолютних показників обчислюють відносні

показники.
1. Середній залишок позик за певний період часу З .
2. Частка несвоєчасно повернутих позик у загальному обсязі

погашених позик:

100
3

.
ΑΓ

ΠΡ
ΠΡΚΟ ΚΟ

ΚΟ
=d .

3. Частка простроченої заборгованості в загальному обсязі за-
боргованості:

100
З
З

3
.З

ΑΓ

ΠΡ
ΠΡ =d .

Рівень оборотності позики вимірюється двома показниками:
кількістю оборотів, які здійснила позика за певний період, та се-
редньою тривалістю користування позикою. Кількість оборотів
позики V, або швидкість обороту, визначається за формулою:

З
ΚΟ=V .

Тривалість користування короткостроковою позикою, або час
обороту t, визначається за формулою:

ΚΟ
⋅= ДЗt .

Для аналізу оборотності кредитів використовують різні статис-
тичні методи і прийоми. Характеристики швидкості оборотності
кредиту за окремими банківськими закладами або господарськими
організаціями можна дістати за допомогою показників динамічного
ряду: темпів зростання та приросту, абсолютного приросту і т. ін.

Швидкість обороту позики за групами клієнтів досліджують
індексним методом, зокрема з допомогою індексів середніх вели-
чин — змінного, фіксованого складу та структурних зрушень.

Факторами, які формують динаміку кредитового обороту, є
швидкість обороту кредитів та середні залишки позик. Абсолют-
на величина зміни кредитового обороту за рахунок динаміки
швидкості обороту кредитів визначається за формулою:

( ) 101 ЗVVv −=∆ΚΟ ,
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а за рахунок  динаміки середніх позик — за формулою

( ) 001З ЗЗ V−=∆ΚΟ ,
Водночас фактором, який впливає на швидкість обороту кре-

дитної маси, є динаміка кредитового обороту та середніх залиш-
ків позик.

1

01

З
ΚΟ−ΚΟ

=∆ ΚΟV ,

0

0

1

0
З ЗЗ

ΚΟ
−

ΚΟ
=∆V .

За надані послуги у вигляді позики клієнти вносять плату у
вигляді процентної ставки. Це ціна позикового капіталу, яка фо-
рмується на фінансовому ринку. Цінова політика банку зумовлю-
ється такими факторами: тип послуги, ставка за кредитами, уста-
новлена банком, нормативні вимоги (ставки) НБУ, ціни, що
встановлюються конкурентами, фінансові потреби банку, вартість
його продуктів та послуг, рівень і характер попиту споживачів.

Кількісним вираженням банківського процента є ставка, що
являє собою відношення суми коштів, яка сплачується у вигляді
процента, до суми позики.

Статистика вивчає формування процентної ставки під впливом
основних факторів, досліджує її динаміку та здійснює прогнозу-
вання.

Процентна ставка зазнає впливу передусім попиту і пропози-
ції на позиковий капітал. Підвищення попиту відповідно підви-
щує ціну і навпаки. Другим важливим чинником є інфляція. При
зростанні інфляції зростають і процентні ставки, оскільки ін-
фляція знецінює гроші.

Одним з визначальних факторів є також облікова ставка Націо-
нального банку України.

За допомогою статистичних методів вивчаються динаміка
процентних ставок під впливом основних факторів, а також
вплив на динаміку доходів банку динаміки обсягу позик і проце-
нтних ставок.

Важливим фактором ефективної кредитної діяльності банку є
статистичне забезпечення контролю з боку банку за виконанням
умов кредитного договору, особливо своєчасності сплати позичаль-
ником чергових внесків на погашення позики і процентів за нею.

Для запобігання відповідним ризикам оцінюють кредитоспро-
можність позичальників.

Оцінка кредитоспромoжності клієнтів банку є складовою оцін-
ки банківського, насамперед кредитного ризику. Ефективне упра-
вління кредитним ризиком є основою створення міцного банку.
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У ході аналізу та превентивного прогнозування кредитоспромо-
жності клієнтів банку і на цій основі управління кредитним портфе-
лем дається оцінка:

• впливу зовнішнього середовища на кредитоспроможність.
На підставі вивчення становища позичальника в економіці в ці-
лому і в конкретній галузі зокрема визначається його схильність
до спадів, а також залежність від бізнес-циклів (здатність адеква-
тно реагувати на ситуацію залежно від бізнес-циклів);

• життєвого циклу виробництва і основних видів продукції;
• збутової стратегії;
• здатності виробляти та продавати товари за цінами, які ком-

пенсують витрати та генерують прибуток;
• залежності припливу готівки від зовнішніх факторів.
Здійснюються групування напрямків кредитів з виокремлен-

ням найбільш ризикованих, а саме:
♦ для початку бізнесу, де обсяг позик непропорційно виcокий

порівняно з інвестиціями власників;
♦ кредити для спекулятивних угод за товарами й фондовими

цінностями;
♦ кредити для операцій з нерухомістю для власників підпри-

ємств з обмеженими коштами;
♦ кредити для підтримки значного залишку на депозиті в ба-

нку без достатнього капіталу і заставного забезпечення;
♦ кредити під проекти з ризиком морального старіння тощо.
Під час оцінювання кредитоспроможності клієнтів банку ви-

користовується система показників, яка сигналізує про можливі
фінансові утруднення та банкрутство:
 перевищення критичного рівня простроченої заборгованості;
 надмірне використання короткострокових позик як джерела

фінансування довгострокових вкладень;
 низькі значення показників ліквідності;
 нестача оборотних коштів;
 підвищення до небезпечних меж частки позичкових коштів

у загальному обсязі коштів;
 невиконання зобов’язань перед кредиторами та акціонерами

щодо своєчасного повернення позик, виплати процентів та дивіде-
ндів;
 погіршення відносин з підприємствами банківської системи;
 використання нових джерел фінансових ресурсів на віднос-

но невигідних умовах;
 застосування у виробництві замортизованого обладнання;
 негативні зміни в портфелі замовлень.
Кредитні ресурси підприємства — це сукупність кредитних

коштів, залучених для фінансового забезпечення його функціо-
нування. Залучення кредитних ресурсів для поповнення обігових
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коштів збільшує сукупний дохід за рахунок віддачі залучених
коштів, підвищення ефективності власних обігових коштів, що
дозволяє підприємству ефективніше здійснювати свою господар-
сько-фінансову діяльність.

Кредитні ресурси підприємств формуються на основі потреби
в них для формування обігових коштів (виробничих запасів, за-
пасів готової продукції та товарних запасів, для фінансування
інших виробничих потреб) і задоволення інвестиційних потреб
(реальних, фінансових та інноваційних).

У загальному вигляді окремі кредитні кошти, які формують
склад кредитних ресурсів підприємства, можна класифікувати за
схемою, наведеною на рис. 18.2.

КРЕДИТНІ РЕСУРСИ ПІДПРИЄМСТВА

За цільовим
характером
залучення

За строками
участі в діяльності

підприємства
За джерелами
формування

За складом
залучених

коштів

1. Для фінансу-
вання поточ-
ної діяльності

2. Для реалізації
інвестиційних
програм

1. Короткостро-
ковий кредит

2. Довгостроко-
вий кредит

1. Цільовий дер-
жавний кредит

2. Банківські позики
3. Комерційний

кредит
4. Кредит, що фор-

мується на ринку
цінних паперів

5. Інші позикові
кошти

1. Кредит у формі
грошових коштів

2. Кредит у формі
товарно-матері-
альних цінностей

3. Кредит у формі
обладнання для
використання

Рис. 18.2. Класифікація кредитних ресурсів
торговельного підприємства

Основні завдання статистичного забезпечення формування та
використання кредитних ресурсів підприємств полягають у:

• дослідженні кредитних ресурсів як елементу фінансових ре-
сурсів підприємств;

• аналізі впливу механізму залучення кредитних ресурсів на
ефективність функціонування підприємства;

• аналізі впливу факторів зовнішнього середовища і внутрі-
шніх параметрів підприємства на рішення щодо залучення пози-
чкових коштів;

• обґрунтуванні управлінських рішень щодо залучення креди-
тних ресурсів.
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Упровадження ринкових механізмів у регулювання економіки
країни змінило насамперед значущість такого джерела зовніш-
нього фінансування діяльності підприємств, як цільовий держав-
ний кредит. Цільовий державний кредит являє собою форму пі-
льгового фінансування державою підприємств і галузей, розвиток
яких має велике соціальне та економічне значення в масштабах
країни.

Традиційним джерелом залучення позикових коштів, як і ра-
ніше, лишається банківський кредит.

Поряд із банківським кредитом подальшого розвитку набува-
ють і позабанківські форми залучення кредитних ресурсів.

Становлення ринкових відносин, відмова від монопольної ор-
ганізації банківської справи зумовили відродження і розвиток
міжгосподарського кредиту і насамперед комерційного кредиту
(що особливо важливо для торговельних підприємств).

Комерційний кредит пов’язаний з торговельними та торгове-
льно-посередницькими операціями і в загальному вигляді являє
собою відстрочку платежів одного господарюючого суб’єкта
іншому. Історично комерційний кредит виник раніше від бан-
ківського.

Особливості економічного розвитку країни сьогодні зумовили
повернення до невиправдано забутої практики взаємокредиту-
вання.

Процес формування статистичного забезпечення управління
залученням кредитних ресурсів складається з таких етапів.

Аналіз статики і динаміки обсягу та структури обігових
коштів, у тому числі кредитних ресурсів з огляду на те, що вони
мають гнучко змінюватися згідно з циклічними потребами поточ-
ної діяльності та урахуванням залучення фінансових ресурсів
відповідно до їх вартості.

Для цього застосовуються методи аналізу рядів динаміки, зокре-
ма ті, що дають змогу визначати основну тенденцію, індекси сезон-
ності, коливання за рахунок інших факторів; методи аналізу коре-
ляції та регресії, за допомогою яких установлюється взаємозв’язок
потреби в кредитах та показників господарської діяльності.

Аналізується взаємозв’язок залучення кредитів із фінансови-
ми результатами, зокрема ліквідністю та рентабельністю.

При цьому враховується, що підвищення частки залучених
коштів у обігових коштах може забезпечити вищий рівень рента-
бельності, але водночас спричинює зростання ризику ліквідності.

Протилежний процес — збільшення частки готівки в обігових
коштах — зменшує ризик ліквідності, але супроводжується змен-
шенням рівня рентабельності.

Статистичне забезпечення управління цими процесами перед-
бачає використання системи відносних показників — рентабель-
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ності, ліквідності, частки залучених коштів у загальному обсязі
обігових. Зокрема ефективність використання позикових ресурсів
вивчається на основі таких показників:

 ресурсів)позиковиходиницюна
діяльності(обсягдачаКредитовід  =

  ресурсиПозикові
продукціяаРеалізован .

)діяльностіобсягуодиниці
одержаннядля ресурсівпозикових

ння(використаткістьКредитоміс
 =

продукціяаРеалізован
  ресурсиПозикові .

ресурсів
кредитних
Обіговість

 =
позикипогашеннюпоОборот

періодіуднівКількість ресурсиПозикові × .

Надалі методами аналізу взаємозв’язку (групуванням, кореля-
ції та регресії і т. ін.) установлюється зв’язок між результатами
фінансової діяльності (рентабельністю, ліквідністю) і обсягом та
часткою залучених коштів.

Результати такого аналізу використовуються при формуванні
політики залучення позикових коштів, яка впливає на рівень і
структуру заборгованості, і на цій основі — на відшукання комп-
ромісу при виборі позиції «рентабельність — ризик».

Статистичне забезпечення управління ефективністю діяльнос-
ті підприємств з урахуванням процесу залучення коштів перед-
бачає оцінку доцільності цього залучення. У свою чергу, оцінку
такої доцільності можна дістати у вигляді різниці між обсягами
доходів від позичкових коштів та вартістю їх залучення.

У процесі статистичного дослідження кредитної діяльності як
комерційних банків (стосовно ефективності цієї діяльності й оці-
нки кредитоспроможності клієнтів), так і підприємств (при роз-
робці кредитної політики) доцільно використовувати методичні
положення, висвітлені в окремих розділах цього підручника. Це,
зокрема, стосується аналізу життєвого циклу виробництва і збу-
тової стратегії (див. підрозд. 16.3), фінансового стану підпри-
ємств і інвестиційної діяльності (див. підрозд. 17), ефективності
використання ресурсів (див. розд. 19) за методикою, висвітленою
в підрозд. 19.3, може бути дана оцінка рейтингу клієнтів банку за
рівнем їхньої кредитоспроможності.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. Роль кредиту в підвищенні результативності діяльності під-
приємств.

2. Дайте характеристику поняття та складу кредитних ресурсів та
кредитного ринку.
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3. Визначіть зміст кредитних операцій комерційних банків.
4. Які принципи покладено в основу кредитної діяльності комер-

ційних банків і які завдання статистики випливають з цих принципів?
5. Які класифікації та групування використовуються в процесі ана-

лізу кредитної діяльності?
6. В яких напрямках виконується статистичний аналіз кредитної

діяльності банків?
7. Дати перелік і висвітлити економічний зміст показників кредит-

ної діяльності банків.
8. Методика розрахунку показників оборотності кредитів.
9. Методика індексного аналізу оборотності кредитів.

10. Сутність кредитної процентної ставки і фактори, які на неї впли-
вають. Як оцінити вплив процентних ставок на доходи банків?

11. Зміст поняття «кредитоспроможність клієнтів банку». Завдання
статистики з вивчення кредитоспроможності.

12. В яких напрямках здійснюється аналіз кредитоспроможності
клієнтів банку?

13. Які напрямки кредитування є найбільш ризикованими?
14. Як класифікуються кредити за їх надійністю?
15. Дати характеристику кредитних ресурсів підприємств за призна-

ченням та джерелами.
16. Які завдання має статистичне забезпечення формування і вико-

ристання кредитних ресурсів підприємств?
17. Які статистичні методи та показники застосовуються в системі

статистичного забезпечення в управлінні кредитними ресурсами під-
приємств?

18. У чому полягає методика оцінювання ефективності залучення
коштів підприємствами?

18.5. Статистика страхової діяльності

Страхування — це система економічних відносин, що поля-
гають у створенні за рахунок підприємств, організацій та насе-
лення спеціального фонду коштів і використанні його для від-
шкодування втрат, що сталися в результаті стихійного лиха й
інших несприятливих випадкових явищ, а також для надання до-
помоги громадянам у разі настання в їхньому житті різних кризо-
вих ситуацій (досягнення певного віку, втрата працездатності
тощо). У процесі страхування беруть участь страхова організа-
ція — страховик та страхувальники — юридичні і фізичні осо-
би, — які вносять до страхової організації встановлені платежі.
Крім того, учасником страхових відносин може бути особа, при-
значена для одержання страхової суми.

Страхування відіграє дуже важливу роль у процесі переходу
країни до конкурентного вільного ринку. Не виключаючи повністю
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ринкової невизначеності, страхування може певною мірою гаран-
тувати фінансову безпеку як приватних комерційних і промисло-
вих підприємств, так і фізичних осіб. Страхування також сприяє
виникненню і розвитку ринку довгострокового позикового капіта-
лу, необхідного для фінансування процесу створення нових висо-
копродуктивних підприємств і економічного розвитку в цілому.

Страхування дозволяє зменшити ймовірність банкрутств у ра-
зі настання несприятливих подій, пом’якшуючи, зокрема, наслід-
ки економічної нестабільності.

Особисте страхування дозволяє громадянам у разі настання
страхових випадків дістати певну матеріальну підтримку з відпо-
відних фондів.

Про економічний розвиток країни часто судять на підставі того,
як у ній організовано страхову справу. Ця справа за дохідністю в
багатьох країнах посідає друге місце після туризму, випереджаючи
промисловість та банківську справу. Розвинена система страху-
вання є певним гарантом залучення іноземних інвестицій.

Головне завдання статистики страхування — вивчення тенде-
нцій розвитку страхових продуктів і попиту на них, складу стра-
хувальників, оцінювання диференційованих ризиків і пов’язаних
з ними збитків, дослідження ефективності інвестицій і діяльності
страхових компаній у цілому.

Страхову діяльність класифікують за такими ознаками.
1. За функціями:
• нагромадження — учасники страхового процесу створюють

резерв коштів для покриття можливих збитків;
• перерозподільна — страхування є засобом перерозподілу

збитків на всіх учасників страхового ринку;
• відшкодування (ризикова) — надається допомога тим, хто

постраждав від страхового випадку;
• попереджувальна — фінансуються заходи, спрямовані на

зниження втрат від страхових подій.
2. За формами страхування:
• добровільне на підставі договорів між страхувальниками та

страховиками;
• обов’язкове — згідно із законодавчими актами.
3. За видами:
• особисте — страхування життя, від нещасних випадків, ме-

дичне страхування;
• майнове — страхування транспорту, вантажів, інших видів

майна, фінансових ризиків;
• страхування відповідальності, предметом якого є можливі зо-

бов’язання страхованого щодо відшкодування втрат третім особам;
• перестрахування, у результаті якого страховик, приймаючи

на страхування ризики, частину відповідальності за ними передає
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іншим страховикам для створення збалансованого страхового
портфеля та забезпечення стабільності страхових операцій.

4. За формами власності страхових компаній:
• створені на капіталі фізичних осіб;
• створені на капіталі юридичних осіб;
• створені на капіталі фізичних та юридичних осіб;
• створені на основі приватного і державного капіталу;
• створені на основі капіталу держави.
Для характеристики страхової діяльності застосовується така

система показників:
N — загальна чисельність застрахованих об’єктів;
n — чисельність об’єктів, які постраждали в результаті стра-

хових випадків, випадків, які відбулися, і ризик за якими був за-
страхований;

S — страхова вартість усіх застрахованих об’єктів або страхо-
ва відповідальність, тобто сума грошових коштів, у межах якої
страхувальник згідно з умовами страхування має зробити випла-
ту в разі настання страхового випадку;

пS — страхова вартість об’єктів, що постраждали;
Р — страховий платіж (страховий внесок, страхова премія),

тобто плата за страхування, яка передбачена угодою страхування
і розмір якої залежить від страхової суми і страхового тарифу;

W — сума виплат страхового відшкодування;
m — кількість страхових випадків.
Застосовуючи перелічені абсолютні величини, визначають та-

кі відносні показники інтенсивності:

• середню страхову вартість застрахованих об’єктів
N
SS = ;

• середню страхову вартість об’єктів, що постраждали
n

S
S п

п = ;

• середній розмір виплаченого страхового відшкодування

n
WW = ;

• частку об’єктів, які постраждали
N
n ;

• показник виплат страхового відшкодування в розрахунку на
страхові платежі

P
W ;

• страхові платежі в розрахунку на страхову вартість застра-
хованих об’єктів

S
P ;

• показник збитковості страхової суми
S

Wq = .
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Одним з найважливіших показників статистики страхової
справи є страхові тарифи, або ставки страхових платежів.
Вони мають бути розраховані так, щоб забезпечити виплату
страховиком належного відшкодування страхувальнику і забез-
печити прибутковість страхової діяльності.

Страховий тариф, або брутто-ставка Сб, складається з двох ча-
стин: нетто-ставки Сн, яка забезпечує виплату страхового від-
шкодування; навантаження Н, яке забезпечує відшкодування ви-
трат страховика і прибутковість його діяльності.

Нетто-ставка Сн — це, по суті, планова збитковість страхової
суми. Вона характеризує розмір відповідальності страховика.
Чим менший цей показник, тим ефективніша його діяльність.
Показник збитковості залежить від частки об’єктів, які постраж-

дали, тобто вірогідності страхового випадку
N
n , середнього роз-

міру страхового відшкодування W  і середньої вартості застрахо-
ваних об’єктів S .

Звідси показник збитковості:

S
W

N
nq = .

Для визначення планового розміру нетто-ставки використову-
ється динамічний ряд показників збитковості, на основі якого
техніку розрахунку нетто-ставки ілюструє такий приклад.

РОЗРАХУНОК ВАРІАЦІЇ НЕТТО-СТАВКИ

Квартал
Страхова

сума,
тис. грн.

Страхове
відшкодування,

тис. грн.

Коефіцієнт
збитковості
на 100 грн.

страхової суми q
( )qqi − ( )2qqi −

І 63,0 1,0 1,59 – 0,33 0,1089

ІІ 125,0 1,9 1,52 – 0,40 0,1600

ІІІ 148,0 2,5 1,69 – 0,23 0,0529

ІV 162,0 3,0 1,85 – 0,07 0,049

V 141,0 2,6 1,85 – 0,08 0,064

VI 181,0 3,8 2,10 0,18 0,0324

VII 155,0 3,4 2,19 0,27 0,0729

VIII 124,0 2,9 2,33 0,41 0,1681

Разом 1099,0 21,1 1,92 0,7082
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Середня фактична збитковість страхової суми 92,1=q ; серед-

нє квадратичне відхилення 2975,0
8

7082,0 ==σ .

Планова нетто-ставка σ+= tqN , де t — коефіцієнт кратності
відхилення (коефіцієнт довіри), який відповідає ймовірності Р;

якщо Р = 0,683, t = 1;
якщо Р = 0,954, t = 2;
якщо Р = 0,997, t = 3.
У даному разі q = 1,92, σ = 0,2975.
З імовірністю Р = 0,954 можна очікувати, що рівень збитково-

сті буде в межах σ+= tqq , тобто становитиме 1,92 + 2 · 0,2975 =
= 2,515 грн.

Нетто-ставка дорівнює коефіцієнту збитковості, помноженому
на ризикову надбавку, яка в умовах стабільного страхування ста-
новить 5%, а за нестабільних умов — 10% і більше.

Нетто-ставка така: Сн = 2,515 · 1,10 = 2,77 грн.
Брутто-ставка обчислюється за формулою:

Н%100
100%ставка-Нетто

С б −
⋅

= ,

де Н% — частка навантаження в обсязі брутто-ставки, яка ви-
значається за даними про витрати страхової організації та її
прибуток.

Якщо в розглядуваному випадку частку навантаження взято в
розмірі 25%, то брутто-ставка буде така:

69,3100
25100

77,2 =
−

грн.

Отже, брутто-ставка становить 3,69 грн. на 100 грн. страхової
суми, з яких 0,92 грн. або 25% припадає на потреби страховика.

Для повнішого обґрунтування нетто-ставки аналізують залеж-
ність її від головних факторів згідно з рівняннями множинної ре-
гресії.

На практиці застосовують тарифи, що диференціюються за-
лежно від параметрів ризику. Крім того, страховик може варію-
вати й за рахунок зниження базової ставки, обмежуючи свій при-
буток для залучення більшої кількості клієнтів, і завдяки цьому
збільшувати обсяг доходів.

За окремими видами страхування розрахунок нетто-ставки
має свою специфіку. Розглянемо приклад розрахунку страхової
ставки в медичному страхуванні.

Наприклад, статистичним спостереженням установлено, що
певний вид захворювання виникає в середньому в 183 осіб за рік
у розрахунку на 100 тис. населення, тобто ймовірність захворіти
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дорівнює 0,00183. Якщо страхова компанія охопила страхуван-
ням 100 тис. осіб, то щороку їй доведеться виплачувати допомогу
183 рази, а якщо 10 тис. осіб, то 18 раз.

Страхові платежі обчислюють так. Припустимо, що кожна
особа була застрахована на 1 тис. грн. Тоді страховий фонд має
дорівнювати 183 · 1000 = 183000 грн. Тарифна ставка з 1 тис. грн.
становитиме:

(183 особи · 1000 грн.) : 100 000 осіб = 1,83 грн.
Це і є тарифна ставка з 1 тис. грн. страхової суми.
Друга частина тарифної ставки — ризикова надбавка. Припус-

тимо, що протягом п’яти років захворюваність коливалася так:
185, 180, 183, 181, 186. Ризикова надбавка обчислюється за допо-
могою середньоквадратичного відхилення

( )
n

qqi∑ −
=σ

2

,

де iq — кількість страхових випадків кожного року; q — серед-
ня кількість страхових випадків; n — тарифний період, або кіль-
кість років, за які є дані про страхові випадки.

Отже, маємо 183
5

915 === ∑
n
qq i ;

3,228,2 ≈=σ .
Далі оцінюється стабільність ряду динаміки, яка застосовуєть-

ся для розрахунку ризикової надбавки. Якщо медіана ряду близь-
ка до середньої, то за ризикову надбавку можна взяти однократне
значення.

Тоді внесок, або тариф на 1 тис. грн. становитиме:
1,83 + 0,023 = 1,853 грн.

Якщо динамічний ряд нестабільний, то ризикова надбавка бу-
де 2σ або 3σ і т. д.

У випадку, коли варіація динамічного ряду занадто висока або
висока вартість лікування, доцільно вдаватися до перестрахування.

Для того щоб страховики мали достатньо ресурсів для виплат
за поточними та майбутніми зобов’язаннями перед страхуваль-
никами, вони мають підтримувати мінімальну межу своєї плато-
спроможності у вигляді резервного фонду. Він забезпечує захист
страховиків від ризиків, пов’язаних зі страховою діяльністю, зок-
рема з випадковими коливаннями претензій, негативними ре-
зультатами інвестиційної діяльності, недоліками програм пере-
страхування, великими збитками і т. ін.

В економічній літературі «платоспроможність» розглядається
як здатність виконати свої фінансові зобов’язання в обсягах та на
умовах, визначених попередніми домовленостями.
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Платоспроможність засвідчує можливості суб’єкта ринку
(страховика) виконати свої страхові зобов’язання згідно з умова-
ми страхового договору. Саме наявність відповідної страхової
суми у визначений термін і характеризує рівень платоспромож-
ності страховика. Платоспроможність є однією із найважливіших
ознак страхового бізнесу, передумовою виконання страховиками
своїх функцій у ринковій економіці. Неспроможність страховика
покрити страховий ризик призводить до порушення безперервно-
сті процесу відтворення, спричиняє банкрутство страховика і
зрештою дестабілізує діяльність ринкової економіки та руйнує її
механізм саморегуляції.

Аналізуючи платоспроможність страховика, слід урахувати, що
її рівень залежить не лише від розмірів страхових резервів самого
страховика, а й від інвестиційної політики, яку проводить страхова
компанія, кон’юнктури фінансового ринку, ступеня ризикованості
страхових операцій на ринку страхових послуг у цілому.

Платоспроможність страхової компанії формується як за ра-
хунок надання страхових послуг і акумуляції відповідних страхо-
вих премій, так і за рахунок прибутків страховика від інвестицій-
ної діяльності. Таким чином, в окремих випадках недостатній
обсяг страхових премій для виконання зобов’язань страховиків
покривають за рахунок прибутків від інвестиційної діяльності.
Якщо розміри прибутків від нестрахованої діяльності зменшу-
ються або є недостатніми — страхові компанії стають неплато-
спроможними і страховий бізнес стає збитковим.

У страховому бізнесі виокремлюють три рівні аналізу плато-
спроможності: 1) аналіз зобов’язань страховика; 2) аналіз ресур-
сів страховика; 3) співвідношення зобов’язань та ресурсів.

У свою чергу зобов’язання страховика поділяються на внутрішні
і зовнішні. Саме зовнішні зобов’язання перед страхувальниками ви-
значають рівень платоспроможності, зумовлюють масштаби та
структуру ресурсів, якими має володіти страховик. До внутрішніх
зобов’язань відносять виплати дивідендів акціонерам, заробітну
плату співробітникам, інші види виплат, обумовлені діяльністю
страхової організації у ринковому середовищі.

До зовнішніх факторів впливу на платоспроможність страхо-
вика належать: інфляція; зміна податкового законодавства; кон’-
юнктура ринку; природні аномальні явища; соціальні потрясіння
і т. ін. До внутрішніх факторів можна віднести стратегію страхо-
вої компанії і механізми її реалізації; масштаби страхової діяль-
ності та її диверсифікацію; ефективність інвестиційної діяльності
та структуру інвестиційного портфеля.

Фінансова діяльність страхових компаній передбачає не лише
можливість створення фінансових ресурсів для відшкодування
збитків. Адже як і всякий суб’єкт ринкової економіки, страховик
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прагне отримати прибуток. Прибуток від страхової діяльності
(крім страхування життя і медичного страхування, порядок та
умови здійснення яких визначено актами чинного законодавства)
обчислюється як різниця між доходами від страхової діяльності
та витратами страховика на надання страхових послуг.

До доходів від страхової діяльності належать:
• зароблені страхові платежі (страхові внески, страхові премії)

за договорами страхування і перестрахування;
• комісійні винагороди за перестрахування;
• частки від страхових сум та страхових відшкодувань, спла-

чені перестраховиками;
• повернуті суми із централізованих страхових резервних фо-

ндів;
• повернуті суми технічних резервів, інших ніж резерв незароб-

лених премій, у випадках і на умовах, передбачених актами чин-
ного законодавства.

До витрат страховика належать:
♦ виплати страхових сум та страхових відшкодувань;
♦ відрахування в централізовані страхові резервні фонди;
♦ відрахування в технічні резерви, інші ніж резерв незароб-

лених премій, у випадках і на умовах, передбачених актами чин-
ного законодавства;

♦ витрати на проведення страхування;
♦ інші витрати, що включаються до собівартості страхових

послуг.
Для оцінювання економічної ефективності страхової діяльності

може бути використана така система статистичних показників:
Коефіцієнт фінансової стабільності Кф.с страхової компанії:

компаніїстраховоїВитрати
компаніїактивіввартістьСередняДоходи

К ф.с
+

= .

Точніше оцінити фінансовий стан, а звідси й стабільність
страхової компанії можна за допомогою такої системи показників
(коефіцієнтів):

ВитратиняНавантажен
Прибуток

−
=1K ;

платежівстраховихОбсяг
Прибуток

=2K ;

ньвідшкодувастраховихСума
Прибуток=3K ;

фондРезервний
Прибуток=4K ;
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фондРезервний
няНавантажен=5K ;

платежівстраховихОбсяг
няНавантажен=6K ;

Витрати
Прибуток=7K ;

 ризиківОбсяг
фондРезервнийПрибуток +=8K .

Для обґрунтування управлінських рішень стосовно фінансо-
вої стабільності визначається вплив на динаміку цих коефіцієн-
тів окремих їх складових методом ланцюгових підстановок.
Оцінку впливу результатів діяльності за окремими видами стра-
хування та по регіональних установах страхової компанії на
ефективність усієї страхової компанії можна оцінити за допомо-
гою системи індексів змінного, фіксованого складу та структур-
них зрушень.

Для забезпечення своїх контрактних зобов’язань страхові
компанії мають нагромаджувати і підтримувати свої фонди в
розмірі, який необхідний для покриття очікуваних зобов’язань,
забезпечення необхідного рівня платоспроможності та прибутко-
вості акціонерного капіталу. З цією метою здійснюється інвесту-
вання фондів компанії для одержання необхідного доходу з міні-
мальним ризиком. Для статистичного забезпечення управління
процесом інвестування коштів страхової компанії необхідно в
статиці та динаміці висвітлити такі процеси.

І. Формування коштів компанії за рахунок різних джерел
(страхування, операції з цінними паперами, кредити, валютні
операції, власна виробнича діяльність тощо).

ІІ. Використання коштів на виплату дивідендів акціонерам,
зобов’язань за кредитами тощо.

ІІІ. Використання коштів на поточні витрати.
IV. Формування фонду коштів для капіталізації (з урахуван-

ням щойно наведеного).
Зв’язок між розділами такий: І – ІІ – ІІІ = IV.
Для оцінювання ефективності нарощування коштів страхової

компанії мають бути оцінені такі показники:
• нарощування активів компанії як фактора зміни ціни акцій

компанії;
• ефективність вкладення коштів у акції порівняно з банківсь-

кими депозитами;
• вплив на ціну акцій компанії різних напрямків інвестування;
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• ефективність з погляду прибутковості та інших показників
ефективності діяльності компанії різних напрямків інвестування.

У процесі аналізу кількісних та якісних показників діяльності
страхових компаній, що діють на страховому ринку України, не-
обхідно досліджувати окрім інших параметрів і пропорційність
розподілу економічних показників страхової діяльності страхо-
виків у взаємозв’язку з відповідними факторами внутрішнього і
зовнішнього середовища.

Під час аналізу пропорцій внутрігалузевої діяльності страхо-
виків, що утворюються на макрорівні, економічно виправданим є
дослідження взаємозв’язків між доходами і прибутками, які
отримують страхові компанії, та їх витратами (фінансові, матері-
альні витрати, затрати праці тощо).

Для кращого розуміння економічних процесів, що відбува-
ються на страховому ринку країни, необхідно всебічно вивчати
пропорції, що формуються між результатами страхової діяль-
ності та факторами зовнішнього середовища (макроекономічна
стабільність, тенденції та результативність інвестиційної дія-
льності, розвиток грошово-кредитної та банківської системи
і т. ін.).

З цією метою застосовуються статистичні методи аналізу про-
порційності за базою коефіцієнтів локалізації, концентрації та
кривих Лоренца (див. підрозд. 16.5).

Розширення й оновлення статистичної бази звітних даних про
функціонування страхового ринку України є необхідною умовою
науково обґрунтованої маркетингової діяльності страхових ком-
паній на основі дослідження кон’юнктури ринку страхових по-
слуг, аналізу стану відповідної ринкової ситуації, яка поєднує в
собі співвідношення і збалансованість сукупного попиту і пропо-
зиції на страхові послуги та відповідно доходів і витрат страхо-
виків; виявляє провідні тенденції, що притаманні національному
страховому ринку; показує ступінь ділової активності як страхо-
виків так і страхувальників та посередників; характеризує стан
конкурентного середовища на страховому ринку та ступінь його
монополізованості й т. ін.

Удосконалення інформаційної бази як на макро-, так і на мік-
рорівні є вагомою запорукою обґрунтованого прогнозування
економічних параметрів страхової діяльності та напрямів розвит-
ку страхового ринку в цілому.
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19. СТАТИСТИКА ЕФЕКТИВНОСТІ

19.1. Статистика ефективності
суспільного виробництва

Під ефективністю розуміють звичайно відношення результа-
ту виробництва до витрат на його одержання, а збільшення цього
відношення тлумачать як підвищення ефективності виробництва.

Досягнення високої ефективності діяльності в усіх сферах
економіки — важлива передумова забезпечення високих темпів
економічного зростання, підвищення матеріального та культур-
ного рівня життя народу. Ефективність є основною характерис-
тикою функціонування народного господарства.

Система показників ефективності застосовується для постій-
ного порівняння витрат з результатами праці. Ефективність необ-
хідно підвищувати на всіх фазах процесу відтворення — у вироб-
ництві, розподілі, обігу та споживанні.

Розвиток економіки відбувається за рахунок двох груп факто-
рів, або чинників, — залучення додаткових ресурсів (екстенсив-
ний шлях) та дедалі раціональнішого використання ресурсів за-
вдяки технічному прогресу, організаційно-економічним та іншим
факторам (інтенсивний шлях).

У розвитку економіки України найбільш невідкладне завдан-
ня — інтенсифікація суспільного виробництва, зростання його
ефективності.

У процесі аналізу ефективності застосовуються статистичні мо-
делі, за допомогою яких виявляються можливості відносного зни-
ження виробничих витрат, витрат енергії, сировини та матеріалів.

Поняття «ефект» походить від лат. effectus, що означає дію,
результат, наслідок чогось.

Ефект буває двох видів: виробничий — продукція (у натура-
льному або вартісному виразі), що є величиною абсолютною (до-
датною); господарський — прибуток (величина абсолютна, дода-
тна або від’ємна).

Макроекономічними показниками ефекту є валовий внутрі-
шній продукт (ВВП), валовий національний дохід (ВНД), чистий
внутрішній продукт (ЧВП) і т. ін.

У категорії «витрат» виокремлюють поняття «ресурси» та
«поточні витрати».

Ресурси — це авансовані витрати, тобто авансований до почат-
ку виробництва обсяг таких витрат. В їх складі вирізняють сере-
дні за період обсяги — вартості необоротних засобів нобЗ ; оборо-
тних засобів обЗ ; середньооблікової чисельності робочої сили
(робітники виробництва), яка становить ресурси праці (РП).
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Для розрахунку ефективності суспільного виробництва потріб-
но визначити загальний обсяг ресурсів. При цьому постає про-
блема вибору однакової одиниці для вимірювання різних видів
виробничих ресурсів. За різними методиками з цією метою за-
стосовують як трудові, так і вартісні показники.

У процесі виробництва ресурси споживають, і в результаті
утворюються поточні витрати.

Розрізняють такі види поточних витрат:
• сума нарахованої амортизації, яка відбиває частку спожи-

вання у процесі виробництва необоротних засобів — А;
• вартість спожитих протягом цього періоду на виробництво і

поточний ремонт сировини, матеріалів, палива тощо — М;
• сума фактично нарахованої заробітної плати як грошова ха-

рактеристика витрат живої праці — ОП.
Зіставленням ефекту і витрат розраховують ефективність —

відносну величину. Ефективність може вимірюватися прямою
величиною, коли ефект у чисельнику, і оберненою — коли ефект
у знаменнику.

На основі даних про ВВП ефективність суспільного виробниц-
тва Е можна розрахувати щодо таких показників:

ресурсів (в однакових одиницях)

РПЗЗ
ВВП

обноб ++
−рЕ ;

поточних витрат

ОПМА
ВВП

Ев ++
= .

Крім цих узагальнюючих розраховують також частинні показ-
ники ефективності (відповідні формули наведено в поданій далі
табл. 19.1).

Таблиця 19.1
Зіставлення з

Частинні показники ефективності
ресурсами поточними витратами

Необоротних засобів
нобЗ

ВВП
А

ВВП

Оборотних засобів
обЗ

ВВП
М

ВВП

Ресурсів праці
РП

ВВП
OП

ВВП

Мета підвищення ефективності — одержання додаткового
ефекту без додаткових витрат. Це досягається за рахунок еконо-
мії ресурсів та поточних витрат.
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Шляхи економії необоротних засобів — одержання більшого
ефекту з кожної гривні необоротних засобів; оборотних — з кож-
ної гривні оборотних засобів; ресурсів праці — у розрахунку на
кожного працівника.

Шляхи економії поточних витрат необоротних засобів (витрат
на їх споживання та утримання) — на кожну одиницю продукції
списується менший обсяг амортизації; оборотних засобів — ра-
ціональне їх використання, зокрема збільшення швидкості оборо-
ту, зменшення частки браку тощо; витрат праці — економія робо-
чого часу на одиницю ефекту.

Формули для розрахунку відносної економії окремих видів
ресурсів і витрат завдяки поліпшенню використання наведені в
табл. 19.2.

Таблиця 19.2

Відносна економія
Шляхи відносної економії

ресурсів поточних витрат

Поліпшення використання:

необоротних засобів ВВПнобноб 01
ЗЗ І− ВВПІ01 АА −

оборотних засобів ВВПобоб 01 ЗЗ І− ВВПІ01 ММ −

ресурсів (витрат) праці ВВПІ01 РПРП − ВВПІ01 ОПОП −

Результати розрахунку зі знаком «–» показують відносну еко-
номію, а зі знаком «+» — перевитрати.

У ході аналізу динаміки ефективності використовують, зокре-
ма, систему факторних індексів.

Індекс середньої ефективності розраховують за формулою

0об

0

1об

1
01Е

РПЗЗ
ВВП

:
РПЗЗ

ВВП
Е:Е

01 ++++
==

01 нобноб
І .

Абсолютний приріст ефективності

01 EEE −=Δ .
Вплив окремих факторів на динаміку рівня ефективності ви-

значають за допомогою, наприклад, таких факторних взаємо-
зв’язаних індексів.

• Вплив динаміки обсягу ВВП:

1об

0

1об

1НД
E

РПЗЗ
ВВП

:
РПЗЗ

ВВП

111 ++++
=

1нобноб
І .
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• Абсолютний розмір зміни економічної ефективності під
впливом динаміки ВВП дорівнює різниці між обома частинами:

1об

0

1об

1

РПЗЗ
ВВП

РПЗЗ
ВВП

11 ++++
=∆

11 нобноб
НД –Е .

• Вплив на ефективність зміни обсягу ресурсів Р:

0об

0

1об

0Р
E

РПЗЗ
ВВП

:
РПЗЗ

ВВП

011 ++++
=

0нобноб
І .

• Аналогічно розраховують абсолютний приріст рівня ефекти-
вності за рахунок зміни ресурсів, а також динаміку ефективності
за рахунок окремих видів ресурсів.

Показник економічної ефективності — середня величина. За-
гальна середня ефективність залежить, з одного боку, від рівня
ефективності в окремих регіонах і галузях Еi, а з іншого, — від
частки кожного з підрозділів економіки в сукупних витратах di.

Вплив кожного з цих факторів розраховують за допомогою
системи взаємозв’язаних індексів змінного, фіксованого складу
та структурних зрушень. У комбінаційному розподілі за регіона-
ми та галузями індекс ефективності змінного складу обчислюють
за формулою

( )
( )∑ ∑

∑ ∑=
dd
ddI Р

0
Г
0

Г
0

Р
1

Г
1

Г
1З.С

Е
Е ,

де iE — рівень ефективності в окремих галузях; P
id — частка ре-

сурсів окремих регіонів; Г
id — частка ресурсів окремих галузей у

складі регіонів.
Індекс фіксованого складу

( )
( )∑ ∑

∑ ∑=
dd
ddI Р

1
Г
1

Г
0

Р
1

Г
1

Г
1Ф.С

Е
Е ;

індекс структурних зрушень 1-го порядку
( )
( )∑ ∑

∑ ∑=
dd
ddI Р

1
Г
0

Г
0

Р
1

Г
1

Г
0С.З(І)

Е
Е ;

індекс структурних зрушень 2-го порядку
( )
( )∑ ∑

∑ ∑=
dd
ddI Р

0
Г
0

Г
0

Р
1

Г
0

Г
0С.З(II)

Е
Е .

Вплив окремих факторів на динаміку ефекту може бути ви-
значений методом ланцюгових підстановок:

вплив інтенсивного фактора — рівня ефективності
( ) 101Е РЕЕΔ −=ВВП ;
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вплив екстенсивного фактора — обсягу ресурсів
( ) 001Р ЕРРΔ −=ВВП .

Вивчають закономірності впливу окремих факторів, що є ба-
зою для розробки заходів щодо збільшення ефективності.

Для визначення ролі інтенсивних факторів економічного зрос-
тання використовують також апарат виробничих функцій, зокре-
ма методику О. І. Анчишкіна, засновану на застосуванні в розра-
хунках виробничої функції Кобба—Дугласа

LAKY βα= ,

де K — виробничі засоби; L — чисельність зайнятих у матеріаль-
ному виробництві.

Коефіцієнти α і β характеризують залежність (еластичність)
обсягу та динаміки продукції від обсягу та динаміки факторів ви-
робництва K і L.

Так, α характеризує приріст продукції, який припадає на оди-
ницю зміни K при фіксованому рівні L. Коефіцієнт β характери-
зує приріст результату на одиницю зміни L при K = const.

Збільшення K та L у n раз спричиниться до збільшення Y
у nα + β.

Тут можливі три випадки:
1) α + β > 1 — якщо фактори збільшуються в n раз, то випуск

продукції збільшується більш ніж у n раз. Тим самим зростання
виробництва випереджує зростання сукупних витрат урахованих
факторів виробництва. Цей тип відтворення означає зростання
ефективності сукупних витрат суспільної праці, наявність інтен-
сивних джерел економічного зростання;

2) α + β = 1 — зростання виробництва відбувається в міру зро-
стання сукупного обсягу авансованих ресурсів. Це суто екстен-
сивний розвиток економіки;

3) α + β < 1 — випуск продукції зростає повільніше, ніж фактори
виробництва. Знижується сумарна ефективність виробничих ресур-
сів, деінтенсифікується економічне зростання, що призводить зреш-
тою до порушень нормальних умов функціонування економіки.

Підвищення економічної ефективності — запорука зростання
соціальної ефективності, яка є індикатором можливостей суспіль-
но-економічної системи та її виробничо-економічних, соціально-
політичних, культурно-побутових інститутів із забезпечення
умов життєдіяльності та розвитку людини. Критерієм підвищен-
ня соціальної ефективності є зростання життєвого рівня населен-
ня, розвиток особи.

Для оцінювання економічної ефективності на основі системи
національних рахунків України використовуються такі показники
макроекономічного розвитку:



397

• валовий випуск В;
• валовий (чистий) продукт ВВП, ВЧП;
• валова (чиста) додана вартість ВДВ, ЧДВ;
• валовий (чистий) національний дохід ВНД, ЧНД;
• валовий (чистий) наявний національний дохід ВННД, ЧННД;
• валове (чисте) заощадження ВЗ, ЧЗ;
• валовий та інші види прибутку ВП;
• проміжне споживання ПС;
• податки П;
• споживання основного капіталу СОК;
• експорт Е;
• імпорт І;
• кінцеві споживчі витрати КСВ;
• індивідуальні споживчі витрати ІСВ;
• колективні споживчі витрати КолСВ;
• фактичне кінцеве споживання ФКС;
• фактичне індивідуальне кінцеве споживання ФІКС;
• фактичне колективне кінцеве споживання ФККС;
• валове нагромадження капіталу ВНК;
• валове нагромадження основного капіталу ВНОК.
Оцінку економічної ефективності можна дістати на основі та-

кої системи показників:

В
ВВП , ( )СОКПС

ВВП
+

,
ПС

ВВП ,
СОК
ВВП ,

а також відповідних питомих витрат:

В
ПС ,

В
СОК , ( )

ВВП
СОКПС + ,

ВВП
ПС ,

ВВП
СОК .

Наведені показники є базою факторного аналізу динаміки
ефекту та ефективності. Наприклад, якщо ефективність розрахо-

вана за формулою ( )СОКПС
ВВПЕ
+

= , то ( )СОКПСЕВВП += . Ці

співвідношення дозволяють визначити вплив на динаміку ВВП
рівня ефективності та сукупних витрат, а на динаміку рівня ефек-
тивності — обсягу ВВП і сукупних витрат:

( )( )1101Е СОКПСЕЕВВП +−=∆ ,

( ) ( ) ( )[ ] 00011СОКПС ЕСОКПССОКПСВВП +−+=∆ + .

Ці самі дані застосовують для аналізу впливу на динаміку
ВВП ефективності окремих видів витрат. Так, за оцінку викорис-

тання основного капіталу можна взяти співвідношення
СОК
ВВП=f ,

звідки СОКВВП ⋅= f . Це дозволяє визначити вплив на динамі-
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ку ВВП рівня використання та обсягу споживання основного
капіталу:

( ) 1СОКВВП 01 fff −=∆    і ( ) 0СОК СОКСОКВВП f01 −=∆ .

Факторний аналіз динаміки рівня використання основного ка-
піталу здійснюється за формулами:

1

01
ВВП СОК

ВВПВВП −
=∆f , 0ff −=∆

1

0
СОК СОК

ВВП .

Аналогічні розрахунки можна зробити, аналізуючи вплив на

динаміку ВВП віддачі проміжного споживання
ПС

ВВП .
Обсяг валового випуску В є результатом спільної дії затрат

праці Т та продуктивності праці:
Т
В=W . Для переходу від обсягу

валового випуску до ВВП необхідно знати частку ВВП в обсязі
валового випуску — ВВПd .

Звідси обсяг ВВП можна визначити за формулою:
ВВПТВВП Wd= . Метод ланцюгових підстановок дозволяє визна-

чити вплив на динаміку ВВП наведених факторів: Т, W і ВВПd .
У складі категорій доходу, які утворюють ВВП, виокремлю-

ють обсяг оплати праці ОП. Ця величина може бути використана
для оцінки ефективності затрат живої праці на основі співвідно-

шення
ОП

ВВП=′W , звідки ОПВВП ⋅′= W . Скориставшись цим ви-
разом, можна проаналізувати вплив на динаміку ВВП окремо
продуктивності праці W ′  та вартості оплати праці ОП.

Окреме місце у процесі аналізу соціального аспекту ефектив-
ності економічного розвитку посідають показники норм оплати

праці
ВВП
ОП , норми прибутку

ВВП
ВП , а також співвідношення

оплати праці, валового прибутку й податків:
ВП
ОП  і ( )ПВП

ОП
+

.

Останні певною мірою характеризують співвідношення необхід-
ної та додаткової праці і є важливим чинником формування спо-
живчого попиту населення. Зниження їх гальмує попит, пропози-
цію на ринку і розвиток виробництва, негативно позначаючись на
життєвому рівні населення.

Соціальний аспект аналізу ефективності може бути продовже-
ний на основі даних про використання ВВП. З цією метою засто-
совують співвідношення з ВВП фактичного кінцевого споживан-

ня
ВВП
ФКСК 1 = , фактичного індивідуального кінцевого спожи-
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вання
ВВП

ФІКСК 2 =  та фактичного колективного кінцевого спожи-

вання
ВВП

ФККСК3 = . При цьому 321 ККК += . Як і в попередньому
прикладі, ці показники визначають платоспроможний попит на-
селення, а звідси і розвиток пропозиції та виробництва.

Метод ланцюгових підстановок дозволяє здійснити факторний
аналіз динаміки кінцевого споживання та відповідних коефіцієн-
тів. Наприклад:

( ) ( )( ) 10212К ВВПККФІКС
2

−=∆ ,
( ) ( )0201ВВП КВВПВВПФІКС −=∆ .

У складі категорій використання ВВП виокремлюють валове
нагромадження основного капіталу — ВНОК. Ця величина може
бути використана в процесі дослідження відтворення. Для оці-
нювання ефективності інвестицій застосовують такі показники:

ВВП
ВНОК ,

ВВП
ВНОК
∆

∆ ,
ВНОК
ВВП  та

ВНОК
ВВП

∆
∆ .

Співвідношення
ОП

СОК обсягу споживання основного капіталу
СОК та оплати праці ОП певною мірою характеризує фондоозб-
роєність праці. Чим вищий цей показник, тим більше на кожну
одиницю витрат праці припадає вартості машин, обладнання, пе-
реробленої сировини тощо.

У процесі аналізу динаміки окремих елементів розподілу ВВП
важливо виявити вплив на неї послідовності чинників, що харак-
теризують основні тенденції розвитку економіки. У даному разі
йдеться про залежність обсягу індивідуальних споживчих витрат
від ВВП та його складових.

Такі завдання вирішуються за допомогою індексного аналізу.
У цьому разі обсяг індивідуальних споживчих витрат можна ви-
значити за формулою:

ІСВКСВВВПВІСВ ddd= ,
де В — обсяг валового випуску; ВВПd — частка ВВП у валовому
випуску; КСВd — частка кінцевих споживчих витрат у обсязі
ВВП; ІСВd — частка індивідуальних споживчих витрат у обсязі
кінцевих споживчих витрат.

Метод ланцюгових підстановок дозволяє визначити зміну об-
сягу індивідуальних споживчих витрат (ІСВ) під впливом перелі-
чених чинників і на цій основі більш обґрунтовано вивчати й
прогнозувати попит на товари та послуги, а також життєвий рі-
вень населення.
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Крім ВВП для оцінки соціально-економічної ефективності ви-
користовується також показник валового національного доходу
ВНД, який ураховує доходи, одержані як усередині країни, так і
за її межами в результаті використання факторів виробництва, які
перебувають у власності резидентів.

З цією метою використовується також валовий національний
наявний дохід — ВННД, який може бути спрямований на кінцеве
споживання та нагромадження, а також чистий наявний націона-
льний дохід ЧННД (за винятком споживання основного капіталу
— СОК). На відміну від ВНД вони враховують також сальдо по-
точних трансфертів. На основі даних про ВНД, ЧНД, ВННД та
ЧННД розраховуються й аналізуються показники ефективності,
питомі показники та коефіцієнти стосовно використання та на-
громадження за принципом, наведеним раніше для ВВП.

Показники СНР у розподілі за галузями дозволяють здійснити
міжгалузеві порівняння, а також визначити вплив на показники
ефективності відповідних структурних зрушень. З цією метою
використовується система індексів ефективності змінного, фіксо-
ваного складу та структурних зрушень.

Визначення економічної ефективності має свою специфіку за
окремими видами діяльності.

19.2. Оцінка ефективності комерційної діяльності

Перехід до ринкової економіки істотно розширює права під-
приємств торгівлі щодо комерційної діяльності. Активізується
пошук нових комерційних партнерів, збільшується діапазон ко-
мерційних угод. Змінюються критерії та методи оцінювання ефе-
ктивності комерційних операцій.

Визначення ефективності комерційних операцій потребує кла-
сифікації всіх видів угод, що входять до цих операцій. У класи-
фікації, здійсненій І. О. Бланком, Н. М. Ушаковою та Л. О. Ліго-
ненко, відображені ті ознаки, які безпосередньо впливають на
формування ефективності комерційних операцій, насамперед на
рівень чистого прибутку за угодами.

При визначенні ефективності комерційних угод із закупівлі
товарів ураховуються особливості формування елементів роздріб-
ної ціни на споживчому ринку. Головні елементи формування ці-
ни реалізації товарів, що їх купують торговельні організації, такі:

• оптова ціна купівлі товарів ЦК — договірна ціна угоди, що
враховує всі види цінових знижок, які надаються продавцем тор-
говельному підприємству-покупцю, і базові умови постачання;

• матеріальні та прирівняні до них витрати торговельного під-
приємства МВ — сума витрат обігу торговельного підприємства
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від моменту закупівлі до моменту реалізації товару за винятком
витрат на оплату праці і сум обов’язкових платежів, які входять
до їх складу;

• витрати на оплату праці, що входять до складу витрат обігу
підприємства ФОП;

• сума обов’язкових платежів (податків, зборів, мита), що
сплачуються підприємством торгівлі ОП;

• сума чистого прибутку, що лишається в розпорядженні під-
приємства ЧП;

• валовий дохід підприємства роздрібної торгівлі як різниця
між роздрібною ціною реалізації і оптовою ціною закупівлі това-
рів, помножена на кількість товарів у партії, що закуплена, ВД.

Звідси чистий прибуток визначається за формулою
ЧП = ВД – МВ – ФОП – ОП .

Основним показником оцінки ефективності комерційної угоди
із закупівлі товару є рентабельність витрат обігу

(ВО)обігуВитрати
100ЧПPВО

⋅= .

Для оцінювання ефективності комерційної угоди застосову-
ють також показники:

а) рентабельність обігу із закупівлі товарів:

(ТЗ)товарівзакупівліізТоварообіг
100ЧПPТЗ

⋅= ;

б) рентабельність обігу із продажу товарів

(ТП)товарівпродажуізТоварообіг
100ЧПPТП
⋅= .

Показник рентабельності витрат обігу може бути використа-
ний для оцінювання ефективності комерційних угод та для моде-
лювання необхідного рівня ефективності з метою формування
відповідного рівня оптових цін і цін реалізації.

У результаті підвищення ефективності (інтенсивний фактор)
одержується додатковий ефект. Він обчислюється за допомогою
методу ланцюгових підстановок. Наприклад:

( ) 1ТТРТ ТРР
01

−=ЧПΔ ;
( ) 1ВОВОРВО ВОРР

01
−=ЧПΔ .

Додатковий ефект за рахунок динаміки ресурсів або витрат
визначають за формулами:

( )
001 ТТ PTT −=ЧПΔ ;

( )
0

Δ ВО01ВО PBOBO −=ЧП .
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Звідси можна обчислити частку кожного фактора в абсолют-
ному розмірі зміни ЧП:

1) за показниками ефективності витрат обігу:

ЧП
ЧП

ВОР

∆
⋅∆ 100

   і
ЧП

ЧПВО

∆
⋅∆ 100 ;

2) за показниками ефективності обсягів реалізації:

ЧП
ЧП

ТР

∆
⋅∆ 100

   і
ЧП

ЧПТ

∆
⋅∆ 100 .

Ці розрахунки та відповідний аналіз можна виконати як на рі-
вні окремих підприємств, так і за їх сукупністю. В останньому
випадку дається характеристика ступеня екстенсивного розвитку
окремих підприємств у складі їх сукупності (горизонтальний
розріз) і ролі окремих підприємств в утворенні ЧП як у цілому,
так і за рахунок окремих факторів (вертикальний розріз).

Рівень ефективності змінюється за рахунок динаміки ефекту
ЧП і витрат ВО.

Вплив на ефективність динаміки ЧП визначається за формулою

1

01
ВО(ЧП) ВО

ЧПЧП
Р

−
=∆ ,

а вплив динаміки ВО — за формулою

0

0

1

1
ВО(ВО) ВО

ЧП
ВО
ЧП

Р −=∆ .

Умовою зростання ефективності є перевищення темпів зрос-
тання ефекту (ЧП) над темпами зростання витрат обігу.

19.3. Оцінки ефективності банківської діяльності

Ефективність роботи банку характеризується такими показни-
ками:

• показники дохідності як відношення прибутку (доходу) до
усереднених активів та капіталу;

• співвідношення темпів зростання кредитів, депозитів, капі-
талу та штатів працівників банку;

• продуктивність персоналу, що визначається як дохід у роз-
рахунку на одного працівника та як прибуток у співвідношенні з
витратами на заробітну плату;

• співвідношення середніх процентних ставок, які одержують-
ся та виплачуються;

• вартість посередництва тощо.
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Аналіз продуктивності дає змогу оцінити ефективність одного
з трьох ресурсів банку — його працівників, репутації, фінансових
зобов’язань, для чого розраховується дохід на керуючого або до-
хід на рядового працівника банку. Зміна цього відношення в часі
безпосередньо відбиває здатність банку керувати своїми кадрами
та ефективно на рівні витрат конкурувати з іншими банками.

Згідно із загальними принципами оцінювання ефективності на
різних етапах визначення ефективності банківської діяльності за
ефект можна взяти: процентний дохід, чистий процентний до-
хід, валовий операційний дохід, чистий операційний дохід, чи-
стий дохід до сплати податків, чистий дохід після сплати
податків, або узагальнено дохід Д.

Процентний дохід — дохід, що формується в результаті осно-
вних операцій банку та охоплює всі проценти, одержані банком з
різних джерел.

Витрати з виплати процентів — проценти, сплачені за депози-
тами та отриманими позиками.

Інші операційні доходи — банківська, кредитна та страхова
комісія, дохід від обміну іноземної валюти, плата за управління
інвестиціями, дохід від торгівлі цінними паперами, прибуток
(збитки) від операцій із золотом тощо.

За витрати беруться операційні витрати В у складі персона-
лу П, будівель і устаткування Б та інших витрат І.

Операційні витрати  поділяють на три категорії:
а) персонал, включаючи пенсії, витрати на переміщення, нав-

чання і т. ін.;
б) будівлі та устаткування, включаючи амортизацію, ремонт та

утримання;
в) інші витрати, включаючи рекламу, канцелярські та загальні

витрати.
Неопераційні доходи та витрати — витрати на створення ре-

зервів, покриття збитків за кредитами, списання інвестицій, при-
бутки (збитки) від нестандартних подій, наприклад від зміни вар-
тості землі, споруд, устаткування в разі їх продажу тощо.

Взаємозв’язок між переліченими показниками ілюструє така
таблиця:

Номер
показника Назва показника Формула

розрахунку

1 Процентний дохід

2 Процентні витрати

3 Чистий процентний дохід (1 – 2)

4 Інші операційні доходи (збитки)

5 Операційні витрати
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Закінчення табл.
Номер

показника Назва показника Формула
розрахунку

6 Валовий операційний дохід (збитки) (3 + 4)

7
Чистий операційний дохід до виплат податків
(відбиває здатність банку одержувати дохід від
звичайних банківських операцій)

(6 – 5)

8 Неопераційні доходи
9 Неопераційні витрати

10 Чистий дохід (збитки) до виплати податків (7 + 8 – 9)
11 Податки
12 Чистий дохід (збитки) після виплати податків (10 – 11)

На підставі цих даних ефективність банківської діяльності
можна визначити за формулою

ІБП
ДЕ

++
= .

Крім узагальнюючого показника, розраховують і аналізують
також частинні показники ефективності, обчислювані за такими
формулами.

Частинні показники ефективності: Розрахункові формули:

затрат праці;
П
Д ;

основних засобів;
Б
Д ;

інших витрат.
І
Д .

Паралельно використовуються такі групи показників.

1. Ефективність затрат праці =
впрацівникі

хбанківськиьчисельністСередня
Прибуток .

2. Рентабельність операційної діяль-
ності (розраховується в цілому за
всіма кредитами, у тому числі окремо
за коротко- і довгостроковими)

=
позичоквиданихСума

діяльностіїопераційно
відПрибуток

.

3. Віддача статутного
фонду банку = банкуфондСтатутний

Прибуток .

4. Віддача всіх
фондів банку =

банкуфондіввартістьСередня
Прибуток .
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5. Рентабельність
витрат банку =

банкувитратиПоточні
Прибуток .

6. Використання
фондів банку =

банкуФонди
коштиВкладені .

7. Відношення кредитів
до фондів банку =

банкуФонди
кредитиВидані .

За сукупністю регіональних (або в інших розподілах) підрозді-
лів банку динаміка середнього рівня ефективності Е аналізується
за допомогою системи індексів змінного, фіксованого складу та
структурних зрушень.

Аналіз динаміки ефекту банківської діяльності за рахунок
ефективності та витрат, а також ефективності за рахунок ефекту
та витрат здійснюється за методикою, наведеною в підрозд.
19.1.

Ефективність банківської діяльності — основа оцінки рейтин-
гу банків.

Ця оцінка подається диференційовано з урахуванням інтересів
суб’єктів банківської діяльності:

Суб’єкти банківської
справи

Основні критерії оцінки
ефективності діяльності

Позичальники 1. Процентна ставка
2. Умови одержання позики і платежу

Вкладники депозитів

1. Процентна ставка за депозитами
2. Умови сплати процентів:

періодичність,
із загальної суми або частки

3. Пільги
4. Фінансова стабільність банку

Акціонери банку 1. Фінансова стабільність банку
2. Рівень дивідендів

Управління банком

1. Ефективність роботи банку і його підрозділів
(прибутковість, ліквідність тощо)
2. Можливість управляти роботою підрозділів
банку, ризиками окремих видів діяльності
3. Рейтинг банку

Національний банк

Додержання нормативів фінансового стану —
ліквідності, платоспроможності, співвідношення
власних коштів банку та залучених коштів, від-
рахувань до резервного фонду; використання
кредитного портфеля, залучених коштів
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ПОДІЛИ, ЗА ЯКИМИ ВИКОНУЄТЬСЯ
СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ

1. За видами
1.1. За пасивними операціями
1.2. За активними операціями, у тому числі кредитна ді-
яльність

2. За напрямками
оцінювання

2.1. Ліквідність
2.2. Платоспроможність
2.3. Прибутковість
2.4. Загальна (інтегральна) оцінка ефективності

3. За організацій-
ною структурою

3.1. За окремими регіональними підрозділами банку
(дирекціями, відділеннями, філіями)
3.2. За видами банківської діяльності (кредитна, інвес-
тиційна, зовнішньоекономічна, лізингова тощо)

Наведені формули (див. с. 404, 405) використовуються як для
аналізу ефективності конкретного банку та його підрозділів, так і
для порівняльного аналізу ефективності діяльності сукупності
банків.

Рейтинг банку встановлюють на підставі системи показни-
ків ефективності. Для цього використовують різні системи.
Наприклад, за системою CAMEL оцінюють п’ять компонентів:
достатність капіталу, якість активів, управління, надходження,
ліквідність. За кожним компонентом установлюється оцінка
від «1» до «5», де одиниця «1» означає найвищий, а «5» —
найнижчий з усіх можливих рейтингів.

Кожний із цих компонентів обчислюється на базі складових
оцінок, у результаті чого для банку встановлюється загальна зве-
дена оцінка (рейтинг).

Комплексна оцінка «1» показує, що банк загалом надійний.
Банк уважається стабільним та добре керованим, і через це очіку-
ється, що він у змозі протистояти коливанням у бізнесі.

Комплексна оцінка «2» є майже так само високою, як і «1»,
хоча помічені вади слід вважати істотнішими.

Комплексна оцінка «3» свідчить, що банк здатний протистоя-
ти несприятливим умовам, але в разі неефективності заходів,
спрямованих на ліквідацію недоліків, перебуватиме під загрозою.

Комплексна оцінка «4» вказує на банк із серйозними пробле-
мами, а також на потребу вжити невідкладних заходів щодо під-
вищення платоспроможності, яка перебуває під загрозою.

Комплексна оцінка «5» указує на банк, який майже або цілком
неплатоспроможний, а отже, може розглядатися питання про йо-
го ліквідацію або реорганізацію.

Для обчислення рейтингу як інтегральної оцінки діяльності
банку доцільно застосовувати метод багатовимірних середніх.

Алгоритм розрахунку такий. Береться сукупність банківських
установ для встановлення рейтингу n. Формується відповідна сис-
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тема показників Хij і обчислюються їх значення за кожною банків-
ською установою та в середньому за їх сукупністю:

n
X

X ij
j

∑
= .

Щоб елімінувати масштаб цих показників, обчислюють уза-
гальнюючі показники у вигляді відношення показників окремих
банків до середнього їх значення за сукупністю банків:

j

ij
ij

X

X
p = .

Розраховується середнє значення:

k
р

p ij∑
= ,

де k — кількість показників, які беруть участь у розрахунках.
Ранжирований ряд і є, по суті, оцінкою рейтингу банків.
Подамо кілька зауважень до цієї методики.
1. Усі показники мають бути прямими або зворотними.
2. Обґрунтованість розрахунків рейтингу підвищиться, як-

що надати окремим показникам диференційованої ваги згідно з
їх значущістю. Ця вага може бути встановлена за допомогою
експертних оцінок. Проте останні здебільшого є суб’єктив-
ними і тому не досить надійні. Більшої об’єктивності можна
досягти, установивши взаємозв’язок між результатами банків-
ської діяльності та факторами, які їх визначають. Для цього
доцільно скористатися методами кореляційно-регресійного
аналізу, за допомогою яких вимірюється взаємозв’язок між ре-
зультативною ознакою Y, що характеризує ефект банківської
діяльності, наприклад доходом, прибутком тощо, і факторними
ознаками X1, X2,…, на підставі яких оцінюють рейтинг. При
цьому загальний ефект має бути розподілений між окремими
факторами.

Аналізуючи відповідний причинний зв’язок, можна як моделі
брати рівняння регресії різних рівнів. Це можуть бути макромо-
делі, які характеризують сукупність банків (для визначення рей-
тингу окремих банків), або мікромоделі, що описують залежності
в розрізі підрозділів одного банку (коли йдеться про рейтинг цих
підрозділів усередині банку). Нагадаємо, що склад сукупності
показників добирається окремо як для згаданих рівнів, так і все-
редині кожного з них для різних суб’єктів банківської діяльності
(акціонери, позичальники, вкладники, споживачі інших видів по-
слуг), на рівні правління комерційних банків, НБУ.

Залежно від поставлених цілей застосовують моделі ефектив-
ності статичні (наприклад, за рік) або динамічні, що показують
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зміну в часі. На практиці найчастіше розглядають багатофакторні
лінійні рівняння:

....22110 nn xbxbxbbY ++++=

З урахуванням мультиколеніарності зв’язку між показниками
оцінку ваги окремих факторів у формуванні результативної озна-
ки, наприклад прибутковості капіталу банку, можна дістати на
основі показників множинної детермінації R2, парної кореляції rij
та стандартизованих коефіцієнтів регресії — β-коефіцієнтів за
формулою:

2R

r
d jyxj

j

β
= .

Важливим етапом управління ефективністю є розробка норма-
тивів роботи окремих відділень банку. У такому разі доцільно
використовувати не лише абсолютні показники, такі як прибуток,
оскільки на їх підставі не можна оцінювати та порівнювати ефек-
тивність відділень за періодами часу та в розрізі відділень. Най-
більш придатний показник на рівні банку — прибуток у розраху-
нку на діючий капітал, але на рівні відділень такий показник не
дає чіткої картини — одні відділення є великими позикодавцями,
а інші — невеликими й надають свої ресурси для подальшого їх
використання всередині структури банку, тобто в інших відді-
леннях. Тому поряд із загальними для банку нормативами для
оцінки ефективності діяльності окремих відділень доцільно ви-
користовувати такі показники в розрахунку на одного працівни-
ка: прибуток, безпроцентні витрати, розмір вкладень, вартість
виданих кредитів, кількість договорів, кількість відвідувань стра-
тегічно важливих позичальників, кількість завершених операцій з
обслуговування рахунків, кількість закритих рахунків і скарг. Ці
показники ефективності мають бути прив’язані до відповідної
категорії працівників. Так, кредитні операції розраховують щодо
працівників, які здійснюють відповідну діяльність.

Крім того, доцільно використовувати показники вартості но-
вих договорів відносно витрат за кредитами, кількості нових від-
критих поточних і депозитних рахунків, якості кредитного порт-
феля тощо.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. У чому полягає різниця між ефектом та ефективністю?
2. Схарактеризуйте різницю між ресурсами та поточними витратами.
3. Висвітліть спільне і різницю між ефективністю ресурсів та витрат.
4. Визначіть характеристику по суті та за методами розрахунку й

інтерпретацією частинних показників ефективності.
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5. У чому полягає різниця по суті, а також за методами розрахунку
й інтерпретацією між показниками абсолютної та відносної економії
ресурсів і витрат?

6. Якими методами здійснюється факторний аналіз ефективності?
7. Опишіть алгоритм багатофакторного індексного аналізу ефек-

тивності.
8. Як розраховується вплив на динаміку ефекту зміни ефективнос-

ті та витрат?
9. Як розраховується вплив на динаміку ефективності зміни ефек-

ту та витрат?
10. Як оцінюється ефективність на основі виробничої функції?
11. Які класифікації та групування використовуються для оціню-

вання ефективності комерційної діяльності?
12. Подайте перелік та економічну інтерпретацію показників ефек-

тивності комерційних угод. Які результати аналізу свідчать про зрос-
тання або зниження ефективності комерційних угод?

13. Якою системою показників характеризується ефективність бан-
ківської діяльності?

14. Які принципи оцінювання ефективності банківської діяльності
використовують різні суб’єкти ринку банківських послуг?

15. Дайте характеристику основних показників ефективності бан-
ківської діяльності.

16. Як оцінюється рейтинг банків?
17. Обчисліть індекс ефективності суспільного виробництва, якщо у

звітному періоді порівняно з базовим затрати праці зросли на 12%, про-
дуктивність праці — на 7%, частка проміжних витрат у валовому випу-
ску знизилася з 78 до 72%, а обсяг ресурсів збільшився на 7%.

18. Визначіть, на скільки процентів зріс ВВП за рахунок зміни рівня
ефективності виробництва і обсягу ресурсів, якщо за цей період обсяг
ВВП збільшився на 15%, а обсяг ресурсів — на 12%. Як змінився рівень
ефективності виробництва?

19. За даними таблиці, млрд грн., розрахуйте:
1) ресурсні показники ефективності виробництва в базовому й

звітному періодах;
2) динаміку цих показників, у тому числі за рахунок зміни ВВП і

ресурсів.

Період
Показник

базовий звітний

ВВП (у фактично діючих цінах) 125 205

Основні засоби* 194 298

Оборотні засоби* 74 118

Ресурси праці сфери матеріального виробництва 46 66

* Середньорічна вартість.

20. За даними попередньої таблиці визначіть частинні ресурсні по-
казники ефективності суспільного виробництва, відносну економію



410

(перевитрати) у звітному періоді порівняно з базовим окремих видів ре-
сурсів.

21. За даними тієї самої таблиці обчисліть абсолютний приріст
ВВП за рахунок рівня ефективності суспільного виробництва і обсягу
ресурсів.

22. За наведеними в таблиці даними, млрд грн., обчисліть:
1) витратні показники ефективності виробництва в базовому і

звітному періодах;
2) динаміку цих показників за рахунок зміни ВВП і обсягу

витрат.

Період
Показник

базовий звітний

ВВП 125 205

Сума нарахованої амортизації, що відображає спо-
живання основних засобів 11 22

Матеріальні витрати (без амортизації) 106 148

Фонд оплати праці працівників сфери матеріально-
го виробництва 36 50

23. Підприємство роздрібної торгівлі дістало пропозицію закупити
у промислового підприємства свого району 2000 одиниць товару. У
процесі обговорення угоди встановлено, що ціна за одиницю товару з
урахуванням наданої знижки становить 1000 грн. Рівень торговельної
націнки до відпускної ціни виробника становить 25%. Згідно з поперед-
ньою калькуляцією загальна сума матеріальних та прирівняних до них
витрат становить 49 900 грн., витрати на оплату праці, які відносяться на
витрати за угодою, — 60 000 грн., сума обов’язкових платежів за уго-
дою, які відносяться до витрат обертання, — 33 200 грн., податок на до-
дану вартість — 83 350 грн.

Обчисліть показники ефективності за угодою щодо витрат обігу, то-
варообігу, а також витрат із закупівлі та реалізації товару.

24. За даними таблиці, тис. грн., розрахуйте для двох установ банку
разом:

індекси змінного, фіксованого складу і структурних зрушень середньо-
го рівня рентабельності, а також індивідуальні індекси рентабельності;

абсолютний приріст прибутку за рахунок динаміки обсягу власних
коштів і рівня рентабельності;

зміну рівня рентабельності за рахунок динаміки обсягів власних
коштів і прибутку.

Зробіть висновки.

Обсяг власних коштів
за період

Обсяг прибутку
за періодУстанова

банку
базовий звітний базовий звітний

І 1925 4812 2310 6110

ІІ 1575 4625 1733 5596
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19.4. Статистика ефективності праці

Праця є визначальною складовою одержання корисного ре-
зультату від будь-якої діяльності: чи то видобування природних
багатств, чи створення нової продукції, чи надання послуг. Адже
в окремих випадках корисний результат можна одержати і без за-
лучення інших видів ресурсів, але інші ресурси без праці викори-
стані бути не можуть. Тому і на підприємстві, і в обліку, у стати-
стичній практиці на всіх рівнях, включаючи світовий, інформація
про працю та аналіз її використання посідає провідне місце.

Насамперед це зумовлюється прямим взаємозв’язком між за-
тратами праці (екстенсивний показник), її якістю (інтенсивний
показник) та результатом діяльності (ефект), а саме:

WTE = ,
де Е — одержаний ефект (продукт чи послуга); Т — кількість
праці, затраченої для досягнення ефекту; W — якість праці, що
оцінюється ефектом у розрахунку на одиницю затраченого часу
(продуктивність праці).

Вимірювання затрат праці пов’язане з довжиною періоду, за
який ці затрати вимірюються, оскільки йдеться звичайно про уза-
гальнюючий показник затрат праці, який буде віднесений до гру-
пи робітників, а не до однієї окремо взятої людини. У такому разі
затрати праці вимірюватимуться обчисленням суми затрат часу
всіма робітниками, або в разі рівної кількості відпрацьованих
ними годин чи днів — множенням довжини періоду (у годинах
чи днях) на кількість робітників, які протягом цього періоду пра-
цювали для створення продукту чи надання послуг. Одиницями
вимірювання тоді будуть людино-години чи людино-дні.

Тоді, на підставі одержаного ефекту та затрат праці оцінюєть-
ся якість (продуктивність) праці:

T
E=W .

Як відомо, розмір ефекту в розрахунку на одиницю витраче-
них для його досягнення ресурсів називається ефективністю, а
тому в нашому випадку можна казати про ефективність праці.

Практичні розрахунки та аналіз показників продуктивності
праці потребують поглиблених знань і неодмінного врахування
мети дослідження. Річ у тім, що ефект оцінюється по-різному ви-
робником та споживачем продукції (для спрощення надалі, крім
спеціально обумовлених випадків, аналіз продуктивності праці
виконуватимемо за результатами виробничої діяльності, у ході
якої створюється продукція).
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Виробник завжди зацікавлений не лише виробити продукцію,
а й отримати фінансовий ефект — прибуток, розмір якого зале-
жить від двох факторів — цін та собівартості (витрат на одиницю
виробленої продукції в грошових одиницях):

П = Р – С.
Зауважимо, що ціна продукції — це зовнішній відносно вироб-

ника чинник, який формується на певному сегменті ринку і — у
разі функціонування цього сегменту як конкурентного ринку —
від виробника не залежить. Що ж до собівартості продукції, то в
ній певну частку становлять витрати на оплату праці тих, хто
брав участь у створенні цієї продукції. Спинимося лише на вра-
хуванні витрат, пов’язаних з оплатою праці робітників, які
безпосередньо були задіяні у виробничому процесі. Урахування у
складі собівартості непрямих затрат праці, тобто затрат праці
тих, хто безпосередньої участі у створенні продукції не бере: ін-
женерів, службовців, допоміжного персоналу, ремонтників, ме-
ханіків та інших, мають розглядатися окремо.

Очевидно, що чим більше продукції буде створено робітника-
ми за певний проміжок часу (тобто — чим вищою буде їхня про-
дуктивність праці), тим на більшу кількість продукції будуть
розподілені витрати на оплату їх праці і за однакових інших умов
тим нижчою буде собівартість і вищим прибуток виробника:

.ПСпродукціїодиницюнарозрахункув
праціоплатунаВитрати ↑⇒↓⇒↓⇒↑W

Цей вплив може бути точно виміряний завдяки наявності фу-
нкціональної залежності між наведеними показниками.

Проілюструємо розрахунок на умовному прикладі.
У базовому періоді 10 робітників, чия денна зарплата стано-

вила 12 грн., виробляли за день роботи 60 одиниць продукції.
Собівартість продукції при цьому становила 8 грн., а продавалася
остання за ціною 10 грн.

У звітному періоді продуктивність праці робітників підви-
щилася вдвічі.

На скільки процентів за однакових інших умов зріс прибуток
фірми-виробника?

У базовому періоді:

Затрати праці Т0 = 10 роб. × 1 день = 10 людино-днів

Продуктивність праці
днів-людино10

.продод.60
0 =W  = 6 од. прод./людино-день

Витрати на оплату праці 10 роб. × 12 грн./роб. = 120 грн.
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Закінчення
Витрати на оплату праці
в розрахунку на одиницю
продукції .продод.60

грн.120  = 2 грн. /од. прод.

Частка витрат на оплату
праці в собівартості про-
дукції грн.8

.грн2  = 0,25

Частка інших витрат у
собівартості продукції 1,00 – 0,25 = 0,75

Прибуток у розрахунку
на одиницю продукції 10 грн. – 8 грн. = 2 гр.

У звітному періоді:
продуктивність праці, що збільшилась удвічі (iw = 2), стано-
вить

W1 = 6 од. прод./людино-день × 2 = 12 од. прод./людино-день;
обсяг продукції

Е1 = 12 од. прод./людино-день × 10 людино-днів = 120 од. прод.;
витрати на оплату праці при виробництві одиниці продукції

120 грн. : 120 од. прод. = 1 грн./од. прод.;
частка витрат на оплату праці при виробництві одиниці

продукції в її собівартості
1 грн. : 8 грн. = 0,125.

Звідси частка витрат на оплату праці має зменшитися на:
125,0125,025,0 =−     чи 5,12100125,0 =⋅ п.п.

І якщо, як зазначено в умові задачі, інші складові собівартості
не змінилися, і як у базовому, так і у звітному періоді становлять
 0,75  (або 75%), то індекс собівартості буде такий:

875,0
00,1
875,0

00,1
125,075,0

С
С

0

1
с ==+==і

Отже, собівартість у звітному періоді

С1 = С0 · іс = 8 грн. · 0,875 = 7 грн.

Тоді:  П1 = 10 грн. – 7 грн. = 3 грн.,    а іп =
2
3  = 1,5.

Тобто завдяки зростанню продуктивності праці вдвічі прибу-
ток у розрахунку на одиницю продукції зріс в 1,5 раза, або
на 50%.
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Для споживача наведені розрахунки становлять суто теоре-
тичний інтерес: його цікавлять не собівартість і прибуток, а ці-
на, за якою він може придбати продукцію на ринку. Вплив змі-
ни продуктивності праці на ціну при виробництві різних видів
продукції різний. Так, на сталому ринку ціна продукції фор-
мується ринком і відмінності в продуктивності праці окремих
виробників на неї не впливають. Інша річ — ринок передових
технологій: нетрадиційна енергетика, комп’ютерні мережі, кос-
мічний зв’язок, проектування, інформатика тощо. Ось тут уже
ціни диктує виробник, причому їх рівень базується на собівар-
тості, а собівартість залежить від продуктивності праці. Отже, у
цьому разі продуктивність праці буде оцінена з використан-
ням вартісного показника продукції:

продукціїнявиготовленначасуВитрати
продукціїВартість=W .

Залежно від мети дослідження такий запис формули потре-
бує уточнення щодо того, вартість якої продукції записана в чи-
сельнику. Наприклад, у разі порівняльного аналізу розвитку ви-
робництва кількох фірм для розрахунків продуктивності праці
найдоцільніше використовувати показник товарної продукції.
В інших випадках можуть бути використані показники реалізо-
ваної, чистої, доданої та інших видів продукції.

Перевагою розрахунку продуктивності праці з використан-
ням вартісного показника продукції є можливість з його допо-
могою оцінювати ефективність праці на підприємствах з бага-
топрофільною номенклатурою виробництва.

Узагальнюючи все щойно сказане про аналіз продуктивності
праці, доходимо висновку: вона може вимірюватися за допомо-
гою вартісного і натурального показників.

Також відомо, що з погляду необхідності врахування при пла-
нуванні й аналізі діяльності фірми використання окремих видів
ресурсів обчислюють показники ресурсомісткості. Щодо затрат
праці такий показник називається трудомісткістю й обчислю-
ється як величина, обернена до натурального показника продук-
тивності праці:

.
E
T1 ==

W
t

Наявність вартісних і трудових показників продуктивності
праці дає можливість широко залучати індексний метод для ана-
лізу ефективності діяльності окремих підприємств, галузей, регі-
онів. Водночас результати індексного аналізу з використанням
показників продуктивності праці у вартісному виразі мають сут-
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тєві відмінності від такого ж аналізу з використанням показника
трудомісткості.

Щоб краще зрозуміти їх, знову звернемося до умовного при-
кладу. Фірма виробляє два види продукції — А і Б. У базовому
періоді виробництво характеризувалося такими даними:

Вид
продукції

Вироблено,
тис. шт.

q0

Витрачено
праці, тис.

людино-год
T0

Собівар-
тість,

грн./шт.
C0

Ціна,
грн./шт.

p0

Прибуток,
грн. / шт.

П0

А 10 30 10 14 4
Б 20 20 8 10 2

Тоді продуктивність праці буде становити:
у вартісному виразі

продукція А =
год-людино30000

.шт10000грн./шт.14  = 4,67 грн./людино-год;

продукція Б =
год-людино20000

шт.20000грн./шт.10  = 10,00 грн./людино-год;

у трудовому виразі

продукція А =
шт.10000

год-людино30000  = 3 людино-год./ шт.;

продукція Б =
шт.20000

год.-людино20000  = 1 людино-год./шт.;

у натуральному виразі

продукція А =
год-людино30000

шт.10000  = 0,33 шт./людино-год;

продукція Б =
год-людино20000

шт.20000  = 1,00 шт./ людино-год.

Відомо також, що попит на продукцію необмежений, але об-
меженими є ресурси фірми, а звідси — кількість робочої сили, яку
можна використати. З огляду на це для збільшення прибутку в
плановому періоді передбачається збільшити виробництво більш
прибуткової продукції — продукції А — з 10 до 15 тис. од. Досяг-
ти цього можна двома способами:

1) перерозподілити робочу силу (50 тис. людино-год) так, щоб
необхідна її кількість була зайнята виробництвом продукції А:

15 тис.шт. × 3 людино-год/шт. = 45 тис. людино-год,
а решта (50 тис. людино-год – 45 тис. людино-год = 5 тис. люди-
но-год) — виробництвом продукції Б;
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2) провести технічне переоснащення виробництва, що вплине
на збільшення виробництва продукції А та продукції Б і, отже,
дасть змогу також досягти запланованої мети.

Оскільки тема, яку вивчаємо, — це ефективність праці, роз-
глянемо спочатку другий варіант, бо він безумовно має забезпе-
чити підвищення продуктивності праці. Якщо затрати праці на
виробництво продукції лишаться ті самі, а випуск її збільшиться
однаково — на 5 тис. од., то результати роботи в плановому пе-
ріоді будуть такі:

Вид
продукції

Затрачено праці,
тис. людино-год, плТ

Вироблено,
тис. шт., qпл

Продуктивність праці,
шт./людино-год, wпл

А 30 15 0,50
Б 20 25 1,25

Отже, у разі збільшення виробництва обох видів продукції
продуктивність праці зросте пропорційно до приросту випуску
продукції (адже знаменник відповідного виразу лишається той
самий, що й для звітного періоду):

500,1
33,0
50,0

0

пл ===
w

w
i a

a
a
w     (щодо продукції А);

250,1
00,1
25,1

0

пл ===
w

w
i b

b
b
w      (щодо продукції Б).

Звісно, що рівною мірою зміняться й показники трудомісткос-
ті за кожним видом продукції:

%);3,33(667,0
0,3
0,2

0

пл −===
t

t
i a

a
a
t

%)0,20(800,0
0,1
8,0

0

пл −===
t

t
i b

b
b
t .

І це зрозуміло, бо вони пов’язані між собою співвідношенням

w
t

1=  або навпаки:
t

w
1= .

З погляду статистики робота з аналізу та планування потребує
завершення шляхом розрахунку узагальнюючих для всієї фірми
показників. Це стосується, зокрема, і показника продуктивності
праці, який впливає на кінцеві результати діяльності. Зробимо
узагальнення за допомогою як натурального, так і трудового по-
казників.
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Оскільки показники продуктивності праці є відносними, для
узагальнення необхідно обчислити й порівняти їх середні зна-
чення:

;333,1
30
40

2030
2000,13033,0

2030
2025,13050,0

0
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пл

плпл
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пл ==
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⋅+⋅
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∑
∑

∑
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Т
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40
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Проведемо тепер розрахунки для випадку, коли передбача-
ються зміни в структурі робочої сили (перший варіант):

Вид
продукції

Випуск продукції,
тис. шт.,

qпл

Продуктивність праці,
шт./людино-год,

wпл

Затрати праці,
тис. людино-год,

Тпл

А 15 0,33 45

Б 5 1,00 5

Яких змін зазнає продуктивність праці? Згідно з умовами за-
вдання за окремими видами продукції вона не зміниться. А що ж
станеться із середньою продуктивністю? До певного часу вважа-
тимемо, що це питання цікавить нас суто теоретично, хоча, як
побачимо далі, воно має неабияке практичне значення.

Використаємо ті самі індекси:

500,0
40
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2030
2000,19033,0
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500,14533,0
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На відміну від першого варіанта розрахунків ми за допомогою
натуральних і трудових показників дістали два різні результати:
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у разі використання натурального показника індекс показує, що
середня продуктивність праці зменшилася на 50%, а в разі вико-
ристання трудового — лише на 33,3%.

Згідно з теорією індексного аналізу, розглянутою в частині І
підручника, індекси середніх величин ураховують зміну серед-
нього якісного показника, що відбувається, як відомо, під впли-
вом двох факторів: значень показника за окремими елементами
сукупності та структури самої сукупності. Отже, у разі розрахун-
ку середньої продуктивності праці в натуральному виразі йдеться
про структуру затрат праці робітників з різною продуктивністю,
яка впливає на середню:

∑
∑∑

∑ ==
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T
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У разі використання трудового показника продуктивності
праці середня залежить від структури продукції з різною трудоміст-
кістю:
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Зміна цих двох структур у плановому періоді порівняно зі
звітним відбувалася по-різному, про що свідчать дані такої
таблиці:

Структура затрат
праці, %

Структура випус-
ку продукції, %Вид

продукції
Td0

T
pld

Зміна структури
затрат праці,

п. п. qd0
q
pld

Зміна структури
випуску

продукції, п. п.

А 60,0 90,0 + 30,0 33,3 75,0 + 41,7
Б 40,0 10,0 – 30,0 66,7 25,0 – 41,7

Усього 100,0 100,0 — 100,0 100,0 —

Здобуті результати неминуче породжують запитання: а який
же результат правильний: середня продуктивність праці зменши-
лася на 50,0% чи на 33,3%? Неправильних результатів у статис-
тиці не буває. Буває лише їх неправильна інтерпретація. Отож у
нашому випадку вибір відповідного показника залежить від мети
аналізу. Якщо нас цікавить продуктивність праці саме робітників,
то вона зовсім не змінилася! Адже, як і раніше, 1 робітник у пла-
новому періоді вироблятиме в середньому чи 1 шт. виробу А за 3
год, чи 1 шт. виробу Б за 1 год. А як же індекси? Потрібно розра-
хувати правильний індекс для відповіді на запитання: як змінить-
ся в середньому продуктивність праці робітників? Це індекс се-
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редньої продуктивності праці фіксованого складу, на який не
впливають зміни в структурі і який у нашому випадку дорівню-
ватиме 1.

А якщо ми маємо намір проаналізувати, як зміна середньої тру-
домісткості продукції (що зумовлює, як ми пам’ятаємо, зміну ви-
рат на оплату праці та відповідну зміну собівартості) вплинула на
результати діяльності фірми, то тоді слід використати індекс, оде-
ржаний за допомогою трудового показника продуктивності праці.
І тоді ми матимемо таку інформацію: якщо вважати, що годинна
оплата праці становить 2 грн., то у звітному періоді витрати на
оплату праці становлять: 2 грн. × 50 тис. людино-год = 100 тис.
грн.; їх частка в собівартості продукції:

3846,0
260
100

.шттис.20грн.8
грн.тис. ==

×+× шт.тис.10грн.10
100  або 38,46%,

тоді в плановому періоді в разі зниження продуктивності праці на
33,3% собівартість становитиме:

667,0
3846,0  + 0,6154 = 0,5766 + 0,6154 = 1,192,

або 119,2% щодо звітного періоду.
Аналіз покаже, що фірма не просто одержить менше прибутку

в абсолютному виразі: Пqпл – Пqо = 4 грн./шт. × 15 тис. шт. +
+ 2 грн./шт. × 5 тис. шт. – 4 грн./шт. × 10 тис. шт. – 2 грн./шт. ×
× 20 тис. шт.= – 10 тис. грн., а й знизить рівень показника ефек-
тивності діяльності (рентабельності):

С
П== RKe ,

а саме:
звітний рівень
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2010
2081010

2010
2081010

2010
20101014

1

11
0 ==−=

+
⋅+⋅

+
⋅+⋅−

+
⋅+⋅

=−=
C

CP
R

або 30,7%;
плановий рівень

148,0
32,11
68,1
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або 14,8%.
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А таке зниження одного з основних показників діяльності фір-
ми позначиться на її інвестиційній привабливості, вартості капі-
талу, ринкових цінах акцій і, як наслідок — майбутньому розвит-
ку. Отже, варіант з перерозподілом робочої сили буде для фірми
збитковим з усіх поглядів. А головною причиною стане зниження
середньої продуктивності праці, яке ми зуміли виявити, скорис-
тавшись статистичними методами аналізу.

Але ж зрозуміло, що це не тільки, і не стільки структура, яка по-
требує свого окремого вивчення, коли йдеться про аналіз продукти-
вності праці. Головним чинником, що на неї впливає, поряд із ква-
ліфікацією робітників, які безпосередньо виробляють продукцію, є
технічний та організаційні фактори. Перший — відповідне і належ-
ним чином використовуване устаткування, другий — організація
виробничого процесу, розробка та впровадження якого — справа
інженерного персоналу та економічних служб фірми. Зауважимо,
що в галузях, продукція яких пов’язана з природою (добувна, сіль-
ськогосподарська, лісова та інші), результати діяльності безпосере-
дньо зумовлені станом відповідних природних ресурсів, які є скла-
довою показників продукції цих галузей. І статистика має врахо-
вувати вплив природного фактора при порівняльному аналізі та для
об’єктивної оцінки ефективності діяльності окремих підприємств, у
тому числі — й ефективності праці зайнятих на них робітників.

Річ у тім, що в згаданих галузях, на відміну від обробної про-
мисловості, зв’язок між затратами праці та ефектом не функціо-
нальний, а стохастичний. Це означає, що з огляду на вплив при-
родного фактора однаковий трудовий вклад може приводити до
різних результатів. А тому для його виявлення та кількісної оцін-
ки необхідно використовувати методи регресійного аналізу.

Крім того, в окремих галузях вимірювання ефективності праці
має свої особливості. Не маючи змоги зупинятися на всіх, зроби-
мо зауваження щодо кількох найважливіших галузей, щоб наго-
лосити на тому, наскільки специфічні знання про кожну діяль-
ність є необхідними для аналізу загальновідомих економічних
показників.

У сільському господарстві такою специфікою є колективна ді-
яльність робітників, які одночасно працюють не із сировиною (як
у згадуваній уже обробній промисловості), а із засобами вироб-
ництва — землею та тваринами, впливаючи на які своєю працею,
очікують від них появи продукції — рослинницької чи тваринниць-
кої, що відповідатиме вкладеним зусиллям. Тут багато, навіть біль-
ше, ніж від праці робітників, залежить від сировини, але це спе-
цифічна сировина — чи посадковий матеріал, чи молодняк тва-
рин. Цей розрив між працею та ефектом зумовлює специфіку їх
обліку в сільському господарстві: працю обліковують щодо засо-
бів виробництва (обчислюють трудомісткість їх одиниці) і саме



421

щодо них (а не працівників) обчислюють ефект — урожайність у
рослинництві чи продуктивність у тваринництві. Зрозуміло, що
зв’язок між ними можна виміряти лише, як уже зазначалося, мето-
дами регресійного аналізу. При цьому слід не забувати про таке:

1) розрахунки мають виконуватися для достатньо, зі статично-
го погляду, однорідної сукупності, причому це стосується як за-
собів виробництва, так і сировини;

2) не досить істотний зв’язок у цьому разі має об’єктивно до-
ведену негативну інтерпретацію: праця робітників була неефек-
тивною і не вплинула  на кінцевий результат, хоча без цієї праці
кінцевого результату — продукції — не було б зовсім! Тобто не-
обхідно знайти, оцінити та елімінувати вплив якогось іншого
чинника — погоди, добрив, харчування, ветеринарного обслуго-
вування — після чого частковий вплив фактора праці обов’язково
виявить свою істотність.

У будівництві потрібно врахувати такі особливості:
1) специфіку кожного об’єкта, що дозволяє виміряти лише

окремі види робіт, але не всю кінцеву продукцію в цілому, оскі-
льки завжди її обсяг буде зумовлений проектом, за яким прово-
диться будівництво; навіть у разі застосування типового проекту
існує необхідність індивідуального прив’язування до місцевості,
що й потягне за собою специфічні витрати;

2) значний вплив зовнішнього фактора, такого як ціна викори-
стовуваних матеріалів, що становить переважну частку в собівар-
тості будівельної продукції.

Таким чином, у будівництві аналізується ефективність праці
при виконанні тільки окремих видів робіт — настилання підло-
ги, монтування конструкцій, малярні, електротехнічні, сантех-
нічні роботи і т. ін., що, звісна річ, істотно утруднює як плану-
вання, так і ведення контролю за виконанням робіт і часто
призводить до порушення термінів будівництва і його подорож-
чання порівняно з проектною вартістю.

Причому це подорожчання, у тому числі виконання окремих
видів робіт, може бути спровоковано підвищенням цін будівель-
них матеріалів, що аж ніяк не відбиває реального підвищення про-
дуктивності праці. Вивчаючи динаміку вартісних показників чи
виконуючи їх порівняльний аналіз, цю зміну вартості за рахунок
зовнішніх факторів виключають з розрахунків. Наприклад, індекс
продуктивності праці під час виконання електромонтажних робіт
подають у вигляді
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де n — тариф на встановлення окремих видів електроустаткуван-
ня, ціни яких зафіксовані на рівні базового періоду.
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Істотні особливості має вивчення ефективності праці в торгів-
лі. Ефектом у торгівлі, як ми пам’ятаємо з підрозд. 19.2, є обсяг
товарообороту, який вимірюється в грошових одиницях і зале-
жить від обсягу проданих товарів та цін на них. Водночас затрати
праці, необхідні для реалізації одиниці товару, — його трудоміс-
ткість, не залежать від його ціни.

Тобто постає проблема розрахунку трудомісткості для одно-
типних товарів із різною ціною. Щоб її розв’язати, можна вико-
ристати типову (модальну) або середню (просту чи зважену) ціну
товарів цього типу для розрахунку показника продуктивності
праці:

∑

∑
=

T

TO
i

y

t
p

W ,

де ру — одна з умовних запропонованих раніше цін для перера-
хунку товарообороту; ti — трудомісткість продажу одиниці про-
дукції одного типу.

Інша проблема полягає не стільки в тому, що звичайно в тор-
говельному закладі реалізуються товари кількох типів з різною
трудомісткістю, скільки в тому, що асортимент їх реалізації
(структура товарообороту) постійно змінюється. Щоб елімінува-
ти вплив структури, для порівняльного аналізу продуктивності
праці в торгівлі використовують індекс фіксованого складу:
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де d1 — частка продажу окремих товарів у загальному обсязі то-
варообороту звітного періоду (структура товарообороту звітного
періоду).

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. У чому полягає вплив екстенсивного та інтенсивного факторів на
ефект?

2. Які ви знаєте особливості впливу частки затрат праці на собівар-
тість продукції окремих галузей?

3. Структурні зрушення затрат праці — суб’єктивний чи об’єктив-
ний процес?

4. Чим відрізняється характеристика ефективності праці за допомо-
гою показника продуктивності праці та за допомогою показника тру-
домісткості?



423

5. Які тенденції в структурі собівартості з погляду затрат пра-
ці спостерігаються останнім часом в Україні та світі і чим вони зу-
мовлені?

6. Як функціонально описати зв’язок між продуктивністю праці та
продуктивністю засобів у сільському господарстві?

7. Якою мірою впливає організаційний фактор на продуктивність
праці в будівництві?

8. Що таке «стандартизація» стосовно аналізу продуктивності пра-
ці в торгівлі?

9. У ливарному цеху затрати праці на виробництво однієї тонни
сталі знизились за рік із 40 до 38 людино-год. Установити, на скільки
процентів змінилася продуктивність праці.

10. Обсяг продукції заводу зріс за рік на 10,6%, а середньоспискова
чисельність робітників — на 3,1%. Обчисліть частку приросту продук-
ції, одержану за рахунок зростання продуктивності праці.

11. За наведеними даними по кондитерській фабриці обчисліть:
1) зведені індекси продуктивності праці за трудомісткістю;
2) зміну випуску продукції за рахунок зміни продуктивності

праці;
3) зміну затрат праці за рахунок зміни продуктивності праці.

Вироблено, т Витрати часу,
людино-годПродукт

1995 р. 1996 р. 1995 р. 1996 р.

Ірис 12142 12840 4816 4842

Шоколад 1700 1900 856 874

Разом * * 5672 5716

12. Індекс середньої заробітної плати становив 102,9%, а продуктив-
ність праці у звітному періоді порівняно з базовим зросла на 5%. Обчис-
літь, на скільки процентів зменшилась собівартість продукції за рахунок
зміни витрат за статтею «Заробітна плата», якщо частка витрат на заробі-
тну плату в структурі собівартості становила 20%.

13. За наведеними даними обчисліть індекс продуктивності праці.

Показник Звітний
період

Базовий
період Індекс

Товарооборот
(у поточних цінах,
тис. грн.)

5225 5000

Чисельність робітників,
осіб 104 100

Ціни, грн. 1,05

Трудомісткість,
людино-год/грн. 1,95
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19.5. Статистика ефективності
використання матеріальних ресурсів

Існує тісний зв’язок між ефективністю використання матеріа-
льних ресурсів та ефективністю праці: перше неможливе без дру-
гого, і навпаки. У наш техногенний час «голими» руками небага-
то зробиш. Це стосується всіх без винятку сфер діяльності. Якщо
у виробничих галузях технічні засоби взагалі зумовлюють дося-
жність кінцевого результату (адже без них створення відповідної
продукції чи надання послуг неможливе), то у творчій сфері тех-
нічні засоби допомагають економити час, тим самим підвищуючи
ефективність живої праці. Тому під час розгляду ефективності
матеріальних ресурсів слід завжди пам’ятати, що ці ресурси без
докладання людської праці не мають жодної цінності, а з’явля-
ється і зростає вона лише завдяки людським рукам.

Існують три відмінності між трудовими і матеріальними ре-
сурсами, які впливають на розрахунки та інтерпретацію показни-
ків їх ефективності, а саме:

1) вартісна одиниця вимірювання матеріальних ресурсів, до
яких належать різноманітні предмети й засоби праці, а також си-
ровина, використана для здобуття ефекту, на відміну від трудо-
вих, про які йшлося під час вивчення ефективності праці;

2) облік у грошових одиницях потребує врахування такої
складової, як час, оскільки вона впливає на зміну будь-якого вар-
тісного показника;

3) у грошових одиницях можуть у разі потреби бути оцінені й
трудові ресурси, причому відповідна вартість, яка об’єктивно
відбиває споживну вартість товару «робоча сила», у процесі ви-
користання може зростати завдяки навчанню робітників та збага-
ченню їхнього досвіду, тоді як споживна вартість матеріальних
ресурсів може лише зменшуватися (винятком є сільськогоспо-
дарські угіддя як основна складова матеріальних ресурсів у сіль-
ському господарстві, але це окрема проблема, з’ясування якої ви-
ходить за рамки нашого підручника).

Розглянемо особливості використання методів статистики для
вивчення ефективності двох елементів матеріальних ресурсів: а) ос-
новних засобів; б) оборотних засобів.

Нагадаємо, що початкова — у момент початку першого циклу ді-
яльності фірми — вартість цих двох елементів формується за рахунок
основного (початкового, а для акціонерного товариства — по-
чаткового акціонерного) капіталу фірми. І хоча в процесі подальшого
функціонування між розміром капіталу та вартістю засобів виникає
розрив, у перший момент ці два вартісні показники мають збігатися.

Отже, можна виокремити капітальні витрати, які уречевлені в
матеріальних ресурсах, та поточні витрати матеріальних ресур-
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сів. Під поточними розуміють ті витрати, які припадають на ви-
робника (знову, як і в попередньому підрозділі, для спрощення
пояснень за основний приклад візьмемо переробну промисло-
вість) у звітному періоді щодо продукції, виробленої в цьому пе-
ріоді. Для основних засобів такими витратами є амортизаційні
відрахування, а для оборотних — загальна вартість сировини, ма-
теріалів, палива, інструментів та запчастин, що їх було викорис-
тано у звітному періоді.

Витрати матеріальних ресурсів поділяють на капітальні та по-
точні й розглядають відповідно два показники: а) ефективність
капітальних ресурсів; б) ефективність поточних ресурсів.

Застосування того чи іншого показника ефективності зумов-
люється метою дослідження, складністю об’єкта дослідження та
можливістю узагальнення елементів, що потрібні для його розра-
хунку. Через складність структури країни чи окремої галузі при
розрахунках показників доводиться узагальнювати як різнорідні
ефекти, так і різні види ресурсів.

Щодо основних засобів це потребує об’єднання й оцінювання
ефективності використання сили-силенної різнорідного (за ві-
ком, технічним станом, відповідністю сучасному рівню техно-
логії і т. ін.) устаткування. І якщо для узагальнюючих показни-
ків продукції існують, як відомо, загальноприйняті методи їх
розрахунків, то об’єднувати умовну вартість (а умовна вона з
огляду на перелічені щойно чинники) різнорідних основних за-
собів недоцільно. Тому для оцінювання ефективності викори-
стання основних засобів на рівні, вищому за окреме підприєм-
ство, обчислюють показник амортизаційної місткості:

Ефект
їамортизаціїнарахованоСума

К А = .

Цей показник перебуває під впливом багатьох структурних
факторів, що, на жаль, не можна елімінувати, а тому порівняння
їх як у статиці, так і в динаміці не дають достатньо об’єктивних
висновків. Найбільш впливовими є два структурні фактори:

1) вікова структура основних засобів, яку відбиває їх техніч-
ний стан: амортизаційні відрахування на нові фонди вищі, ніж на
старі, і не завжди технічна якість нового устаткування збільшує
випуск продукції пропорційно до його вартості. От і виходить,
що показник амортизаційної місткості може бути вищим для ви-
робництва із новим обладнанням.

2) виробнича натурально-предметна структура основних засо-
бів — співвідношення вартості активної та пасивної частин осно-
вних виробничих засобів, яке також має досить суб’єктивний ха-
рактер у зв’язку із впливом на вартісні показники оцінки фактора
часу, насамперед коли йдеться про будинки та споруди, які часто



426

мають досить «похилий» вік і, з погляду обліку, давно себе оку-
пили за рахунок амортизаційних відрахувань, тобто — нічого на
варті. Методики, які нині використовують у ході приватизації для
оцінювання основних фондів, мають стільки недоліків, що лише
для їх критики довелося б написати окрему книжку.

Тому більш об’єктивну характеристику дає показник (який роз-
раховують для рівня підприємства чи фірми) під назвою віддача
засобів:

ОЗ
Е

засобіввиробничихосновнихвартiстьчнаСередньорі
Ефект ==f .

При обчисленні знаменника засоби враховують за повною пе-
рвісною вартістю, причому не тільки власні, а й орендовані.

Використання цього показника дає змогу позбавитись від двох
вад, про які було сказано раніше і які притаманні показникам, що
розраховуються на вищому структурному рівні, ніж підприємст-
во. По-перше, вікова структура засобів у окремому підприємстві
за звітний період змінюється незначно, а тому й має невеликий
вплив на показник віддачі засобів. По-друге, метод ланцюгових
підстановок дає можливість виокремити вплив зміни виробничої
структури основних засобів, чим досягається більша точність вис-
новків про зміни ефективності використання основних засобів.

Нехай
ОЗ
E=f , а частка активних основних засобів ОЗА в їх зага-

льній вартості
ОЗ

ОЗА
A =d , тоді віддача активних основних засобів

A
A d

f
f = .

Звідси fdf =AA , що й дозволяє використати згаданий метод
ланцюгових підстановок:

101
)()( AAAA dffff −=∆ ;

001
)()( AAAA fdddf −=∆ .

У тих галузях, де вся продукція може бути узагальнена за до-
помогою натуральних чи умовно-натуральних одиниць вимірю-
вання, для характеристики ефективності основних засобів вико-
ристовують показник фондомісткості продукції:

E
OЗ=V .

Як і показник трудомісткості, показник фондомісткості пере-
буває під впливом структури продукції, і при його порівнянні
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слід використовувати індекси фіксованого складу для еліміну-
вання впливу цього  фактора. Існує також практика розрахунку
показника фондомісткості щодо вартісного показника ефекту.
Але в цьому разі вплив зміни структури продукції на нього вра-
хувати не можна.

Вплив технічної озброєності виробництва на продуктивність
праці є важливою складовою зростання ефективності. Певною
мірою рівень технічної озброєності може бути оцінений показни-
ком фондоозброєності праці:

івпрацівникьЧисельніст
засобіввиробничихосновнихВартість

Ф = .

Цей показник залежно від мети дослідження може бути обчис-
лений і як моментний, і як середній за період. При цьому в чисе-
льник і знаменник формули підставляють відповідні моментні чи
інтервальні показники. З огляду на те, що, по-перше, нові сучасні
машини та обладнання коштують дорожче, ніж їх попередники, а
по-друге, мають більшу потужність і вищий рівень автоматизації,
можна говорити про досить об’єктивний характер оцінки впливу
технічного фактора виробництва на продуктивність праці з вико-
ристанням показника фондоозброєності праці. Цей зв’язок опи-
сується такою залежністю:

W = f Ф, оскільки .
Т
Е

Т
ОЗ

ОЗ
E =

За такої форми запису створюється враження, що це віддача
засобів та фондоозброєність праці є факторами, які формують
продуктивність праці. Але згідно з викладеним в підрозд. 19.4
наведена формула лише ілюструє форму зв’язку між показника-
ми, а не вказує на причину і наслідки. Отже, з погляду логіки по-
казник віддачі засобів у даному разі — це тільки кількісний пока-
зник, який дозволяє оцінити, якою мірою зміна фондоозброєності
впливає на продуктивність праці. Наприклад, якщо в базовому
періоді фондоозброєність становила 50000 грн./особа, а продук-
тивність праці — 25000 грн./особа, то тоді віддача засобів дорів-
нювала

грн./грн.5,0
50000
25000 =

У звітному періоді ці показники досягли відповідно 100000,
75000 та 0,75. Згідно з методом ланцюгових підстановок маємо:

=−=∆ 001 )ФФ()Ф( fW (100000 – 50000) 0,5 = 25000 грн./особа,
тобто приріст продуктивності праці (75000 – 25000 = 50000) на-
половину був зумовлений зміною її фондоозброєності.
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Як бачимо, у цьому розрахунку віддача засобів базового пері-
оду являла собою коефіцієнт співвідношення між фондоозброєні-
стю та продуктивністю праці, а не показник, що потребує самос-
тійної економічної інтерпретації.

Значний вплив на результати діяльності фірми має й ефектив-
ність використання оборотних засобів, у складі яких найбільша
частка, звичайно, належить сировині та матеріалам, які викорис-
товуються для виготовлення продукції. Ця ефективність за ана-
логією з ефективністю інших видів ресурсів може вимірюватися з
допомогою показника матеріаломісткості продукції. Він роз-
раховується за однакового теоретичного підходу для всіх рівнів
господарювання: як національного, так і рівня підприємства:

Ефект
матеріалівВитрати

К М = .

Проте існує й деяка відмінність у розрахунку, а отже, й аналізі
показника матеріаломісткості для економіки в цілому і для окре-
мої фірми. Якщо в першому випадку (з огляду на великий асор-
тимент як використаних матеріалів, так і виробленої продукції)
загальнонаціональний показник матеріаломісткості потребує уза-
гальнення складових їх вартісним оцінюванням, то на рівні фірми
використовуються частинні показники матеріаломісткості: пито-

ма витрата
j

i
ij q

m
M

= , де Mi — загальні витрати матеріалу і на ви-

готовлення продукції j.
Зрозуміло, що частинні показники і на рівні фірми потребу-

ють узагальнення для остаточного оцінювання результатів дія-
льності фірми. Такий узагальнюючий показник матеріаломіст-
кості продукції має вигляд

∑
∑

=
pq

qpm
K

jj

jii
M .

Він розкладається на чотири складові, інакше кажучи — чоти-
ри фактори, що його формують: im — питома витрата матеріалів;

ip — ціна матеріалів; p j — ціна продукції;
∑ j

j

q

q
— структура

продукції з різною матеріаломісткістю. Причому й справді ефек-
тивність матеріальних витрат характеризує показник im , що зу-
мовлений як внутрішніми, так і зовнішніми факторами. До пер-
ших належать технічний стан обладнання, загальний рівень
використовуваної технології виробництва, кваліфікація робочої
сили, а до других — якість витраченої сировини і матеріалів, що
безпосередньо пов’язана з ip . Тобто можна досягти економії си-
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ровини і матеріалів, використавши у виробництві більш якісний,
але дорожчий матеріал, що зрештою знівелює  вплив економії і
незначно змінить чисельник показника КМ.

Інша справа — зміна pi під впливом факторів кон’юнктури
ринку, що не залежать від діяльності підприємства. Щоб еліміну-
вати цей вплив, під час порівняльного аналізу необхідно виклю-
чити зміни витрат на матеріали за рахунок зміни цін. Наприклад,
у разі розрахунку індексу матеріаломісткості продукції змінного
складу маємо:

.:
00

000

1

101

0 ∑
∑

∑
∑

=
jj

jii

jj

jii
K pq

qpm

pq

qpm
I ЗС

M

Як ми знаємо, виключити вплив зміни структури продукції
можна розрахунком ФС

MKI , який і дасть кількісну оцінку зміни
ефективності використання матеріальних витрат. Вплив зміни
матеріаломісткості продукції на собівартість, а надалі — на пока-
зники рентабельності підприємства — визначається так само, як і
вплив зміни продуктивності праці.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. Різниця між розрахунками використання основних засобів ресурс-
ним та витратним методами.

2. Як урахувати вплив терміну використання обладнання на показ-
ник віддачі засобів?

3. Що розуміють під активною частиною основних засобів у різних
галузях економіки? Наведіть приклади.

4. Чи впливає використовуваний метод нарахування амортизації на
ефективність використання основних засобів?

5. Які особливості розрахунку та аналізу віддачі засобів у сільсь-
кому господарстві?

6. Що зумовлює рівень фондоозброєності виробництва?
7. Чому в торгівлі показник віддачі засобів відіграє меншу роль в

оцінці результатів роботи, ніж у промисловості?
8. Вартість основних засобів становила в базовому році 5000 тис.

грн., у тому числі машин і устаткування — 1000 тис. грн. У звітному
році вартість основних засобів збільшилася на 10%, вартість продук-
ції — на 21%, а частка активної частини основних засобів — на 5%. На
скільки процентів змінилася віддача засобів активної частини основних
засобів?

9. Вартість продукції підприємства збільшилась з 900 тис. грн. до
1188 тис. грн., а основних засобів — на 20%. Обчисліть приріст продук-
ції за рахунок зміни віддачі засобів.

10. За наведеними даними обчисліть:
1) зведені індекси віддачі засобів та фондомісткості;
2) зміну обсягу робіт за рахунок зміни структури основних засобів;
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3) зміну задіяних основних засобів під впливом зміни струк-
тури виконаних робіт.

Обсяг будівельно-монтажних
робіт, тис. грн. Віддача засобівБудівельна

дільниця
Базовий період Звітний період Базовий період Звітний період

1 3400 3800 4 5

2 3600 7200 3 4

Разом 7000 11000 — —

11. Загальні витрати матеріалу у звітному періоді становили 450 т
при запланованих витратах 420 т. Випуск продукції, виготовленої з
цього матеріалу, становив 200 од. при плані 150 од. Обчисліть відносну
економію матеріалу у звітному періоді.

19.6. Статистика ефективності
фінансової діяльності

В умовах ринкової економіки завершальну оцінку будь-якої
діяльності дають на підставі фінансових показників. Як абсолют-
них, таких, наприклад, як дохід чи прибуток, так і відносних —
таких, як показники рентабельності (під ними розуміють показ-
ники ефективності використання фінансових ресурсів).

І хоча загальний підхід до розуміння та розрахунків цих пока-
зників давно визначений, їх склад (зрозуміло, що це стосується
показників доходу та прибутку) в умовах перехідної економіки
України постійно змінюється. Тому розглядатимемо тут викорис-
тання статистики не щодо одержання кількісних значень показ-
ників, а щодо можливостей аналізу і прогнозування тих показни-
ків, які вже розраховані згідно з чинними в даний момент
інструкціями та методиками Державного комітету статистики,
Національного банку та Міністерства фінансів. Виходитимемо з
того, що попри національні особливості та тимчасові чинники,
дохід — це вся сума грошових надходжень фірми (галузі, держа-
ви) за звітний період незалежно від джерел фінансування; прибу-
ток — різниця між доходом та видатками, яка залишається в роз-
порядженні його власника.

Під видатками в загальновідомому значенні цього слова розу-
міють обов’язкові платежі, які має виконати фірма у звітному пе-
ріоді щодо партнерів, клієнтів та держави.

Отже, видатки включають плату за придбану сировину, мате-
ріали, паливо, інструменти, використану енергію, виплачену зар-
плату, нарахування амортизації і т. ін. — усе, що ми називаємо
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виробничою собівартістю, а також повернення боргів та процен-
тів за ними і сплату податків різних видів (причому частина з
них — такі як, наприклад, податок на додану вартість та акциз-
ний збір — ураховуються в собівартості продукції).

Головне завдання статистики щодо фінансових ресурсів, як і в
будь-якого економічного дослідження, з’ясувати:

• під впливом яких факторів змінюються показники, що їх ха-
рактеризують;

• на які з них підприємство спроможне впливати, а які є так
званими зовнішніми, тобто тими, рівень яких змінюється поза
межами підприємства, а сама фірма має лише враховувати цю
зміну у своїй діяльності;

• який рівень впливу першої та другої групи факторів та кож-
ного фактора окремо на показники діяльності (тобто і на саму ді-
яльність) підприємства;

• якого рівня внутрішніх факторів треба досягти, щоб показни-
ки діяльності в плановому періоді становили певну очікувану ве-
личину;

• як спрогнозувати тенденцію зміни значень зовнішніх фак-
торів, щоб урахувати також їх вплив на очікувані результати
діяльності фірми.

Не ставлячи перед собою і не розв’язуючи цих проблем, жоден
керівник не зможе досягти головної мети будь-якої діяльності —
роботи фірми зі сталою і високою ефективністю. Методи, які не-
обхідно застосувати для їх розв’язання, нам відомі:

• групування та дисперсії — для виявлення визначальних фак-
торів;

• кореляції та регресії — для оцінювання рівня впливу цих фак-
торів;

• індексного аналізу — для встановлення міри впливу в разі
функціональної залежності;

• моделювання та прогнозування — для розрахунків очікува-
них значень показників, які перебувають у стохастичній залеж-
ності від визначальних факторів.

У тому, що стосується доходу, таких факторів — два, і вони
наперед відомі, бо входять до складу формули розрахунку голо-
вної складової доходу — виручки від реалізації продукції. Ця ча-
стина доходу залежить від кількості реалізованої продукції q та її
ціни р. На макрорівні ці два показники між собою пов’язані кри-
вою попиту: чим нижча ціна — тим вищий попит на продукцію.
Але обидва вони обмежені: ціна — собівартістю продукції, а об-
сяг продукції — потужністю підприємства. Ці обмеження є внут-
рішніми. На розглядувані фактори, як уже зазначалося, вплива-
ють також зовнішні обмеження: ринкова ціна та рівень задово-
лення попиту. Тобто, коли можна продати всю продукцію,
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вироблену при певному використанні потужності підприємства,
ціна на неї відповідатиме ринковій ціні, а тому вплив обох скла-
дових — р та q — на дохід фірми можна досить точно спрогнозу-
вати, вивчаючи і прогнозуючи кон’юнктуру ринку (про це докла-
дніше буде сказано далі).

У такому разі аналіз і прогнозування прибутку зводяться до ви-
вчення зміни собівартості продукції і впливу на неї визначальних
факторів, основним з яких, як ми знаємо, є ефективність викорис-
тання ресурсів. Про застосування статистичних методів для ви-
вчення впливу зміни ефективності праці та матеріальних ресурсів
ішлося раніше.

Фінансові ресурси підприємства — це оборотні кошти. Обо-
ротність оборотних коштів і є характеристикою їх ефективності з
таких міркувань:

1) у разі прискорення оборотності можна за рахунок меншого
обсягу фінансових ресурсів забезпечити безперервність виробни-
цтва для вироблення заданого обсягу продукції;

2) у разі зменшення оборотності з процесу обігу виключається
(заморожується, найчастіше у запасах сировини та готової про-
дукції) певна частина фінансових ресурсів, що, з одного боку,
знижує інвестиційну привабливість фірми, а з іншого — прово-
кує або зменшення виробництва, або залучення за плату додатко-
вих фінансових ресурсів; через це, зрештою, прибуток фірми
знижується.

Для характеристики оборотності оборотних коштів викорис-
товують два види показників.

1. Специфічні показники:
кількість оборотів оборотних коштів за певний період

З
Р

коштівоборотнихзалишокСередній
продукціїоїреалізованВартість

K o ==

(проблема полягає в порівнянні інтервального показника Р з
моментним З; як ми знаємо, ця проблема вирішується розраху-
нком З  на підставі індивідуальних значень З на окремі дати
періоду);

тривалість одного обороту (у днях):

Д
Р:З

К
Д

К
періодіуднівКількість

О
оо

=== .

2. Показники, аналогічні показникам фондо- чи матеріаломіс-
ткості продукції: коефіцієнт завантаженості оборотних коштів

Р
ЗKЗ = , який характеризує обсяг оборотних коштів, що припадає

на 1 грн. реалізованої продукції.
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Результатом прискорення або уповільнення оборотності обо-
ротних коштів є вивільнення ( З∆− ) або необхідність додатково-
го залучення ( З∆ ) оборотних коштів, що вплине на собівартість
продукції, прибуток та ефективність фірми:

,Р)О(ОЗΔ 1011 −=

де P1 — середній обсяг реалізації продукції в розрахунку на один
день періоду.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. За рахунок яких джерел поповнюються оборотні кошти?
2. Від чого залежить необхідний для забезпечення процесу вироб-

ництва обсяг окремих елементів оборотних коштів?
3. Як описати взаємозв’язок між показниками обігу оборотних кош-

тів — швидкістю та часом обігу?
4. Чи можна вплинути на структуру оборотних коштів і як у бік збі-

льшення швидкості їх обігу?
5. Обсяг реалізації збільшився на 32%, а середні залишки оборотних

коштів — на 10%. На скільки процентів змінився обсяг реалізації за ра-
хунок зміни швидкості обігу оборотних коштів?

6. За наведеними даними обчислити суму оборотних коштів, вивіль-
нених у результаті прискорення їх обігу:

Показник І квартал ІІ квартал

Реалізовано продукції
(у порівнянних цінах,
тис. грн.)

2500 4500

Середні залишки
оборотних коштів,
тис. грн.

250 300
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20. СТАТИСТИКА РІВНЯ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ

20.1. Статистика доходів населення

Доходи населення — як їх загальний обсяг, так і рівень — яв-
ляють собою вихідний пункт для оцінювання й прогнозування
процесу відтворення національного продукту, а отже, національ-
ного доходу та національного багатства країни. Безперервність
процесу «виробництво — споживання — виробництво» зумовлю-
ється, з одного боку, виробництвом продукції, що за структурою
та якістю відповідає потребам населення, а з іншого — наявністю
у відповідних категорій населення достатніх доходів для придбан-
ня цієї продукції за цінами, що дозволяють виробникам працювати
з рівнем прибутковості не нижчим за середній. Як відомо, знижен-
ня цього рівня зменшує конкурентоспроможність виробника і зде-
більшого призводить до його банкрутства. Додатковий прибуток за
перевищення середнього рівня прибутковості окремим виробником
підлягає перерозподілу. Такий перерозподіл згідно з податковим
законодавством має на меті забезпечити значну частку загально-
державних потреб. Але зрозуміло, що в цьому разі не йдеться про
вирівнювання доходів того чи іншого підприємства і доходів його
працівників, а про забезпечення загальносоціальних потреб суспі-
льства, насамперед за рахунок тих його осіб, які в змозі працювати
ефективніше, ніж інші. У такому напрямку діють податкові систе-
ми переважної більшості розвинених країн світу, де застосовується
прогресивна система оподаткування.

Отже, доходи окремих фізичних осіб (населення) необхідно
розглядати з урахуванням розміру сплачуваних податків. Доходи
окремих категорій населення істотно різні за структурою, що
впливає як на рівень цих доходів, так і на стабільність їх одер-
жання. Різниця доходів зумовлюється такими чинниками:

1) вік та стать, які визначають фізичні можливості особи щодо
працевлаштування, а відповідно — й одержання доходу;

2) робота за наймом чи у власному бізнесі;
3) схильність до ризику.
Зрозуміло, що ці три чинники взаємозв’язані, але можна від-

значити і їх вплив окремо на складові доходу, які можуть бути
об’єднані в такі збільшені групи:

1) зарплата;
2) дохід від підприємницької діяльності, який лишається в

розпорядженні того, хто одночасно є власником капіталу та пра-
цівником фірми (включаючи фермерів);

3) дохід особи як власника капіталу, що вкладений у цінні папе-
ри, нерухомість, землю чи відповідні фонди (пенсійний, страховий
і т. ін.);
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4) доходи окремих осіб за рахунок виплат з державного бю-
джету (студенти, пенсіонери, інваліди та інші);

5) інші доходи.
Заробітна плата — це винагорода, обчислена, як правило, у

грошовому вираженні, яку за трудовим договором власник або
уповноважений ним орган (наймач) виплачує працівникові за
виконану роботу.

Номінальна заробітна плата — сума грошей, що нарахова-
на протягом відповідного періоду за виконану працівником ро-
боту. Заробітна плата нараховується згідно з установленими но-
рмами оплати праці — ставками, окладами, іншими чинними
формами та системами.

Залежно від складових частин виокремлюють:
• валову заробітну плату (брутто);
• чисту заробітну плату (нетто), тобто за відкиданням обов’яз-

кових податків.
Не цитуючи Інструкції про склад коштів, спрямованих на

споживання, яка затверджена наказом Мінстату України за
№ 150 від 27.06.94, достатньо зауважити, що перші 4 наведені
групи доходів утворюють фонд споживання, який являє собою
головну складову сукупного оподаткованого доходу для нара-
хування прибуткового податку.

Окремо слід спинитися на останньому пункті цієї структури
«Інші доходи». До нього будуть віднесені доходи, які одержують-
ся здебільшого поза контролем з боку держави та податкових
служб. Тому, якщо перші 4 складові можуть бути доволі точно
розраховані на підставі бухгалтерських та статистичних звітів, то
«Інші доходи» обчислюються з допомогою статистичних оцінок та
з використанням спеціальних методик для виконання відповідних
розрахунків. Це оцінка доходів від незаконної підприємницької ді-
яльності та доходів, одержаних злочинним шляхом. В умовах пе-
рехідної економіки, за недосконалості законів та слабкості вико-
навчих державних структур, ця частина доходів в Україні, за
різними оцінками, коливається в межах 30—50% від загальної су-
ми доходів населення, що значно перевищує 10—12%, притаман-
них розвиненим країнам. Така структура доходів, значна частина
яких виведена за межі офіційного обліку та управління, негативно
впливає як на прийняття державою управлінських рішень у всіх
сферах діяльності, так і на провадження контролю за їх виконан-
ням, а також провокує розвиток криміногенних структур.

У статистиці рівня життя використовують різні показники до-
ходів: номінальні, реальні, кінцеві, сукупні, мобільні й т. ін.

Згідно з рекомендаціями статистичної комісії ООН обчислюють:
• первинний дохід у розрахунку на годувальника в поточних

та незмінних цінах;
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• наявний факторний дохід на душу населення в поточних та
незмінних цінах;

• сукупний дохід на душу населення та домогосподарство.
Первинний дохід — це дохід від прямої участі у виробництві

чи наданні послуг, і його розрахунок має сенс лише щодо тих
членів домогосподарства, які працюють. Наявний факторний
дохід — це дохід з урахуванням розрахунків з держбюджетом:
сплати податків та надходження з бюджету у вигляді прямої до-
помоги та пільгових послуг. Показник сукупного доходу являє
собою суму всіх доходів, одержаних членами домогосподарства.
Діленням цього показника на кількість членів домогосподарства
визначають середньодушовий сукупний дохід.

В умовах ринкової економіки одержання будь-яких доходів
пов’язане з результатами діяльності — чи підприємницької струк-
тури, чи держави, що, у свою чергу, безпосередньо пов’язане з ін-
шим чинником — ризиком. Рівень ризику, а отже, і стабільність
(гарантія) отримання доходів, змінюється від першої складової до
п’ятої. Отже, прогнозуючи доходи певних категорій населення,
слід обов’язково враховувати вплив фактора ризику. Зауважимо,
що хоча ризик є об’єктом вивчення спеціальної навчальної дисци-
пліни, але остання неодмінно користується статистичними мето-
дами, і тому деякі підходи до визначення та врахування ризику
вже розглядалися в попередніх підрозділах підручника. З огляду
на це не будемо повертатися до теоретичних і практичних питань,
пов’язаних з ризиком, а в разі потреби пропонуємо читачам звер-
нутися до відповідних положень І-ї частини підручника.

Рівень доходів окремих категорій населення для реалізації їх
функцій із забезпечення процесу відтворення національного
продукту залежить від його грошового (номінального) вира-
ження та рівня цін, який впливає на можливість придбати за ці
гроші певну кількість (обсяг) товарів та послуг. У свою чергу,
рівень номінальних доходів перебуває під впливом кількісного
та якісного факторів: загального обсягу доходів, одержаних пе-
вною структурою, та ефективності праці тих, хто працює в цій
структурі. Причому йдеться не про ефективність праці окремих
працівників, (вона буде врахована при оплаті праці цих праців-
ників), а про ефективність праці колективу працівників, склад і
кількість яких визначають розмір одержаного доходу, причому
останній буде серед них і розподілений.

І якщо для комерційних структур справді існує прямий зв’язок
між кваліфікацією та працевіддачею працівників, то в державних
установах такого зв’язку немає. Адже праця всіх державних слу-
жбовців оплачується за рахунок державного бюджету, форму-
вання якого забезпечує лише незначна частина цих службовців.
Отже, якщо не виконується бюджет, не виплачується заробітна
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плата всім державним працівникам і, як наслідок, порушується
економічний механізм процесу відтворення національного про-
дукту, потерпає вся країна, а не лише ті службовці, чия неефек-
тивна робота призвела до зазначеного стану в економіці.

Інша складова, що використовується для характеристики змі-
ни реальних доходів, тобто купівельної спроможності населення,
визначається показником інфляції.

Інфляція — це знецінення паперових грошей та безготівкових
грошових коштів, які не обмінюються на золото. Вона зумовлю-
ється комплексом причин, які діють у сфері виробництва, грошо-
вого обігу та державних фінансів: монопольне підвищення цін,
надрозвиток кредиту, надмірні невиробничі витрати держави і т.
ін.

Розрізняють інфляцію відкриту та придушену (приховану).
Відкрита інфляція виявляється у хронічному зростанні цін на то-
вари та послуги. Придушена інфляція характерна для економіки,
де ціни регулюються, і виявляється в товарному дефіциті, зни-
женні якості продукції, вимушеному нагромадженні грошей, роз-
витку тіньової економіки, бартерних розрахунках. Така інфляція
розвивається тоді, коли державні ціни підтримуються на рівні,
нижчому за точку рівноваги. За темпами розвитку інфляцію по-
діляють на повзучу, галопуючу та гіперінфляцію. Повзуча має
темпи 10—20% на рік; галопуюча характеризується змінними те-
мпами від 10 до 300% на рік; для гіперінфляції характерними є
надвисокі темпи — понад 1000% на рік.

Важлива роль у зниженні інфляції належить податковій та
кредитній політиці, що має стимулювати виробництво дефіцит-
них товарів, регулювати надлишок грошових коштів за допомо-
гою державних позик та цільових вкладів до Ощадбанку, розши-
рення торгівлі квартирами, землею, нерухомістю.

Індекс придушеної інфляції обчислюють як відношення зага-
льної суми примусових заощаджень за поточний рік до річного
обсягу товарообігу.

Результатом знецінення грошей є падіння їх купівельної
спроможності, яка вимірюється індексом купівельної спромож-
ності грошової одиниці (наприклад гривні)

.1

інф
cк. I
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Інфляцію вимірюють за допомогою індексу інфляції:

роціпоточномувнаселеннядоходівнаявнихСума
зсувугоінфляційнопотужністьЗагальна
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Під потужністю інфляційного зсуву у витратах населення на
товари та послуги розуміють абсолютну вартісну оцінку знижен-
ня купівельної сили грошей за рахунок інфляційного зростання
середніх цін та тарифів, яка може бути обчислена як різниця чи-
сельника та знаменника індексу цін:

∑
∑=

00

01
pІ

qp

qp ,

в якому в практиці міжнародних зіставлень динаміки цін за базо-
вий узято рівень 1967 р. Він ураховує формування надлишкових
заощаджень та приховане зростання цін (зниження якості товарів
за незмінних цін).

Сума наявних доходів населення складається із суми витрат
населення на товари та послуги, а також приросту заощаджень
населення.

За допомогою індексу купівельної спроможності обчислюють
один з головних показників характеристики доходів населення —
індекс реальних доходів

ск.дн.др. ІІІ ⋅= ,

де дн.I — індекс номінальних доходів.
Реальні доходи являють собою купівельну спроможність номі-

нальних доходів і визначаються обсягом товарів та послуг, що
можуть бути придбані за отримані номінальні доходи. Індекс но-
мінальних доходів характеризує зміну таких доходів у звітному
періоді порівняно з доходами в такому самому за тривалістю по-
передньому періоді. Індекс реальних доходів характеризує зміну
купівельної спроможності населення у звітному періоді порівняно
з базовим.

Проте індекс реальних доходів — узагальнюючий. І прямо ви-
користовувати його для оцінювання рівня доходів — це те саме,
що й визначати середню температуру хворих у лікарні для харак-
теристики стану їхнього здоров’я: при середній температурі 36,6°
один уже помер, а в іншого — жар 42°. Аби цього не сталося в
нашому випадку, необхідно вимірювати й аналізувати доходи
окремих категорій населення.

Усебічна характеристика  доходів потребує одночасного ана-
лізу витрат цих окремих категорій населення. Структура витрат
та структура споживання населенням конкретних товарів і послуг
вивчає статистика бюджетів домогосподарств. Цей розділ статис-
тики дістає потрібну інформацію, аналізуючи результати спеціа-
льного вибіркового обстеження. Доведено, що за умови правиль-
ного добору статистичної сукупності досить надійні результати
можна дістати, обстеживши 0,5% домогосподарств. Їх добирають
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методом механічної вибірки в межах територій. І хоча згідно з
інструкціями, законом та практикою проведення обстежень бю-
джетів домогосподарств здобута інформація використовується
виключно для статистичного аналізу в узагальненому вигляді й
не може бути надана нікому — навіть судовим органам, останнім
часом постали труднощі як із формуванням самої сукупності, так
і з достовірністю збираної інформації.

Одним з важливих показників у статистиці доходів є про-
житковий мінімум, який характеризує в грошовому вираженні
мінімальний набір споживчих благ, що необхідні для задово-
лення основних потреб людини. З використанням рядів розподі-
лу населення за розміром доходів обчислюється також частка
тих, чий дохід нижчий від прожиткового мінімуму (існує ще
менший показник — нижчий від порогу бідності). Це найбід-
ніше населення, яке найбільше потребує соціального захисту.
Згідно з методикою Європейської Економічної Комісії ООН до
найбідніших належать ті групи населення, середньодушовий
дохід у яких не перевищує 2/3 середнього доходу по країні в ці-
лому. Кількісну оцінку диференціації за рівнем доходу можна
дістати, обчисливши коефіцієнти диференціації, які характе-
ризують співвідношення доходів найбільш і найменш забезпе-
чених груп населення. Найчастіше обчислюють децильний та
квартильний коефіцієнти диференціації, які встановлюють спів-
відношення доходів 10% (для децильного коефіцієнта) та 25%
(для квартильного коефіцієнта) найбільш і найменш забезпече-
ного населення.

Графічно диференціацію доходів можна подати за допомогою
кривих Лоренца, коли по осі абсцис відкласти кумулятивний ряд
чисельності населення, а по осі ординат — кумулятивний ряд до-
ходів. Тоді, чим більше відхилення кривої Лоренца від діагоналі,
тим більша нерівномірність розподілу, тобто вища диференціація
доходів.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. Який взаємозв’язок між різними видами доходів населення?
2. Які доходи, крім грошових, включають до доходів населення?
3. Чим відрізняється структура та рівень доходів окремих категорій

населення України і за рахунок чого?
4. Схарактеризувати темпи інфляції в Україні починаючи з 1992 р.

Чим вони були зумовлені?
5. Яка різниця структури «відкритих» і «тіньових» доходів?
6. Які завдання розв’язує статистика бюджетів домогосподарств?
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7. Що таке прожитковий мінімум та мінімальний споживчий бюд-
жет?

8. Чи можна за рахунок приватних операцій на фондовому ринку
підвищити рівень життя тих, хто перебуває за межею бідності?

9. Установіть, як змінилась реальна зарплата, коли відомо, що у
звітному періоді порівняно з базовим номінальна зарплата зросла з
90 до 99 грн., а ціни на товари та послуги в середньому підвищилися
на 2%.

10. Визначіть індекс реальної зарплати по області, коли відомо,
що у звітному періоді порівняно з базовим чисельність зайнятих
скоротилась на 10% і фонд номінальної зарплати зріс від 212 до
250 млн грн.; сума сплачених податків збільшилася з 18 до 22 млн грн.;
ціни на товари та послуги зросли на 5%; середня тривалість ро-
бочого дня скоротилася на 8%.

11. За допомогою коефіцієнта еластичності спрогнозуйте середній
рівень споживання населенням фруктів у наступному році, якщо
розрахунковий середньодушовий дохід у цьому році очікується на рівні
150 грн. на місяць. Інформацію про доходи та споживання фруктів у
два минулі роки містить таблиця:

Показник В останньому
році

У поперед-
ньому році

Середньодушовий рівень номіналь-
них доходів, грн. 86 124

Середньодушовий рівень спожи-
вання фруктів, кг 77 82

Зробіть висновки.

20.2. Статистика споживання населенням
матеріальних благ та послуг

Під споживанням розуміють використання товарів та послуг
для задоволення індивідуальних та колективних потреб. Розріз-
няють виробниче, або споживання засобів виробництва для виго-
товлення певного продукту та невиробниче споживання, більшу
частину якого становить особисте споживання — використання
людиною виробленого продукту для забезпечення своєї життєді-
яльності.

Особисте споживання виконує економічні та соціальні функ-
ції. Економічні функції полягають у відтворенні потреб, регулю-
ванні обсягу та структури виробництва, відтворенні робочої си-
ли; вони є критерієм реалізації суспільного продукту.
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Соціальні функції полягають у підвищенні матеріально-
го добробуту населення, формуванні всебічно розвиненої осо-
бистості.

Статистичний аналіз узагальнює факти, що спостерігаються,
виявляє фактори, від яких залежать рівень та структура спожи-
вання, будує моделі споживання і на цій основі описує відповідні
закономірності й тенденції. Результати статистичного аналізу ви-
користовують як для формального описування минулих тенден-
цій, так і для прогнозування розвитку виробництва з метою задо-
волення потреб населення.

Система статистичних показників споживання будується згід-
но із завданням спостереження і регулювання споживання на ма-
кро- та мікрорівнях розвитку економіки.

На макроекономічному рівні враховується необхідність узго-
дження реалій сьогодення стосовно організації виробничих сил,
реалізації складових ВВП, у тому числі фонду споживання.

Досвід розвинених країн свідчить, що ринкова економіка дося-
гає розвитку, коли вона спирається на масове споживання, пере-
творення особистого кінцевого споживання на визначальний еле-
мент ВВП.

Статистичне забезпечення вирішення проблем макроекономіч-
ного регулювання споживання включає таку систему показників:

• частку кінцевого особистого споживання у ВВП, яке формує
платоспроможність населення як базу підприємництва і ринкової
трансформації економіки;

• співвідношення частки праці і капіталу, або необхідного і
додаткового продукту, у тому числі спрямованого на інвестуван-
ня. Зниження частки праці гальмує попит, а звідси і пропозицію
товарів;

• рівень рентабельності промислових підприємств, невиправ-
дане зростання якого є передумовою стагнації виробничого по-
питу, хаосу неплатежів, заборгованості, що у свою чергу гальмує
випуск споживчих товарів і вихід із кризи;

• розподіл зайнятих за рівнем заробітної плати за галузями та
видами діяльності;

• розподіл сімей за рівнем середньодушового доходу по соціа-
льних групах населення в цілому (соціально-економічна дифере-
нціація);

• структура доходів населення;
• поділ доходів на платоспроможний попит, нагромадження

і т. ін.;
• структура платоспроможного попиту на товари та послуги.
Під впливом цих показників формується обсяг і структура фо-

нду споживання населення в цілому та окремих його соціально-
економічних груп.
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Відповідно до системи національних рахунків витрати дома-
шніх господарств на кінцеве споживання включають:

• витрати на купівлю споживчих товарів (крім будинків та
квартир) у державній, кооперативній торгівлі, на міських ринках
та в неорганізованій торгівлі;

• витрати на оплату споживчих послуг;
• витрати за рахунок надходжень продуктів у натуральній фо-

рмі, які вироблені в домашніх господарствах для власного кінце-
вого споживання;

• витрати продуктів, одержаних домашніми господарствами в
натуральній формі як оплата праці;

• витрати на послуги з помешкання у власному житлі.
Аналізуючи споживання населення, треба виділити складові

цієї системи. Це дозволяє врахувати особливості розрахунку по-
казників, вивчити закономірності та тенденції процесу.

У ході аналізу споживання використовують такі групування:
1. За матеріальним складом і формою виявлення благ та

послуг:
а) матеріальні продукти (продовольчі, непродовольчі товари,

матеріальне споживання в закладах культурно-побутового та со-
ціального обслуговування населення, електроенергія, водо-, газо-
постачання і теплофікація та ін.);

б) матеріальні послуги — послуги, які створені у сфері мате-
ріального виробництва (оплата виготовлення, ремонту та мон-
тажу споживчих товарів, які оплачуються населенням, утриман-
ня та поточний ремонт квартир, обслуговування транспортом і
зв’язком, хімчистка);

в) нематеріальні послуги (без зношення житла);
г) послуги в цілому (б + в);
д) зношення житла;
е) загальне споживання населення (а + г + д).
2. За джерелами фінансування:
а) споживання за рахунок особистих доходів (споживання за-

куплених благ та послуг, включаючи споживання продукції влас-
ного виробництва);

б) безоплатне споживання за рахунок суспільних фондів у фо-
рмі медичного обслуговування, освіти, обслуговування в яслах,
дитячих садках, а також у вигляді суспільних дотацій при купівлі
медикаментів, харчуванні на підприємствах, користуванні жит-
лом;

в) загальне споживання населенням (а + б).
3. За призначенням матеріальних благ та послуг:
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продовольчі товари; напої і тютюнові вироби; взуття та одяг;
споживання житла; паливо, освітлення, вода, газ; предмети та по-
слуги для домашнього господарства (побутові товари довгостро-
кового користування, посуд, дрібний домашній інвентар); послу-
ги охорони здоров’я та особиста гігієна; послуги транспорту та
зв’язку; послуги освіти, культури, спорту та відпочинку; інші ма-
теріальні блага та послуги.

4. За головними каналами надходження:
роздрібна торгівля, включаючи масове харчування, міські рин-

ки; підприємства, які надають матеріальні послуги; підприємства,
які надають нематеріальні послуги; бюджетні та інші установи;
зношення житла; споживання продукції власного виробництва.

Використовують також інші групування стосовно суб’єктів
споживання. Тут слід мати на увазі ознаки, які визначають рі-
вень, структуру споживання та його джерела, тобто:

• соціальну належність населення;
• рівень матеріального добробуту населення, який визначаєть-

ся рівнем середньодушового доходу в сім’ї;
• територію проживання.
Ураховуючи характер, особливості зміни споживання в пере-

лічених групах у статиці та динаміці, можна встановити законо-
мірності зміни споживання під впливом основних факторів, а та-
кож структурні зміни у фонді споживання.

Особливе місце посідає аналіз споживання в натуральній
формі як сукупності певних властивостей продукта, завдяки яким
він задовольняє ту чи іншу потребу людей. Вирізняють групи на-
туральних показників споживання, що характеризують такі його
аспекти:

1) споживання в натуральних одиницях вимірювання. Вони охоп-
люють споживання основних продуктів харчування, текстильних
товарів та взуття і розраховуються на основі матеріальних натура-
льних балансів (м’яса, молока, картоплі, тканин, взуття тощо).

2) вміст поживних речовин (білків, жирів, вуглеводнів, кало-
рійність харчування. Ідеться про щоденне середнє споживання
речовин, які містяться в окремих видах продуктів харчування);

3) дані про наявність товарів довгострокового користування.
Їх отримують шляхом поточного обліку купівлі товарів та оцінки
їх вибуття. Використовують також дані вибіркових бюджетних
обстежень населення;

4) фізичний обсяг та рівень споживання послуг.
Для аналізу у вартісному вираженні споживання оцінюють у

поточних та незмінних цінах. Оцінюючи споживання, застосову-
ють ціни, за якими населення придбало матеріальні блага і по-
слуги: у разі купівлі в роздрібній торгівлі — роздрібні ціни, на
ринку — ринкові ціни. Оцінюючи натуральні надходження, ви-
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користовують роздрібні ціни, а також ціни виробництва; під час
вимірювання динаміки фізичного обсягу споживання — незмінні
ціни, тобто ціни певного року.

У статистиці використовують три основних джерела інформа-
ції для визначення витрат домашніх господарств на придбання
споживчих товарів: вибіркові бюджетні обстеження; баланс гро-
шових доходів та витрат населення; торговельна статистика.

Проте на основі даної інформації неможливо достатньо точно
визначити суму споживчих витрат згідно з основними концепці-
ями СНР. Так, у результаті вибіркових бюджетних обстежень
статистичні органи одержують інформацію про обсяг та структу-
ру витрат населення безпосередньо від домашніх господарств.
Але в цих даних міститься значна систематична помилка, оскіль-
ки там практично відсутні сім’ї з високими доходами. Баланс
грошових доходів та витрат населення побудований на інших
концептуальних принципах, ніж СНР.

У зв’язку з цим основним джерелом інформації про витрати
на купівлю споживчих товарів є дані торговельної статистики
про обсяг та структуру роздрібного товарообороту. Крім того,
провадяться дорахунки для підприємств, які не звітували, неор-
ганізованої торгівлі, включаючи неорганізоване ввезення товарів
із-за кордону, тощо.

Для одержання інформації про витрати населення на оплату
послуг використовується статистична звітність закладів та орга-
нізацій, що надають такі послуги домашнім господарствам. До їх
складу включають ринкові споживчі послуги (побутові, житлово-
комунальні, транспорту та зв’язку, оздоровчі і т. д.), а також по-
слуги фінансових посередників (банків, страхових компаній, ор-
ганізацій з проведення лотерей).

Вартість послуг із проживання у власному житлі включається
в загальну суму кінцевих витрат у розмірі валового випуску, тоб-
то поточних витрат на утримання власного житла та вартості йо-
го зношення.

Фактичне кінцеве споживання домашніх господарств відо-
бражає реальну величину кінцевого споживання, яке забезпечу-
ється як за рахунок одержаного доходу, так і за рахунок соціаль-
них трансфертів у натуральній формі, які надаються населенню
органами державного управління та некомерційними організаці-
ями, що обслуговують домашні господарства.

Як відзначалося, для більш глибокого та всебічного аналізу
рівня життя населення провадяться вибіркові бюджетні обсте-
ження домашніх господарств, що є важливим джерелом статис-
тичної інформації про структуру доходів та споживчих витрат
населення. Такі обстеження дозволяють установити залежність
між рівнем матеріального добробуту домогосподарств та їх скла-
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дом, джерелами доходів, зайнятістю членів сім’ї в різних секто-
рах економіки. Цю залежність відображають структурно-функ-
ціональні моделі (див. підрозд. 16.5). Прикладом таких моделей є
структура споживання в групуванні сімей за рівнем середньоду-
шового доходу в сім’ї. Така інформація є основою для вивчення
споживчої поведінки населення, виявлення взаємозв’язку між рі-
внями споживання, доходів та цін і прогнозування попиту.

Для кількісного відображення залежності між динамікою до-
ходів або цін та рівнем споживання окремих товарів розрахову-
ються коефіцієнти еластичності, які показують, на скільки про-
центів змінюється рівень споживання за зміни середньодушового
доходу або ціни на 1%.

При проведенні вибіркових обстежень регулярно фіксуються
як доходи, так і витрати домашніх господарств. Витрати поділя-
ються на дві групи: споживчі витрати, а також витрати, не
пов’язані зі споживанням. Споживчі витрати включають усі по-
точні витрати на придбання товарів та послуг для використання
домашнім господарством або його окремими членами.

Аналіз матеріального добробуту заснований не тільки на облі-
ку загальної суми витрат на придбання перелічених товарів та
послуг, але й на вивченні їх структури. До найбільш важливих
потреб людини, які задовольняються в першу чергу, належить
харчування, тому показники частки витрат на харчування вико-
ристовується як індикатор рівня життя населення.

На основі даних обстежень розраховуються показники серед-
ньодушового споживання окремих продуктів харчування, а також
рівень забезпеченості населення непродовольчими товарами в
розрахунку на 100 сімей або на 1000 осіб.

Одним із найважливіших показників життєвого рівня насе-
лення є рівень середньодушового споживання q. Його розрахо-
вують як частку від ділення фонду споживання Q на середньорі-
чну чисельність населення N:

N

Q
q = .

Динаміку рівня середньодушового споживання аналізують у
натуральному та вартісному виразі. У першому випадку за не-
продовольчими товарами розрахунок проводять: взуття — у па-
рах, тканин — у метрах тощо, а продуктів харчування — у влас-
ній масі (м’ясо, молоко — у кілограмах, яйця — у штуках, а
також у перерахунку на основний продукт — молоко та молочні
продукти — у молоці, м’ясо та м’ясопродукти — у м’ясі).

Динаміку рівня споживання у вартісному виразі розраховують
у порівнянних цінах.
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Статистика вивчає, як змінюється фонд споживання за раху-
нок окремих факторів, для чого може бути використаний метод
ланцюгових підстановок.

Рівень споживання диференціюється за регіонами, соціальними
групами населення, усередині останніх — за групами з різним рів-
нем середньодушового доходу в сім’ї. Використовуючи ці групу-
вання, можна визначити вплив на динаміку рівня споживання зміни
його в окремих групах та розподілу населення за вибраною ознакою
групування. Цей аналіз проводять за допомогою системи індексів
змінного складу, фіксованого складу та структурних зрушень.

При аналізі споживання застосовують такі факторні індекси, ко-
ли динаміка підсумкової величини розкладається на динаміку двох
або більше факторів. Розрізняють два випадки аналізу динаміки за
допомогою цих індексів. Перший — простий, коли фактори є спів-
множниками без знака суми. Наприклад, динаміка споживання взут-
тя залежно від зміни рівня споживання q, середньої ціни p та чисе-
льності населення N. Індекс загального обсягу споживання

000

111

Nqp

Nqp
I pqN = .

Вплив на цю динаміку зміни середньої ціни розраховують за
формулою

110

111
)( Nqp

Nqp
I ppqN = ;

вплив рівня споживання

100

110
)( Nqp

Nqp
I qpqN = ;

вплив чисельності населення

000

100
)( Nqp

Nqp
I NpqN = .

Абсолютний розмір зміни фонду споживання обчислюють як
різницю між чисельником та знаменником індексів.

Другий випадок називають складним факторним індексом. У
цьому випадку фактори виступають як суми добутків. Прикладом
може бути індекс обсягу споживання тканин, які складаються з ба-
вовняних, вовняних та шовкових. Його обчислюють за формулою

∑
∑=∑

000

111

Nqp

Nqp
I pqN .

При аналізі споживання використовують також територіальні
індекси, які характеризують співвідношення соціально-економіч-
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них явищ у просторі (за економічними районами, областями, міс-
тами тощо).

Рівень споживання по регіонах у цілому залежить від рівня
споживання в окремих групах населення (міського і сільського
залежно від рівня доходу тощо) і поділу населення за цими озна-
ками. Тому важливо виявити різницю між рівнями споживання в
окремих регіонах, елімінуючи вплив цього поділу. Залежно від
поставленого завдання при побудові територіальних індексів ма-
ють місце різні підходи. Так, при порівнянні рівнів споживання
qA, qБ в регіонах А та Б для елімінування впливу, наприклад, роз-
поділу в цих регіонах співвідношення між міським та сільським
населенням d як стандартний можна використати або розподіл dA
населення регіону А і тоді територіальний індекс

∑
∑=

AБ

AA

dq

dq
I ,

або регіону Б dБ і тоді

∑
∑=

ББ

БA

dq

dq
I .

При порівнянні рівнів споживання в регіонах між собою, а та-
кож із середнім по сукупності регіонів, у тому числі із середнім
по Україні як стандартний може бути використаний розподіл у
цілому по країні dK; тоді формула територіального індексу набере
вигляду

∑
∑=

KБ

KA

dq

dq
I .

Щойно було розглянуто методи аналізу динаміки споживання
в простому групуванні за однією ознакою. Додаткову інформа-
цію можна дістати при використанні комбінаційних групувань.
Прикладом може бути групування регіонів, у кожному з яких ви-
окремлені соціальні групи населення (табл. 20.1).

На підставі цієї інформації можна виконати аналіз динаміки
рівня споживання (табл. 20.2). Відповідні абсолютні прирости рі-
вня споживання за рахунок окремих факторів розраховують як
різницю між чисельником і знаменником формул індексів.

Таблиця 20.1
ВИХІДНІ ДАНІ ДЛЯ РОЗРАХУНКУ
ІНДЕКСІВ РІВНЯ СПОЖИВАННЯ

Р е г і о нС о ц і а л ь н і г р у п и н а с е л е н н яБазисний період Звітний період
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Рівень
споживання

Частка
чисельності
населення

Рівень
споживання

Частка
чисельності
населення

0
q

соціаль-
них груп

cd0

регіонів
pd 0

1
q

соціаль-
них груп

c
1d

регіонів
pd1

А

Б
Таблиця 20.2

ІНДЕКСИ РІВНЯ СПОЖИВАННЯ

Вид розподілу Індекс змінного
складу

Індекс фіксованого
складу

Індекс структурних
зрушень

За соціаль-
ними група-
ми населення ∑

∑
(0)(0)

(1)(1)

cc

cc

dq

dq

∑
∑

(1)(0)

(1)(1)

cc

cc

dq

dq

∑
∑

(0)(0)

(1)(0)

cc

cc

dq

dq

За регіонами
∑
∑

(0)(0)

(1)(1)

pp

pp

dq

dq

∑
∑

(1)(0)

(1)(1)

pp

pp

dq

dq

∑
∑

(0)(0)

(1)(0)

pp

pp

dq

dq

Соціально-
регіональний
(комбінацій-
ний)

)(
)(∑ ∑

∑ ∑

(0)(0)(0)

(1)(1)(1)

pcc

pcc

ddq

ddq )(
)(∑ ∑

∑ ∑

(1)(1)(0)

(1)(1)(1)

pcc

pcc

ddq

ddq

1-го порядку
(вплив зміни соціа-
льної структури на-

селення всередні
регіонів)

( )
( )∑ ∑

∑ ∑

(1)(0)(0)

(1)(1)(0)

pcc

pcc

ddq

ddq

2-го порядку
(вплив зміни

регіональної струк-
тури населення)
( )
( )∑ ∑

∑ ∑

(0)(0)(0)

(1)(0)(0)

pcc

pcc

ddq

ddq

При вивченні взаємозв’язків між споживанням та факторами,
що його визначають, значну допомогу надають методи кореля-
ційно-регресійного аналізу, зокрема це побудова моделей у ви-
гляді рівнянь регресії. При виборі виду функції вирізняють ос-
новні фактори ,...,,, 21 nxxx  які впливають на споживання у
(рівень виробництва, доходів, продажу тощо).

Найчастіше використовують моделі, які характеризують зале-
жність рівня споживання від рівня доходу населення x , а також
від інших факторів, які змінюються пропорційно до часу t, тобто
функції виду у = f (х t).
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Як і в багатьох інших випадках, що стосуються динаміки соці-
ально-економічних явищ, використовують також експоненціаль-
ну залежність типу у = e f (x t).

Крім того, по ряду предметів споживання існує граничне зна-
чення А, яке визначають фізіологічними нормами споживання для
продуктів харчування, раціональними нормами споживання для
непродовольчих товарів. Іншими словами, як би не зростали при-
бутки населення та інші фактори, які визначають зростання спо-
живання, рівень останнього в середньому не перевищить або не
повинен перевищити певного граничного значення. Для характе-
ристики цього положення використовуються функції, які виража-
ють логістичну залежність

( )nxxxfeaI

А
Y ...,,, 21+

=   або ( )txxxf neAY ,...,,, 21−= .

Важливе місце в статистичному вивченні споживання посідає
його регіональний аналіз. Він дозволяє вивчити особливості спо-
живання в регіонах (областях) під впливом розміщення продук-
тивних сил, рівня і структури доходів населення, співвідношення
між окремими його соціально-економічними групами і т. ін. У
цьому разі використовують різні статистичні методи і показники.
Одним із них є коефіцієнт локалізації Клок, який показує співвід-
ношення частки за окремими регіонами фонду споживання Cd  і
факторів, які його визначають (обсягу виробництва Bd , доходів
населення Дd , чисельності населення dнас та ін.).

Наприклад, для і-ї області Клок, який характеризує співвідно-
шення частки фонду споживання і обсягу виробництва, розрахо-
вують за формулою

Клок = BC / dd .
Він показує частку фонду споживання відносно до пропорцій-

ної частки обсягу виробництва, а також як співвідношення по ре-
гіону відрізняється від відповідного співвідношення по всій су-
купності регіонів у цілому. Коли Клок < 1, то на цей регіон
припадає менший фонд споживання порівняно з пропорційним
для нього обсягом факторної ознаки і навпаки.

Вивчають також концентрацію споживання відносно окремих
факторів. З цією метою будують криву концентрації (крива Лоре-
нца) (див. підрозд. 16.5). Коефіцієнти концентрації порівнюються
в статиці за взаємозв’язком розподілу споживання та сукупності
факторів, які його визначають, і в динаміці — для вивчення зміни
концентрації взаємозв’язку споживання з конкретним фактором.
Чим слабша концентрація, тим менша міжрегіональна диференці-
ація рівня споживання у взаємозв’язку з конкретними факторами.
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Загальну характеристику варіації рівня споживання в регіона-
льному аналізі дають показники варіації.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. Дайте визначення терміна «споживання».
2. Що таке особисте споживання і які функції воно виконує?
3. Висвітліть склад витрат домашніх господарств, які утворюють

обсяг кінцевого споживання.
4. Які групування використовують у ході аналізу споживання?
5. Що розуміється під споживанням у натуральному вираженні і які

групи показників використовують при його аналізі?
6. Дайте статистичну характеристику основних методів статистич-

ного аналізу обсягу і рівня споживання.
7. Наведіть формули індексного аналізу обсягу і рівня споживання

та відповідну економічну інтерпретацію результатам такого аналізу.
8. Які статистичні моделі використовуються при аналізі взаємо-

зв’язку між споживанням та факторами, що його визначають?
9. Як аналізується варіація споживання?
10. За даними таблиці проаналізуйте динаміку фонду споживання

Період
Показник

базовий звітний

Рівень споживання яєць
на душу населення, шт. 271 280

Середньорічна чисельність
населення, тис. чол. 1200 1310

11. Використовуючи дані таблиці, розрахуйте індекси середнього
рівня споживання тканин.

Базовий період Звітний періодГрупи сімей
за рівнем

середньоду-
шового доходу

Частка сімей,
%

Рівень споживання
на рік, м

Частка
сімей, %

Рівень
споживання

на рік, м

I 13,7 4,2 2,8 4,5

II 22,1 5,1 8,6 5,4

III 21,9 5,2 14,5 5,3

IV 16,6 7,4 16,7 8,7

V 10,9 8,3 15,6 9,1

VI 6,4 9,2 12,4 9,8

VII 5,8 10,9 16,2 11,5
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VIII 2,6 17,0 13,3 16,5

12. У звітному періоді порівняно з базовим доходи населення зросли
на 25%, чисельність населення — на 5% а рівень середньодушового
споживання цукру — на 15%. Розрахуйте коефіцієнт еластичності спо-
живання цукру залежно від рівня доходу.

13. Використовуючи дані про поділ фонду споживання продуктів
харчування і чисельності населення по регіонах, розрахуйте коефіцієн-
ти локалізації та концентрації, що характеризують взаємозв’язок цих
поділів.

Регіон Частка чисельності населення Частка фонду споживання

І 0,24 0,21

ІІ 0,15 0,17

ІІІ 0,31 0,29

IV 0,14 0,16

V 0,16 0,17

Разом 1,00 1,00

20.3. Статистика соціального обслуговування

Рівень життя населення розглядають у вузькому та широкому
розумінні слова. Рівень життя у вузькому розумінні — досягну-
тий рівень споживання населенням матеріальних благ та послуг,
що обумовлюється  відповідними рівнями та структурою доходів.
Напрямки статистичного вивчення цих аспектів рівня життя нами
розглянуті у двох попередніх підрозділах.

Рівень життя в широкому розумінні слова включає в себе
весь комплекс соціально-економічних умов життя. І якщо вив-
ченню економічних умов виробництва, розподілу та споживання
матеріальних благ присвячені майже всі попередні розділи II час-
тини підручника, то деякі аспекти статистики соціальних умов
життя ми вперше розглянемо зараз.

Надання соціальних послуг як і оцінка рівня їх розвитку та
ступеню впливу на рівень життя у зв’язку з численними видами
цих послуг потребують специфічного підходу до розрахунку ста-
тистичних показників та їх аналізу. При цьому виходять з того,
що послуга — це корисна діяльність чи корисний ефект, що
створюється у ході цілеспрямованої діяльності, яка направлена
на задоволення певних потреб. Послуги відбиваються в особли-
вих споживчих вартостях, які можуть задовольнити потреби
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тільки в процесі створення послуг, коли витрачається праця для
надання послуг.

У свою чергу соціальні показники визначаються з урахуван-
ням конкретних галузей і повинні бути спрямовані на одержання
інформації, необхідної для прийняття фактичних заходів для за-
доволення соціальних потреб.

У практиці розроблені і використовуються різні системи соці-
альних показників. Структура такої системи визначається її при-
значенням. Базовою для інших систем є система для соціальної та
демографічної статистики (ССДС), яка була розроблена Статис-
тичним бюро ООН у 1975 році та організована за принципом
життєвого циклу. Поширений в Європі Перелік соціальних пока-
зників (ОЕРС) побудований за принципом соціальних цілей, а
Система основних соціальних показників (РЕВ), яка використо-
вується з невеликими вдосконаленнями і в нашій країні, — за
принципом програмного розвитку. Відмінності в принципах по-
будови породжують, у свою чергу, і відмінності в змісті конкрет-
них підсистем або блоків соціальних показників.

ССДС як базова пропонує розподіл показників на такі під-
системи:

1. Чисельність та склад населення, народжуваність, смертність
та міграція.

2. Сім’ї та домогосподарства.
3. Соціальні класи.
4. Розподіл доходів, споживання та нагромадження.
5. Житловий фонд.
6. Розподіл часу та використання дозвілля.
7. Соціальне забезпечення та соціальна допомога.
8. Освіта.
9. Зайнятість та безробіття.
10. Охорона здоров’я та медичне обслуговування.
11. Громадський порядок: безпека та правопорушення.
Показники перших чотирьох підсистем були розглянуті вище.
Статистика житлового фонду повинна розглядатися ши-

рше, ніж тільки статистика наявності та змін, які відбуваються в
забезпеченні населення помешканнями для проживання. Для
оцінки задоволення життєво-побутових потреб населення та
створення необхідних умов для повноцінного відпочинку людей
слід виділити розділ, який можна назвати статистикою жит-
лово-комунального господарства (ЖКГ), а показники його
умовно можуть бути віднесені до таких груп:

• житловий фонд, нове будівництво, реконструкція та зне-
сення;

• житлові умови проживання;
• обслуговування та фінансування житлового фонду.
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Джерелами статистичного вивчення житлового фонду є:
звіти житлових організацій, інвентаризація та переписи (або
одночасні обліки) житлового фонду. Інвентаризацію проводять
спеціальні організації (бюро технічної інвентаризації), що зна-
ходяться в складі житлових та комунальних організацій місце-
вих адміністрацій. При цьому одержують дані про місцезнахо-
дження, призначення, належність та оцінку будови, її головні
будівельні ознаки, дату спорудження будови та її технічний
стан. Для характеристики житлового фонду за окремими озна-
ками провадять його статистичне групування. Типи групувань
при цьому такі:

1) за призначенням приміщень — житлові, нежитлові;
2) за правом власності — місцевих адміністрацій, кооператив-

них підприємств, в особистій власності;
3) за типом будови — щодо матеріалу стін та перекрить;
4) за поверховістю — мало- (1—2), середньо- (3—5), багато-

(6—15) та високоповерхові (вище 15 поверхів);
5) за внутрішнім благоустроєм — електричне освітлення, во-

да, газ, каналізація, сміттєпровід та ін.;
6) за технічним станом — показники рівня зносу.
Підтримання в постійно справному стані самої будівлі та

створення необхідних умов мешканцям, що в них живуть, визна-
чають завдання статистики експлуатації. Господарсько-фі-
нансові плани та річні бухгалтерські звіти будинкоуправлінь мі-
стять необхідну інформацію для вивчення експлуатаційної
діяльності житлового господарства. Її аналіз виявляє структуру
доходів та витрат житлового господарства, середні їх рівні на
одиницю площі, дозволяють побудувати ряди динаміки, а також
вивчити фактори, що впливають на зміну доходів та витрат жит-
лового господарства.

Вивчення житлових умов має важливе значення для визначення
розмірів, розміщення, структури житлового будівництва, для ви-
значення типів будинків та типів квартир. При цьому вивчення
житлових умов провадиться в трьох напрямках: кількісна та якісна
характеристика житлових умов, економічні умови користування
житлом.

Кількісна характеристика житлових умов дозволяє визначити
рівень забезпеченості населення житлом. Щільність заселення
характеризується середньодушовою забезпеченістю житловою
площею. Показник ізольованості житла залежно від завдань дослі-
дження може бути виражений у вигляді процентного співвідно-
шення чисельності сімей та одинаків, що мають окрему квартиру,
до загальної кількості сімей та одинаків (коефіцієнт посімейного
розселення), або у вигляді відношення квартир, що заселені одні-
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єю сім’єю до загальної кількості заселених квартир (коефіцієнт
ізольованості жител).

Для повноти характеристики житлових умов населення необ-
хідно оцінити економічні умови користування житлом, тобто ви-
значити витрати населення, пов’язані з користуванням кварти-
рою. Поряд з абсолютним показником житлових витрат та їх
питомою вагою в доходах сім’ї, обчислюють відносний показ-
ник — коефіцієнт житлових витрат — в якому береться до уваги
чисельність сімей.

Піклування про благоустрій населених місць покладається на
комунальне господарство, що має забезпечити найбільш зручні
умови проживання населення в даному населеному пункті та
створювати нормальні умови діяльності підприємствам та органі-
заціям шляхом розвитку, експлуатації та підтримання в належ-
ному стані його технічного, інженерного обладнання та інших
видів благоустрою.

Комунальне господарство складається з великої кількості рі-
зних за призначенням і технологією виробництва підприємств та
господарств. Їх можна розділити на такі групи:

а) санітарно-технічні підприємства — водогін та каналізація;
б) енергетичні підприємства — міські електромережі, газове гос-

подарство, підприємства об’єднаних котелень та теплових мереж.
Основними показниками, що наведені в річному статистичному

техніко-експлуаційному звіті про роботу водопроводу, є:
• кількість водозаборних вузлів, артезіанських свердловин та

насосних станцій, а також установлена потужність насосних стан-
цій першого підняття (м3/добу);

• підняття води на певну висоту або дотримання в трубо-
проводах відповідного тиску; продуктивність, тобто кількість
води, яка надається в мережу за одиницю часу; різниця між
піднятою водою та наданою в мережу (споживання води для
своїх потреб);

• різниця між наданою та реалізованою водою (втрати в мережі
та неураховані витрати води для гасіння пожеж, поливання вулиць
та зелених насаджень).

Робота каналізації, що являє собою транспортування (видален-
ня) забруднених вод з території населеного пункту, знешкодження,
очищення цих вод та спуск очищених вод у водойми, характеризу-
ється обсягом вод, що пропущені через очисні споруди, та якістю
цих вод, що скидаються у водойми.

Головним завданням комунальної статистики в галузі енер-
гопостачання є вивчення обслуговування цими видами послуг
населення та організацій місцевого та комунального господарст-
ва. Обслуговування поселень та територій характеризується охо-
пленням їх мережами енергетичних підприємств у вигляді про-
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цента населених місць, що ними обслуговуються, а в містах —
часткою жителів, що користуються цими видами благоустрою, у
загальному числі жителів, і показниками рівня споживання елек-
троенергії, газу, тепла, гарячої води.

Статистика бюджету часу населення узагальнює та аналі-
зує інформацію:

• про те, як люди проводять свій час;
• про основні способи використання дозвілля і про час, що від-

водиться на кожний з цих способів різними групами населення;
• про засоби та устаткування для використання дозвілля і про

рівень збільшення можливостей організувати дозвілля завдяки
державним та приватним витратам.

Основними показниками використання часу є показники струк-
тури витраченого часу на різні види діяльності, у тому числі —
і в час дозвілля, відносно до різних статево-вікових груп насе-
лення та сімей з різним рівнем доходів.

Вивчення бюджету часу населення спрямоване на вирішення
задач статистичного аналізу показників добового фонду часу та,
особливо, позаробочого часу населення. При цьому слід навчити-
ся досліджувати вплив соціально-економічних та демографічних
факторів на структуру позаробочого часу, відмінності цих струк-
тур у мешканців міста та села, сімей різного типу, представників
соціально-економічних груп населення. Окремого вивчення по-
требує вільний час та дозвілля, що пов’язане з аналізом задово-
лення потреб населення у відпочинку та культурному розвиткові.
Ці питання вивчає статистика культури та мистецтва.

Головне завдання статистики культури та мистецтва
пов’язане з необхідністю характеризувати діяльність установ
культури та мистецтва, хоча не менш важливе місце при цьому
займає оцінка впливу зростання культурного рівня населення на
підйом продуктивних сил, прогрес науки та техніки та інші яви-
ща, що мають місце у сфері матеріального виробництва.

Ознайомитись з досягненнями світової та вітчизняної культу-
ри можна в закладах культури, більшість яких створена та фінан-
сується за рахунок коштів державного бюджету. Основними се-
ред них є музеї, бібліотеки, клубні установи, ботанічні сади та
інше. В установах культури населення може ознайомитись із тво-
рами мистецтва, що мають матеріальний характер (книжки, ску-
льптури, картини). Для знайомства з творами таких мистецтв, як
музика, кіно, театр та ін. необхідне відвідування установ мистец-
тва: театрів, кінотеатрів, концертних залів, цирків тощо.

Відносно бібліотек, то їх можливості щодо обслуговування
читачів оцінюють залежно від технічного стану приміщень, їх
площі, кількості відділів, кількості місць у читальних залах та
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руху бібліотечного фонду. Характеристику їх роботи проводять
за допомогою показників:

1) кількість книговидач — кількість книжок, виданих одному
читачу;

2) доступність бібліотечної мережі — кількість бібліотек у
розрахунку на 1000 км2 або 10000 осіб;

3) книгозабезпеченість населення — кількість книжок та жур-
налів у бібліотечних фондах на 1 жителя (читача).

Специфічними показниками у звіті про роботу музеїв є ті, що
характеризують їх фонди у співвідношенні до площі залів. Рівень
науково-освітньої діяльності оцінюють за кількістю відвідувань,
екскурсій та прочитаних лекцій. Організації, що здійснюють реда-
кційно-видавничу діяльність, відносять до сфери виробництва, але
показники їх діяльності розглядають як показники закладів куль-
тури. Пов’язане це з тим, що продукція цих організацій має освітній
характер (книжки, брошури, журнали, газети) і сприяє ознайомлен-
ню населення з досягненнями культури. Облік цієї продукції ведуть
як за кількістю друкованих аркушів, так і за накладом. На підставі
цих даних установлюють обсяг назви як відношення суми всіх ар-
кушів до загальної кількості назв.

Найбільш тісний контакт з глядачем серед усіх закладів мис-
тецтва забезпечує театр. Про роботу театру слід судити з двох
точок зору: кількісної та якісної. До кількісної відносять такі по-
казники, як кількість заходів, глядачів та сума зборів. Оцінити
добір репертуару та постановку конкретних вистав дозволяють
показники, за допомогою яких характеризують оновлення репер-
туару, заповненість глядачевого залу та ін.

За даними про відвідування кіносеансів обчислюють:
1) доступність кіномережі — кількість кіноустановок у розра-

хунку на 10000 осіб населення;
2) забезпеченість населення місцями в кінотеатрах — кількість

місць у стаціонарних кінотеатрах у розрахунку на 1000 жителів;
3) середня кількість відвідувань кіносеансів.
Можливості показу кінофільмів забезпечуються також кіно-

студіями, де ці фільми знімають. Тому як редакції та видавницт-
ва, так і кіностудії хоч і відносять до сфери виробництва, але по-
казники їх роботи є показниками закладів мистецтва, головним
серед яких є випуск фільмів.

Доповненням статистики доходів є показники статистики
соціального забезпечення. Соціальний захист населення — це
система державних та громадських заходів щодо впровадження
матеріального забезпечення громадян похилого віку, а також у
разі хвороби, повної чи часткової втрати працездатності або го-
дувальника, або в разі безробіття.
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Основна задача статистики соціального забезпечення та соціаль-
ної допомоги — це вивчення видів і способів соціального захисту та
соціальних гарантій, що передбачені законодавчими та норматив-
ними актами, за їх цільовим призначенням, напрямками, групами
населення, джерелами фінансування та ін. До показників, які харак-
теризують використання та масштаби захисту, належать:

за видами програм, середнім розміром допомоги та іншими
класифікаційними ознаками

допомогунаправомаєхтотих,Частка
допомогуотримавхтотих,Частка

1 =d ;

у розподілі за секторами економіки:
• загальні та середньодушові витрати;
• витрати на соціальне страхування;

за групами за доходами та типами домогосподарств

арствадомогосподдохідЗагальний
допомогисоціальноїтаястрахуваннСума

2 =d ;

загальні витрати по системі соціального забезпечення в розраху-
нку на душу в поточних і незмінних цінах.

Статистика освіти узагальнює й аналізує статистичну ін-
формацію про систему освіти, навчальні заклади, учнів та викла-
дачів, витрати на освіту, характеристики рівня освіти населення.
Згідно з Міжнародною стандартною класифікацією освіти
(МСКО) є 5 ступенів, 6 рівнів та 7 категорій освіти. У нашій кра-
їні прийнятий такий розподіл освітніх рівнів:

рівень І — початкова освіта;
рівень ІІ — першого ступеня: неповна середня;

 другого ступеня: середня;
рівень ІІІ — першого ступеня: молодші спеціалісти;

 другого ступеня: бакалаври;
 третього ступеня: спеціалісти, магістри.

Показники, що характеризують освіту, відносять до таких груп.
1. Показники рівня освіти і грамотності:

років9відвіціунаселенняьчисельністЗагальна
писатиічитативміютьхтоТі,

іграмотност
Коефіцієнт = ;

середнє число років навчання в розрахунку на одну особу;
освітній потенціал, який дорівнює кількості часу, витраченого

населенням на навчання, та ін.
2. Показники контингенту осіб, що навчаються, і тих, які заве-

ршили освіту:
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брутто-коефіцієнт охоплення освітою з виділенням ступенів ос-
віти в групуванні за статтю, категоріями населення та регіонами:

ступеняпевногонавчаннянайзарахованибути
бимігзакономіззгіднохтотих,ьЧисельніст

навчаєтьсяхтотих,ьЧисельніст

освітою
охоплення
Коефіцієнт

=

та інші.
3. Показники системи освіти та професійної підготовки з виді-

ленням та аналізом джерел фінансування освіти.
4. Показники педагогічних кадрів порівняно з кількістю учнів.
Статистика охорони здоров’я та медичного обслуговування

об’єднані в одному підрозділі. Оскільки стан здоров’я людини
залежить від таких факторів, як: стан навколишнього середовища
та економічні умови життя; статура людини, спадковість та пере-
несені хвороби; розвиток медичної допомоги й доступність ме-
дичного обслуговування, показники статистики охорони здоров’я
можуть бути віднесені до таких груп:

1. Показники здоров’я (захворюваності) та тривалість життя:

1000
населенняьчисельністСередня

періодпевнийзаостізахворюванвипадківКількість
К захв ×= ;

поширеність захворюваності (хворобливість) — обчислюється
аналогічно коефіцієнту захворюваності, але за окремими видами
захворювань;

частота вперше виявлених під час медичного огляду захворювань;
структура захворювань;
тривалість захворювання.
2. Показники стану медичного обслуговування та використан-

ня медичних закладів. До цієї групи включають показники, які
характеризують відвідування населенням медичних закладів та
використання різних видів послуг системи охорони здоров’я:

кількість відвідувань у розрахунку на одного лікаря;
чисельність осіб, що пройшли вакцинацію в розрахунку на

1000 осіб населення;
кількість відвідувань амбулаторій і т. ін.
3. Показники засобів медичного обслуговування:
кількість лікарів різних спеціальностей та молодшого медич-

ного персоналу в розрахунку на 10 тис. осіб населення;
місткість медичних установ (кількість лікарняних ліжок на

1000 осіб населення).
4. Доходи та витрати, пов’язані з медичним обслуговуванням:
частка ВВП, що направлена на охорону здоров’я;
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рівень та індекс урядових та приватних витрат на медичне
обслуговування в поточних та незмінних цінах;

загальні та середньодушові споживацькі витрати на охорону
здоров’я.

Статистика громадського порядку і безпеки є розділом со-
ціальної статистики, який вивчає стан громадського порядку і рі-
вень правового захисту законних прав та інтересів населення, і
використовує для цього такі показники:

• частота окремих правопорушень і кількість жертв;
• характеристика правопорушників і поводження з ними, що

характеризує стан і діяльність правоохоронних органів.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. Що розуміють під соціальним обслуговуванням?
2. Які види послуг ви знаєте?
3. Обґрунтувати включення окремих підсистем до ССДС.
4. Обґрунтуйте взаємозв’язок житлових умов і якості праці.
5. Яка різниця між вільним часом і позаробочим часом?
6. Які зміни сталися в останній час у діяльності установ культури і

мистецтва України?
7. Який рівень соціальної допомоги в Україні? Чи достатній він для

розв’язання задач соціального забезпечення?
8. Відмінності між структурою освіти в Україні за часів радянської

влади і в період ринкової перебудови.
9. За наведеними даними визначіть індекси загальних видатків на

освіту окремих категорій учнів. Обчисліть, на скільки процентів зміни-
лися загальні видатки на освіту за рахунок зміни видатків на одного учня
та структури учнів за категоріями.

Чисельність учнів, тис. осіб Видатки на утримання одного
учня, грн./рікКатегорія уч-

нів
Базовий період Звітний період Базовий період Звітний період

Студент тех-
нікуму 5,1 5,0 1220 2552

Учень коле-
джу 4,5 4,4 780 1915

Учень ПТУ 4,2 4,0 760 1865

Усього 13,8 13,4 * *

10. За наведеними даними проаналізуйте різницю в розподілі моло-
дих сімей за умовами проживання.

Умови проживання Частка молодих сімей, які мешкають
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з батьками окремо від батьків

В окремих багатокімнатних квартирах 0,959 0,012

В окремих малокімнатних квартирах 0,024 0,264

У комунальних квартирах 0,017 0,724

12. За наведеними даними проаналізуйте динаміку засуджених у аб-
солютних та відносних величинах з урахуванням їхнього віку.

Чисельність населення, тис. осіб Чисельність засуджених, осіб
Вік, років

1985 1990 1995 1985 1990 1995

14—19 79,1 79,9 80,6 456 292 421

20—29 125,7 126,9 128,1 522 329 479

30—39 140,5 141,9 143,2 229 155 219

40—49 108,9 109,9 111,0 146 95 145

Усього 454,2 457,6 462,3 1353 871 1364



460

ОСНОВНІ КАТЕГОРІЇ ТА ПОНЯТТЯ*

А
Абсолютна статистична величина (43)
Абсолютне значення 1% приросту (124)
Абсолютний приріст(123)
Адекватність показника (41)
Анкетне спостереження (27)

Б
Багатовимірна середня (56)
База порівняння (44, 123)
Баланс запасів (203)
Баланс міжрегіональних зв’язків (312)
Баланси (46)
Банківський продукт (322)
Безробітні (247)
Брутто та нетто-коефіцієнти відтворення (233)
Брутто-ставка (385)
Бюджет часу (454)

В
Ваги (49)
Валова міграція (235)
Варіанта (60)
Варіаційний розмах (66)
Варіація (165)
Вартісні показники споживання (445)
Вартість капіталу (363)

середньозважена (373)
Вибірка моментна (89)

багатоступенева (91)
багатофазна (92)

Вибіркова оцінка (83)
Вибіркове спостереження (81)
Види внутрішніх ринків (303, 311)
Види і показники доходів населення (435)
Види цін

* У дужках позначено сторінку.
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Визначальна властивість середньої (48)
Вимірники (43)
Вимірювання продуктивності праці в окремих галузях (420)
Виплати страхового відшкодування (383)
Виробнича функція (396)
Виробниче споживання (440)
Витрати
Відносна величина динаміки (44)

структури (45)
координації (46)
порівняння зі стандартом (45)
просторового порівняння (45)
інтенсивності (47)

Відношення шансів (48)
Відтворення кваліфікованої робочої сили (261)
Відтворення населення (222)
Вірогідність інформації (41)
Водні ресурси (203)
Вплив продуктивності праці на собівартість (412)

Г
Галузь (172)
Групувальна ознака (32)
Групування природних ресурсів (200)
Групування, які використовують для аналізу споживання (442)
Групування (32)

структурне (32)
типологічне (33)
аналітичне (34)
просте (36)
комбінаційне (36)
вторинне (37)

Д
Демографічне навантаження (218, 242)
Демографічна подія і процес (210)
Депопуляція населення (223)
Дециль (65)
Джерела інформації про ринок споживчих товарів (304)
Динамічний ряд (9, 121)

моментний (121)
інтервальний (121)

Дисперсія (66)
загальна (75)
міжгрупова (76)
групова (76)
середня з групових (76)
альтернативної ознаки (75)



462

Дітородний контингент (228)
Добір випадковий (88)

механічний (88)
розшарований, районований (89)
серійний (91)

Довірчі межі (83)
Доходи від банківської діяльності (403)

Е
Екстраполяція тренду (132)
Еластичність попиту і пропозиції (298)
Ефект (392)
Ефект впливу (102)
Ефективність (392)
Ефективність банківської діяльності (402)
Ефективність використання оборотних засобів (428)

основних засобів (425)
Ефективність витрат обігу (401)

залучення кредитів підприємствами (381)
праці (411)
реалізації (401)

Ж
Життєвий цикл продукції (314)

З
Завдання статистики страхування (383)
Закон великих чисел (5)
Закономірність розподілу (60)
Залишки позик (376)
Збалансованість попиту і пропозиції (296)
Збитковість страхової суми (385)
Зв’язок функціональний (100)

стохастичний (101)
кореляційний (101)

Згладжування ряду (128)
Земельний фонд (200)
Зовнішньоекономічна діяльність (330)

І
Інвестиційна привабливість (366)
Інвестиції (355)
Індекс агрегатний (143)

динаміки (141)
індивідуальний (140)
зведений (141)
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міжгруповий (140)
сезонності (133)
середньозважений (146)
територіальний (156)

Індекси доходів населення (438)
ефективності (394)
матеріаломісткості (429)
обороту позики (376)
обсягу споживання (455)
середніх величин (152)

змінного складу (153)
фіксованого складу (153)
структурних зрушень (153, 155)

Індекси цін продукції окремих галузей ()
Індекси-дефлятори ()
Індексна система (148)
Індексні ваги (143)

сумірники (143)
Індексована величина (143)
Інтегральна, рейтингова оцінка (56, 406)
Інтенсифікація виробництва (396)
Інтервал групувань (35)
Інфляція (437)
Інформаційне забезпечення фінансового ринку (365)

К
Категорії продукції (263, 265)
Категорії товарообороту (318)
Кваліфікована робоча сила (253)
Квартиль (65)
Класифiкацiя (32)
Класифікації та групування страхової діяльності (363)
Класифікація кредитів (378)
Ковзна (плинна) середня (129)
Код, кодування (31)
Коефіцієнт асиметрії (70)

варіації (67)
взаємної спряженості (117)
випередження (125)
детермінації (110)
ексцесу (70)
еластичності (107)
контингенції (118)
концентрації (71)
кореляції (108)
локалізації (72)
нерівномірності (133)
прискорення (уповільнення) (125)
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рангової кореляції (114)
структурних зрушень (73)
регресії (104)

децильний (68)
квадратичний (68)
квартильний (68)
лінійний (67)
осциляції (68)

Кон’юнктура ринку (298)
Кореляційне відношення (78)
Кредитні ресурси (378)

підприємств (374)
Кредитовий оборот (376)
Кредитоспроможність клієнтів банку (377)
Критерії оцінки ефективності банківської діяльності (405)

сегментації ринку (298)
Критерії та види групувань кредитів (375)
Критична область (96)
Критичний момент спостереження (21)

Л
Лінія регресії (103)

емпірична (103)
теоретична (103)

Лісовий фонд (202)
Логічна формула середньої (48)

М
Макет статистичної таблиці (30)
Маркетингове середовище банку (321)
Матеріальні послуги (442)
Медіана (64)
Місткість ринку (307)
Мода (63)
Моделі коливань ринкових показників (302)
Модель показника (41)
МОКА (372)
Моніторинг (27)
Монографічне обстеження  (27)
Мотивація споживачів банківських послуг (323)

Н
Надсмертність (230)
Натуральні показники споживання (443)
Невиробниче споживання (440)
Нематеріальні послуги (442)
Несуцільне спостереження (26)
Нетто-ставка (385)
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О
Об’єкт спостереження (16)
Обмінний курс валюти (340)
Обстеження бюджетів домогосподарств (438)
Обстеження основного масиву (26)
Обсяг споживання (441)
Одиниця спостереження (17)
Ознака (7)

атрибутивна (7)
дискретна (8)
кількісна (7)
неперервна (8)

Опитування (25)
Особисте споживання (440)
Оцінки національного багатства (195, 196)
Оцінка ефективності інвестиційних проектів (360)

основних засобів (205)
результатів зміни обігу оборотних коштів (433)
рейтингу банків (406)

Оцінювання ефективності банківської діяльності (402)

П
Переписи (25)
Перспективні розрахунки населення (236)
Платіжний баланс (334)
Плідність жінок вікова (228)

сумарна (229)
Показники динаміки споживання (445)

ефективності банківської діяльності (402)
обігу оборотних коштів (432)
працездатності населення (241)
продуктивності праці (414)
руху трудових ресурсів (242)

Потреба підприємств у кредитах (379)
Похибка репрезентативності (82)

випадкова (82)
відносна (86)
гранична (84)
систематична (82)
стандартна, середня (84)

Правило розкладання варіації (76)
Принципи кредитування і завдання статистики (375)
Природний та механічний рух населення (210)
Прогнозування підготовки спеціалістів (251, 255)
Програма зведення (30)
Пропорційність банківської діяльності (326)
Процент, процентний пункт (45, 46)
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Р
Ринок (296)

засобів виробництва (309)
праці (244)
споживчих товарів (303)

Рівень життя (451)
істотності (96)
ряду (126)

середній (126)
споживання (446)
безробіття ()

Рівні ефективності комерційної діяльності (401)
Ряд розподілу (60)

С
Сальдо міграції (235)
Самореєстрація (28)
Сегменти ринку (298)
Середнє відхилення лінійне (66)

квадратичне (66)
Середня арифметична (48)

гармонічна (52)
геометрична (54)
зважена (49, 50)
проста (49)
розподілу (62)
хронологічна (49)

Система показників соціально-економічної статистики (162)
страхування (384)
фінансового стану страхової компанії (389)
соціальних (452)

Системи зважування індексів (144)
Споживання банківських послуг (332)

матеріальних благ (440)
Спостереження за цінами ()
Сталість динаміки (137)
Статистика (3)

національного багатства (194)
навколишнього середовища (197)

Статистична закономірність (5)
Статистична методологія (8)
Статистична сукупність (6)
Статистична таблиця (38)
Статистичне зведення (29)
Статистичний критерій (96)
Статистичний показник (8, 41)

інтервальний (42)
моментний (42)
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обернений (42)
первинний (42)
похідний (42)
прямий (42)

Статистичний ряд (9)
Статистичні моделі попиту населення (308)

споживання (448)
Статистичні реєстри (25)
Страховий тариф (385)
Страхові внески (384)
Страхування (382)
Структура національного майна (205)
Ступені свободи (86)
Сучасні статистичні національні класифікації (165)

Т
Темп зростання (123)

приросту (124)
Тенденція розвитку (128)
Територіальні порівняння цін ()
«Тіньовий» ринок (309)
Товари-представники ()
Товарні запаси (320)
Традиційний технічний аналіз фондового ринку (369)
Трендове рівняння (130)
Трудові ресурси (241)

У
Умовне та реальне покоління (211)

Ф
Фактор (100)
Фактори коливань ринкових показників (298)
Фінансовий ліверидж (364)
Фундаментальний аналіз фондового ринку (369)

Ц
Ценз (165)
Центр розподілу (62)
Ціни акцій (371)
Цінний папір (358)

Ч
Час обороту позики (376)
Час спостереження (21)
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Частинні показники ефективності (393)
Частка (45)

кумулятивна (60)
Частота (60)

кумулятивна (60)

Ш
Швидкість обороту позики (376)
Шкала вимірювання (7)
Шлюбний стан (225)
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