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Тема: СУТЬ СТАТИСТИЧНОГО ЗВЕДЕННЯ 

 Мета: ознайомитися з поняттям та  сутністю статистичних таблиць і 

статистичних показників. 

Невіддільним елементом зведення та групування є статистична таблиця. 

За допомогою таблиць зручно порівнювати й аналізувати зведені дані. 

Недаремно кажуть, що «у німих статистичних 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 

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, області), хронологічний ряд. У 

груповій таблиці підметом є групування за однією ознакою (див. табл. 2, урок 7-

8), у комбінаційній — за двома і більше ознаками (див. табл 7-8). Необхідно 

додержувати певних правил технічного оформлення таблиць^ 

1. Таблиця має містити лише ту інформацію, яка безпосередньо 

характеризує об’єкт дослідження. Слід уникати зайвої, другорядної інформації. 

Розміщення підмета й присудка підпорядковане 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 часова і географічна 



Статистика 

Максютенко І.Є. 

irikmax@gmail.com 

ознаки. Якщо назви окремих граф (рядків) повторюються, мають однакові 

терміни або однаковий зміст, то їх доцільно об’єднати спільним заголовком.  

3. У верхніх і бічних заголовках подають одиниці, використовуючи 

загальноприйняті скорочення (т, кВт, грн. тощо), іноді для них відводиться 

окрема графа. Якщо одиниця вимірювання спільна 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 — номерами. Це дає змогу 

розкрити методику обчислення показників присудка таблиці. Наприклад, у табл. 

1 обсяг зовнішньоторговельного обороту наведено у графі 3 як підсумок 

експорту та імпорту (Графа 3 = Графа 1 + Графа 2), а торговельний баланс 

обчислюється як різниця між експортом та імпортом (Графа 4 = = Графа 1 – 

Графа 2).  

Таблиця 1 – Динаміка зовнішньої торгівлі__________ за________, дол. 

США 

  

Окремі блоки таблиці можна поділити подвійними лініями. 

5. Інформація, що міститься в рядках (графах) таблиці, передусім групової 

чи комбінаційної, узагальнюється підсумковим рядком «Разом» або «У цілому 

по сукупності», який завершує статистичну таблицю; якщо підсумковий рядок 

розміщується першим, то деталізація його подається за допомогою 

словосполучення «у тому числі» або «з них». При цьому можна подавати перелік 

не всіх, а лише визначальних складових.  

Числа, за можливості, необхідно округлювати, причому в межах одного й 

того самого рядка чи графи — з однаковим ступенем точності.  

6. Відсутність даних у таблиці позначається відповідно до причин:  
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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 цифрових даних, 

до таблиці додається примітка. 

Суть і види статистичних показників  

Інформація про розміри, пропорції, зміни в часі, інші закономірності 

cоціально-економічних явищ створюється, передається і зберігається у вигляді 

cтатистичних показників.  

З філософського погляду статистичний показник — це міра, тобто єдність 

якісного і кількісного відображення певної властивості соціально-економічного 

явища чи процесу. Якісний зміст показника визначається суттю явища і 

відбивається в його назві: народжуваність, урожайність, прибутковість тощо. 

Кількісна сторона подається числом та його вимірником. Оскільки статистика 

вивчає суспільні явища в конкретних умовах простору і часу, значення будь-

якого показника визначається щодо цих атрибутів. У цьому сенсі говорять, 

наприклад, що капітал певної фірми на початок 2000 року становив 4400 млн грн.  

Сполучною ланкою між якісним змістом і числовим вираженням є правило 

побудови — модель показника, яка розкриває його статистичну структуру, 

установлюючи, що, де, коли і як має бути виміряне. У моделі обґрунтовуються 

одиниці, узяті для вимірювання, технологія збирання даних, обчислювальні 

операції.  

Модель показника має надзвичайно важливе значення для забезпечення 

вірогідності статистичної інформації. Як видно з рис. 1, від обґрунтованості 

моделі залежать обидва аспекти вірогідності такої інформації, адекватність 

відображення явища і точність вимірювання 
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Рис. 1. Зв’язок статистичної моделі показника та вірогідності інформації  

Адекватність розглядається як здатність показника відбити саме ту 

властивість, яка передбачена програмою дослідження. Адже для однієї й тієї 

самої якісної категорії можна побудувати кілька показників. Наприклад, 

рентабельність виробництва можна 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 показник 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 показники. 

Первинні визначаються зведенням даних статистичного спостереження й 

подаються у формі абсолютних величин (кількість і сума вкладів у Ощадний 

банк). Похідні показники обчислюються 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 виробленої продукції, уведення в дію житла, 

споживання свіжої води і т. ін. До моментних відносять показники, що дають 

кількісну характеристику явищ на певний момент часу: площа виноградних і 
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цитрусових насаджень, протяжність нафтопроводів 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 моментний 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 показників є адитивність, 

тобто можливість підсумовування. Похідні показники здебільшого неадитивні.  

Серед статистичних показників існують пари взаємообернених показників, 

які паралельно характеризують одне й те саме явище. Прямий показник х зростає 

з підсиленням явища, обернений 1/х, навпаки, зменшується. Прикладом можуть 

бути такі показники:  

а) купівельна спроможність грошової одиниці — прямий показник, ціна 

одиниці товару — обернений;  

б) продуктивність праці за одиницю часу — прямий показник, 

трудомісткість одиниці продукції — обернений і т. д.  

Абсолютні величини характеризують розміри соціально-економічних 

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 вимірювання: штуки, тони, кіловати, гривні тощо. Натуральні 

вимірники відбивають притаманні явищам фізичні властивості. Так, видобуток 

вугілля вимірюється в тонах, газу — у кубічних, виробництво тканин — у 

квадратних метрах і т. д. Іноді використовують комбіновані натуральні 

вимірники: вантажооборот транспорту в тонно-кілометрах, споживання 

електроенергії — у кіловат-годинах і т. д. Якщо постає потреба звести воєдино 

кілька різновидів одного явища, то беруть умовно натуральні вимірники. При 

цьому роль спільної міри, еталона для розрахунків і порівнянь відіграє один 
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різновид. Перерахунок в умовні одиниці виконується за допомогою спеціальних 

коефіцієнтів-сумірників. Так, у тонах умовного палива складається паливний 

баланс.  

Для визначення обсягу трудових ресурсів чи затрат праці на виробництво 

продукції, оцінювання трудомісткості продукції використовуються 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 цілому, 

використовують вартісні (грошові) вимірники. За одиницю беруть національну 

валюту, валютні еквіваленти на зразок євро, валюту 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 компоненти. Складаються баланси підприємств, 

матеріальні баланси найважливіших продуктів, палива, трудових ресурсів і т. ін. 

Широко використовуються також динамічні баланси за схемою:  

Залишок на початок періоду + Надходження – Витрати = Залишок на кінець 

періоду. 

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 кількісного співвідношення 

різнойменних чи однойменних показників. Кожна відносна величина являє 
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собою дріб, чисельником якого є порівнювана величина, а знаменником — база 

порівняння. Відносна величина показує, у скільки разів порівнювана величина 

перевищує базисну або яку частку перша становить щодо другої, 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 статистичною 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: 

1) Відносні величини інтенсивності.  

- Відносні величини динаміки. Динамікою називається зміна соціально-

економічного явища в часі, а відносна величина динаміки характеризує напрям 

та інтенсивність зміни. Відносні величини динаміки визначаються 

співвідношенням значень показника за два періоди чи моменти часу. При цьому 

базою порівняння може бути або попередній або більш віддалений у часі рівень.  

Якщо значення показника зменшується, відносна величина динаміки буде 

меншою за одиницю.  

Передумовою обчислення відносних величин динаміки є порівнянність 

даних за одиницею вимірювання (для вартісних показників — порівнянність 

цін), методикою розрахунку показника, масштабом об’єкта.  

- Відносні величини просторових порівнянь. Найчастіше це регіональні чи 

міжнародні порівняння показників економічного розвитку або життєвого рівня. 
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Вибір бази порівняння довільний. Головне, щоб методика розрахунку 

показників, що порівнюються, була однаковою.  

- Відносні величини порівняння зі стандартом. Важливу роль у 

статистичному аналізі відіграє порівняння фактичних значень показника з 

певним eталоном — нормативом, стандартом, оптимальним рівнем. Такими 

відносними величинами порівняння є виконання договірних зобов’язань, 

використання виробничих потужностей, додержання норм витрат електроенергії 

тощо. Будь-яке відхилення відносної величини від 1 чи 100% свідчить про 

порушення оптимальності процесу.  

Для показників, які не мають визначеного еталона (захворюваність, 

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 

характеризують склад, структуру сукупності за тією чи іншою ознакою. Вони 

визначаються відношенням розмірів складових частин сукупності до загального 

підсумку. Скільки складових, стільки відносних величин структури. Кожну з них 

окремо називають часткою, 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 дорівнює 

одиниці. Якщо частку j-ї складової сукупності позначити dj , то Σ dj = 1 або, у 

процентах, 100 Σ dj = 100%. Припустимо, що частка власних коштів фірми 

становить 68%, залучених — 32%. Разом вони складають 68 + 32 = 100%.  

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.).  
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- Відносні величини координації. Поглиблений аналіз структури 

передбачає оцінювання співвідношень, пропорцій між окремими складовими 

одного цілого. Такий різновид порівнянь називають відносною величиною 

координації. Вона показує, скільки одиниць однієї частини сукупності припадає 

на 1, 100 і 1000 одиниць іншої, узятої за базу порівняння. За даними 

попереднього прикладу на одиницю власних коштів припадає 0,47 залучених: 

32:68 = 0,47.  

Комплексне використання відносних величин динаміки, структури та 

координації розглянемо на прикладі матеріальних запасів умовної фірми за 2 

квартали (табл. 2).  

Таблиця 2 - Матеріальні запаси фірми 

 

- Відносні величини інтенсивності Особливим видом відносних показників 

є результат порівняння різнойменних абсолютних величин: у чисельнику — 

обсяги певного явища (кількість подій, фактів), у знаменнику — обсяг 

середовища, якому це явище (подія) властиве. У кожному конкретному випадку 

таке співвідношення характеризує інтенсивність поширення явища в 

середовищі, а тому називається відносною величиною інтенсивності. На відміну 

від відносних величин групи А відносні величини інтенсивності іменовані 

одиницями вимірювання чисельника і знаменника співвідношення. Наприклад, 

густота населення в регіоні — 82,5 осіб на 1 км2 , виробництво електроенергії — 

5627 кВт · год на душу населення тощо.  

У формі відносних величин інтенсивності обчислюється низка показників 

технічного рівня виробництва (електроозброєність праці), ефективності 
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використання ресурсів (фондовіддача), економічного розвитку країни (валовий 

внутрішній продукт на душу населення), життєвого рівня населення 

(забезпеченість сімей товарами культурно-побутового призначення), інших 

аспектів суспільного життя.  

Якщо обсяги явища незначні відносно обсягів середовища, то результат їх 

співвідношення збільшується в 100, 1000 і більше разів. Так, демографічні явища 

(народжуваність, смертність, шлюбність) розраховуються на 1000 осіб, 

забезпеченість лікарями, підприємствами громадського харчування — на 10 000 

осіб, захворюваність, злочинність — на 100 000 осіб. Такі показники 

називаються відповідно промілле, продецимілле, просантимілле.  

У порівняльному аналізі використовуються кратні співвідношення не 

лише абсолютних величин. Комплексна й всебічна характеристика 

закономірностей суспільного життя передбачає порівняння середніх і відносних 

величин. 

 

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ 

(1, 2 завдання - 3 бали, 3 завдання - 6 балів) 

1. Спроектуйте макети статистичних таблиць, на підставі яких буде 

проаналізовано: 

а) обсяги виробництва товарів народного споживання (продовольчі, 

непродовольчі) за регіонами; 

б) розподіл населення регіону за віком і статтю; 

в) залежність урожайності сільськогосподарських культур від 

______(обрати показник). 

2. Наприклад, для проведення своїх операцій та підтримки ліквідності 

фірма протягом року має тримати в обороті щонайменше 120 тис. грн. Фактично 

в обороті фірми 108 тис. грн., що становить 90% від потреби (108 : 120 = 0,90). 

3. Зробіть висновки за табл. 2: За ІV квартал матеріальні запаси в цілому 

зросли/зменшилися в ____ рази або на ___%. Оскільки запаси складаються з двох 

функціонально відмінних складових, то потрібно оцінити динаміку кожної з них. 
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Так, запаси сировини і напівфабрикатів зросли/зменшилися на ___%, а запаси 

готової продукції — на ___%. Нерівномірність динаміки окремих складових 

зумовила ______________________________________. Якщо в ІІІ кварталі 

частка сировини та напівфабрикатів становила ___%, то в ІV кварталі 

зменшилась/збільшилась до ____%, тобто на __ п. п. Відповідно на стільки ж 

зросла/зменшилася частка готової продукції. Внаслідок структурних зрушень 

змінились пропорції між складовими частинами: у ІІІ кварталі на 1 грн. запасів 

готової продукції припадало ____ грн. запасів сировини і напівфабрикатів, у ІV 

кварталі їх співвідношення зменшилося/збільшилося до _______. 


