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Передмова 
 
В сучасних ринкових умовах господарювання в Україні осо-

бливого значення набуває підвищення ефективності функціону-
вання транспортної системи, вивчення можливостей її розвитку 
для задоволення потреб суспільства та підвищення якості обслу-
говування народногосподарського комплексу. Тому детальне 
вивчення статистичних показників, що характеризують роботу 
автомобільного транспорту, дозволить окреслити основні шляхи 
ефективного розвитку транспорту України з метою підвищення 
якості та надійності його роботи, зменшення собівартості пере-
везень, оновлення рухомого складу, запровадження інновацій-
них технологій, дотримання безпеки транспортного процесу та 
вимог охорони довкілля.  

Для успішного та ефективного керівництва господарською 
діяльністю окремих підприємств необхідно мати достовірну ін-
формацію про процеси і явища, що виникають у процесі вироб-
ничо-господарської діяльності суб’єктів господарювання. Ана-
ліз цієї інформації потребує особливих прийомів узагальнення 
та порівняння, котрі розробляються спеціальною наукою – еко-
номічною статистикою.  

Статистика обумовлює використання різних математико-
статистичних прийомів контролю та аналізу господарських про-
цесів, розробляє методи оцінки наявності та використання мате-
ріальних і трудових ресурсів автотранспортного підприємства з 
виявленням невикористаних резервів. 

Дисципліна «Транспортна статистика» формує базові знання 
студентів, необхідні для подальшого вивчення таких навчальних 
дисциплін, як «Економіка автомобільного транспорту», «Плану-
вання діяльності автотранспортного підприємства», «Комерцій-
на робота на транспорті» та ін. 

Навчальний посібник написаний до діючої програми «Транс-
портна статистика» для студентів за напрямом підготовки «Тра-
нспортні технології (за видами транспорту)», він складається з 
двох частин, списку рекомендованої літератури та додатків. До 
кожного розділу наводяться питання для самоконтролю знань, 
що дасть змогу глибше вивчити тему. 
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У першій частині «Теорія статистики» системно викладають-
ся загальні категорії і методи статистичної науки, теоретичні 
основи економіко-статистичних методів аналізу масових явищ. 
Тут послідовно розглядаються питання, що виникають на стадії 
статистичного спостереження, зведення первинного матеріалу 
та його наступної обробки та аналізу. У навчальному посібнику 
викладаються предмет і метод статистики як суспільної науки, 
система статистичних показників і способи їх одержання, осно-
вні статистичні методи аналізу масових даних: статистичне спо-
стереження, зведення і групування, абсолютні і відносні показ-
ники, статистичні таблиці і графіки, середні величини і показ-
ники варіації, прийоми аналізу рядів динаміки, індексний і ко-
реляційний методи.  

У другій частині навчального посібника «Транспортна стати-
стика» докладно розглядаються питання статистики автомобіль-
ного транспорту як галузі народного господарства. У цьому по-
сібнику детально розглядаються теорія і практика статистики 
автомобільного транспорту, методи статистичного вивчення пе-
ревезень вантажів та пасажирів, основного і оборотного капіта-
лу, трудових ресурсів, собівартості та фінансових результатів. 
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ЧАСТИНА І. ТЕОРІЯ СТАТИСТИКИ 
 

Розділ 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’єднує принципи та методи роботи з масовими числовими да-
ними – кількісними характеристиками зазначених явищ і проце-
сів [12, с. 6]. 

Розвиток бухгалтерського обліку та первинної реєстрації фа-
ктів, нагромадження масових даних і необхідність їх узагаль-
нення, 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, ви-
вчаючи життєвий рівень населення та громадську думку, оці-
нюючи підприємницькі та фінансові ризики, у маркетингових 
дослідженнях, 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 підкреслю-
ються дві принципові його особливості. По-перше, статистика 
вивчає кількісний бік суспільних явищ, а по-друге, вона вивчає 
не поодинокі, а масові явища. 

Кількісний бік суспільних явищ – це, насамперед, їх розміри.  
Вивчаючи кількісний бік явищ, статистика відбиває його у 

числах-показниках, характеризуючи цим конкретну міру явищ. 
Водночас вона встановлює загальні властивості, виявляє схо-
жість і різницю окремих властивостей досліджуваних об’єктів, 
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групує їх, виявляючи певні типи процесів і явищ, які вивчають-
ся. 

Зауважимо, що вивчення кількісних аспектів суспільних 
явищ нерозривно пов’язане з їх якісними характеристиками. 
Адже кількісні співвідношення не існують без якісної їх визна-
ченості. Так, групуючи населення за віком, статистика виокрем-
лює якісно відмінні сукупності: осіб дошкільного та шкільного 
віку, працездатного та пенсійного. Проте перш ніж виконувати 
розрахунки, потрібно визначити якісні властивості та межі кож-
ної такої сукупності. 

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

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

Для масового явища характерна участь у ньому багатьох 
елементів, істотні властивості яких однакові або схожі між со-
бою. Так, акціонерів певної фірми об’єднує спільна власність, 
менеджерів – управлінські функції, а робітників – відповідні 
виробничі завдання. Наявність будь-яких властивостей у окре-
мого, поодинокого елемента – випадковість.  

Розглядаючи суспільні явища як масові й спираючись на об-
лік усієї сукупності фактів, що їх стосуються, статистика мовою 
чисел характеризує ступінь розвитку таких явищ, напрям і шви-
дкість 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 
аналізу. 
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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 ціло-
го. 

3. Галузеві статистики (промислова, фінансова, соціальної 
інфраструктури тощо) розробляють зміст і методи обчислення 
показників, які відбивають особливості кожної окремої галузі. 

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

 
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 зако-
номірність можна лише з урахуванням дії закону великих чисел, 
основними принципами якого є масовість і причинна зумовле-
ність явищ. Згідно з цими принципами закони суспільного роз-
витку виразно виявляються лише в досить численній сукупності 
подій [13, с. 31].  

Отже, статистичні закономірності притаманні лише сукупно-
стям.  

Статистична сукупність – це певна множина елементів, 
поєднаних умовами існування й розвитку [13, с. 31]. Так, стати-
стичною є сукупність комерційних банків країни. Їх об’єднує 
характер банківських послуг, хоча капітал, кредитно-інвестицій-
ний портфель, прибуток та інші ознаки в них різні. 

Статистична закономірність – це певна впорядкованість, 
відносна постійність, повторюваність, послідовність і порядок в 
явищах [13, с. 32]. 

Статистичні закономірності масових соціально-економічних 
явищ і процесів відображають характер дії об’єктивних законів 
розвитку суспільства в конкретних умовах місця і часу. Тому 
статистичні закономірності безпосередньо пов’язані з дією за-
кону великих чисел. 
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Законом великих чисел називається принцип, відповідно до 
якого закономірність масових явищ може проявлятися тільки 
при достатньо великому числі випадків [14, с. 51].  

Склад елементів і спосіб їх об’єднання визначають структуру 
сукупності.  

У реальному житті існує складне поєднання різних сукупно-
стей 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 закономірнос-
ті характеристик. 

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 ста-
лими властивостями елементів. Ці властивості зумовлені впли-
вом об’єктивно необхідних умов існування та розвитку масово-
го явища, а щодо одиничних, неповторних властивостей, то во-
ни є наслідком дії випадкових для сукупності причин. 

Внаслідок об’єднання елементів у сукупність виникають які-
сно нові системні властивості. Вони відбивають спільність і ві-
дмінність, сталість і мінливість, повторюваність і неповторність 
властивостей, зв’язків і співвідношень елементів. Системні вла-
стивості становлять сутність статистичної закономірності. Від-
биваючи характер дії об’єктивних законів розвитку суспільства 
в конкретних умовах простору і часу, статистичні закономірнос-
ті виявляються по-різному. Їх можна об’єднати в чотири групи. 

1. Закономірності розвитку (динаміки) явищ. Так, статистика 
свідчить про збільшення кількості населення Земної кулі, зрос-
тання 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 
бути збільшення частки міського населення в загальній його кі-
лькості, збільшення частки населення похилого віку в сільській 
місцевості. 

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 
еквівалентом властивостей, притаманних елементам сукупності, 
є ознака. Кожний елемент сукупності характеризується багать-
ма ознаками, значення яких змінюються від елемента до елеме-
нта або від одного періоду до іншого. Ознака, яка набуває в ме-
жах сукупності різних значень, називається такою, що варіює, а 
відмінність, коливання значень ознаки – варіацією. Наприклад, 
ознаки людини: вік, стать, сімейний стан, освіта тощо; ознаки 
підприємства: спеціалізація, форма власності, рентабельність 
виробництва тощо. 

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). 

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 елемен-
тів сукупності або значень ознаки, результат порівняння двох 
величин або складніших розрахунків. 
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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 [12, 
с. 15]. 

Згідно з принципами діалектичної логіки статистика будь-яке 
суспільне явище розглядає не ізольовано, а у взаємозв’язку з 
іншими, виявляє фактори, які спричинюють варіацію значень 
ознак у межах сукупності, оцінює ефекти впливу факторів і 
щільність причинно-наслідкових зв’язків. 

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 бо-
ку, визначає в них схожі риси і відмінності, об’єднує елементи в 
групи, вирізняючи окремі типи й форми явищ, а з іншого – уза-
гальнює інформацію як за окремими групами (типами), так і за 
сукупністю в цілому. 

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

Будь-яке статистичне дослідження послідовно проходить три 
етапи.  

Перший етап – збирання первинного статистичного матеріа-
лу з реєстрацією фактів чи опитуванням респондентів.  

На другому етапі зібрані дані підлягають систематизації та 
групуванню – від характеристики окремих елементів переходять 
до узагальнюючих показників у формі абсолютних, відносних 
чи середніх величин.  

Третій етап передбачає аналіз варіації, динаміки, взає-
мозв’язків. 
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Етапи об’єднуються метою дослідження. На кожному з них 
застосовуються ті методи, які можуть дати глибоку й всебічну 
характеристику явищ, що вивчаються.  

В арсеналі статистичних методів аналізу – методи вивчення 
варіації, диференціації та сталості, швидкості та інтенсивності 
розвитку, узагальнюючі індекси, регресійні моделі тощо.  

Аналітичні можливості статистичних методів поглиблюють-
ся завдяки використанню компактної та раціональної форми по-
дання результатів узагальнення інформації, а також аналізу ви-
явлених закономірностей. Такими формами є статистичні 

таблиці та графіки. 
     Всі прийоми в статистиці поділяються на: 

1. Традиційні. 
2. Економіко-математичні. 
Традиційні методи поділяються на: 
- графічні; 
- балансові; 
- методи групування; 
- методи порівняння; 
- методи елімінування. 
Кожен з цих методів, в свою чергу, поділяється на: 
Графічні:      1. Матричні. 

                            2. Сіткові. 
Балансові:    1. Балансове ув’язування показників. 

                           2. Матричне складання інформації. 
Методи групування:  
1. За простими моментами процесу праці. 
2. За розділами плану підвищення процесу виробництва. 
Методи порівняння:   
1. Порівняння з планом. 
2. Порівняння з попереднім періодом. 
3. Порівняння з іншими показниками. 
4. Порівняння з середньогалузевим рівнем виробництва. 
Методи елімінування: 
1. Метод ланцюгових підстановок. 
2. Метод обчислення абсолютних різниць. 
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3. Метод обчислення відносних різниць. 
Економіко-математичні: 
1. Математичне програмування. 
2. Кореляційний та регресійний  аналіз. 
3. Дисперсійний аналіз. 
4. Математичне моделювання. 
5. Теорія масового обслуговування. 
6. Теорія ігор. 
Статистика, як і кожна наука, вивчає свій предмет за допомо-

гою певного методу. 
Під методом статистики розуміють науково обґрунтовану 

систему категорій, принципів та прийомів аналізу, що забезпе-
чують необхідну інформацію для прийняття ефективних управ-
лінських рішень та для потреб інших зацікавлених сторін [12,   
с. 13].   

Основним елементом методу є сукупність загальнонаукових 
та специфічних способів і  методичних прийомів дослідження.  

До загальнонаукових прийомів  відносяться: 
� Індукція. 
� Дедукція. 
� Аналіз і синтез. 
� Аналогія. 
� Абстрагування. 

 До основних специфічних методичних прийомів статистики  

відносять: 
� Спостереження. 
� Порівняння. 
� Класифікація, моделювання. 
� Системний.  
� Елімінування. 
� Графічний 
� Балансовий. 
Основним методом пізнання дійсності є діалектичний, який 

передбачає вивчення предмета дослідження у розвитку. 
Особливостями статистичного методу є: 
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- використання системи показників, що характеризують дія-
льність суб’єкта господарювання; 

- вивчення причин зміни показників; 
- вивчення та вимірювання взаємозв’язків показників. 
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 харак-
теризує розміри й співвідношення суспільних явищ у конкрет-
них умовах їх існування та розвитку. 

Статистика широко використовує такі математичні методи, 
як аналіз варіаційних рядів, кореляційний і регресійний аналіз, 
теорію ймовірностей, методи оптимального програмування, те-
орію розпізнавання образів та ін. 

Тому статистика широко використовує такі математичні по-
няття, як генеральна та вибіркова сукупності. Генеральна су-
купність – це абсолютно всі можливі результати певної події 
[16, с. 21]. Поняття генеральної сукупності, в певному сенсі, є 
аналогічним поняттю випадкової величини (закону розподілу 
ймовірностей). 

Та частина об’єктів, що її відібрано для безпосереднього ви-
вчення із генеральної сукупності, називається вибірковою су-
купністю (або просто – вибіркою). Кількість елементів у гене-
ральній чи вибірковій сукупності називають їх об’ємами. 

Сутність вибіркового методу полягає в тому, щоб за де-
якою частиною генеральної сукупності (за вибіркою) робити 
висновки про її властивості в цілому, наприклад, про її закон 
розподілу, або про числові значення її певних параметрів [16,    
с. 34]. 

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 
управління – керівництва підприємств, об’єднань, територіаль-
них, галузевих і центральних органів влади. Без вірогідної, все-
бічної і своєчасної інформації ефективні управлінські рішення 
неможливі. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 14

1.4. Основні показники статистики 
 
Явища і процеси суспільного життя вивчаються за допомогою 

статистичних показників. 
Статистичний показник – це кількісна оцінка властивості 

досліджуваного явища [12, с. 9]. 
За своїм змістом показники поділяються на кількісні і якісні. 
Кількісні та якісні показники тісно пов’язані між собою. Змі-

на кількісних показників обов’язково призводить до зміни якіс-
них, і навпаки. Це обумовлює їх використання в комплексі. 

Кількісні показники завжди виражені числовими значення-
ми. Наприклад, вік людини, середня заробітна плата працівника 
та ін. 

Якісні показники дають змогу визначити якісну сторону до-
сліджуваного явища. Наприклад, перевитрату фонду зарплати, 
зниження собівартості перевезень, технічний рівень та ступінь 
використання матеріальних і трудових ресурсів. 

За методами вираження показники поділяються на абсолю-
тні і відносні. 

Абсолютні виражаються в грошових, натуральних вимірни-
ках або через трудомісткість. 

Відносні показують співвідношення двох абсолютних показ-
ників та визначаються у відсотках, коефіцієнтах або індексах. 
Різновидом абсолютних та відносних  показників є питомі пока-
зники. 

У свою чергу, абсолютні  показники поділяються на натура-
льні та вартісні. 

Натуральні виражають величини у фізичних одиницях вимі-
ру і застосовуються для визначення пропорцій і темпів розвитку 
кожної галузі економіки, тому вони є основними для складання 
транспортних, матеріальних, трудових та інших балансів. Вони 
характеризують матеріальну сторону виробництва і одночасно 
використовуються для розрахунків вартісних показників.  

Вартісні показники застосовуються в аналізі і плануванні 
для узагальнення натуральних показників та відображення їх у 
народногосподарських планах всієї економіки, її галузей. До 
таких показників належать: вартість основних засобів і оборот-
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них засобів, фонд зарплати, вартість виготовленої продукції або 
послуг, собівартість продукції та ін. За допомогою вартісних 
показників визначаються місце галузі виробництва в державно-
му бюджеті країни, а також надходження платежів до бюджету 
та видатки з нього. 

Щодо причинно-наслідкових взаємозв’язків, показники 
поділяються на факторні та результативні. Якщо показник розг-
лядається як результат впливу певних причин і виступає у ролі 
об’єкта дослідження, то при вивченні взаємозв’язків його нази-
вають результативним. Показники, які визначають поведінку 
результативного показника, виступають у ролі причини зміни 
його величини, називаються факторними. 

 
1.5. Завдання і організація статистики в Україні 

 
Завдання статистичної науки тісно пов’язані з практичними 

потребами державного управління і керівництва розвитком еко-
номіки і соціальної сфери. Кожний новий етап розвитку суспі-
льства висуває перед статистикою нові конкретні завдання. На 
сучасному етапі завдання статистики визначаються актуальними 
проблемами здійснення радикальних економічних реформ, пе-
реходу від командно-адміністративних форм управління до еко-
номічних, ринкової економіки та ін. 

Статистика виконує важливу роль у механізмі управління 
економікою. Наявність об’єктивної і своєчасної інформації про 
соціально-економічні явища і процеси – необхідна умова ефек-
тивних управлінських рішень на державному і регіональних рі-
внях. Склад статистичної інформації в умовах ринкової еконо-
міки значною мірою визначається практичними потребами сус-
пільства. Якість і достовірність статистичних даних – основа 
ефективних рішень, що сприяють успішному реформуванню 
економіки. 

Найважливішими завданнями статистики є: 
1. Збирання, розробка, узагальнення і аналіз статистичних 

даних, які характеризують стан і розвиток суспільного виробни-
цтва і соціальної сфери України. 
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2. Всебічне дослідження на основі науково обґрунтованої си-
стеми статистичних показників докорінних перетворень еконо-
мічних і соціальних процесів, що відбуваються у суспільстві. 
Реалізація державної політики в галузі статистики. 

3. Своєчасне забезпечення вичерпною і достовірною інфор-
мацією законодавчі, виконавчі, управлінські та господарські ор-
гани, а також широкої громадськості. 

4. Розробка статистичних даних, які показують хід виконання 
планів економічного розвитку, а також статистичних даних, не-
обхідних для складання планів і розробки прогнозів розвитку 
суспільства. 

5. Всебічне і глибоке вивчення пропорцій і взаємозв’язків у 
економіці, факторів і резервів підвищення ефективності суспі-
льного виробництва, зростання продуктивності праці і життєво-
го рівня населення. 

6. Удосконалення статистичної методології і системи статис-
тичних показників, які характеризують стан і розвиток економі-
ки і культури України, збирання і обробки статистичної інфор-
мації, економіко-статистичного аналізу соціально-економічних 
явищ і процесів, що відбуваються у суспільному житті України. 
Упровадження новітніх інформаційних технологій з обробки 
статистичної інформації. 

7. Розробка питань створення загальнодержавної автоматизо-
ваної системи збирання, нагромадження, обробки і аналізу ста-
тистичної інформації на основі новітньої обчислювальної техні-
ки. Збереження та захист статистичної інформації. 

8. Забезпечення розробки, вдосконалення та впровадження 
системи державних класифікаторів техніко-економічної та соці-
альної інформації, які використовуються для проведення статис-
тичних спостережень. 

9. Розробка заходів щодо зближення вітчизняної методології 
статистичних досліджень з методологією і стандартами міжна-
родної статистики, яку здійснюють Статистична комісія ООН, 
Міжнародний статистичний інститут та інші міжнародні органі-
зації, впровадження у статистичну практику системи національ-
них рахунків ООН. 
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Система статистичних органів України відповідає державно-
му устрою і адміністративно-територіальному поділу країни. 

Керівним організаційним і методологічним центром статис-
тики в Україні, який здійснює централізоване керівництво спра-
вою обліку і статистики, є Державна служба статистики Украї-
ни. Вона проводить свою роботу через відповідні статистичні 
органи на місцях.  

Структурні підрозділи Державної служби статистики Украї-
ни мають такий склад. 

Департамент макроекономічної статистики. 
Департамент статистики виробництва. 
Департамент міжгалузевої статистики підприємств. 
Департамент статистики послуг. 
Департамент статистики сільського господарства та навко-

лишнього середовища. 
Департамент обстежень домогосподарств.  
Департамент статистики торгівлі.  
Департамент статистики праці. 
Департамент статистики населення та адміністративно-

територіального устрою. 
Департамент статистики цін.  
Департамент інформатизації.  
Департамент зведеної інформації. 
Департамент планування та організації статистичних спосте-

режень.  
Департамент фінансового забезпечення, бухгалтерського об-

ліку та звітності. 
Департамент кадрово-організаційного забезпечення.  
Управління статистики зарубіжних країн та міжнародного 

співробітництва. 
Сектор правового забезпечення та зв'язків з Верховною Ра-

дою України.  
Сектор контрольно-ревізійної роботи.  
Сектор режимно-секторної роботи.  
Сектор контролю виконання. 
Всередині департаментів є ряд відділів. Зазначені органи ста-

новлять єдину систему органів державної статистики України. 
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При Державній службі статистики України функціонує Нау-
ково-дослідний інститут статистики, який веде узагальнення 
наукових досліджень з теорії та методології статистики. 

Державна служба статистики України здійснює державне 
управління всією, що знаходиться в його віданні єдиною систе-
мою статистичних органів, справою статистики, обліку і звітно-
сті у всіх галузях економіки, створенням і функціонуванням ста-
тистичної інформаційної системи на основі єдиної наукової ме-
тодології. 

Права, обов’язки і функції органів державної статистики ви-
значені Законом України «Про державну статистику» (1992 р.). 

Поряд із загальнодержавною статистикою існує відомча ста-
тистика, яка обслуговує підприємства, відомства, міністерства. 
Вона виконує роботи, пов’язані із збиранням та аналізом статис-
тичної інформації, потрібної для керівництва і планування їх 
діяльності.  

Основним завданням усіх органів статистики є збирання, пе-
ревірка достовірності, розробка, узагальнення, аналіз і подання в 
установлені строки законодавчим, виконавчим, управлінським і 
господарським органам науково обґрунтованих статистичних 
даних, які характеризують економічний і соціальний розвиток 
країни, виконання загальнодержавних і регіональних програм, 
зростання ефективності суспільного виробництва, економічних 
реформ, використання природних, трудових і матеріальних ре-
сурсів, динаміку життєвого рівня народу тощо. 

Органи державної статистики здійснюють соціальні переписи 
(населення, основних фондів, худоби, багаторічних насаджень 
тощо) і одночасні обліки, необхідні для глибоко вивчення окре-
мих сторін життя суспільства, виконують роботу щодо подаль-
шого удосконалення організації і методології обліку і статисти-
ки, вдосконалення наявної статистичної звітності і доведення її 
обсягів до потреб системи управління в умовах ринкових відно-
син, контролюють стан обліку у економіці, забезпечують прис-
корене переведення обліку і статистики на базу електронної те-
хніки. 

Перехід на міжнародні стандарти статистики і обліку зумо-
вили зміни у вітчизняній системі показників. Це, насамперед, 
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стосується запровадження національного рахівництва – системи 
національних рахунків (СНР), яка широко використовується у 
світовій практиці і відповідає особливостям і вимогам ринкових 
відносин. Саме СНР дає змогу розрахувати найважливіші мак-
роекономічні показники відповідно до міжнародних стандартів. 

Метрологічна робота Держслужбі статистики України, а та-
кож підвідомчих організацій координується і проводиться за 
участі міжнародних статистичних організацій. 

 
Питання контролю знань студентів 

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

управління? 
2. Дайте визначення предмета статистики? 
3. Чому статистика вивчає масові процеси?  
4. Поясніть сутність статистичної закономірності. В якій фо-

рмі виявляється статистична закономірність?  
5. Які характерні риси має статистична сукупність? Що є 

елементом сукупності? Поясніть на прикладі. 
6. Класифікуйте ознаки за способом їх вираження (кількісні 

чи атрибутивні): густота населення, національність, форма вла-
сності, кредитна ставка. 

8. На які етапи поділяється статистичне дослідження? Що їх 
об’єднує? 

9. Чому статистика вивчає соціально-економічні явища в ди-
наміці, у розвитку? 

10. На які основні групи поділяються статистичні показники? 
11. Які статистичні методи дослідження використовують в 

економічному аналізі? 
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Розділ 2. Зведення і групування статистичних матеріалів  
Статистичні таблиці 

 
2.1. Зміст і завдання статистичного зведення 

 
Статистичним зведенням називається наукова обробка пер-

винних даних статистичного спостереження з метою отримання 
узагальнюючих характеристик досліджуваного явища чи проце-
су за рядом суттєвих для них ознак [12, с. 21]. 

Зведення може бути просте як вузькотехнічна операція по 
підрахунку підсумків первинного статистичного матеріалу, а 
також складне, яке передбачає групування даних, розробку сис-
теми показників, підрахунок групових і загальних підсумків та 
виклад результатів зведення у вигляді статистичних таблиць чи 
графіків. 

Статистичне зведення проводять за наперед розробленою 
програмою, яка відповідає завданням статистичного досліджен-
ня з урахуванням прийнятої форми організації зведення. 

За формою організації зведення буває централізоване і де-
централізоване. При централізованій формі організації зведення 
всі матеріали спостереження обробляють і синтезують в Держа-
вній службі статистики України. Суттєвою перевагою даної фо-
рми зведення є те, що вона дає можливість його автоматизації і 
використання єдиної методології обробки даних. При децентра-
лізованій формі організації зведення матеріали спостереження 
обробляють і узагальнюють на місцях, а в центральні органи 
надсилають зведену інформацію по регіонах. 

Децентралізована форма зведення дещо дешевша і оператив-
ніша за централізовану. На практиці поєднують територіально-
децентралізовану і централізовану форму зведення. Залежно від 
завдань статистичного дослідження програма зведення встанов-
лює групувальні ознаки, кількість груп та макети розроблюва-
льних таблиць. Програма повинна бути складена таким чином, 
щоб в результаті зведення отримати матеріал, який характеризує 
досліджуване явище з різних його сторін. 

Для успішного здійснення статистичного зведення склада-
ється план його проведення. План має містити розв’язок питань 
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організації зведення, куди входять: послідовність і терміни ви-
конання окремих частин зведення, оформлення його результатів 
у вигляді таблиць, публікацій у вигляді статистичних збірників 
та ін. 

 
2.2. Зміст і завдання статистичних групувань 

 
Під час обробки статистичних матеріалів виникає потреба 

виділення однорідних груп, типів, а вже потім їх опис за допо-
могою відповідних кількісних характеристик. Застосування та-
ких узагальнюючих показників, як відносні і середні величини, 
індекси тощо, можливе лише після того, як статистичний мате-
ріал розподілений на однорідні групи. 

Групуванням в статистиці називається розчленування усіх 
одиниць досліджуваної сукупності на групи за певними, істот-
ними для них, ознаками [12, с. 23]. Серед багатьох методів, які 
формують статистику, одним з наймодніших знарядь соціально-
го пізнання групування вважається найбільш ефективним. Воно 
є центральним моментом будь-якого зведення, завдяки чому ма-
теріал статистичного спостереження приймає систематизовано-
го вигляду. 

При статистичному вивченні соціально-економічних явищ і 
процесів групування є одним з основних методів аналізу і син-
тезу. Ознаки, покладені в основу групування, називаються гру-
пувальними. Групування одиниць досліджуваної сукупності за 
якою-небудь ознакою веде до рядів розподілу. Групувальні 
ознаки можуть мати кількісний вираз (наприклад, вік працівни-
ка, стаж роботи, заробітна плата тощо), тому вони називаються 
кількісними, а ряди їх розподілу – варіаційними рядами. 

Якщо групувальні ознаки відображають певні властивості 
одиниць сукупності (наприклад, стать, національність, освіту 
тощо), вони називаються якісними, а ряди розподілу – атрибу-
тивними. 

При групуванні одиниць сукупності за територіальною озна-
кою отримують географічні або територіальні ряди розподілу. 
Вони дають уявлення про розміщення або ступінь розповсю-
дження тих чи інших явищ в просторі. Особливим видом групу-
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вань в статистиці є класифікація. Класифікацією в статистиці 
називається стійке і фундаментальне групування одиниць суку-
пності за атрибутивною ознакою на подібні і відмінні групи та 
підгрупи [12, с. 25]. Перелік цих груп і підгруп розглядається як 
своєрідний статистичний стандарт, затверджений Державною 
службою статистики України. Наприклад, класифікація галузей 
економіки, класифікація основних фондів, класифікація профе-
сій тощо. Статистичні класифікації ґрунтуються на таких суттє-
вих ознаках, які мало змінюються і існують тривалий час. Гру-
пування, будучи першою сходинкою статистичного аналізу, од-
ночасно є підготовчою стадією для більш глибокого аналізу до-
сліджуваного статистичного матеріалу. 

Із багатьох завдань, які розв’язуються з допомогою статисти-
чних групувань, можна виділити три основних: 1) розподіл всієї 
сукупності на якісно однорідні соціально-економічні типи; 2) 
вивчення структури явищ і структурних зрушень в них; 3) вияв-
лення і характеристика взаємозв’язку між ознаками досліджува-
ного явища. 

 
2.3. Основні правила утворення груп 

 
Перед проведенням простих, а тим більше комбінованих гру-

пувань, потрібно розв’язати питання про кількість груп, розмір 
інтервалів та ін. При групуванні за атрибутивними ознаками чи-
сло груп, на які ділять досліджувану сукупність, визначається 
кількістю різновидів цієї ознаки. 

Окремим випадком атрибутивних групувань є альтернатив-
не групування, коли є всього два варіанти атрибутивної ознаки, 
один з яких виключає інший. Наприклад, розподіл робітників, 
які мають спеціальну освіту і які такої освіти не мають, тощо. 

Інший характер має групування за кількісними ознаками, при 
якому виникає питання про кількість груп, числові межі окре-
мих груп та інтервали групування. Наприклад, групування робі-
тників за стажем роботи, тарифним розрядом чи заробітною 
платою; групування заводів за вартістю основних виробничих 
фондів, випуском або реалізацією продукції тощо. 
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При розв’язанні питання про те, скільки доцільно утворити 
груп, беруть до уваги варіацію ознаки і число спостережень. 
Чим інтенсивніше змінюється ознака і чим більша сукупність 
одиниць, тим більше число груп потрібно утворити. 

Однак, як загальний принцип розв’язання питання про необ-
хідну кількість груп виступає вимога, щоб вона була оптималь-
ною і щоб до кожної групи потрапила достатньо велика кіль-
кість одиниць. При великій кількості груп відбудеться розпоро-
шення одиниць досліджуваної сукупності, однорідні одиниці 
потраплять в різні групи. А при малій кількості груп до однієї і 
тієї ж групи потраплять одиниці різних типів. 

При групуванні за кількісними ознаками виникає суттєве пи-
тання про вибір розміру інтервалів групування. 

Інтервалом групування називається різниця між максима-
льним і мінімальним значеннями ознаки в кожній групі. Інтер-
вали в структурних і аналітичних групуваннях можуть бути рів-
ними і нерівними залежно від характеру розподілу одиниць су-
купності за даною ознакою. Нерівні інтервали, в свою чергу, 
можуть бути прогресивно зростаючими або прогресивно спада-
ючими. 

Якщо варіація досліджуваної ознаки знаходиться в порівняно 
вузьких межах і розподіл близький до нормального, то застосо-
вують рівні інтервали. Величину інтервалу при групуванні з 
рівними інтервалами визначають шляхом ділення розмаху варі-
ації на число груп за формулою 

I = (xmax – xmin)/n, 

де хтах – максимальна величина ознаки; 
хmіп – мінімальна величина ознаки; 
і – розмір  інтервалу; 
n – число груп. 
Розмір інтервалу залежить від числа груп і варіації досліджу-

ваної ознаки. Чим більшою буде варіація ознаки, тим більшим 
буде розмір інтервалу і чим  більше число груп, тим менший 
розмір інтервалу.  

В соціально-економічній статистиці часто застосовують гру-
пування з нерівними інтервалами. Застосування нерівних ін-
тервалів, які прогресивно збільшуються або зменшуються, зу-
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мовлено самою природою більшості соціально-економічних 
явищ, коли в нижчих групах велике значення мають навіть малі 
відмінності в показниках, а у вищих групах такі відмінності сут-
тєвого значення не мають. Так, наприклад, для нижчих груп, 
при групуванні підприємств за чисельністю працюючих, різниця 
в 50 чи 100 чоловік має велике значення, а для вищих груп, в 
яких зосереджені великі підприємства, така різниця несуттєва. 

В статистичних групуваннях часто розмежовують дві якісно 
відмінні групи підприємств. Наприклад, підприємства, які не 
виконали план, і ті, які виконали план на 100% і більше. 

Групування, метою яких є утворення якісно однорідних груп, 
використовують спеціалізовані інтервали. В таких групуван-
нях межа інтервалу встановлюється там, де відбувається перехід 
від однієї якості до іншої. Наприклад, групування дітей за віком, 
за характером відношення чоловічого населення до трудової 
діяльності тощо. 

 
2.4. Типологічні групування 

 
Аналізуючи розвиток суспільних явищ і процесів в часі, пот-

рібно виділити соціально-економічні типи, оскільки в заро-
дженні, розвитку, боротьбі і відмиранні різних соціально-
економічних типів полягає суть історичного процесу розвитку 
будь-якого суспільства. Виділення соціально-економічних типів 
при дослідженні певного явища є одним з головних і вирішаль-
них завдань методу статистичних групувань. 

Типологічними називаються групування, за допомогою яких 
проводять розподіл досліджуваного суспільного явища на класи 
або соціально-економічні типи [12, с. 27]. Типологічні групу-
вання в статистичних дослідженнях займають одне з централь-
них місць. На основі всебічного теоретичного аналізу досліджу-
ваної сукупності виділяють її головні і найхарактерніші типи 
або групи, вивчають істотні відмінності між ними, а також спі-
льні ознаки для всіх груп. 

За допомогою типологічних групувань вивчають класовий 
склад населення, розподіл підприємств за формами власності, 
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поділ економіки на сферу матеріального виробництва і невиро-
бничу сферу та ін. 

Покажемо це на прикладі (табл. 2.1). 
Таблиця 2.1  

Кількість діючих підприємств за організаційно-правовими  
формами господарювання в сільському господарстві України  

у  2015 р. 

Підприємства 
Кількість 

підприємств 
В % до підсумку 

Господарські товариства 7428 12,7 

Приватні підприємства 4229 7,2 

Виробничі кооперативи 1262 2,2 

Фермерські господарства 43475 74,5 

Державні підприємства 360 0,6 

Підприємства інших форм 
власності 

1633 2,8 

Разом 58387 100,0 

 
З даних табл. 2.1 видно, що найбільшу питому вагу госпо-

дарств з різними організаційно-правовими формами займають 
фермерські господарства і господарські товариства. 

Типологічне групування дає можливість простежити тенден-
ції зрушень в структурі досліджуваної сукупності за ряд років. 
Без типологічного групування важко зрозуміти і статистично 
правильно охарактеризувати процеси розвитку промисловості, 
сільського господарства, будівництва, торгівлі, питання вироб-
ництва і розподілу валового внутрішнього продукту в будь-
якому суспільстві без урахування класової структури, виділення 
соціально-економічних типів явищ і однорідних в класовому 
відношенні груп. 

Користуючись методом статистичних групувань, досліджу-
ють утворення і розвиток нових економічних типів явищ. У ви-
падках, коли статистика характеризує явища, які складаються з 
різних соціально-економічних типів і мають різні закони розви-
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тку, зведені статистичні характеристики у вигляді середніх ве-
личин будуть правильно характеризувати розвиток явища тільки 
в тому випадку, якщо попередньо виділені за допомогою групу-
вань якісно однорідні типи явищ. 

Типологічні групування дають можливість аналізувати своє-
рідні особливості і розвиток окремих типів, зміну їх співвідно-
шення в загальному обсязі певного явища. Такі групування міс-
тять цілу систему статистичних показників, які дозволяють гли-
боко і всебічно проаналізувати відмінності окремих типів і їх 
питому вагу за рядом показників в загальній сукупності. 

Важливим питанням методу любих групувань є правильний 
вибір групувальної ознаки, від якої залежать результати групу-
вання. Типологічні групування вимагають особливого підходу 
до вибору групувальної ознаки. Якщо такими ознаками висту-
пають атрибутивні ознаки, наприклад, класовий склад населен-
ня, форма власності, галузь виробництва, то утворення числа 
груп і їх назви визначаються самою ознакою. Однак, часто до-
водиться виділяти типи на основі групувань за кількісною озна-
кою. Наприклад, виділяючи із підприємств великі, середні і ма-
лі, або передові та відстаючі, ми групуємо їх відповідно за вар-
тістю основних виробничих фондів, рівнем виконання плану, 
тобто за кількісною ознакою. Тут важливо правильно встанови-
ти інтервал групування, щоб кількісно виділити одні типи від 
інших. Це питання розв’язується на основі визначення таких 
кількісних меж, які виділяють нову якість. 

Типологічні групування використовують всюди, де потрібно 
охарактеризувати якісні особливості окремих груп. 

 
2.5. Структурні групування 

 
Виділені в результаті типологічних групувань, окремі типи 

явищ вивчаються за їх складом. Групування дозволяє також 
охарактеризувати структуру і структурні зрушення досліджува-
ного явища. Так, за допомогою групувань вивчають склад насе-
лення за віком, статтю, освітою, національністю, сімейним по-
ложенням; склад працівників – за професіями, стажем роботи, 
віком та іншими ознаками. 
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Наприклад, склад населення регіону за місцем проживання 
(табл. 2.2). За даними таблиці з 5,3 млн населення регіону в міс-
тах проживає 3,5 млн або 2/3 загальної кількості. На одного 
сільського жителя припадають двоє міських. Кожна група хара-
ктеризується також кількістю та часткою населення працездат-
ного віку, і це поглиблює аналіз структури. 

Таблиця 2.2 
Поділ населення регіону за місцем проживання, млн осіб 

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 
 
Отже, структурним групуванням в статистиці називається 

розмежування якісно однорідної сукупності одиниць на групи, 
які характеризують її структуру і структурні зрушення за відпо-
відний період часу [12, с. 29]. Велике значення мають структур-
ні групування при вивченні концентрації промислових та інших 
підприємств. 

Для вивчення процесу концентрації в промисловості підпри-
ємства групують за вартістю основних виробничих фондів, за 
середньосписковою чисельністю працюючих, за обсягом вироб-
леної чи реалізованої продукції, за рівнем механізації і автома-
тизації виробництва тощо. Кожна з наведених групувальних 
ознак по-своєму відображає концентрацію. Для трудомістких 
галузей економіки концентрацію відображають через групуван-
ня за числом робітників, для енергоємних галузей – з допомо-
гою групувань за енергозатратами, а в деяких випадках групу-
вання за однією ознакою доповнюють групуваннями за іншими 
ознаками. 

Структурні групування широко використовують при аналізі 
виконання плану. Групування підприємств певної галузі за про-
центом виконання плану дозволяє виявити, які з них виконали і 
перевиконали план, а які його не виконали, встановити причини 
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невиконання плану і показати шляхи ліквідації відставання від 
планових завдань. Це дозволить розрахувати певні резерви для 
виконання і перевиконання плану по галузі в цілому. 

Метод структурних групувань дає можливість аналізувати 
статистичні сукупності за економічними і адміністративними 
регіонами, за галузями економіки, за географічними зонами та 
іншими ознаками. 

В зміні структури суспільних явищ відображаються важливі 
закономірності їх розвитку. Наприклад, індустріалізація еконо-
міки проявляється в рості частки промислової продукції у всій 
продукції економіки, а також у збільшенні питомої ваги вироб-
ництва засобів виробництва в складі продукції промисловості. 

Зростання культурного рівня населення простежується в під-
вищенні його грамотності і частки людей із середньою спеціа-
льною і вищою освітою. Якщо в структурних групуваннях порі-
вняти дані в часі, то отримаємо інформацію, яка характеризува-
тиме закономірності в зміні структури, тобто про структурні 
зрушення в досліджуваному явищі. Тому структурні групування 
часто подаються в динамічних таблицях. 

В багатьох випадках структурне групування представляється 
цілою системою показників, що дозволяє вивчати розподіл під-
приємств за рядом показників, які характеризують їх роботу.  

 
2.6. Аналітичні групування 

 
Одним з основних завдань, яке розв’язується за допомогою 

статистичних групувань, є дослідження взаємозв’язків варіацій-
них ознак в межах, як правило, однорідної сукупності. 

Аналітичними групуваннями в статистиці називаються та-
кі, за допомогою яких виявляють і вивчають взаємозв’язок між 
окремими ознаками досліджуваного соціально-економічного 
явища [12, с. 31]. 

Всі явища суспільного життя і їх ознаки пов’язані між собою 
і залежать одне від одного. Взаємозв’язані ознаки поділяються 
на факторні і результативні. Факторною називається ознака, під 
впливом якої змінюється залежна від неї інша ознака. 
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Результативною називається ознака, яка змінюється під 
впливом факторної ознаки. Приклад аналітичного групування 
наведено в табл. 2.3.  

Таблиця 2.3 
Залежність урожайності озимої пшениці від терміну її 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 

Основа групування – термін збирання врожаю озимої пше-
ниці після настання повної стиглості зерна (факторна ознака). 
Кожна група характеризується розміром посівної площі, з якої 
зібрано врожай, та середньою врожайністю (результативна 
ознака). Таблиця показує: чим більший термін збирання вро-
жаю, тим менша врожайність і більші втрати зерна. Різниця 
врожайності між першою і третьою групами становить 20 ц/га. 

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

Аналітичне групування може проводитись як за факторною, 
так і за результативною ознаками залежно від того, що є основ-
ним при статистичному дослідженні. Якщо вивчається вплив 
якоїсь однієї причини на різні явища – групування проводять за 
факторною ознакою, а якщо вивчають вплив різних причин на 
яке-небудь одне явище, то групують сукупність за результатив-
ною ознакою. 

Характерною особливістю аналітичного групування є те, що 
кожна група, утворена за суттєвою факторною ознакою, харак-
теризується середніми величинами результативних ознак. 

Аналітичні групування дозволяють при більш глибокому 
аналізі знайти форму і виміряти тісноту зв’язку між варіаційни-
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ми ознаками і на цій основі зробити важливі практичні висновки 
для планування і прогнозування. 

 
2.7. Вторинні групування 

 
Всі раніше наведені групування, зроблені на основі первин-

ного статистичного матеріалу, називаються первинними гру-
пуваннями. Іноді при статистичному дослідженні раніше згру-
пований матеріал доводиться перегруповувати. 

Вторинним групуванням в статистиці називається процес 
утворення нових груп на основі раніше проведеного групування 
первинних даних [12, с. 33]. Метод вторинного групування ви-
користовується для утворення на основі групування за кількіс-
ною ознакою якісно однорідних груп або типів, приведення кі-
лькох групувань з різними інтервалами до одного виду з метою 
порівняння та утворення більш укрупнених груп, в яких чіткіше 
простежується характер розподілу. Його застосовують також 
при економічному аналізі роботи господарств для приведення 
до порівняльного виду їх вже згрупованих даних, але не зістав-
них за територією чи періодами часу. 

Статистика використовує два способи утворення нових груп. 
Перший, найбільш простий і розповсюджений – це спосіб зміни 
(як правило, укрупнення) інтервалів первинного групування.  

Другий спосіб вторинного групування базується на закріп-
ленні за кожною групою повної частки одиниць сукупності 
(спосіб дольового перегрупування). Перший спосіб вторинного 
групування застосовується для зведення двох і більше групувань 
з неоднаковими інтервалами до одного виду з метою зіставлен-
ня.  

Техніку перегрупування даних розглянемо на прикладі поді-
лу працюючих за розміром середньомісячної заробітної плати у 
двох галузях промисловості (табл. 2.4). 

Результати первинного групування безпосередньо порівняти 
не можна, оскільки інтервали групування різні. Перегрупуємо 
дані, утворивши п’ять груп з інтервалом h = 40 грн. Результати 
вторинного групування ілюструє табл. 2.5. 
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Таблиця 2.4 
Поділ працюючих за рівнем середньомісячної заробітної плати 

Галузь А Галузь В 
Заробітна    
плата, грн. 

Частка пра-
цюючих, % 

Заробітна    
плата, грн. 

Частка пра-
цюючих, % 

До 160 15 До 160 12 
160 - 180 20 160 - 190 30 
180 - 200 26 190 - 220 21 
200 - 220 23 220 - 250 18 
220 - 240 9 250 - 280 13 
240 і більше 7 280 і більше 6 

Разом 100 Разом 100 
 

Таблиця 2.5 
Вторинне групування працюючих за рівнем  

середньомісячної заробітної плати 

Заробітна плата, 
грн. 

Частка працюючих, % 
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
2

21
3
2

=+  

 
240 - 280 

 
7 

1

3
18 13 19+ =

 
280 і більше - 6 

Разом 100 100 

Порівнявши частки вторинного групування, бачимо, що в га-
лузі В сукупність працюючих за рівнем заробітної плати більш 
диференційована. Перегрупуванням даних можна перейти від 
структурного групування до типологічного. 
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2.8. Складні групування 
 

Зв’язки між явищами суспільного життя складні і різномані-
тні, вони залежать від багатьох причин, в яких переплетені різні, 
часто суперечливі, тенденції. Для повнішого і глибшого дослі-
дження процесів розвитку цих явищ необхідно групувати дані за 
двома і більше ознаками. Такі групування в статистиці назива-
ються складними. 

Найбільш розповсюдженим видом складних групувань є 
комбіновані групування, при яких розчленовані на групи сукуп-
ності піддаються подальшому дрібненню на підгрупи за іншими 
додатковими ознаками. Отже, комбінованими в статистиці на-
зиваються групування, коли утворені групи за однією ознакою 
діляться потім на підгрупи за однією і більше ознаками, взятими 
в комбінації. 

Наведемо приклад комбінаційного групування сільськогос-
подарських підприємств за трьома ознаками: за розміром площ 
сільськогосподарських угідь, якістю та рівнем удобреності ґрун-
тів (табл. 2.6). 

В останньому підсумковому розділі, який об’єднує підприєм-
ства незалежно від розмірів площ сільськогосподарських угідь, 
знаходяться дані по підприємствах, згрупованих лише за двома 
ознаками: за якістю ґрунтів і рівнем їх удобреності. Вибираючи 
три підсумкових рядки в кожному розділі, знайдемо групи за 
розміром площ сільськогосподарських угідь і рівнем удобренос-
ті у колонках, об’єднаних у вертикальну рубрику «всього», – 
комбінацію розміру угідь і удобреності площ. Просте групуван-
ня за розміром площ сільськогосподарських угідь знаходимо по 
горизонтальних рядках «всього» у тій же вертикальній рубриці; 
просте групування за якістю ґрунтів – у тій самій вертикальній 
рубриці у її нижньому розділі (останніх чотирьох рядках); про-
сте групування за рівнем внесених добрив на одиницю площі – у 
останньому рядку таблиці. 
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Таблиця 2.6 
Макет таблиці комбінаційного групування за трьома ознаками 

 

Одночасне використання декількох групувальних ознак до-
зволяє виявити і порівняти такі відомості і зв’язки між дослі-
джуваними ознаками, які не можна знайти через ізольовані гру-
пування за рядом групувальних ознак. 

На практиці, при проведенні комбінованого групування, об-
межуються трьома-чотирма ознаками. Все це вимагає пошуків 
нових принципів групування, які б зняли зазначені вище обме-
ження. 

 
2.9. Необхідність створення системи групувань та  

основні вимоги до них 
 

Завдання всебічного аналізу соціально-економічних явищ і 
процесів не розв’язується через складання якогось одного гру-
пування, яке б характеризувало типи, структуру і взаємозв’язок 
даного економічного явища. Такий аналіз вимагає складання 
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системи групувань за багатьма ознаками, яка допоможе охарак-
теризувати розвиток певного явища в цілому. 

Утворені системи групувань повинні відповідати загальним 
методологічним вимогам і підпорядковуватись логічним і фор-
мальним критеріям. 

Логічні критерії вимагають наступного: 
а) система повинна всебічно характеризувати досліджуваний 

об’єкт; 
б) системою групувань повинні розв’язуватись типологічні, 

структурні і аналітичні завдання дослідження; 
в) кожне окреме групування повинно бути однією з логічних 

ланок в загальній системі; 
г) висновки за кожним групуванням не повинні суперечити 

одні одним; 
д) система групувань повинна бути стабільною і не піддава-

тись частим змінам в часі. 
Основними формальними критеріями є: 
а) формування за якісними ознаками повинні передувати 

групуванням за кількісними ознаками; 
б) результативні ознаки повинні бути виражені в однакових 

для всієї системи абсолютних, відносних і середніх показниках; 
в) таблиці системи групувань повинні мати протягом трива-

лого часу стабільну нумерацію; 
г) інтервали групувань також повинні бути стабільними і без 

потреби часто не змінюватись. 
Дотримання вищенаведених вимог робить систему групувань 

більш гнучкою і одночасно стабільною, що є необхідною умо-
вою всебічного економіко-статистичного аналізу. 

 
2.10. Статистичні таблиці 

 
Результати статистичного зведення і групування виклада-

ються, як правило, у формі таблиць. 
Макет статистичної таблиці – це комбінація горизонта-

льних рядків і вертикальних граф, на перетині яких утворюють-
ся клітинки. Ліві бічні та верхні клітинки призначені для слове-
сних заголовків – переліку складових сукупності та системи по-
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казників, решта – для числових даних. Основний зміст таблиці 
розкриває її назва (рис. 2.1). 

НАЗВА ТАБЛИЦІ 

Зміст рядків Верхні заголовки 

А 1 2 3 4 ... 

Бічні 
заголовки 

     

     

     

     

Підсумковий рядок      

Рис. 2.1. Макет статистичної таблиці 
В науковій діяльності і практичній роботі досить широко за-

стосовують таблиці. Важливу роль вони відіграють в економіч-
ній роботі, а тому кожний економіст повинен вміти правильно 
скласти статистичну таблицю і зробити вірні висновки. 

Важливою вимогою, яка пред’являється до статистичної таб-
лиці, є подання досліджуваного матеріалу в наочній для читача 
формі. Основною особливістю табличного викладу матеріалу є 
те, що показники, які характеризуються в статистичній таблиці, 
можна об’єднати під одним загальним заголовком. 

Проте не всяка таблиця є статистичною. На відміну від допо-
міжних розрахункових таблиць (логарифмів, коефіцієнтів, мно-
ження та ін.), статистичними таблицями можуть вважатися тіль-
ки ті, що містять інформацію статистичного аналізу соціально-
економічних явищ і процесів. 

Отже, статистична таблиця – це форма раціонального, нао-
чного та систематизованого викладення числових характеристик 
досліджуваних суспільних явищ і процесів [12, с. 39]. 

Кожна таблиця має ряд горизонтальних рядків і вертикаль-
них граф (стовпчиків, колонок), які при перетині утворюють 
клітки, котрі заповнюються статистичними даними. Розграфле-
на сітка (без слів і цифр) складає скелет таблиці. Для отримання 
повної таблиці потрібно заповнити всі клітки відповідними ста-
тистичними даними. 
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Обов’язковою складовою частиною статистичної таблиці є 
загальний і внутрішні заголовки. Загальний заголовок розташо-
вується над таблицею, в якому коротко зазначається, про що йде 
мова в таблиці, до якого місця і часу вона відноситься і в яких 
одиницях наведені дані. 

Внутрішні заголовки розміщаються усередині таблиці (збоку 
і зверху). 

До деяких таблиць подаються примітки, де роз’яснюється 
зміст окремих заголовків чи показників. 

Залежно від побудови підмета розрізняють три види статис-
тичних таблиць: прості, групові, комбінаційні. В простих табли-
цях в підметі перераховуються лише одиниці сукупності, в гру-
пах – цифрові дані об’єднуються в групи, а в комбінаційних – 
групи ще розбиваються на підгрупи. 

Простими називаються статистичні таблиці, в підметі яких 
немає груп. Їх ще називають інформаційними. Вся різноманіт-
ність простих статистичних таблиць може бути зведена до пере-
лікових, територіальних і хронологічних, або до деяких їх спо-
лучень. 

Простими переліковими таблицями називаються такі, в під-
меті яких наводиться перелік одиниць або показників, що ви-
вчаються. 

Простими територіальними називаються таблиці, в підметі 
яких дається перелік територій (країн, областей, районів), кожна 
з яких характеризується відповідними показниками. 

Простими хронологічними називаються таблиці, в підметі 
яких наводяться певні відрізки часу, а в присудку – один або 
декілька статистичних показників. 

Груповими називаються такі статистичні таблиці, підмет 
яких утворений в результаті групування одиниць досліджувано-
го об’єкта за тією чи іншою ознакою. 

Комбінаційними називаються статистичні таблиці, у підметі 
яких групи, утворені за однією ознакою, діляться на підгрупи за 
іншими ознаками. Крім розглянутих вище таблиць, статистика 
використовує також типові і балансові таблиці. 

Типовими називаються статистичні таблиці, підмет яких 
утворений в результаті типологічного групування. 
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Балансовими називаються таблиці, які характеризують 
зв’язок між надходженням і витрачанням ресурсів. 

При складанні статистичних таблиць необхідно дотримува-
тись таких правил: 

1. Таблиця повинна включати тільки ті відмінності, які необ-
хідні для розуміння і вивчення даного явища. 

2. Заголовки повинні бути сформульовані точно, коротко і 
ясно. 

3. Рядки в підметі і графи в присудку, як правило, повинні 
нумеруватися. 

4. Суворо дотримуватись таких умовних позначень: якщо 
явище відсутнє, ставиться тире (–); якщо відсутні відомості про 
його розмір, ставиться три крапки (…) або пишеться «немає ві-
домостей». 

5. Абсолютні дані в межах однієї графи повинні бути округ-
лені з однаковим ступенем точності (до 0,1; 0,01 або 0,001). 

6. У випадку великої різноманітності одиниць виміру виділя-
ється спеціальна графа «одиниці виміру». 

7. Таблиці, як правило, повинні бути замкнені, тобто мати пі-
дсумкові рядки. 

 
Питання контролю знань студентів 

1. Поясніть сутність 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 

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

в якість? Наведіть приклад. 
6. Поясніть особливості групувань при вивченні взає-

мозв’язків між ознаками. 
7. За якими принципами утворюються інтервали групувань? 

Наведіть приклади. 
8. Які групування називаються комбінаційними? Наведіть 

приклади. 
9. Які функції статистичних таблиць ви знаєте? 
10. За якими правилами будують статистичні таблиці? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 38

Розділ 3. Абсолютні, відносні та середні величини 
 

3.1. Поняття про абсолютні і відносні величини та  
їх значення 

 
Інформація про суспільні явища і процеси створюється, пе-

редається і зберігається у вигляді статистичних показників. 
Вони є однією з основних економічних категорій, за допомогою 
яких відображають кількісну і якісну сторони явищ і процесів. 

Адекватність або відповідність показника полягає в його 
спроможності відобразити ті властивості явищ, які намічені 
програмою статистичного дослідження. 

Точність оцінки залежить від структури показника, органі-
зації статистичного спостереження та обробки отриманих даних. 

За способом обчислення розрізняють первинні і вторинні 
(похідні) статистичні показники. Первинні отримують в резуль-
таті зведення матеріалів статистичного спостереження у формі 
абсолютних величин (кількість заводів галузі, вартість основних 
виробничих фондів і випущеної ними продукції). На основі пер-
винних даних обчислюють вторинні (середню вартість основних 
виробничих фондів і випуск продукції в середньому на один за-
вод), а при визначенні інтенсивності використання основних 
виробничих фондів матимемо похідні показники другого поряд-
ку (фондовіддача, фондоємність). 

За часовою ознакою всі статистичні показники поділяють на 
інтервальні і моментні. Інтервальні показники характеризують 
явища за певний проміжок часу  (тиждень, декада, місяць, квар-
тал, рік). Моментні показники дають кількісну характеристику 
явищ на певний момент часу (поголів’я великої рогатої худоби 
на початок кожного року, перепис багаторічних насаджень на 
початок року, чисельність працівників на перше число кожного 
місяця тощо). 

Абсолютними величинами в статистиці називаються пер-
винні узагальнюючі показники, які характеризують суспільні 
явища і процеси в конкретних умовах місця і часу [12, с. 43]. 

Абсолютні величини як узагальнюючі показники характери-
зують сукупність за її чисельністю (число працівників, кіль-
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кість магазинів, лікарень) і обсягом (валовий випуск продукції, 
фонд заробітної плати, обсяг роздрібного товарообороту та ін.). 

Статистика виділяє три види абсолютних величин: індивіду-
альні, групові і загальні. 

Індивідуальними називаються такі абсолютні величини, які 
виражають розміри кількісних ознак окремих одиниць дослі-
джуваної сукупності. 

Групові і загальні абсолютні статистичні величини виража-
ють величину ознаки у всіх одиниць даної сукупності або окре-
мих її груп. 

Абсолютні статистичні величини виражають розміри явищ в 
таких одиницях міри, як вага, об’єм, площа, довжина, вартість 
тощо. 

Абсолютні статистичні величини завжди числа іменовані. 
В статистиці використовується велике число різноманітних 

одиниць виміру, які можна об’єднати в три групи: натуральні, 
вартісні і трудові. 

Натуральними називаються одиниці виміру, які виражають 
розміри конкретних явищ у фізичних вимірниках (тоннах, кіло-
грамах, метрах, гектарах, літрах, кубометрах та ін.). 

Вартісними називаються одиниці виміру, які використову-
ються для характеристики в грошовому виразі багатьох різно-
манітних статистичних показників. Наприклад, собівартість і 
ціна одиниці продукції обліковується в гривнях і копійках, обсяг 
товарообороту продуктового магазину – в тисячах гривень, а 
валовий внутрішній продукт держави – в мільйонах або мільяр-
дах гривень. 

Трудовими називаються одиниці виміру, які використову-
ються для обліку затрат робочого часу, для визначення рівня 
продуктивності праці, величини трудових ресурсів і раціональ-
ного їх використання тощо. Трудові вимірники виражаються в 
людино-годинах, людино-роках, машино-днях, верстато-днях. 

Абсолютні величини є основою для обчислення різних видів 
відносних і середніх величин, індексів та інших узагальнюючих 
показників. 
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3.2. Відносні величини та способи їх обчислення 
 

Відносними величинами називають статистичні показники, 
які виражають кількісні співвідношення між соціально-
економічними явищами і процесами [12, с. 45]. Їх отримують 
шляхом порівняння (ділення) двох однойменних або різноймен-
них величин. 

Величина, з якою проводять порівняння, називається осно-
вою відносної величини, базою порівняння або базисною вели-
чиною. Величина, яку порівнюють, називається поточною, порі-
внюваною чи звітною величиною. 

Відносні величини показують, у скільки разів порівнювана 
величина більша (менша) за базисну, або яку частку перша за-
ймає в другій, або скільки одиниць однієї величини припадає на 
одиницю іншої. 

Залежно від бази порівняння відносні величини можуть ви-
ражатись у формі: 

а) коефіцієнтів – якщо база порівняння приймається за оди-
ницю; 

б) процентів (%) – якщо база порівняння береться за 100; 
в) проміле (‰) – якщо за базу порівняння взято 1000; 
г) продециміле (‰о) – якщо база порівняння становить 10000; 

д) просантиміле (‰оо) – якщо база порівняння прийнята за 
100 000. 

Абсолютна величина, взята сама по собі, не завжди дає пра-
вильну оцінку явища. В багатьох випадках тільки в порівнянні з 
іншою абсолютною величиною дана величина проявляє свою 
істинну значущість. 

 
3.3. Сутність і значення середніх величин 

 
Для зведеної кількісної характеристики багатьох явищ і про-

цесів суспільного життя статистика широко використовує такий 
розповсюджений узагальнюючий показник, як середня величина 
(середня врожайність, середній процент виконання плану, сере-
дня частка тощо). Вона дає узагальнюючу характеристику одно-
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рідних елементів масових явищ, які мають різне кількісне зна-
чення (варіацію) в залежності від конкретних умов. 

В середній погашаються випадкові відхилення індивідуаль-
них значень і відображаються ті загальні умови, під впливом 
яких формувалась сукупність. 

Середня величина – це узагальнюючий показник, який ха-
рактеризує однорідну сукупність явищ за якою-небудь кількіс-
ною варіаційною ознакою в даних умовах місця і часу [12, с. 47]. 

Тільки за допомогою середньої можна охарактеризувати су-
купність за кількісною варіаційною ознакою. 

Середні величини використовують для порівняння показни-
ків двох і більше об’єктів (порівняння урожайності окремих ку-
льтур по господарствах області, порівняння цін на деякі товари 
на ринках певного регіону тощо). 

Найбільш поширеним видом середніх величин в статистці є 
середня арифметична. Вона застосовується у формі простої се-
редньої і зваженої середньої. 

Середня арифметична проста застосовується в таких випа-
дках, коли всі варіанти зустрічаються один раз або мають одна-
кові частоти в досліджуваній сукупності. Її отримують шляхом 
додавання окремих варіантів і ділення суми на число доданків. 

Формула середньої арифметичної простої має вигляд 

n

х

x

n

∑
== 1

сукупностіОбсяг

ознакизначеньОбсяг .                  (3.1) 

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 відшкоду-
вання, тис. грн 
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За формулою простої арифметичної обчислюються середні у 
динамічному ряду. Якщо в січні агрофірма продала молокозаво-
ду 315, у лютому – 305, а в березні – 340 т молока, то середньо-
місячний продаж молока, т: (315 + 305 + 340) : 3 = 320. 
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Якщо в сукупності варіанти зустрічаються неоднакову кіль-
кість раз, то їх об’єднують в групи і, таким чином, переходять 
від середньої арифметичної простої до зваженої. 

Значення ознаки осереднюються за формулою середньої 

арифметичної зваженої 
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1  .                                      (3.2) 

Припустимо, у фірмі працює 20 налаштовувачів аудіо- та ві-
деоапаратури, з них три мають 4-й розряд, дев’ять – 5-й, вісім – 
6-й. Середній тарифний розряд 
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Середня арифметична має деякі математичні властивості, що 
мають практичне значення для спрощеного обчислення серед-
ньої за даними варіаційного ряду. 

Найважливіші з них такі: 
1. Якщо всі варіанти збільшити або зменшити на одне й те ж 

число (А), то й середня арифметична збільшиться (зменшиться) 
на те ж число (А). 

2. Якщо всі варіанти збільшити або зменшити в одне й те ж 
число (і) разів, то й середня арифметична відповідно збільшить-
ся (зменшиться) в (і) разів. 

3. Якщо всі частоти (ваги) поділити або помножити на яке-
небудь число (z), то середня арифметична від цього не змінить-
ся. 

Використання першої і другої властивостей середньої ариф-
метичної дозволяє значно спростити її обчислення. 

При розрахунку середньої з обернених показників викорис-
товують середню гармонійну. Тобто середня гармонійна вели-
чина використовується у тому випадку, якщо відомі обернені 
значення усередненого показника. Припустимо, що придбано 
товару в двох продавців на одну й ту саму суму – на 10 грн, але 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 43

за різною ціною: по 30 грн за 1 кг у першого продавця і по 20 
грн – у другого. Як визначити середню ціну покупки? Середня 
арифметична (30 + 20) : 2 = 25 грн за 1 кг нереальна, оскільки за 
такою ціною на 20 грн можна придбати 20 : 25 = 0,8 кг товару. 
Насправді придбано товару в першого продавця (10 : 30) = 0,33 кг, 
у другого –  (10 : 20) = 0,50 кг, тобто разом 0,33 + 0,50 = 0,83 кг, а 
середня ціна становить 20 : 0,83 = 24 грн. 

Описаний порядок розрахунку називають середньою гармо-

нійною простою. У нашому прикладі 
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Для індивідуальних (незгрупованих) даних використовується 
середня гармонійна проста, а для рядів розподілу застосовують 
середню гармонійну зважену. 

 
3.4. Основні правила застосування середніх в статистиці 

 
В статистичних дослідженнях точну характеристику сукуп-

ності за варіаційною ознакою в кожному окремому випадку дає 
тільки правильно визначений вид середньої. Залежно від утво-
рення загального обсягу варіаційної ознаки  визначається вид 
вибраної середньої. 

Так, середня арифметична застосовується тоді, коли загаль-
ний обсяг варіаційної ознаки утворюється як сума квадратів 
окремих варіантів; середня гармонійна – коли загальний обсяг 
утворюється як сума обернених значень окремих варіантів; се-
редня геометрична – коли обсяг варіаційної ознаки утворюється 
як добуток окремих варіантів. 

Головна умова наукового використання середньої полягає в 
тому, що середні характеристики повинні обчислюватись на ос-
нові масового узагальнення фактів. Тільки тоді вони відобража-
ють сутність явища, на значення якого не впливають одиничні 
фактори. Ця умова пов’язує статистичні середні із законом ве-
ликих чисел. 
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Іншою важливою умовою застосування середніх в статистиці 
є якісна однорідність всіх одиниць сукупності. Вона полягає в 
тому, що не можна обчислювати середню з неоднорідної сукуп-
ності, окремі елементи якої підпорядковані різним законам роз-
витку відносно до усередненої ознаки. 

Застосування методу середніх в статистиці тісно і нерозривно 
пов’язане з методом групувань. 

Загальні середні потрібно доповнювати груповими середніми 
в тих випадках, коли варіаційна ознака суттєво відрізняється в 
окремих групах і в порівнюваних групах існує різне співвідно-
шення груп. 

Особливого значення набуває доповнення загальної серед-
ньої груповими середніми при вивченні взаємозв’язку і взаємо-
залежності одних показників ознак від інших. 

При використанні середніх потрібно пам’ятати, що середні 
величини не можуть і не повинні підміняти індивідуальні показ-
ники, а доповнюватись вивченням кращих і гірших одиниць су-
купності. 

 
Питання контролю знань студентів 

 
1. Поясніть сутність статистичного показника та його роль у 

статистичному аналізі. 
2. Яка відмінність між натуральними та умовно натуральни-

ми вимірниками абсолютних величин? Наведіть приклади. 
3. Які аналітичні функції виконують відносні величини? Чи 

можна порівняти різнойменні показники? 
4. Які види середніх найчастіше використовують у статисти-

чному аналізі? Що є критерієм вибору виду середньої? 
5. Що є визначальною властивістю середньої арифметичної? 

Коли використовують середню арифметичну просту, а коли се-
редню арифметичну зважену? 

6. Як зміниться середня, якщо всі варіанти зменшити вдвічі, а 
частоти збільшити вдвічі? 

7. Чи зміниться середня, якщо частоти замінити частками? 
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Розділ 4. Показники варіації 
 

4.1. Поняття про показники варіації і способи їх обчислення 
 

Середні величини мають велике теоретичне і практичне зна-
чення, вони дають узагальнюючу характеристику сукупності за 
варіаційними ознаками, виражають типовий для даних умов рі-
вень цих ознак. Проте для характеристики досліджуваних явищ 
одних тільки середніх величин недостатньо, оскільки при одна-
кових значеннях середньої величини різні сукупності можуть 
істотно відрізнятись одна від іншої за характером варіації вели-
чини досліджуваної ознаки. 

Середні величини не виражають індивідуальних особливос-
тей досліджуваної сукупності, які породжують варіацією ознаки 
її окремих елементів, а тому їх потрібно доповнювати показни-
ками, що характеризують коливання значень ознаки в сукупнос-
ті. 

Варіацією в статистиці називаються коливання ознаки в 
одиницях сукупності, а показники, що характеризують ці коли-
вання, називаються показниками варіації. Вони показують, як 
розміщуються навколо середньої окремі значення усередненої 
ознаки [13, с. 156].  

Розглянемо приклад. Маємо дані про продуктивність праці 
робітників-відрядників в двох бригадах (табл. 4.1). 

Таблиця 4.1 
Вихідні дані про продуктивність праці робітників-відрядників  

Табельний номер 
робітника 

Вироблено деталей за зміну 
1 бригада 2 бригада 

1 
2 
3 
4 
5 

10 
20 
100 
180 
190 

120 
110 
100 
90 
80 

Разом 500 500 
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Середня продуктивність праці в двох бригадах однакова. Однак, 
коливання продуктивності праці відрядників-робітників в пер-
шій бригаді значно більше, ніж у другій. Отже, друга бригада 
працює ритмічніше, ніж перша. 

Для вимірювання варіації у статистиці використовують такі 
показники, як: розмах варіації, середнє лінійне відхилення, се-
редній квадрат відхилення (дисперсія), середнє квадратичне від-
хилення і коефіцієнт варіації. 

Розмах варіації являє собою різницю між найбільшим і най-
меншим значенням ознаки 

R = Xmax − Xmin ,                                     (4.1) 
де R – розмах варіації; 

Xmax – максимальне значення ознаки; 
Xmin – мінімальне значення ознаки. 
В нашому прикладі розмах варіації для першої бригади R1 = 

190 −10 = 180 шт.; для другої бригади R2 = 120 − 80 = 40 шт. 
Розмах варіації простий для обчислення, але він відображає 

лише крайні значення ознаки і не дає уяви про ступінь варіації 
усередині сукупності. 

Середнє лінійне відхилення (l) являє собою середню ариф-
метичну з абсолютних значень відхилень окремих варіантів від 
середньої арифметичної. 

Середнє лінійне відхилення – величина розмірна і визнача-
ється за формулами: 

а) середнє лінійне відхилення просте 

n

xx

l

m

∑ −

= 1 ;                                         (4.2) 

б) середнє лінійне відхилення зважене 

  

∑

∑ −

=
m

j

m

j

f

fxx

l

1

1 .                                         (4.3) 

Обчислимо середнє лінійне відхилення для нашого прикладу 
(табл. 4.2). 
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Таблиця 4.2 
Визначення середнього лінійного відхилення 

Табельний 
номер 

робітника 

1 бригада 2 бригада 
Вироблено 

деталей  
за зміну 
(Х1), шт. 

/Х1 - Х/ 

Вироблено 
деталей  
за зміну 
(Х2), шт. 

/Х2 - Х/ 

1 
2 
3 
4 
5 

10 
20 
100 
180 
190 

90 
80 
0 
80 
90 

120 
110 
100 
90 
80 

20 
10 
0 
10 
20 

Разом 500 340 500 60 

n

xx

l

m

∑ −

= 1 = 340/5 = 68 шт.; 

n

xx

l

m

∑ −

= 1 = 60/5 = 12 шт. 

Отже, кількість виготовлених деталей за зміну окремими ро-
бітниками відрізняється від середньої в першій бригаді в серед-
ньому на 86 шт., а в другій бригаді – в середньому на 12 шт. Та-
ким чином, середнє лінійне відхилення по виробництву деталей 
за зміну в першій бригаді у 5,7 разів більше, ніж у другій. 

Середній квадрат відхилення або дисперсія (σ2) визнача-
ється як середня арифметична з квадратів відхилень окремих 
варіантів від їх середньої. Залежно від вихідних даних диспер-
сію обчислюють за формулами: 

дисперсія проста  

n

xx
m

∑ −
= 1

2

2
)(

σ ;                                          (4.4) 
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дисперсія зважена 

 

∑

∑ −
=

m

j

m

j

f

fxx

1

1

2

2
)(

σ .                                      (4.5) 

Середнє квадратичне відхилення називають стандартним від-
хиленням. Середнє квадратичне відхилення використовують 
при оцінці тісноти зв’язку між явищами, при обчисленні поми-
лок вибіркового спостереження, дослідженні рядів розподілу та 
ін. Середнє квадратичне відхилення не завжди зручне для вико-
ристання, тому що воно не дозволяє порівнювати між собою 
середні квадратичні відхилення у варіаційних рядах, варіанти 
яких виражені у різних одиниць виміру. 

Щоб мати можливість порівнювати середні квадратичні від-
хилення різних варіаційних рядів, необхідно перейти від абсо-
лютних до відносних показників варіації. 

До числа відносних показників відносять коефіцієнти варіації 

лінійний  100
x

l
V

l
= ;                              (4.6) 

квадратичний  100
x

V
σ

=σ ;                              (4.7) 

осциляції 
x

R
VR = .                                    (4.8) 

Розглянемо обчислення вищенаведених показників варіації 
на прикладі. 

Нехай маємо дані про розподіл виробів за масою (табл. 4.3). 
Таблиця 4.3 

Визначення статистичних показників 

Маса 
виробу, г 

Число виробів,  
шт. (f) 

Х Xf /Х-Хсер/ /Х –Хсер/ f  (Х -Хсер)
2  (Х-Хсер)

2f 

До 100 
100-105 
105-110 
110-115 
115-120 

5 
19 
53 
17 
6 

97,5 
102,5 
107,5 
112,5 
117,5 

487,5 
1947,5 
5697,5 
1912,5 
705,0 

10 
5 
0 
5 

10 

50 
95 
0 
85 
60 

100 
25 
0 
25 

100 

500 
475 
0 

425 
600 

Разом 100 х 10750,0 х 290 х 2000 
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Розмах варіації дорівнює 
R = Xmax − Xmin =117,5 − 97,5 = 20 г. 

Середня вага виробу 
Хсер = 10750/100 = 107,5 г. 

Середнє лінійне відхилення 290/100 = 2,9. 
Середній квадрат відхилення (дисперсія) 2000/100 = 20. 
Середнє квадратичне відхилення σ = √σ

2 = √20 = 4,472 г. 
Коефіцієнт варіації середньої маси виробу  

100
x

V
σ

σ = = 4,472/107,5×100% = 4,16%. 

Лінійний коефіцієнт варіації 100
x

l
V

l
= % = 2,9/107,5×100 = 

2,7%. 
 

4.2. Спрощені способи розрахунку дисперсії 
 

Обчислення дисперсії і середнього квадратичного відхилення 
пов’язано з великими і складними розрахунками, які потребу-
ють значних затрат часу і праці. 

Однак, їх можна значно спростити, якщо використати деякі 
математичні властивості дисперсії. 

1. Якщо всі варіанти ознаки (Х) зменшити на довільну вели-
чину (А), то дисперсія від цього не зміниться. 

2. Якщо всі значення варіантів (Х) зменшити в (і) разів, то 
дисперсія зменшиться в (і) разів, а середнє квадратичне відхи-
лення – також в (і) разів. 

3. Якщо обчислити середній квадрат відхилень від будь-якої 
величини «А», яка в тій чи іншій мірі відрізняється від середньої 
арифметичної, то він завжди буде більший за середній квадрат 
відхилень, обчислений від середньої арифметичної, на квадрат 
різниці між середньою і цією умовно взятою величиною, тобто 
на (Хсер –А)2. 

σа
2 = σ2 + (Хсер − А)2 , або σ = σа

2 − (Х − А)2,     (4.9) 
де σ2 – середній квадрат відхилень від середньої арифметичної 
(x). 

σа
2 – середній квадрат відхилень від довільної величини (А). 
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4.3. Дисперсія альтернативної ознаки 
 

Поряд з вимірюванням варіації кількісних ознак в статистич-
ній практиці доводиться визначати і обчислювати варіації якіс-
них (альтернативних) ознак. 

Альтернативною називається ознака, яка може набирати 
лише два взаємно протилежних значення. Наприклад, продукція 
на підприємстві може бути якісна і не якісна, товарна і нетовар-
на, стандартна і нестандартна тощо. 

Кількісно варіацією альтернативної ознаки виражають двома 
значеннями: наявність ознаки у одиниць сукупності позначають 
через «1», а її відсутність – через «0». Тоді, якщо частку оди-
ниць, які мають дану ознаку, позначити через «Р», а частку оди-
ниць, які не мають ознаку, через «q», то Р + q = 1, звідси Р = 1 – 
q , a q = 1 – P. 

∑

∑
=

m

j

m

jj

f

fx

x

1

1 = 
( ) ( )

qP

qP

+

⋅+⋅ 01
= Р.                      (4.10) 

Отже, середнє значення альтернативної ознаки дорівнює час-
тці одиниць, що мають дану ознаку. 

Дисперсія альтернативної ознаки визначається за формулою 

∑

∑ −
=

m

j

m

j

f

fxx

1

1

2

2
)(

σ = ( ) ( )
qP

qqP P

+
⋅⋅+⋅ ⋅ 22 01 = q2

·P + P
2
·q = 

P·q·(q+P) = P·
·q = P·(1 – P).                           (4.11) 

Таким чином, дисперсія альтернативної ознаки визначається 
як добуток частки одиниць, які мають дану ознаку, на частку 
одиниць, які її не мають. 

Середнє квадратичне відхилення альтернативної ознаки ви-
значається як корінь квадратний з дисперсії цієї ознаки:  

 )1( PPqP −⋅=⋅=σ .                           (4.12) 
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4.4. Види дисперсій і правило їх додавання 
 

Для більш детального вивчення тієї чи іншої ознаки статис-
тика за допомогою правила додавання дисперсій виявляє і дос-
ліджує вплив окремих чинників і умов, які зумовили дану варіа-
цію в цілому. Виявити частку варіації, зумовлену певними чин-
никами, можна, розбивши всю сукупність на групи за ознакою, 
вплив якої досліджується. 

Якщо сукупність розбита на групи за одним чинником, то для 
неї можна обчислити такі види дисперсій: загальну, групові (ча-
сткові), середню з групових і міжгрупову. 

Загальна дисперсія визначається як середня арифметична з 
квадратів відхилень кожного значення ознаки від їх загальної 
середньої величини. Дана дисперсія характеризує варіацію дос-
ліджуваної ознаки за рахунок впливу всіх чинників.  

Групова (часткова) дисперсія визначається як середня ари-
фметична з квадратів відхилень кожного значення ознаки в гру-
пі від групової середньої. 

Групова (часткова) дисперсія вимірює варіацію ознаки тільки 
за рахунок чинників, які діють усередині групи, тобто всіх ін-
ших чинників, крім покладеного в основу групування. 

Середню внутрішньогрупову (залишкову) дисперсію ви-
значають за формулами середньої арифметичної з групових ди-
сперсій. 

Міжгрупова дисперсія визначається як середня арифметич-
на з квадратів відхилень групових середніх від загальної серед-
ньої. 

Міжгрупова дисперсія відображає варіацію досліджуваної 
ознаки під впливом чинника, покладеного в основу групування. 

Математичною статистикою доведено, що між загальною ди-
сперсією, середньою з групових дисперсій і міжгруповою дис-
персією існує зв’язок. 

Ця рівність в статистиці називається правилом додавання ди-
сперсій. За допомогою даного правила, знаючи два види диспер-
сій, завжди можна визначити невідомий третій вид. Правило 
додавання дисперсій використовують при проведенні вибірко-
вого спостереження, для спрощеного обчислення дисперсій 
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громіздкого варіаційного ряду, вимірювання сили зв’язку між 
явищами тощо. 
 

Питання контролю знань студентів 
 

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

в сукупності? Як співвідноситься середня з іншими характерис-
тиками центра розподілу? 

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

5. 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? 

6. Яку варіацію характеризує міжгрупова дисперсія? 
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Розділ 5. Ряди динаміки у статистиці 
 

5.1. Поняття про ряди динаміки, їх види та  
правила побудови 

 
В статистичній практиці доводиться мати справу з великою 

кількістю чисел, що характеризують розвиток явищ в часі. Для 
кращого розуміння і аналізу досліджуваних статистичних даних 
їх потрібно систематизувати, побудувавши хронологічні ряди, 
які називаються рядами динаміки. Отже, рядами динаміки в 
статистиці називаються ряди чисел, що характеризують законо-
мірності і особливості зміни суспільних явищ і процесів в часі 
[13, с. 242]. 

Кожний ряд динаміки складається з двох елементів: 
1) періодів або моментів часу, до яких відносяться рівні ряду 

(t); 
2) статистичних показників, які характеризують рівні ряду 

(у). 
Залежно від характеру рівнів ряду розрізняють два види рядів 

динаміки: моментні і інтервальні (періодичні). Моментним на-
зивається ряд динаміки, величини якого характеризують стан 
явищ на певний момент часу. Рівні моментного ряду сумувати 
не має змісту. Інтервальним називається такий ряд динаміки, 
величини якого характеризують розміри суспільних явищ за пе-
вні періоди часу (день, місяць, квартал тощо). Сума рівнів інтер-
вального ряду динаміки характеризує рівень даних явища за 
більш тривалий проміжок часу. 

Ряди динаміки бувають одномірні і багатомірні. 
Одномірні ряди динаміки характеризують зміну одного по-

казника (валовий збір картоплі). 
Багатомірні ряди динаміки характеризують зміну двох, 

трьох і більше показників. 
В свою чергу, багатомірні динамічні ряди поділяються на па-

ралельні і ряди взаємозв’язаних показників. 
Паралельні ряди динаміки відображають зміну або одного і 

того самого показника щодо різних об’єктів (чисельність насе-
лення по країнах), або різних показників щодо одного і того са-
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мого об’єкта (валовий збір пшениці, цукрових буряків і картоплі 
в районі). 

Ряди взаємозв’язаних показників характеризують залеж-
ність одного явища від іншого (залежність заробітної плати ро-
бітників від їхнього тарифного розряду). 

За повнотою часу динамічні ряди поділяються на повні і не-
повні. 

В повних динамічних рядах дати або періоди йдуть один за 
одним з рівними інтервалами. 

В неповних динамічних рядах в послідовності часу спостері-
гаються нерівні інтервали. 

За способом вираження рівнів динамічного ряду вони поді-
ляються на ряди абсолютних, середніх і відносних величин. 

При формуванні динамічних рядів для наукового досліджен-
ня розвитку суспільних явищ в часі потрібно дотримуватись 
правил їх побудови. Важливим правилом побудови динамічних 
рядів є вимога порівнянності всіх рівнів ряду між собою. Показ-
ники ряду динаміки повинні бути порівнянні за територією, ко-
лом охоплюваних об’єктів, способами розрахунків, періодами 
часу, одиницями виміру. 

Рівні динамічного ряду повинні бути порівнянні за методи-
кою їх розрахунку. Наприклад, за попередні роки чисельність 
робітників заводу була визначена на початок кожного місяця, 
тобто на певну дату, а в наступні роки – як середньомісячна чи-
сельність. 

Статистичні дані динамічного ряду можуть бути непорівнян-
ними за різними періодами або тривалістю часу. Наприклад, 
обсяг виробництва молока за різні роки потрібно порівнювати 
тільки таким чином: січень з січнем, квітень з квітнем тощо. Ін-
тервали часу, за які наведені дані динамічного ряду, повинні бу-
ти рівні (місяць, квартал, півріччя тощо). 

Непорівнянність через різні одиниці виміру виникає внаслі-
док того, що ряд явищ обліковується паралельно в двох одини-
цях виміру. Наприклад, сталеві труби обліковуються в тоннах і 
метрах, електромотори – в штуках і кіловатах потужності тощо. 
Порівнянність за одиницями виміру вимагає, щоб рівні динамі-
чного ряду завжди були виражені в одних і тих самих одиницях 
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виміру. Непорівнянність рядів динаміки через одиниці виміру 
виникає і внаслідок непорівнянності грошової оцінки (зміню-
ється грошова одиниця, інфляція, змінюється курс валюти та 
ін.). Для приведення до порівнянного виду таких рядів динаміки 
всі попередні рівні досліджуваних ознак перераховуються за 
діючою грошовою оцінкою.  

 
5.2. Основні характеристики рядів динаміки 

 
Завдання статистики полягає в тому, щоб шляхом аналізу ря-

дів динаміки розкрити і охарактеризувати закономірності, що 
проявляються на різних етапах розвитку того чи іншого явища, 
виявити тенденції розвитку та їх особливості. 

В процесі аналізу динаміки визначають і використовують на-
ступні аналітичні показники динаміки: абсолютний приріст, 
темп росту, темп приросту і абсолютне значення одного відсот-
ка приросту. 

Розрахунок цих показників ґрунтується на абсолютному або 
відносному порівнянні між собою рівнів ряду динаміки. При 
цьому порівнюваний рівень називається поточним, а рівень, з 
яким роблять порівняння – базисним. За базу порівняння часто 
приймають або попередній рівень, або початковий (перший) рі-
вень ряду динаміки. 

Якщо кожний рівень порівнюється з попереднім, то отриму-
ють ланцюгові показники динаміки, а якщо кожний рівень 
порівнюють з одним і тим же рівнем, взятим за базу порівняння, 
то такі показники називаються базисними. 

Абсолютний приріст (∆у) обчислюється як різниця між по-
точним та базисним рівнями і показує, на скільки одиниць під-
вищився або зменшився рівень порівняно з базисним, за певний 
період часу: 

базисний приріст 0yytt −=∆ ,                  (5.1) 

ланцюговий приріст 1−−=∆ ttt yy ,           (5.2) 
Знак «+», «–» свідчить про напрям динаміки. 
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Темп росту (ТР) визначається як відношення порівнюваного 
рівня до базисного і показує, у скільки разів (відсотків) порів-
нюваний рівень більший або менший за базисний: 

  базисний темп 
0y

y
k t

t = ;                                 (5.3) 

                         ланцюговий темп 
1−

=
t

t
t y

y
k .                           (5.4) 

Між ланцюговими і базисними темпами росту існує певний 
взаємозв’язок. Добуток кількох послідовних ланцюгових темпів 
росту дорівнює базисному темпу росту за відповідний період і 
навпаки, поділивши наступний базисний темп росту на попере-
дній, отримаємо відповідний ланцюговий темп росту. 

Темп приросту (Т ПР) визначається як відношення абсолют-
ного приросту до абсолютного попереднього або початкового 
рівня і показує на скільки відсотків порівнюваний рівень біль-
ший або менший рівня, прийнятого за базу порівняння 

( )1100 −= tt kТ .                                    (5.5) 
Абсолютне значення одного відсотка приросту (А) визна-

чається шляхом ділення абсолютного приросту на темп прирос-
ту за один і той самий період. Абсолютне значення одного від-
сотка приросту можна обчислити технічно більш легким шля-
хом, діленням початкового рівня на 100 
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А .                       (5.6) 

 
5.3. Середні показники динаміки 

 
Динамічні ряди складаються з багатьох варіаційних рівнів, а 

тому, як будь-яка статистична сукупність, вони потребують де-
яких узагальнюючих характеристик. 

Для цього обчислюють середні показники: середні рівні ряду, 
середні абсолютні прирости, середні темпи росту і приросту. 
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В інтервальному ряду з рівними інтервалами середній рівень 
ряду визначається за формулою середньої арифметичної прос-
тої. 

Якщо окремі періоди інтервального ряду динаміки мають рі-
зну довжину, то для визначення середнього рівня використову-
ють середню арифметичну зважену. 

Для визначення середнього рівня в моментному динамічному 
ряду з рівними інтервалами між сусідніми датами застосовують 
формулу середньої хронологічної. 

Середній абсолютний приріст визначається як середня ари-
фметична проста з ланцюгових абсолютних приростів за певні 
періоди і показує, на скільки одиниць в середньому змінився 
рівень у порівнянні з попереднім. 

n

n

n

yy
t

t
n

∑ ∆
=

−
=∆ =10 .                           (5.7) 

Середній темп росту обчислюється за формулою середньої 
геометричної 

n
n

t
t

n
n kk kkk ∏==

=1
21 ..., .                      (5.8) 

Врахувавши взаємозв’язок ланцюгових і базисних темпів 
зростання, формулу середньої геометричної можна записати так: 

n
y

n
y

n
n

Kk

0

== .                              (5.9) 

Середній темп приросту визначається як різниця між серед-
нім темпом росту і одиницею (якщо середній темп росту у ви-
гляді коефіцієнта), або 100 (якщо він у відсотках). 

Подальший аналіз рядів динаміки соціально-економічних по-
казників пов’язаний з більш складними узагальненнями, з ви-
значенням основної тенденції, вивченням сезонних коливань 
рівнів і дослідженням зв’язку між рядами. 
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Питання контролю знань студентів 
 

1. Наведіть приклад динамічного ряду, охарактеризуйте його 
елементи та особливості. 

2. Як виміряти інтенсивність динаміки? Чим різняться бази-
сні та ланцюгові характеристики динаміки? 

3. Поясніть взаємозв’язок абсолютного приросту і темпу 
приросту. 

4. Доведіть, що абсолютне значення одного процента приро-
сту становить соту частину рівня, узятого за базу порівняння. 

5. Як ви розумієте тенденцію розвитку? Наведіть приклади те-
нденції. 

6. Як визначаються середні показники рядів динаміки? 
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Розділ 6.  Індекси у статистиці та їх застосування  
 

6.1. Поняття про індекси та їх види 
 

Для характеристики соціально-економічних явищ і процесів 
статистика широко використовує узагальнюючі показники у ви-
гляді середніх, відносних величин та коефіцієнтів. Одним з та-
ких узагальнюючих показників є індекси. В широкому розумінні 
слово «іndex» у перекладі з латинської означає «показник». 

Індексом у статистиці називається відносний показник, що 
характеризує зміну рівня соціально-економічного явища в часі 
порівняно з планом, базисним періодом або в просторі [13, с. 
302].  

Кожний індекс включає 2 види даних: оцінювані дані, котрі 
прийнято називати звітними і позначати значком «1», і дані, які 
використовуються в якості бази порівняння – базисні, які позна-
чаються значком «0». 

Індекс, який застосовується як порівняння узагальнюючих 
величин, називається загальним і позначається «I». Якщо ж по-
рівнюються неузагальнені величини, то індекс називається інди-

відуальним і позначається «i».  
Всі економічні індекси статистика класифікує за трьома ос-

новними ознаками: 
а) за характером досліджуваних об’єктів; 
б) за ступенем охоплення елементів сукупності; 
в) за методикою розрахунку загальних індексів. 
За характером досліджуваних об’єктів індекси поділяють 

на індекси об’ємних (кількісних) і якісних показників. 
До першої групи відносяться індекси фізичного обсягу про-

дукції промисловості, сільського господарства, будівництва та 
ін. 

До другої групи якісних показників відносять індекси цін, 
собівартості, урожайності і ряд інших. 

За ступенем охоплення елементів сукупності індекси поді-
ляють на: 

а) індивідуальні; 
б) загальні; 
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в) групові. 
Індивідуальні індекси характеризують зміну окремих еле-

ментів складного явища. В теорії індексів показник, зміну якого 
характеризує індекс, називається індексованою величиною. 

Індивідуальні індекси позначають малою латинською літе-
рою «і», продукцію в натуральному виразі – через «q», ціну 
одиниці товару – через «р», собівартість одиниці продукції – 
через «z» тощо. Індивідуальні індекси цих ознак визначаються 
за формулами 

а) фізичного обсягу 
0

1

q

q
iq = ;                                                (6.1) 

б) ціни одиниці товару 
0

1

р

р
i
p
= ;                                             (6.2) 

в) собівартості одиниці продукції 
0

1

z

z
iz = ,                          (6.3) 

де іq , ip , iz – індивідуальні індекси фізичного обсягу, ціни і собі-
вартості одиниці продукції;   
q1, q0, р1, р0, z1, z0 – фізичний обсяг, ціна, собівартість у звіт-
ному і базисному періодах. 
Загальні індекси характеризують зміну сукупності в цілому 

і являють собою відносні числа, що визначають зміни в часі по-
рівняно з плановим, базисним періодами або в просторі склад-
ного явища, яке складається з несумірних елементів. 

Залежно від методології обчислення загальні і групові ін-
декси поділяються на агрегатні і середні з індивідуальних індек-
сів. 

Агрегатні індекси є основною формою економічних індек-
сів, а середні із індивідуальних індексів – похідними, отримани-
ми в результаті перетворення агрегатних індексів. 

Базисні і ланцюгові індекси обчислюють в тих випадках, 
коли доводиться вивчати яке-небудь явище суспільного життя 
за ряд послідовних років. 
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6.2. Агрегатні індекси 
 

Агрегатним індексом в статистиці називається загальний 
індекс, який є відношенням сум добутків індексованих величин 
порівнюваних періодів на ваги, за допомогою яких підсумову-
ються різнорідні елементи [13, с. 304]. 

При побудові формул агрегатних індексів використовують 
наступне правило: «якщо індексована величина – якісний показ-

ник, який знаходять шляхом ділення (ціна, собівартість, уро-

жайність тощо), ваги беруться звітного періоду, а якщо індек-

сована величина – кількісний показник, який можна підсумувати 

(фізичний обсяг продукції, чисельність працівників, посівна 

плаща), ваги беруться базисного періоду». 

Покажемо застосування цього правила при побудові формул 
агрегатних індексів. 

Загальний індекс цін визначається за формулою 

∑
∑=

10

11

qp

qp
I p

.                                        (6.4) 

Цей індекс показує, як змінилися ціни на всі досліджувані 
товари в звітному періоді порівняно з базисним. 

Загальний індекс фізичного обсягу визначається за форму-
лою 

∑
∑=

00

01

pq

pq
I q

.                                        (6.5) 

Даний індекс показує зміну кількості виробленої або реалізо-
ваної продукції в звітному періоді порівняно з базисним. 

Загальний індекс обсягу товарообороту показує зміну ви-
робництва або реалізації продукції в звітному періоді порівняно 
з базисним у фактичних цінах 

∑
∑=

00

11

pq

pq
I pq

.                                          (6.6) 

Абсолютна сума економії або перевитрат від зміни цін ви-
значається як різниця між чисельником і знаменником загально-
го індексу цін 

∆pq(p) = Σp1q1 − Σ p0q1,                           (6.7) 
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Абсолютна сума економії від зміни виробленої або реалізо-
ваної продукції визначається як різниця між чисельником і зна-
менником загального індексу цін 

∆pq(q) = Σq1p0 − Σq0p0.                        (6.8) 
Абсолютна сума економії від змін ціни і обсягу реалізації ви-

значається за формулою 
∆pq = Σp1q1 − Σp0q0.                            (6.9) 

 
6.3. Середньозважені індекси 

 
Агрегатний індекс є простим для проведення самих розраху-

нків. Але на практиці виникають ситуації, коли цю форму зага-
льного індексу використати неможливо. Вибір тієї чи іншої фо-
рми залежить від мети, з якою він визначається, і вихідних да-
них. 

Іншою формою використання загальних індексів є середньо-
зважені індекси. Ця форма пов’язана з перетворенням агрегат-
ного індексу в середньоарифметичний або середньогармонійний 
індекси.  

Середньозважені індекси повинні бути тотожні агрегатному. 
Отже, вага середньоарифметичного і середньогармонійного ін-
дексів повинні визначатися на основі дотримання умов тотож-
ностей. Якщо треба охарактеризувати зміну екстенсивного по-
казника в середньому по сукупності різнорідних елементів, ви-
користовують середньоарифметичний зважений індекс. 

Розглянемо перетворення агрегатного індексу в середньоа-
рифметичний на прикладі індексу фізичного обсягу. 

 .                                          (6.10) 

Якщо 
0

1
q

q

qi = , то 01 qiq q ×= . 

Замінивши значення чисельника q1 на iqq0, маємо формулу 
середньоарифметичного індексу 

.                                      (6.11) 
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Правило тотожності: середньоарифметичний індекс тоді буде 
тотожний агрегатному і давати такий же результат, коли вагою 
індивідуального індексу будуть взяті складові знаменника агре-
гатного індексу. Середньозважений загальний індекс інтенсив-
ного показника обчислюють за формулою середньогармонійно-
го індексу. 

Розглянемо перетворення агрегатного індексу в середньогар-
монійний на прикладі індексу цін 

 .                                    (6.12) 

Коли 
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р
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      Замінивши значення знаменника р0 на 
pi

p1 , маємо   формулу 

середньогармонійного індексу 
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11 ,                                      (6.13) 

Правило тотожності: середньогармонійний індекс тоді буде 
тотожний агрегатному і давати такий же результат, коли вагою 
індивідуального індексу будуть взяті складові чисельника агре-
гатного індексу. 

Таким чином, вибір форми індексу залежить від поставлено-
го завдання дослідження і від наявності даних, необхідних для 
обчислення того чи іншого індексу. 

 
6.4. Взаємозв’язки індексів 

 
Практично кожний індекс є складовою певної індексної сис-

теми, а його зв’язки з іншими індексами цієї системи відбива-
ють зв’язки між відповідними показниками. Так, товарооборот 
залежить від фізичного обсягу проданого товару q  і цін p , від-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 64

повідно індекс товарообороту qpI  можна подати як добуток ін-

дексів фізичного обсягу і цін 

pqqp III = .                                        (6.14) 

Аналогічно грошові витрати на виробництво можна подати 
як функцію фізичного обсягу виробництва q  і собівартості c , 
отже  

  .cqqc III =                                            (6.15)                       

У рамках такої індексної системи на основі двох індексів 
можна визначити третій. Наприклад, якщо грошові витрати на 
виробництво зросли на 7,1%, а фізичний обсяг виробленої про-
дукції – на 5%, то собівартість одиниці продукції зросла в сере-
дньому 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  

Отже, у межах індексної системи можна визначити роль ко-
жного окремого фактора, оцінити його вплив на динаміку ре-
зультату. Така оцінка ґрунтується на методі абстракції. Аби ви-
явити вплив одного фактора, необхідно абстрагуватись від 
впливу іншого, зафіксувати його на постійному рівні.  

 
6.5. Індекси середніх величин 

 
Поряд зі зведеними, агрегатними індексами в статистичній 

практиці широко використовують індекси середніх величин (ін-
декси середньої заробітної плати, середньої врожайності тощо).  

Для якісних показників, таких, як середня ціна, собівартість, 
урожайність та інших по однойменній продукції, але віднесеної 
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до різних об’єктів, обчислюють загальні індекси змінного, пос-
тійного (фіксованого) складу і структурних зрушень. 

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

.         (6.16) 

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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f

fx

f
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I x

       (6.17) 

Індекс структурних зрушень Id, навпаки, показує, як зміни-
лася середня за рахунок структурних зрушень; значення ознаки 
x фіксуються на постійному рівні 

∑ ∑∑
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∑
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        (6.18) 

У кожній конкретній індексній системі Id оцінює вплив на 
динаміку середньої того структурного фактора, який є основою 
поділу 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 систе-
му: .dxx III =  

Методологічною особливістю побудови системи індексів се-
редніх величин є порівнянність складових сукупності в часі. Про-
те більшість реальних сукупностей за своїм складом динамічні: 
одні частини сукупності зникають, інші (нові) – з’являються. Так, 
оновлюється асортимент продукції, на ринку цінних паперів з’яв-
ляються нові емітенти, у видобувній промисловості вводяться в 
експлуатацію нові родовища тощо. 
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Питання контролю знань студентів 
 

1. Що характеризує індекс? Які функції виконують індекси в 
статистичному аналізі? 

2. Чим відрізняється зведений індекс від індивідуального? 
3. На яких методичних принципах ґрунтується побудова зве-

дених індексів? 
4. Поясніть суть і методику побудови індексів агрегатної фо-

рми. Які системи зважування індексів ви знаєте? 
5. Поясніть суть середньозважених індексів. 
6. Зазначте групи факторів, які формують динаміку середньої 

величини. Як можна визначити їх вплив? 
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Розділ 7. Статистичні методи вивчення взаємозв’язків 
 

7.1. Зв’язки суспільних явищ і завдання їх статистичного  
вивчення 

 
Одним з найбільш загальних законів об’єктивного світу є за-

кон зв’язку і залежності між явищами суспільного життя. Ці 
явища найбільш складні, оскільки вони формуються під дією 
численних, різноманітних і взаємозв’язаних чинників. 

Усі явища суспільного життя існують не ізольовано, вони ор-
ганічно пов’язані між собою, залежать одні від одних і знахо-
дяться в постійному русі і розвитку. 

Розкриваючи взаємозв’язки і взаємозалежності між явищами, 
можна пізнати їх суть і закони розвитку. Тому вивчення взає-
мозв’язків є основним завданням будь-якого статистичного ана-
лізу. 

Суспільні явища або окремі їх ознаки, які впливають на інші і 
обумовлюють їх зміну, називаються факторними, а суспільні 
явища або окремі їх ознаки, які змінюються під впливом факто-
рних, називаються результативними. 

За характером залежності явищ розрізняють функціональні 
і кореляційні зв’язки. 

Функціональним називається зв’язок, при якому певному 
значенню факторної ознаки завжди відповідає одне значення 
результативної ознаки. 

Функціональні зв’язки характеризуються певною відповідні-
стю між причиною і наслідком. 

Кореляційним називається зв’язок, при якому кожному зна-
ченню факторної ознаки відповідає декілька значень результа-
тивної ознаки. В кореляційних зв’язках між причиною і наслід-
ком немає повної відповідності, а спостерігається лише певне 
співвідношення. 

За напрямом розрізняють зв’язки прямі і обернені. Прямий 
зв’язок – це такий зв’язок, коли із зростанням факторної ознаки 
результативна також зростає. 
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При оберненому зв’язку із збільшенням факторної ознаки 
результативна зменшується або, навпаки, із зменшенням факто-
рної ознаки результативна зростає. 

За формою зв’язок поділяється на прямолінійний і криволі-
нійний. 

При прямолінійній кореляційній залежності рівним змінним 
середніх значень факторної ознаки відповідають приблизно рів-
ні зміни середніх значень результативної ознаки. 

При криволінійній кореляційній залежності рівним змінним 
середніх значень факторної ознаки відповідають нерівні зміни 
середніх значень результативної ознаки. Статистичне вивчення 
взаємозв’язків розв’язує наступні завдання: 

а) визначаються форми зв’язку; 
б) вимірюється тіснота (сила) зв’язку; 
в) виявляється вплив окремих чинників на результативну 

ознаку. 
 

7.2. Загальні методи вивчення зв’язків 
 

Зв’язки і залежності суспільних явищ вивчаються різними 
методами, які дають уявлення про їх наявність і характер. До 
цих методів відносять: балансовий метод, метод порівняння па-
ралельних рядів, графічний метод, метод аналітичних групу-
вань, індексний метод, кореляційно-регресійний аналіз та ін. 
Одним з поширених методів статистичного вивчення зв’язків 
суспільних явищ є балансовий метод як прийом аналізу зв’язків 
і пропорцій в економіці. 

Статистичний баланс являє собою систему показників, яка 
складається із двох сум абсолютних величин, зв’язаних між со-
бою знаком рівності 

А + Б = В + Г. 

Цю балансову ув’язку можна зобразити через балансове рів-
няння: залишок на початок + поступлення = видатки + залишок 
на кінець. Наведена балансова рівність характеризує єдиний 
процес руху матеріальних ресурсів і показує взаємозв’язок та 
пропорції окремих елементів цього процесу. 
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Метод порівняння паралельних рядів полягає в тому, що 
отримані в результаті групування і статистичної обробки мате-
ріали статистичного спостереження ранжируваними паралель-
ними рядами за факторною ознакою. Паралельно записуються 
значення результативної ознаки. Це дає можливість, порівнюю-
чи їх, простежити співвідношення, виявити існування зв’язку і 
його напрямок. 

Покажемо застосування цього методу на прикладі. Нехай ма-
ємо такі дані про роботу десяти однотипних підприємств. 

Таблиця 7.1 
Вихідні дані до аналізу матеріалів за методом порівняння  

паралельних рядів 

Номер 
підприємства 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Вартість  
основних 
засобів,  
млн грн, (х) 

5,3 6,4 7,9 8,3 9,2 10,1 12,5 13,0 14,6 15,7 

Випуск 
продукції,  
млн грн, (у) 

5,8 7,6 8,7 9,1 11,9 12,3 13,8 14,0 15,2 17,6 

З таблиці видно, що із збільшенням вартості основних виро-
бничих фондів випуск продукції зростає. 

На основі порівняння паралельних рядів визначають напря-
мок і силу зв’язку за допомогою коефіцієнта Фехнера. Коефіці-
єнт Фехнера оцінює силу зв’язку на основі порівняння знаків 
відхилень значень варіантів від їх середньої по кожній ознаці. 

Знак «мінус» означає, що значення ознаки менше середньої, а 
знак «плюс» – більше середньої. Збіг знаків за обома ознаками 
означає узгоджену варіацію, незбіг – порушення такої узгодже-
ності.  

Коефіцієнт Фехнера коливається в межах від +1 до -1. При 
наближенні цього коефіцієнта до +1 спостерігається пряма і си-
льна узгодженість, при -1 будемо мати сильну, але обернену уз-
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годженість. При нульовому значенні узгодженість між дослі-
джуваними ознаками відсутня. 

Більш точно оцінює силу зв’язку коефіцієнт кореляції ран-
гів. Цей коефіцієнт враховує узгодженість рангів, які займають 
окремі одиниці сукупності по кожній із двох досліджуваних 
ознак. 

Сукупність ранжується за факторною ознакою в порядку зро-
стання, і проставляються відповідні ранги. Паралельно простав-
ляються ранги тих же одиниць сукупності, які вони б зайняли в 
ранжируваному ряду за результативною ознакою. 

Існує правило, що для варіантів, які повторюються, ранг ви-
значається як середня арифметична відповідних рангів, напри-
клад, ранг однакових величин, які займають 4 і 5 місця, дорів-
нює 4,5. 

Коефіцієнт рангової кореляції може приймати значення в 
межах −1 ≤ ρ ≤ +1. 

Коли ранги факторної ознаки Rx повністю співпадають з ран-
гами результативної ознаки Ry, тоді кожне значення Rx = Ry. В 
цьому випадку можна судити про майже повний прямий зв’язок, 
тобто ρ = 1. 

Якщо ранги розташовані строго в протилежному напрямку, 
тоді спостерігається повна обернена залежність кореляції рангів 
і ρ = −1. 

Коли кореляція рангів відсутня, ρ = 0. 
Графічний метод виявлення кореляційної залежності поля-

гає в зображенні статистичних характеристик, отриманих в ре-
зультаті зведення і обробки вихідної інформації на графіку, яке 
наочно покаже форму зв’язку між досліджуваними ознаками та 
його напрямком. 

Метод статистичних групувань як прийом виявлення коре-
ляційної залежності відноситься до числа найважливіших при-
йомів дослідження взаємозв’язків. Для виявлення залежності 
між ознаками за допомогою цього методу матеріал статистично-
го спостереження групується за факторною ознакою, і для кож-
ної групи обчислюються середні значення як факторної, так і 
результативної ознаки. Порівнюючи зміни середніх значень ре-
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зультативної ознаки в міру зміни середніх значень факторної 
ознаки, виявляють характер зв’язку між ними. 

Статистичні групування, проведені з метою виявлення і ана-
лізу взаємозв’язків між ознаками, називаються аналітичними 
[15, с. 151]. 

Аналітичні групування характеризують лише загальні риси 
зв’язку, його тенденцію, але не дають кількісної оцінки його си-
ли. Для кількісної оцінки зв’язку між явищами на базі матеріалів 
аналітичного групування вираховують коефіцієнт детермінації. 

Коефіцієнт детермінації показує ступінь варіації ознаки під 
впливом чинника, покладеного в основу групування, і він ви-
значається як відношення міжгрупової дисперсії до загальної. 
 

7.3. Кореляційний і регресійний методи аналізу зв’язку 
 
Основне завдання кореляційного і регресійного аналізу ста-

тистичних даних є виявлення залежності між досліджуваними 
ознаками у вигляді певної математичної формули і встановлен-
ня за допомогою коефіцієнта кореляції порівняльної ознаки тіс-
ноти взаємозв’язку. 

Кореляційний і регресійний методи аналізу розв’язують два 
основних завдання: 

1) визначають з допомогою рівняння регресії аналітичну фо-
рму зв’язку між варіацією ознак «х» і «у»; 

2) встановлюють міру тісноти зв’язку між ознаками. 
В практиці економіко-статистичних досліджень часто дово-

диться мати справу з прямолінійною формою зв’язку, яка вира-
жається за допомогою рівняння регресії. 

Рівняння регресії характеризує зміну середнього рівняння ре-
зультативної ознаки «у» залежно від зміни факторної ознаки 
«х». У випадку лінійної форми зв’язку рівняння регресії має ви-
гляд 

Y = a + bx,                                 (7.1) 
де х – значення факторної ознаки; 

а – значення «у» при х = 0; 
b – коефіцієнт регресії. 
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Коефіцієнт регресії «b» показує наскільки зміниться резуль-
тативна ознака «у» при зміні факторної ознаки «х» на одиницю. 

Якщо «b» має позитивний знак, то зв’язок прямий, якщо 
від’ємний – зв’язок обернений. 

Параметри рівняння зв’язку визначаються способом най-
менших квадратів складеної і розв’язаної системи двох рівнянь з 
двома невідомими. 

∑ ∑+= xbnay ,                                   (7.2) 

∑ ∑ ∑+= 2
xbxaxy .                              (7.3) 

де п – число членів у кожному з двох порівнюваних рядів; 
Σ х – сума значень факторної ознаки; 
Σ у – сума значень результативної ознаки; 
Σ ху – сума добутків значень факторної ознаки на значення 

результативної ознаки. 
 

7.4. Нелінійні залежності 
 

В практиці економічного аналізу найбільш часто використо-
вують наступні нелінійні функції залежності: степеневу, гіпер-
болічну, параболічну, напівлогарифмічну та деякі інші: 

  степеневу  b
axY = ;                               (7.4) 

    гіперболічну   
x

b
aY += ;                            (7.5) 

параболічну                         2
cxbxaY ++= .                      (7.6) 

Якщо результативна ознака із збільшенням факторної ознаки 
зростає або спадає не безмежно, а прямує до кінцевої мети, то 
для її аналізу застосовують рівняння гіперболи. 

Парабола застосовується в тих випадках, коли із зростанням 
факторної ознаки відбувається нерівномірне зростання або спа-
дання результативної ознаки. 

Вирівнювання за напівлогарифмічною кривою проводять в 
тих випадках, коли із зростанням факторної ознаки середня ре-
зультативна ознака спочатку до певних меж зростає досить 
швидко, але пізніше темпи її зростання поступово сповільню-
ються. 
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7.5. Багатофакторний кореляційно-регресійний аналіз 
 

В багатьох випадках на результативну ознаку впливає не 
один, а декілька чинників. Між ними існують складні взає-
мозв’язки, тому їх вплив на результативну ознаку комплексний і 
його не можна розглядати як просту суму ізольованих впливів. 

Багатофакторний кореляційно-регресійний аналіз дозво-
ляє оцінити міру впливу на досліджуваний результативний по-
казник кожного із введених в модель чинників при зафіксовано-
му на середньому рівні інших чинників. 

Форму зв’язку можна визначити шляхом перебору функцій 
різних типів, але це пов’язане з великою кількістю зайвих роз-
рахунків. Однак, беручи до уваги, що будь-яку функцію бага-
тьох змінних шляхом логарифмування або заміни змінних мож-
на звести до лінійного виду 

Y= а0 + а1x1 + а2 х2 + а3 х3 + ... + ап хп .                  (7.7) 
Параметри рівняння знаходять за способом найменших квад-

ратів. 
Кожний коефіцієнт рівняння показує ступінь впливу відпові-

дного чинника на результативний показник при фіксованому 
положенні решти чинників, тобто як із зміною окремого чинни-
ка на одиницю змінюється результативний показник. 

На основі коефіцієнтів регресії не можна судити, яка із фак-
торних ознак найбільше впливає на результативну ознаку, оскі-
льки коефіцієнти регресії між собою не порівняльні,  вони ма-
ють різні одиниці виміру. 

З метою виявлення порівняльної сили впливу окремих чин-
ників і резервів, які закладені в них, статистика обчислює част-
кові коефіцієнти еластичності «ε» за формулою 

y

x
b=ε ,                                              (7.8) 

де b – коефіцієнт регресії; 
х – середнє значення фактора; 
у – середнє значення результативної ознаки. 
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Коефіцієнти еластичності показують, на скільки відсотків в 
середньому зміниться результативна ознака із зміною на 1% ко-
жного чинника при фіксованому положенні інших чинників. 

 
Питання контролю знань студентів 

 
1. Які існують зв’язки суспільних явищ і завдання їх статис-

тичного вивчення? 
2. Які ви знаєте загальні методи вивчення зв’язків? 
3. Розкрийте сутність кореляційного і регресійного методів 

аналізу зв’язку. 
4. Що таке нелінійні залежності? 
5. Сутність багатофакторного кореляційно-регресійного ана-

лізу. 
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ЧАСТИНА ІІ. СТАТИСТИКА АВТОМОБІЛЬНОГО  
ТРАНСПОРТУ 

 
Розділ 8. Основні принципи організації статистики  

автомобільного транспорту 
 

8.1. Предмет, зміст і завдання статистики автомобільного 
транспорту 

 
Статистика автомобільного транспорту – одна з галузей еко-

номічної статистики. Об’єктом її вивчення є автомобільний тра-
нспорт, тобто сукупність підприємств, основний виробничий 
процес яких полягає в переміщенні вантажів і пасажирів. 

За характером роботи, різноманітністю і складності виробни-
чих підрозділів автомобільний транспорт у процесі відтворення 
займає особливе місце серед інших галузей національної еконо-
міки, з якими він нерозривно пов’язаний. Від рівня і темпів його 
розвитку, результатів і якості роботи залежить успішна діяль-
ність усіх галузей економіки – промисловість, будівництво, 
сільське господарство, торгівля, підвищення рівня життя насе-
лення. Пов’язуючи усі галузі економіки в єдине ціле, транспорт 
в цілому і автомобільний транспорт зокрема сприяють раціона-
льному використанню природних ресурсів і розміщенню вироб-
ництва, служать цілям розвитку і зміцнення господарських і ку-
льтурних зв’язків між регіонами країни і іншими країнами. 

Предметом вивчення статистики автомобільного транспорту 
є масові економічні явища і процеси, що відбуваються на автот-
ранспортних підприємствах, і є результатом транспортного про-
цесу і умовами (чинниками) його здійснення в конкретних умо-
вах місця і часу [18, с. 9]. 

За допомогою системи статистичних показників визначають-
ся обсяги (рівні), структура, динаміка і взаємозв’язок результа-
тів і чинників транспортного виробничого процесу. Таким чи-
ном, статистика надає кількісне вираження закономірностям і 
взаємозв’язкам в розвитку автомобільного транспорту. 

Статистичні показники, використовувані на автомобільному 
транспорті, поділяють на облікові і аналітичні. Облікові показ-
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ники відображають обсяг або рівень явища, що вивчається, ана-
літичні показники використовуються для характеристики особ-
ливостей розвитку явища, співвідношення його частин, взає-
мозв’язку з іншими явищами. В якості аналітичних показників 
використовуються середні величини, показники структури, ди-
наміки, варіації, міри тісноти зв’язку та ін. 

Методологія статистики автомобільного транспорту, як і ін-
ших галузей економіки (промисловість, сільське господарство і 
ін.), є сукупністю загальних правил (принципів) і спеціальних 
прийомів і методів статистичного дослідження. Загальні прави-
ла статистичного дослідження виходять із загальних правил со-
ціально-економічної теорії і принципу діалектичного методу 
пізнання. Вони складають теоретичну базу статистики. 

Спираючись на теоретичну базу, статистика автомобільного 
транспорту застосовує специфічні методи цифрового відобра-
ження  явища, які знаходять своє вираження в трьох етапах 
(стадіях) статистичного дослідження. 

1. Масове науково організоване спостереження, за допомо-
гою якого отримують первинну інформацію про окремі елемен-
ти явища, що вивчається. 

2. Групування і зведення матеріалу. 
3. Обробка статистичних показників. 
Отже, статистика транспорту – галузь статистики, яка ви-

вчає кількісну та якісну сторони явищ і процесів, що відбува-
ються при перевезенні вантажів та пасажирів як на окремих ви-
дах транспорту, так і при взаємодії різних видів транспорту у 
транспортній системі країни. Дані статистики транспорту вико-
ристовують для раціоналізації перевезень, виявлення резервів в 
організації праці, економії технічних засобів, палива і матеріалів 
на транспорті, складання планів оперативної роботи і дослі-
джень [18, с. 12]. 

Об’єктом статистики автомобільного транспорту  є суку-
пність явищ, предметів, які підлягають статистичному дослі-
дженню (транспортний процес, діяльність АТП та АРП, паса-
жирські автобусні та вантажні перевезення).   

Відповідно основними завданнями статистики автомобіль-

ного транспорту є аналіз та узагальнення звітних даних про: 
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розмір пасажиро- та вантажопотоків між окремими районами; 
розподіл вантажів, які перевозяться за видами та галузями гос-
подарства; дальність перевезень; швидкість доставки пасажирів 
та вантажів до пунктів призначення; регулярність руху. Такі да-
ні необхідні для планування та систематичного спостереження 
за роботою автотранспортних підприємств з метою вчасного 
усунення недоліків у їх роботі. Найважливіше завдання статис-
тики транспорту є обслуговування планування та управління 
процесами перевезень. 

Матеріали статистики перевезень використовують для вста-
новлення питомої ваги автомобільного транспорту у транспорт-
ному балансі країни та обчислення синтетичних показників, які 
характеризують участь автомобільного транспорту у створенні 
сукупного суспільного продукту і національного доходу держа-
ви.  
 

8.2. Статистичне спостереження і форми його організації  
на автомобільному транспорті 

 
Сьогодні особливого значення набуває необхідність удоско-

налення теорії та практики статистики автомобільного транспо-
рту, зокрема, удосконалення системи статистичних показників, 
які характеризують ефективність та якість роботи автотранспор-
ту та транспортної системи у цілому. Потрібні теоретична роз-
робка та впровадження у практику системи показників для но-
вих видів транспорту. Статистичні дані наводяться у вигляді 
взаємопов’язаних показників з групуванням за територіальними, 
економічними, експлуатаційними і технічними ознаками, що 
дозволяє аналізувати рівень розвитку автотранспорту. Основ-
ною формою отримання первісних даних є неперервна поточна 
реєстрація, а у окремих випадках – перепис (рухомого складу, 
палива та ін.) і спеціальні дослідження (доставки вантажів). Ста-
тистика автотранспорту поділяється на статистику вантажних 
автомобільних перевезень та статистику пасажирських автобус-
них перевезень. 

До системи показників статистики вантажного автомобі-

льного транспорту включено показники обсягів перевезених 
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вантажів на комерційній основі та для власних потреб; показни-
ки обсягів перевезених вантажів за номенклатурою. До системи 
показників статистики пасажирського автомобільного транс-

порту включені показники кількості перевезених пасажирів (у 
тому числі маршрутними автобусами: платних і безплатних) та 
за видами сполучення [18, с. 19].  

Методологічні положення транспортної ґрунтуються на нор-
мах Господарського кодексу України, Цивільного кодексу Укра-
їни, законів України «Про інформацію», «Про державну статис-
тику», «Про автомобільний транспорт», «Про державну реєст-
рацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», постано-
ви Кабінету Міністрів України від 22.01.1996 р. № 118 «Про за-
твердження Положення про Єдиний державний реєстр підпри-
ємств та організацій України» (у редакції постанови Кабінету 
Міністрів України від 22.06.2005 р. № 499), наказу Держкомста-
ту від 29.12.2009 р. № 498 «Про затвердження структури плану 
статистичного спостереження та глосарія до нього». 

Збір масових даних про роботу автомобільного транспорту 
здійснюється в двох організаційних формах: у формі надання 
державної статистичної звітності і у формі спеціально організо-
ваних статистичних спостережень. 

При організації державних статистичних спостережень ви-
вчається робота різних видів автомобілів, види транспортного 
сполучення та види палива, на якому експлуатували транспортні 
засоби. 

1. Види автомобілів: 
- вантажні автомобілі; 
- пасажирські автобуси; 
- пасажирські легкові автомобілі; 
- спеціальні легкові автомобілі; 
- спеціальні нелегкові автомобілі. 
2. Види транспортного сполучення перевезення вантажів: 
- внутрішнє (у межах України); 
- міжнародне. 
3. Види транспортного сполучення перевезення пасажирів: 
- міське; 
- із міського – в обласному (республіканському) центрі; 
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- приміське; 
- міжміське; 
- міжнародне. 
4. Види палива на експлуатацію автомобілів: 
- бензин; 
- дизельне паливо; 
- газ зріджений; 
- газ стиснений. 
Звітність подають вищим організаціям і органам Державної 

служби статистики України у порядку, встановленому Держав-
ною службою статистики України щодо кожної форми. 

Статистична звітність – це спеціально розроблені та за-
тверджені Державною службою статистики України типові та 
спеціалізовані форми, у які заносять дані про діяльність звітних 
одиниць. Державна служба статистики України затверджує та-
бель звітності, а саме, список форм звітності, обов’язкових для 
пред’явлення кожної категорії звітних одиниць, а також порядок 
пред’явлення і термін відправлення поточних і річних звітів. 

Звітність дозволяє отримати за визначений період (місяць, 
квартал, рік) або на певну дату відомості для контролю вико-
нання планових завдань та аналізу діяльності звітної одиниці.  

На транспорті статистична звітність поділяється на державну 
і відомчу. Державна статистична звітність подається в органи 
державної статистики та у вищестоящу організацію. Відомча 
звітність подається тільки у вищестоящі органи транспорту. Зві-
тність може бути річної, квартальної, місячної або більш частої 
періодичності (добової, декадної). Звітність представляють всі 
звітні одиниці до органів державної статистики, а також в інші 
органи адміністративного підпорядкування. 

Звітна одиниця – це  господарююча одиниця, в межах якої 
відбувається підсумовування даних первинного обліку для 
отримання узагальненого вираження результатів у цілому. На 
автомобільному транспорті звітної одиницею є підприємства, 
які здійснюють підприємницьку діяльність, є юридичними осо-
бами за законодавством України незалежно від форми власності 
та включені до єдиного державного реєстру підприємств. 

Інструментарієм для проведення державних статистичних 
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спостережень є: 
1) щодо діяльності суб’єктів господарювання, що експлуату-

ють автомобільний транспорт: 
- форма № 2-тр (річна) «Звіт про роботу автотранспорту»; 
- Інструкція щодо її заповнення; 
2) щодо діяльності суб’єктів господарювання, які здійснюють 

комерційні перевезення вантажів і пасажирів автомобільним 
транспортом: 

- форма № 51-авто (місячна) «Звіт про перевезення вантажів 
та пасажирів автомобільним транспортом»; 

- Інструкція щодо її заповнення; 
- форма № 31-авто (квартальна) «Звіт про перевезення авто-

мобільним транспортом вантажів за видами вантажів та пасажи-
рів за видами сполучення»; 

3) щодо діяльності фізичних осіб-підприємців автомобільно-
го транспорту: 

- форма № 51-вант (раз на півроку) «Обстеження вантажних 
автомобільних перевезень, що здійснюються фізичними особа-
ми-підприємцями на комерційній основі»; 

- форма № 51-пас (тижнева) (раз на півроку) «Обстеження фі-
зичної особи-підприємця, що здійснює пасажирські автопереве-
зення на маршруті». 

Первинними документами, інформація яких міститься у зві-
тах за формами № 2-тр (річна), № 51-авто (місячна), № 31-авто 
(квартальна), № 51-вант (раз на півроку), № 51-пас (тижнева) 
(раз на півроку), є: 

- товарно-транспортна накладна (уніфікована та спеціалізо-
вані),  

- білетно-обліковий лист № 11-АП для міських та приміських 
маршрутних перевезень пасажирів; 

- білетно-обліковий лист № 12-АП для міжміських маршрут-
них перевезень пасажирів; 

затверджений наказом Міністерства транспорту України від 
23.04.1996 р. № 133; 

- дорожній лист автобуса в міжнародному сполученні (типо-
ва форма № 03-АП); 
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- квитково-касовий лист № 12-АП для регулярних міжнарод-
них перевезень пасажирів, 

затверджені наказом Міністерства транспорту та зв’язку 
України від 01.12.2006 р. № 1133, зареєстрованим у Міністерст-
ві юстиції України 20.12.2006 р. за № 1333/13207; 

- укладені відповідно до чинного законодавства договори між 
фізичною особою-підприємцем (перевізником) і юридичною або 
фізичною особою (замовником або посередником) про переве-
зення вантажів (письмово чи усно); 

- укладені відповідно до чинного законодавства договори між 
фізичною особою-підприємцем (перевізником) або посередни-
ком і держадміністраціями усіх рівнів про перевезення пасажи-
рів на маршруті; 

- накладні, розрахункові книжки і квитанції з продажу тало-
нів та проїзних квитків, щомісячні відомості реалізації проїзних 
квитків;  

- копії наказів про використання коефіцієнта співвідношення 
кількості безплатно перевезених пасажирів до платних. 

Державні статистичні спостереження зі статистики автомобі-
льного транспорту проводяться за затвердженим інструментарі-
єм.  

Форма державного статистичного спостереження № 2-тр (рі-
чна) складається з двох розділів (Додаток 1). Спостереження 
проводиться за роботою різних видів автомобілів, крім того, за 
роботою вантажних автомобілів – окремо на комерційних пере-
везеннях та для власних потреб. У перший розділ включено по-
казники щодо наявності рухомого складу, часу в наряді, загаль-
ного пробігу (у тому числі з вантажем (пасажирами, платний)), 
пробігу, виконаного автомобілями на різних видах палива, обся-
гів перевезених вантажів (пасажирів), вантажообороту (пасажи-
рообороту) (з них (нього) у міжнародному сполученні). Показ-
ники «наявність автомобілів у господарстві на кінець року (вла-
сних та орендованих)», «з них орендованих» першого розділу – 
станом на кінець року, усі інші – за рік. Другий розділ уключає 
показники щодо витрат різних видів палива на експлуатацію 
автомобілів за видами. 

Форма державного статистичного спостереження № 31-авто 
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(квартальна) складається з двох розділів (Додаток 2). У перший 
розділ включено показники щодо вантажних перевезень: ванта-
жооборот і обсяги перевезених вантажів за видами вантажів      
(з них у міжнародному сполученні). Другий розділ включає по-
казники щодо обсягів перевезення пасажирів, пасажирообороту 
за видами сполучення, з міських перевезень окремо виділяються 
перевезення в обласному (республіканському центрі), маршрут-
ними автобусами (у тому числі платні та безплатні). 

Форма державного статистичного спостереження № 51-авто 
(місячна) містить показники обсягів перевезених вантажів, ван-
тажообороту; перевезених пасажирів, пасажирообороту, з яких 
окремо виділяються маршрутні пасажирські перевезення (Дода-
ток 3). 

Форма державного статистичного спостереження № 51-вант 
(раз на півроку) містить показники обсягів перевезених ванта-
жів, відстані перевезень та назви вантажу за днями тижня. 

Форма державного статистичного спостереження № 51-пас 
(тижнева) (раз на півроку) містить показники за днями тижня 
щодо обсягів перевезених пасажирів (у тому числі платних та 
безплатних), загальної пасажиромісткості автобусів за видами 
сполучення. 

Інструментарій для проведення державних статистичних спо-
стережень зі статистики автомобільного транспорту розміщено 
на веб-сайті Державної служби статистики України. Терміни 
проведення державних статистичних спостережень визначають-
ся щорічним планом державних статистичних спостережень, що 
затверджується нормативно-правовим актом Кабінету Міністрів 
України. 

Формування сукупності звітних одиниць державного статис-
тичного спостереження щодо діяльності суб’єктів господарю-
вання, які здійснюють комерційні перевезення вантажів і паса-
жирів автомобільним транспортом, виконують органи держав-
ної статистики на центральному рівні щорічно. Джерелами ін-
формації для формування сукупності звітних одиниць є: 

- реєстр статистичних одиниць (РСО); 
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- перелік респондентів за формами № 31-авто (квартальна) 
або № 51-авто (місячна) за ІІІ квартал або 10 місяців поточного 
року; 

- перелік нових звітних одиниць, що утворилися у звітному 
періоді та не були включені до сукупності у попередньому пері-
оді; 

- перелік звітних одиниць, що ліквідовані протягом звітного 
періоду та були включені до сукупності у попередньому періоді. 

Після відбору одиниць за РСО здійснюється співставлення та 
відповідне уточнення інформації з переліком підприємств за 
формами № 31-авто (квартальна) або № 51-авто (місячна) та фо-
рмується сукупність звітних одиниць, які будуть безпосередньо 
охоплені державним статистичним спостереженням щодо діяль-
ності суб’єктів господарювання, які здійснюють комерційні пе-
ревезення вантажів і пасажирів автомобільним транспортом. 

Державне статистичне спостереження щодо діяльності 
суб’єктів господарювання, які здійснюють комерційні переве-
зення вантажів і пасажирів автомобільним транспортом є су-
цільними, тому генеральна сукупність у повному обсязі стано-
вить список звітних одиниць цього спостереження. 

Сукупність звітних одиниць державного статистичного спо-
стереження щодо діяльності суб’єктів господарювання, які здій-
снюють комерційні перевезення вантажів і пасажирів автомобі-
льним транспортом узгоджується із сукупністю за формою дер-
жавного статистичного спостереження № 2-тр (річна). 

До генеральної сукупності звітних одиниць державного ста-
тистичного спостереження щодо діяльності суб’єктів господа-
рювання, які здійснюють комерційні перевезення вантажів і па-
сажирів автомобільним транспортом включають одиниці держа-
вного статистичного спостереження, які мають ідентифікаційні 
та класифікаційні ознаки (табл. 8.1). 
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Таблиця 8.1 
Критерії формування генеральної сукупності 

№  

з/п 

Критерії  

формування генеральної 

сукупності 

Класифікації 
Ознака критеріїв  

формування 

1. Інституційний сектор 
економіки 

КІСЕ S.11 Нефінансові корпора-
ції 

2. Тип статистичної оди-
ниці 

Довідник 
типів статис-
тичних оди-

ниць 

4 (місцева одиниця) 

3. Організаційно-правова 
форма господарювання 

КОПФГ 100 Підприємства,  
200 Господарські товарист-

ва,  
300 Кооперативи, 500 Об'є-

днання підприємств, 600 
Відокремлені підрозділи 

без статусу юридичної осо-
би 

4. Вид економічної діяль-
ності  

КВЕД 49.31 Пасажирський назем-
ний транспорт міського та 
приміського сполучення 

49.39 Інший пасажирський 
наземний транспорт, не 

визначений у інших умовах 
49.41 Вантажний автомобі-

льний транспорт 
49.42 Надання послуг пере-

везення речей (переїзду) 
5. Територіальні одиниці КОАТУУ відповідно до адміністрати-

вно-територіального уст-
рою 

6. Розмір підприємства    Довідник 
ознак розміру 
підприємств 

усі 

7. Ознака економічної 
діяльності 

× активне 
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Однак статистична звітність не може задовольнити всіх різ-
номанітних потреб у статистичних відомостях. Вона виявляєть-
ся недостатньою при вивченні закономірностей явищ і процесів 
виробничої діяльності, для вираження залежності її результатів 
від тих чи інших факторів. Тому зберігається необхідність у 
спеціально організованих статистичних спостереженнях.  

Спеціально організованим статистичним спостереженням 
називається таке спостереження, яке проводиться із спеціаль-
ною метою на якусь дату для отримання інформації, котру, в 
силу певних причин, не можна зібрати із звітів, або для перевір-
ки та уточнення даних звітності [18, с. 15]. 

За повнотою охоплення спостереженням досліджуваного 
об’єкта розрізняють два його види: а) суцільне; б) несуцільне. 

Суцільним називається таке спостереження, при якому об-
стеженню та реєстрації підлягають всі без винятку одиниці дос-
ліджуваної сукупності. 

Несуцільним називається таке спостереження, при якому 
обстеженню та реєстрації підлягають не всі одиниці досліджу-
ваної сукупності, а лише певна їх частина. 

Несуцільні спостереження мають ту перевагу перед суціль-
ним, що вони вимагають значно менше затрат сил і засобів, до-
зволяють застосувати докладнішу програму і досконаліший спо-
сіб обліку фактів, швидше підводити підсумки обстеження і, 
отже, підвищують оперативність статистичних матеріалів. 

В багатьох випадках несуцільне спостереження є єдино мож-
ливим способом дослідження статистичної сукупності. 

Несуцільні спостереження у статистиці суттєво доповнюють 
основні матеріали, отримані в результаті суцільних спостере-
жень. 

В практиці статистичної роботи застосовують наступні види 
несуцільного спостереження: 1) вибіркове спостереження;        
2) монографічне спостереження; 3) метод основного масиву;    
4) анкетне. 

Вибірковим називається таке спостереження, при якому вся 
сукупність фактів характеризується за деякою її частиною, віді-
браною випадково [18, с. 15]. В його основні лежить випадковий 
відбір одиниць для обстеження, що гарантує незалежність ре-
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зультатів вибірки від волі осіб, які її проводять і не допускає 
тенденційних помилок. 

Монографічне спостереження являє собою детальне ви-
вчення та опис окремого об’єкта або невеликої їх кількості за 
розширеною програмою [18, с. 16]. Таке спостереження прово-
диться з метою виявлення певних тенденцій і закономірностей 
розвитку явища або для вивчення і розповсюдження передового 
досвіду окремих підприємств, організацій і установ. Воно також 
використовується для виявлення недоліків в роботі окремих пі-
дприємств з метою їх усунення і недопущення в майбутньому. 

Метод основного масиву полягає в тому, що з усієї сукуп-
ності одиниць спостереженню підлягає переважна їх частина, в 
яку, як правило, потрапляють найбільш суттєві і крупні одиниці 
досліджуваної сукупності [18, с. 17]. Взяті разом, вони мають 
значну питому вагу в сукупності за однією чи декількома осно-
вними для даного дослідження ознаками. 

Анкетне спостереження ґрунтується на принципі доброві-
льного заповнення адресатами надісланих або розданих їм спе-
ціальних анкет з метою отримання необхідної для дослідження 
інформації. Недоліком анкетного спостереження є те, що пере-
вірити достовірність зібраного матеріалу досить складно або 
неможливо. 

Його застосовують у випадках, коли не вимагається висока 
точність інформації, а лише наближені її характеристики. 

За часом проведення статистичне спостереження поділяють 
на: а) поточне; б) періодичне; в) одноразове. 

Поточним називається таке спостереження, яке ведеться си-
стематично при безперервній реєстрації фактів в міру їх виник-
нення. 

Періодичним називається таке спостереження, яке повторю-
ється через певні, заздалегідь установлені, рівні проміжки часу. 
Такі спостереження, як правило, характеризують стан явища на 
певний момент часу. Наприклад, щорічний перепис худоби ста-
ном на 1 січня, облік чисельності працівників, товарних запасів, 
залишків матеріальних цінностей на 1 число кожного місяця 
тощо. 
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Одноразовим називається таке спостереження, яке прово-
диться в міру потреби один раз або час від часу, без дотримання 
точної періодичності (переписи виробничого устаткування, пе-
реписи багаторічних плодово-ягідних насаджень та ін.). 

За способом збирання статистичних даних розрізняють:      
а) безпосереднє спостереження; б) документальне спостережен-
ня; в) опитування. 

Безпосереднім називається таке спостереження, при якому 
самі реєстратори збирають потрібні дані шляхом особистих за-
мірювань, зважувань і підрахунків одиниць об’єкта і на цій ос-
нові проводять записи у формулярі спостереження. 

Документальним називається таке спостереження, при яко-
му потрібні дані збирають і записують у формуляри на підставі 
використання різної документації. 

Опитування – це таке спостереження, при якому відповіді 
на питання записують зі слів опитуваної особи. Так проводять 
перепис населення. 

Спеціально організовані статистичні спостереження здійс-
нюються на транспорті у вигляді переписів, одноразових обліків 
та спеціальних обстежень. Вони дозволяють зібрати додатковий 
матеріал для потреб державного регулювання, оперативного ке-
рівництва підприємством, вивчення закономірностей розвитку 
економіки і ринку транспортних услуг. Прикладами такої форми 
спостереження можуть служити спеціальні обстеження пасажи-
ропотоків на автобусних маршрутах та інтенсивності руху на 
автомобільних дорогах. Обстеження пасажиропотоків дають 
необхідний матеріал для планування пасажирських перевезень у 
містах і районах; показники, що відображають інтенсивність 
руху на автомобільних дорогах, необхідні при розробці проектів 
будівництва та реконструкції доріг. На автотранспортних підп-
риємствах проводяться обстеження для виявлення факторів зро-
стання продуктивності праці.  

 
Питання контролю знань студентів 

 
1. Що являє собою дисципліна «Транспортна статистика»? 
2. Назвіть предмет, об’єкт, метод вивчення дисципліни. 
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3. Назвіть завдання вивчення дисципліни. 
4. Як організовується статистичне дослідження автотранспорту 
в Україні? 
5. Назвіть основні форми статистичного спостереження. 
6. Які існують види статистичного спостереження? 
7. Які існують способи збирання статистичних даних? 
8. Що таке суцільне і несуцільне статистичне спостереження? 
9. Які помилки виникають у ході статистичного спостереження? 
10. Назвіть способи контролю за одержаними статистичними 
даними. 
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Розділ 9. Статистика рухомого складу 
 

9.1. Облік наявності та складу автомобільного парку 
 

Автомобільний парк – найважливіша частина основних фон-
дів, призначена для безпосереднього здійснення транспортного 
процесу. На автотранспортному підприємстві здійснюють облік 
чисельності автомобільного парку, облік його технічного стану 
та використання. 

Автомобілі і причепи, що числяться на балансі підприємства, 
незалежно від їх технічного стану, складають списковий (інвен-
тарний) склад. Їх кількість за типами та марками на кінець міся-
ця відображають у звітності на основі табеля обліку автопарку. 
Табель обліку автопарку ведеться по кожній автоколоні. Для 
заповнення табеля використовують добові відомості трьох ви-
дів: а) випуск автомобілів на лінію; б) передача автомобілів на 
технічне обслуговування та ремонт; в) закінчення технічного 
обслуговування та ремонту. На кінець місяця для кожного авто-
мобіля по марках автомобілів, по автоколонах, по усьому парку 
підраховують загальну кількість автомобіле-днів на підприємст-
ві із виділенням загальної кількості автомобіле-днів експлуатації 
і автомобіле-днів простою. 

Оскільки списковий склад автомобілів постійно змінюється, 
то визначають середньоспискову кількість автомобілів  

(9.1)                                             ,
кД

АД
А
∑=  

де АД – загальна кількість автомобіле-днів перебування на підп-
риємстві;  
Дк – кількість календарних днів у звітному періоді. 
Середньоспискова кількість автомобілів за квартал і рік може 

бути розрахована за даними середньоспискової чисельності за 
кожний місяць як середня арифметична, зважена за кількістю 
календарних днів кожного місяця. 

Склад автомобільного парку підприємства характеризується 
наявністю вантажних автомобілів і причепів різних марок з різ-
ною вантажопідйомністю, автобусів, що мають різну місткість. 
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Для характеристики автомобільного парку у статистичній звіт-
ності передбачені показники, що відображають наявність парку 
і його особливості. По парку вантажних автомобілів визнача-
ють: 

а) автомобіле-тонно-дні на підприємстві  
(∑АТД): ∑АТД=∑АД⋅ qа,                       (9.2) 

де ∑АД – сума кількості автомобіле-днів на підприємстві по ко-
жній марці автомобіля;  
qа – номінальна вантажопідйомність автомобіля даної марки, 
тонн; 
б) автомобіле-тонно-дні роботи 

(∑АТДр): ∑АТДр=∑АДр⋅ qа,                     (9.3) 
де ∑АДр – сума кількості автомобіле-днів роботи по кожній ма-

рці автомобіля.  
На основі цих показників визначають середню вантажопід-

йомність спискового і працюючого автомобіля 

9.4) (                                    ,                    ,
∑
∑

∑
∑ ⋅

=
⋅

=
р

aр

р

а

і
АД

qАД
q

АД

qАД
q  

де 
і

q – середня вантажопідйомність спискового автомобіля, 

тонн; 

 
р

q – середня вантажопідйомність працюючого автомобіля, 

тонн. 
Аналогічні показники обчислюють по парку причепів: при-

чепо-тонно-дні на підприємстві, причепо-тонно-дні роботи, се-
редня вантажопідйомність спискового та працюючого причепа. 
По парку автобусів визначають: автомобіле-місце-дні роботи, 
середня місткість спискового автобуса, середня місткість пра-
цюючого автобуса. 

 
9.2. Показники технічного стану автомобільного парку 

 
Від технічного стану автомобільного парку залежить випуск 

автомобілів на лінію. Технічний стан автомобільного парку ха-
рактеризують такі показники: 
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1. Коефіцієнт технічної готовності автомобілів визначають 
за формулою 

(9.5)                                            ,т
т ∑
∑=

АД

АД
α  

де ∑АДт – загальна кількість автомобіле-днів у технічно справ-
ному стані.  
Загальна кількість автомобіле-днів у технічно справному 

стані складається із кількості автомобіле-днів роботи та кількос-
ті автомобіле-днів простою у технічно справному стані. 

1. Показник виконання норм простою у капітальному ремо-

нті: 

(9.6)                                        ,
∑
∑

⋅
=

крк

к

к
НN

АД
α  

де ∑АДк – загальна кількість автомобіле-днів простою по кожній 
марці автомобіля у капітальному ремонті;  
Nк – кількість виконаних капітальних ремонтів по кожній ма-
рці автомобіля;  
Нкр – норма простою у капітальному ремонті по марках авто-
мобіля, днів. 
3. Показник загального пробігу автомобіля βп – пробіг авто-

мобіля з початку експлуатації і після останнього капітального 
ремонту. Його фіксують у картці з обліку роботи автомобіля 
наростаючим підсумком. 

4. Показник виконання норм міжремонтного пробігу до ка-

пітального ремонту 

(9.7)                                          ,
∑
∑

⋅
=

пра

к

к
НN

і
β  

де ∑βк – загальна величина фактичного пробігу автомобілів, по-
ставлених у ремонт з початку експлуатації до першого капі-
тального ремонту (або між капітальними ремонтами);  
Nа – кількість автомобілів по марках, поставлених у ремонт;  
Нпр – норма пробігу до капітального ремонту по марках авто-
мобілів. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 92

9.3. Показники використання автомобільного парку 
 

Ефективне використання автомобільного парку – один із 
найважливіших факторів зростання обсягу транспортної роботи 
та зниження її собівартості. При характеристиці використання 
рухомого складу застосовують систему екстенсивних, інтенсив-
них та інтегральних показників.  

До показників екстенсивного використання (використання у 
часі) відносять: коефіцієнт випуску автомобілів на лінію, серед-
ньодобову тривалість перебування автомобіля у наряді, коефіці-
єнт використання часу у наряді. 

До показників інтенсивного використання автомобілів нале-
жать: коефіцієнт використання вантажопідйомності (пасажиро-
місткості), середня комерційна та технічна швидкості, коефіці-
єнт використання пробігу. 

До інтегральних або синтетичних показників використання 
автомобілів належать показники продуктивності автомобілів. 
Причому, для вантажних автомобілів визначають продуктив-
ність (середній виробіток) у тонно-км на: одну автомобіле-тонну 
наряду, один автомобіле-тонно-день роботи, одну спискову ав-
томобіле-тонну. Для автобусів розраховують продуктивність у 
пасажиро-км на: одну автомобіле-місце-годину наряду, один 
автомобіле-місце-день роботи, одне спискове автомобіле-місце. 
Для автомобілів-таксі визначають продуктивність у гривнях до-
ходу (виручки) на: автомобіле-місце-годину наряду, автомобіле-
день роботи, списковий автомобіль.  
 

9.3.1. Техніко-експлуатаційні показники роботи  
вантажних автомобілів 

 
Аналіз техніко-експлуатаційних показників дозволяє виявити 

внутрішні резерви для покращання роботи АТП. До техніко-
експлуатаційних показників роботи вантажних автомобілів на-
лежать: 

1. Середньодобова тривалість перебування автомобіля у 

наряді  
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(9.8)                                    год., ,
∑
∑=

р
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н
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де ∑АТн – загальна кількість автомобіле-годин у наряді;  
∑АДр – загальна кількість автомобіле-днів роботи. 
2. Коефіцієнт використання часу у наряді, який застосову-

ють для виявлення резервів невикористаного часу 

(9.9)                                   ,
∑

∑ ∑∑ ++
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н

рнрух
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ttt
k  

де ∑tрух – час руху автомобіля, год.;  
tн – час навантаження автомобіля, год.;  
tр – час розвантаження автомобіля, год. 
3. Середня дальність їздки, яка характеризує середню вели-

чину пробігу автомобіля з вантажем, що припадає на кожну ви-
конану поїздку 

(9.10)                                                 , км ,
n

l
l в
в =  

де lв – пробіг автомобіля із вантажем, км;  
n – кількість здійснених поїздок. 
4. Середня відстань перевезення однієї тонни вантажу, яка 

характеризує середній пробіг вантажу у конкретних умовах екс-
плуатації 

(9.11)                                            км, ,
Q

Р
lm =  

де Р – вантажооборот, тонно-км;  
Q – загальна кількість перевезених тонн вантажу.  
5. Швидкість доставки вантажів, що є найважливішим які-

сним показником роботи автомобільного транспорту і характе-
ризується такими двома показниками: 

а) середня технічна швидкість руху автомобіля 

(9.12)                                             ,  км/год. ,
рух

т
t

L
v =  

де L – загальний пробіг, км;  
tрух – час автомобіля у русі, включаючи зупинки біля світло-
форів та шлагбаумів, год. 
б) середня комерційна (експлуатаційна) швидкість 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 94

(9.13)                                    . км/год. ,
∑

=
н

е
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L
v  

Комерційна швидкість є узагальнюючим показником, оскіль-
ки синтезує вплив головних елементів транспортного процесу 
(технічної швидкості, часу простою під навантаженням-
розвантаженням, середньої відстані перевезення, коефіцієнта 
використання пробігу) на швидкість доставки вантажів. 

6. Час простою під навантаженням-розвантаженням (tн-р) 

залежить від вантажопідйомності автомобіля і його типу, а та-
кож організації навантажувально-розвантажувальних робіт і ха-
рактеризується такими двома показниками: 

а) середній час простою під навантаженням-розвантажен-

ням, що припадає на одну поїздку 

(9.14)                                      год. ,
n
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рн
∑ ∑+=−  

б) середній час простою під навантаженням-розвантажен-

ням на одну тонну 

(9.15)                                   год. ,)(
Q

tt
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7. Коефіцієнт використання вантажопідйомності (γ) – ха-
рактеризує використання номінальної вантажопідйомності ав-
томобілів (причепів). Розрізняють статичний і динамічний кое-
фіцієнти:  

а) коефіцієнт статичного використання вантажопідйомно-

сті 

(9.16)                                        ,
∑
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де 
іq – середня вантажопідйомність спискового автомобіля, 

тонн. 
б) коефіцієнт динамічного використання вантажопідйомно-

сті 

(9.17)                                          ,
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де ∑Р – фактичний вантажооборот, тонно-км;  
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∑lв – пробіг автомобіля із вантажем, км. 
Динамічний коефіцієнт на відміну від статичного враховує, 

при яких їздках (ближніх, дальніх) краще використана вантажо-
підйомність. 

8. Для оцінки використання загального пробігу застосовують 
відносний показник – коефіцієнт використання пробігу 

(9.18)                                                   ,
∑
∑=

L

lвβ  

де ∑L – загальний пробіг, км. 
Даний показник дозволяє встановити співвідношення вироб-

ничих пробігів автомобілів із невиробничими (порожніми, ну-
льовими). 

9. Середньодобовий пробіг автомобіля визначається за фор-
мулою 

(9.19)                                             км ,
∑

=
р

д
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L
l  

де ∑АДр – загальна кількість автомобіле-днів роботи. 
10. Показники продуктивності автомобілів (W) – вимірюють 

у тонно-кілометрах на одну тонну вантажопідйомності автомо-
біля за одиницю часу: 1 автомобіле-тонно-годину наряду, 1 ав-
томобіле-день роботи, 1 спискову автомобіле-тонну. 

а) продуктивність на одну автомобіле-тонно-годину наряду 
Wт.год = ∑Р /∑АТГн ,                          (9.20) 

де ∑АТГн – загальна кількість автомобіле-тонно-годин наряду. 
б) продуктивність на один автомобіле-тонно-день роботи 

Wт.д = ∑Р /∑АТДр ,                              (9.21) 
де ∑АТДр – сума автомобіле-тонно-днів роботи. 

в) продуктивність на одну спискову автомобіле-тонну 
Wа.т=∑Р /∑та ,                                    (9.22) 

де ∑та – загальна кількість спискових автомобіле-тонн. 
 

9.3.2. Техніко-експлуатаційні показники роботи автобусів 
 

Для характеристики умов виконання автобусних перевезень 
обчислюють такі техніко-експлуатаційні показники роботи ру-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 96

хомого складу: 
1. Середньодобова тривалість перебування автобуса у наря-

ді (
нТ ). 

2. Середньодобовий пробіг автобуса (
дl ). 

Перші два показника обчислюються так же, як і для вантаж-
них автомобілів (формули (9.6), (9.19)). 

3. Середня швидкість сполучення  

сv = ∑lк /∑АТр ,                                   (9.23) 

де ∑lк – корисний пробіг, км;  
∑АТр – загальна кількість автомобіле-годин у русі. 
4. Коефіцієнт корисного пробігу 

(9.24)                                                            ,
∑
∑=

L

lкβ  

де ∑L – загальний пробіг, км. 
5. Коефіцієнт використання пасажиромісткості (коефіці-

єнт наповнення) визначають за формулою  

(9.25)                         , 
)(.. ∑

∑
∑
∑

⋅
==

паск

пас

ппас

пас

п
ql

Q

Q

Q
γ  

де Qпас – фактичний пасажирооборот у пасажиро-кілометрах;  
Qпас.п. – пасажирооборот при повному використанні місткості 
рухомого складу. Він визначається множенням середньої мі-

сткості спискового автомобіля (
пасq ) на корисний пробіг (lк). 

6. Показники продуктивності автобусів вимірюють у паса-
жиро-кілометрах на: одну автомобіле-місце-годину наряду, один 
автомобіле-місце-день роботи, одне спискове автомобіле-місце. 

7. Найважливішим якісним показником роботи автобусних 
підприємств є регулярність руху. Визначають відсоток регуляр-

ності руху – співвідношення кількості рейсів без порушення ро-
зкладу до загальної кількості рейсів. 

 
9.3.3. Показники таксомоторних перевезень, 

їх узагальнення та аналіз 
 

Таксомоторні підприємства здійснюють як пасажирські, так і 
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вантажні перевезення. Первинним документом по обліку таксо-
моторних перевезень є подорожній лист автомобіля-таксі. Для 
таксі його заповнюють аналогічно як для вантажного автомобіля 
та автобуса. 

Із шляхового листа автомобіля-таксі визначають такі абсо-

лютні показники за кожен день роботи: автомобіле-години у 
наряді (АТн), автомобіле-години у простої (АТп), загальний про-
біг (L), платний пробіг (lп), кількість посадок (n), прибуток (П). 

Прибуток від здійснення таксомоторних перевезень  склада-
ється із: 

1) прибутку від платного пробігу, який визначають як добу-
ток кількості платних кілометрів на тариф за 1 км; 

2) прибутку від посадок (добуток кількості посадок на тариф 
за посадку); 

3) прибутку за платний простій, який дорівнює різниці між 
сумою загального прибутку і сумами виручки від платного про-
бігу та посадки. 

Таким чином, обсяг перевезень (у пасажирах або тоннах), ро-
змір пасажирообороту і вантажообороту по таксомоторних під-
приємствах не визначається, оскільки плата за користування та-
ксі, окрім маршрутних, здійснюється незалежно від кількості 
пасажирів або маси вантажу. 

Абсолютні показники, отримані на основі зведення даних 
подорожніх листів, використовують для визначення техніко-

експлуатаційних показників, які характеризують умови вико-
нання таксомоторних перевезень. До них належать: 

1. Середньодобова тривалість перебування автомобіля-

таксі у наряді (
нТ ). 

2. Середньодобовий пробіг таксі (
дl ). 

3. Середня комерційна швидкість ( еv ). 

Вищеперераховані показники обчислюють так же, як і для 
вантажних автомобілів та автобусів (формули (9.6), (9.11), 
(9.17)). 

4. Коефіцієнт платного пробігу характеризує частку платно-
го пробігу від загальної величини пробігу автомобілів-таксі 
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(9.26)                                              ,
∑
∑=

L

lпβ  

де ∑lп – оплачений пробіг за звітний період, км;  
∑L – загальний пробіг, км. 
5. Прибуток (виручка) на: одну автомобіле-годину роботи 

(П1аг), один списковий автомобіль (ПА): 
а) продуктивність на одну автомобіле-годину наряду 

П1аг = ∑П/ ∑АТн ,                                (9.27) 
де ∑П – загальна сума прибутку (виручки за звітний період); 

б) продуктивність на один автомобіле-день роботи 

П1ад = ∑П/ ∑АДр ,                                (9.28) 
де ∑АДр – загальна кількість автомобіле-днів роботи за звітний 

період; 
в) продуктивність на один списковий автомобіль 

ПА = ∑П/ ∑А ,                                         (9.29) 
де ∑А – середньоспискова кількість автомобілів-таксі у звітному 

періоді. 
 

Питання контролю знань студентів 
 

1. Що являє собою автомобільний парк? 
2. Як здійснюють облік автомобілів? 
3. Назвіть показники, що характеризують технічний стан авто-
парку. 
4. Назвіть показники, що характеризують використання рухомо-
го складу. 
5. Техніко-експлуатаційні показники роботи вантажних автомо-
білів. 
6. Техніко-експлуатаційні показники роботи автобусів. 
7. Показники таксомоторних перевезень, їх узагальнення та ана-
ліз. 
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Розділ 10. Статистика продукції підприємств  
автомобільного транспорту 

 
10.1. Поняття продукції підприємств автомобільного 
транспорту та завдання її статистичного дослідження 

 
Промислові підприємства автомобільного транспорту – це 

авторемонтні заводи і майстерні, станції технічного обслугову-
вання, шиноремонтні заводи і майстерні, заводи з виготовлення 
спеціального гаражного обладнання. Такі промислові підприєм-
ства служать для підтримання автомобільного парка у технічно 
справному стані. Продукція промислових підприємств – це ко-
рисний результат їх основної виробничої діяльності, яка полягає 
у виготовленні різних видів гаражного обладнання, фургонів, 
кузова та ін. 

Робота промислового характеру – це такий корисний ре-
зультат діяльності, який не має речової форми, але являє собою 
або відновлення споживчої вартості якого-небудь предмету, або 
збільшення її у предмета, створеного іншим підприємством. До 
робіт промислового характеру відносять капітальний та поточ-
ний ремонт автомобілів, причепів, агрегатів, виконання техніч-
них обслуговувань, окремі операції з часткової обробки матері-
алів і деталей по замовленнях зі сторони (нікелювання, шліфу-
вання), модернізація і ремонт виробничого обладнання. 

За ступенем готовності розрізняють три види продукції: 
1) готова продукція – це продукція, яка пройшла на даному 

підприємстві усі стадії обробки, відповідає державним стандар-
там або технічним вимогам, прийнята відділом технічного конт-
ролю підприємства, оформлена встановленими документами по 
здачі для прийому на склад. До готової продукції належать: від-
ремонтовані автомобілі та причепи, тара багаторазового викори-
стання, інструмент, оснащення; 

2) напівфабрикати – це така продукція, яка отримала доку-
ментальне підтвердження про готовність лише у межах окремо-
го цеху та призначена для подальшої обробки у інших цехах да-
ного підприємства. Наприклад, відремонтовані двигуни, приз-
начені для подальшого установлення на автомобіль у іншому 
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цеху підприємства; 
3) незавершене виробництво – це предмети праці, які ввійш-

ли у виробничий процес у будь-якому цеху, але не отримали 
закінченого вигляду у межах даного цеху. 

Основними завданнями статистичного дослідження продукції 
промислових підприємств є: 

1) облік продукції у натуральному, трудовому, умовному та 
вартісному вираженні, що дозволяє отримати підсумкові дані 
про її випуск; 

2) аналіз виконання плану за обсягом продукції, вивчення 
динаміки випуску; 

3) контроль за виконанням плану по асортименту продукції; 
4) аналіз ритмічності виробництва, випуску і реалізації та 

якості продукції. 
 

10.2. Статистика обліку продукції 
 

Облік продукції здійснюють у натуральному, трудовому, 
умовному та вартісному вираженні. Облік продукції у натура-

льному виразі – це облік кількості кожного виду виробів, які 
випускаються, облік робіт промислового характеру і напівфаб-
рикатів у фізичних одиницях.  

При обліку продукції у трудовому виразі обсяг виробленої 
продукції визначають у нормативних людино-годинах, тобто це 
кількість праці, яка необхідна для виготовлення даної продукції 
згідно з діючими нормами. Для цього кількість одиниць продук-
ції кожного виду у натуральному виразі множать на нормативну 
трудомісткість одиниці, потім добутки сумують. Отриманий 
показник правильніше називати показником обсягу виробничої 
роботи, а не обсягу продукції. 

Сутність метода умовних вимірників полягає у тому, що кі-
лькість різноманітних видів продукції за допомогою коефіцієн-
тів переводу виражають в умовних одиницях. Коефіцієнти пере-
воду визначають на основі співвідношення трудомісткості різ-
них видів продукції. 

Узагальнюючими показниками, які характеризують обсяг 
усієї виробничої продукції підприємства, є вартісні показники: 
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валовий оборот, валова продукція, товарна продукція, нормати-
вна чиста продукція.  

Валовий оборот (ВО) являє собою обсяг сукупної продукції у 
вартісному виразі усіх промислово-виробничих цехів підприєм-
ства незалежно від подальшого призначення і використання. 
При розрахунку валового обороту допускають повторний облік, 
оскільки вартість продукції одного цеху при потраплянні на до-
робку у інший цех буде знову включена у вартість продукції і 
цього цеху. З огляду на це, валовий оборот не може слугувати 
показником обсягу продукції підприємства, його, в основному, 
використовують при внутрішньозаводському плануванні [19, с. 
32]. 

Валова продукція (ВП) являє собою кінцевий результат про-
мислово-виробничої діяльності підприємства за звітний період, 
тобто характеризує загальний обсяг виробленої продукції у вар-
тісному вираженні. У валову продукцію включають вартість 
продукції, призначеної до відпуску на сторону і для виробничо-
го споживання на самому підприємстві у наступні звітні періо-
ди. При цьому відпуском на сторону вважають відпуск продук-
ції за межі основної виробничої діяльності (іншим підприємст-
вам), своєму капітальному будівництву та своїм непромисловим 
підрозділам. Існує така послідовність обчислення ВП: готові 
вироби, напівфабрикати і роботи промислового характеру вра-
ховують за видами у натуральному виразі, потім за допомогою 
оптових цін їх переводять у вартісне вираження [19, с. 32]. 

Товарна продукція (ТП) – продукція, яка підготовлена до від-
пуску за межі основної діяльності підприємства. На відміну від 
валової продукції, у склад товарної продукції не входить проду-
кція, створена для задоволення власних потреб підприємства. 
Якщо продукція виготовлена із матеріалу замовника, то вартість 
цього матеріалу у ТП не включають. Досить часто величини ВП 
та ТП співпадають [19, с. 33]. 

Реалізована продукція (РП) – це така продукція, яка у даному 
періоді повністю оплачена споживачем, тобто коли кошти на-
дійшли на розрахунковий рахунок підприємства. РП вирахову-
ють у діючих оптових цінах [19, с. 33]. 

Нормативна чиста продукція (НЧП) – це обсяг виробництва, 
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що визначається за стабільними нормативами чистої продукції, 
які відображають суспільно необхідні затрати живої праці. Її 
перевага полягає у тому, що на її розмірі не відображаються 
зміни організаційної структури підприємства і вартості матеріа-
лу, закупівельних напівфабрикатів, що створює більш 
об’єктивні умови для оцінки і порівняння роботи підприємства. 
Тому показник НЧП застосовують для визначення фізичного 
обсягу виробництва, продуктивності праці, фондовіддачі [19, с. 
33]. 

Загальний обсяг нормативної чистої продукції визначають за 
формулою 

QНЧП =Σq⋅ Н,                                      (10.1) 
де q – випуск кожного елементу продукції у натуральних оди-

ницях;  
Н – норматив чистої продукції по кожному елементу. 
Норматив чистої продукції включає основну і додаткову за-

робітну плату усього промислово-виробничого персоналу у роз-
рахунку на одиницю продукції і нормативний прибуток. Тобто 
основою нормативів слугують затрати живої праці, розраховані 
за прогресивними нормами трудомісткості. 

 
10.3. Статистичне вивчення ритмічності роботи 

 
Організація ритмічної роботи підприємств є необхідною 

умовою підвищення ефективності виробництва і забезпечення 
нормальної роботи АТП. Лише за умови ритмічної роботи мож-
ливе досягнення ефективного використання виробничих потуж-
ностей, неухильного підвищення продуктивності праці, покра-
щання якості продукції, систематичного зниження собівартості. 

Поняття ритмічності роботи є комплексним, оскільки 
включає ритмічність випуску продукції і ритмічність її вироб-
ництва. 

Ритмічний випуск продукції означає постійне виконання та 
перевиконання плану-графіка випуску продукції при 
обов’язковому дотриманні передбаченого планом асортименту 
продукції. Ритмічне виробництво забезпечується на основі по-
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переднього розроблення графіка, що дає чіткий розподіл усього 
процесу виробництва у часі і просторі при раціональному вико-
ристанні усіх елементів виробництва. При ритмічному виробни-
цтві обсяг робіт у нормо-годинах за будь-який календарний пе-
ріод (зміна, доба, тиждень тощо) повинен бути рівним планово-
му або його перевищувати, із збереженням співвідношення між 
різними видами робіт. 

Порушення ритмічності виробництва викликає простій у ро-
бочому часі робітників, неповне використання обладнання, що 
призводить до: понадурочних робіт, зростанню втрат від браку 
продукції, підвищенню собівартості ремонту, невиконанню гра-
фіка випуску автомобілів із ремонту. Для контролю за ритмічні-
стю роботи диспетчерська служба підприємства веде журнали 
оперативного обліку випуску товарної продукції і обсягу вироб-
ництва у нормо-годинах. У журналі фіксують планові і фактичні 
дані про випуск продукції (або обсяг робіт), визначають відсот-
ки виконання плану за прийнятий при контролі відрізок часу, 
відсоток виконання при ритмічній роботі. 

 
10.4. Статистичне дослідження якості продукції і 

якості виробничої роботи 
 

Одночасно із обліком обсягу випуску продукції перед статис-
тикою постає завдання вивчення її якості. Основним показником 
якості продукції авторемонтних підприємств є виконання вста-
новлених норм міжремонтного пробігу автомобілями і агрега-
тами. Для підприємств по виробництву спеціального гаражного 
обладнання якість продукції може бути оцінено довговічністю 
або надійністю. Довговічність – строк служби до першого капі-
тального ремонту, надійність характеризується часом роботи 
обладнання до першої відмови. 

У випадку невиконання норми міжремонтного пробігу про-
водять технічну експертизу. При виявленні дефектів, що сталися 
з вини ремонтного підприємства, йому пред’являють реклама-
цію. Ремонтне підприємство веде облік кількості отриманих ре-
кламацій і додаткових затрат, пов’язаних із ліквідацією дефек-
тів. Такий облік рекламацій дозволяє робити висновки про змі-
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ни, які відбуваються у якості продукції ремонтного підприємст-
ва. Для характеристики змін у якості продукції обчислюють і 
зіставляють між собою відносні величини, які показують якість 
рекламацій, що припадають на 100 (1000) грн випуску товарної 
продукції. Окрім того, визначають розмір додаткових затрат, які 
припадають на одну рекламацію. Аналогічно пред’являються 
рекламації по гаражному обладнанню, яке не витримало строку 
експлуатації. 

Для характеристики якості виробничої роботи використову-
ють дані обліку браку та втрат від браку. Браком у виробництві 
слід вважати будь-яку деталь або виріб, які не відповідають тех-
нічним умовам або стандартам. Виникає брак через: порушення 
технологічної дисципліни, неполадки обладнання, вимірюваль-
них приладів, низьку якість матеріалу, недоліки організації пра-
ці. 

На підприємствах обчислюють абсолютні і відносні показни-
ки розміру браку і втрат від нього. Абсолютний розмір втрат від 
браку менше абсолютного розміру браку на: вартість кінцевого 
браку на ціну використання (здавання на металобрухт, продаж 
за зниженою ціною та ін.) та суми, утриманої із винуватців.  

Відносний розмір браку (b%) та втрат від нього (bL) визнача-
ють у відсотках. Для цього абсолютні показники співвідносять 
із повною собівартістю товарної продукції. 

Відносний розмір браку визначають за формулою 

(10.2)                                        %,100% ⋅=
ТП

А

S

Б
b  

де b% – відсоток браку, %;  
БА – абсолютний розмір браку, грн;  
SТП  – собівартість товарної продукції, грн. 
Відсоток втрат від браку визначають за формулою 

(10.3)                                     %,100⋅=
ТП

В
L

S

Б
b  

де БВ – сума втрат від браку, грн. 
Розрізняють брак непоправний і брак, який піддається випра-

вленню. Облік браку проводять у натуральному та вартісному 
вираженні.  
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Питання контролю знань студентів 
 

1. Дайте визначення промислового підприємства автомобіль-
ного транспорту.  

2. Що являє собою робота промислового характеру? 
3. Що являє собою продукція підприємств автотранспорту? 
4. Назвіть завдання статистичного дослідження продукції 

промислових підприємств. 
5. Які існують види продукції промислових підприємств ав-

тотранспорту? 
6. Як організовується статистика обліку продукції у натура-

льному, трудовому, умовному та вартісному вираженні?  
7. Статистичне вивчення ритмічності роботи автотранспорт-

них підприємств. 
8. Що таке якість продукції і як її досліджують? 
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Розділ 11. Статистика основних фондів автотранспортного  
підприємства 

 
11.1. Поняття основних фондів та завдання їх 

статистичного дослідження 
 

Важливим фактором підвищення економічної ефективності, 
покращення фінансового стану автотранспортних підприємств є 
раціональне використання фінансових ресурсів у вигляді основ-
ного та оборотного капіталу. 

Основний капітал – це частина фінансових ресурсів підпри-
ємства, що вкладені у виробничі об’єкти, які тривалий час та у 
незмінній натурально-речовій формі беруть участь у процесі 
виробництва, переносячи поступово свою вартість на продукцію 
по мірі зносу у вигляді амортизаційних відрахувань [8, с. 74]. До 
основного капіталу автомобільного транспорту належать: рухо-
мий склад, будівлі і споруди, силове та виробниче обладнання, 
інструменти, виробничий та господарський інвентар, а також 
інші засоби праці, строк служби яких не менше одного року. 

Значну частину основного капіталу складають основні засо-
би, котрі у натуральному вираженні мають назву «основні фон-
ди». 

Основні фонди визначають виробничу потужність підприєм-
ства, його технічну оснащеність, оскільки їх основу складають 
транспортні засоби, обладнання та споруди.  

Окрім того, до основного капіталу відносяться і нематеріаль-
ні елементи, котрі в обліку називаються «нематеріальні активи» 
(вартість інтелектуальної власності, ліцензії, патенти тощо). 

Раціональне використання основного капіталу забезпечує 
ріст продуктивності праці, зниження собівартості перевезень, а 
відповідно покращення фінансових результатів роботи автотра-
нспортних підприємств. 

Облік основного капіталу здійснює відділ бухгалтерського 
обліку підприємства. Бухгалтерський облік відображає у вартіс-
ному виразі обсяг і рух основних фондів.  

З метою управління основним капіталом автотранспортного 
підприємства статистика ставить перед собою більш широкі за-
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вдання, для рішення яких поряд з даними бухгалтерського облі-
ку використовуються дані оперативного обліку і спеціально ор-
ганізованих статистичних спостережень. Відповідно основними 
завданнями статистичного вивчення основних фондів є характе-
ристика обсягу та складу основних фондів, їх динаміки, техніч-
ного стану та використання, озброєності праці працівників ос-
новними фондами, вивчення технічного стану основних фондів, 
а також характеристика ефективності використання основного 
капіталу та його окремих елементів. 

 
11.2. Статистичне вивчення наявності та руху 

основного капіталу 
 

Кожний елемент основного капіталу має своє функціональне 
призначення у виробничому процесі, тому необхідна їх класифі-
кація.   

За функціональним призначенням основні фонди автомобі-
льного транспорту поділяють на виробничі та невиробничі. До 
виробничих основних фондів належать засоби праці, які прямо 
або опосередковано беруть участь у виконанні транспортного 
процесу і переносять свою вартість на здійснені перевезення. 
Невиробничі основні фонди використовують для задоволення 
культурно-побутових потреб робітників підприємств (житлові 
будівлі, об’єкти культури, охорони здоров’я тощо), їх створення 
відбувається за рахунок національного доходу [8, с. 75]. 

У свою чергу, виробничі основні фонди класифікуються за 
натурально-речовим складом на окремі групи, а саме: 

I. Будівлі – виробничі (гаражі, майстерні, цехи), адміністрати-
вно-управлінські, складські. 
II. Споруди – паливосховища, бензоколонки, накриття, естака-

ди, під’їзні шляхи, шосейні дороги, водонапірні башти, облад-
нані відкриті стоянки автомобілів. 
III. Передавальні пристрої – водопровідні мережі, електро-, те-
пломережі, газонафтопроводи. 
IV. Машини і обладнання, що включають наступні засоби пра-
ці: 

а) силові установки та обладнання – трансформатори, елект-
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роапарати, електромотори; 
б) робочі машини і обладнання – мийні машини, водомасло-

нагрівачі, вулично-каналізаційні апарати, станки, преси, крани, 
транспортери; 

в) вимірювальні і регулюючі прилади, пристрої і лабораторне 
обладнання – вимірювальні прилади, випробувальні стенди, 
пульти управління; 

г) обчислювальні машини – ЕОМ, цифрові прилади; 
д) інші машини і обладнання – засоби зв’язку тощо. 

V. Транспортні засоби – вантажні, легкові автомобілі, автобу-
си, спеціальні автомобілі, причепи, напівпричепи. 
VI. Інструменти загального призначення (механізовані та неме-
ханізовані знаряддя ручної праці) – електродрилі, гайковерти. 
VII. Виробничий інвентар і приладдя – робочі столи, верстаки, 

шафи виробничого призначення, стелажі, інвентарна тара. 
VIII. Господарський інвентар – меблі, сейфи та ін. 
IX. Інші основні фонди – технічні бібліотечні фонди та інші 
об’єкти, які не ввійшли у попередні групи. 

Для планування та обліку основного капіталу автотранспорт-
ного підприємства використовуються два види показників – на-
туральні та вартісні. Кількість різних видів ОФ обліковують у 
різних фізичних одиницях: вантажні автомобілі – кількістю 
одиниць та кількістю автомобіле-тонн, автобуси – кількістю 
одиниць і кількістю автомобіле-місць одночасної місткості. Уза-
гальнену кількісну характеристику обсягу усієї сукупності ос-
новних фондів отримують у вартісному виразі. 

Натуральні показники необхідні для вивчення кількісного та 
якісного складу основних фондів. Оцінка основних фондів за 
вартістю необхідна для правильного визначення загального об-
сягу основних фондів, їхньої структури, амортизаційних відра-
хувань, собівартості, а також ефективності та рентабельності 
виробництва.    

Вартісна оцінка може бути різною залежно від часу та стану. 
Залежно від часу розрізняють первісну і відновлювальну вар-
тість, залежно від стану – повну та залишкову. Таким чином, 
оцінка вартості ОФ може бути здійснена за допомогою таких 
чотирьох методів: 
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1). Повною первісною вартістю – це сума фактично сплаче-
на за об’єкт при його будівництві або придбанні із урахуванням 
затрат на  доставку і монтаж, а також додаткових затрат на роз-
ширення та модернізацію, які були здійснені у наступні періоди. 
За цією оцінкою ОФ зараховують на баланс підприємства. Таку 
оцінку використовують при визначенні суми амортизації. 

2). Залишковою первісною вартістю – являє собою оцінку із 
урахуванням зносу ОФ. Її обчислюють за повною первісною 
вартістю за мінусом суми зносу, що відповідає величині аморти-
заційних відрахувань на повне відновлення ОФ. 

3). Повною відновлювальною вартістю, яка відповідає сумі 
затрат, необхідних для придбання (включаючи доставку і мон-
таж) або будівництво нового об’єкту у період, коли здійснюють 
переоцінку. Вона може бути визначена при інвентаризації і пе-
реоцінці ОФ. Переоцінка ОФ дуже трудомістке завдання і 
пов’язана із великими затратами. 

4). Залишковою відновною вартістю – це повна відновлю-
вальна вартість за мінусом суми зносу по відновлювальній вар-
тості.  

Відновна вартість є найбільш придатною для визначення 
структури ОФ і розрахунку інших статистичних показників по 
основних фондах. Вона дозволяє привести усі ОФ до єдиних 
цін, що дає можливість їх зіставити, оскільки ОФ закупляли у 
різний час.  

У бухгалтерських балансах і статистичній звітності ОФ відо-
бражають за змішаною оцінкою: по відновній – уведені ОФ до 
останньої переоцінки і по первісній – уведені після неї. Таку 
змішану оцінку називають балансовою вартістю [11, с. 59]. 

Обсяг основних фондів підприємства постійно змінюється. 
Завдяки уведенню у дію нових будівель, споруд, надходжень 
рухомого складу обсяг ОФ зростає. Проте поряд із поповненням 
ОФ відбувається їх вибуття через фізичний і моральний знос, 
передачу іншим підприємствам та ін. За даними бухгалтерсько-
го обліку встановлюють балансову вартість ОФ на кінець кож-
ного кварталу. У річній бухгалтерської звітності (форма № 11) 
по кожній групі ОФ відображають наявність на початок звітного 
року за балансовою вартістю, надходження за рік (у тому числі 
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нові), вибуття за рік (у тому числі ліквідація), наявність на кі-
нець року, а також наявність на кінець року за балансовою вар-
тістю за мінусом зносу (залишкова балансова вартість). Наведе-
ні у звітності дані дозволяють вивчити динаміку обсягу ОФ, їх 
структуру. 

Динаміка ОФ характеризується абсолютним приростом (∆), 
темпом росту (φр), темпом приросту (∆φп), абсолютним значен-
ням одного відсотка приросту (а), коефіцієнтом оновлення (kОФ), 
коефіцієнтом вибуття (kВФ). 

Коефіцієнт оновлення (kОФ) показує, якою мірою ОФ були 
оновлені у звітному періоді. Він являє собою частку вартості 
нових, уведених у дію за звітний період ОФ у загальному підсу-
мку балансової вартості усіх ОФ на кінець звітного року.  

Коефіцієнт вибуття (kВФ) характеризує питому вагу ОФ, які 
вибули, і визначається як співвідношення балансової вартості 
ОФ, які вибули, до загальної балансової вартості ОФ на початок 
періоду. Для дослідження інтенсивності вибуття ОФ через знос 
та старість (ліквідацію) визначають коефіцієнт вибуття через 

ліквідацію ( ′
вk ), що являє собою співвідношення балансової вар-

тості ліквідованих ОФ за звітний період до балансової вартості 
усіх ОФ на початок періоду. 

Структура основних фондів на різних підприємствах суттєво 
відрізняється. Відмінність структури основних фондів АТП від 
підприємств промисловості полягає у тому, що найбільшу част-
ку займають транспортні засоби, а частка будівель і споруд є 
невеликою. 

 
11.3. Статистичне вивчення стану та 

використання основного капіталу 
 

Основним фактором, який фіксує зміну технічного стану ос-
новних фондів у часі, є фізичний та моральний знос. Фізичний 

знос залежить від тривалості та інтенсивності використання ОФ. 
Його визначають шляхом експертної оцінки фактичного зносу 
за допомогою інвентаризації. На практиці частіше використо-
вують спрощений спосіб, вважаючи, що фізичний знос відбува-
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ється пропорційно строку служби або обсягу роботи. Моральний 

знос відбувається внаслідок здешевлення виробництва діючих 
ОФ або в результаті впровадження нових, більш досконалих 
знарядь праці. 

За даними бухгалтерського обліку для характеристики стану 
ОФ часто визначають коефіцієнт зносу (kЗФ) та коефіцієнт при-
датності (kПФ).  

Коефіцієнт зносу основних фондів визначають за формулою 

(11.1)                                            ,
..вОб

ОФ

ЗФ
Ф

З
k =  

де ЗОФ – сума зносу основних фондів, грн;  
ФОб.в. – балансова вартість основних фондів, грн. 
Коефіцієнт придатності основних фондів визначають за фо-

рмулою 

(11.2)                                 .1
..

..
ЗФ

вОб

ОФвОб
ПФ k

Ф

ЗФ
k −=

−
=  

Коефіцієнти зносу та придатності ОФ є моментними показ-
никами, тобто характеризують стан ОФ на певну дату: на поча-
ток або кінець звітного періоду.  

Для характеристики використання основних фондів застосо-
вують такі показники: фондовіддача, фондоємність, коефіцієнт 
ефективності. 

Фондовіддача характеризує обсяг продукції, що припадає у 
середньому на 1 грн вартості ОФ. У якості показника продукції 
для АТП використовують загальний обсяг доходів, який ком-
плексно враховує увесь корисний результат роботи АТП; а для 
авторемонтних підприємств – нормативна чиста продукція або 
товарна продукція, обчислена у постійних цінах. Фондовіддачу 
визначають за формулою 

(11.3)                                                   ,
ОФ

Д
f =  

де Д – загальний обсяг доходів, грн;  

ОФ – середня вартість ОФ, обчислена за формулою середньої 

хронологічної, грн. 
Рівень фондовіддачі залежить від ступеню використання ОФ 
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за зміну, кількості змін роботи за день, тривалості звітного пері-
оду. Динаміка фондовіддачі характеризується індексом зміни 

фондовіддачі 

(11.4)                                            ,
0

1

f

f
І f =

 

де f1 , f0 – фондовіддача відповідно у поточному та минулому 
періодах, грн. 
Для визначення впливу ступеня використання ОФ на резуль-

тати роботи підприємства (обсяг доходів) може бути застосова-
ний послідовно-ланцюговий метод. Абсолютну зміну обсягу 
доходів у результаті зміни фондовіддачі (∆fД) та внаслідок зрос-
тання вартості основних фондів (

ДОФ∆ ) визначають за форму-

лою 
(11.5)           ,)(         ,)( 00101 fФФФФfff ООДООД ⋅−=∆⋅−=∆  

де 
0ОФ ,

1ОФ – середня вартість ОФ відповідно у минулому та по-

точному періодах (роках), грн. 
Абсолютну зміну обсягу доходів за рахунок дії обох вищена-

званих факторів визначають за формулою 
(11.6)                          ,

ДОД ФfД ∆+∆=∆  

Зміна фондовіддачі по галузі визначається за допомогою ін-

дексу змінного складу 

(11.7)                                    ,
0

1

f

f
І f =  

де 
1 ,0 ff – середня фондовіддача по галузі відповідно у базисно-

му та звітному роках. Ці показники визначаються, у свою 
чергу, так: 

(11.8)                           ,
Ф

P
    ,

Ф

P

О1

1
1

О0

0
0 ∑

∑
∑
∑ == ff  

Для виявлення фактору зміни рівня фондовіддачі по сукуп-
ності автотранспортних підприємств визначається індекс фон-

довіддачі фіксованого складу 

(11.9)                                        , 
10
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де d1 – питома вага підприємства у загальному обсязі основних 
засобів у звітному періоді. 
Для виявлення впливу фактора зміни розподілення основних 

засобів по підприємствах визначають індекс впливу структур-

них зрушень у обсязі основних засобів 

(11.10)                                   , 
00

10

∑
∑

⋅

⋅
=

df

df
І f

 

де d0 – питома вага підприємства у загальному обсязі основних 
засобів у базисному періоді. 
Окрім фондовіддачі для характеристики використання ОФ 

визначають її обернену величину – фондоємність. Фондоєм-
ність виражає вартість ОФ на 1 грн доходу. 

Рентабельність основних фондів визначають за формулою 

(11.11)                                       ,
ОФ

П
R =  

де П – сума отриманого за звітний період прибутку, грн. 
Ефективність виробництва великою мірою залежить від 

озброєності праці робітників. Фондоозброєність праці визнача-
ють за даними звітності на кінець року як співвідношення вар-
тості ОФ на кінець року до кількості робітників, які працюють у 
найбільш заповненій зміні. 

 
Питання контролю знань студентів 

 
1. Дайте визначення поняття «основні фонди». 
2. Склад та структура основних фондів. 
3. Як здійснюють оцінку стану основних фондів? 
4. Назвіть основні показники, що характеризують стан та рух 

основних фондів на автотранспортному підприємстві. 
5. Назвіть показники, які характеризують використання осно-

вних фондів на підприємстві автомобільного транспорту. 
6. Поняття фондоємності та фондовіддачі. Як їх визначають? 
7. Застосування індексного методу при розрахунку фондовід-

дачі по галузі та по групі підприємств. 
8. Як визначають рентабельність основних фондів? 
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Розділ 12. Статистика оборотного капіталу на підприємствах 
автотранспорту 

 
12.1. Статистичне вивчення оборотного капіталу  

підприємств автомобільного транспорту 
 

У системі заходів щодо підвищення ефективності роботи ав-
тотранспортного підприємства важливе місце займає питання 
раціонального використання оборотного капіталу та його окре-
мих елементів. Необхідною умовою успішної роботи автотранс-
портних підприємств є своєчасне забезпечення їх предметами 
праці – паливом, електроенергією, експлуатаційними та ремонт-
ними матеріалами і раціональне їх використання.  

Оборотний капітал – це фінансові ресурси, вкладені у 
об’єкти, використання яких здійснюється підприємством або у 
рамках одного виробничого циклу, або у рамках короткого ка-
лендарного періоду часу [11, с. 81].  

Склад оборотного капіталу представлено на рис. 12.1. 
 

Капітал у виробництві Капітал у обороті

Вироб-
ничі 

запаси

Малоцінні і 
швидкозно-
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предмети

Витрати 
майбутніх 
періодів

Дебітор-
ська 

заборго-
ваність

Фінан-
сові 

кошти

Коротко-
строкові 

фінансові 
вкладення

Інші 
оборотні 
активи

 
 

Рис. 12.1. Структура оборотного капіталу автотранспортного  
підприємства 

 
До складу оборотного капіталу входять: матеріально-речові 

елементи (виробничі запаси – запаси палива, експлуатаційних і 
ремонтних матеріалів; малоцінні і швидкозношувані предмети), 
короткострокові фінансові вкладення (облігації, цінні папери, 
надані позики, векселі, видані клієнтам), грошові засоби (у касі 
та на рахунку) і дебіторська заборгованість за виконані переве-
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зення та інші послуги, надані даним АТП. 
Поділ оборотного капіталу на нормований та ненормований 

пояснюється тим, що потреба у матеріальних ресурсах і величи-
на їх запасів визначається на основі техніко-економічних розра-
хунків. 

Джерелом утворення елементів оборотного капіталу є фінан-
сові ресурси, які складаються із власних коштів (статутний капі-
тал, спецфонди, прибуток) і залучених коштів (кредити банків, 
кредиторська заборгованість постачальникам). 

Основними завданнями статистичного вивчення оборотного 
капіталу є: 

- вивчення обсягу і складу оборотного капіталу; 
- характеристика динаміки обсягу оборотного капіталу з ви-

явленням факторів, що її визначають; 
- вивчення ефективності використання і ліквідності оборотно-

го капіталу; 
- контроль за своєчасним і комплексним забезпеченням АТП 

матеріальними ресурсами; 
- характеристика використання матеріальних ресурсів, визна-

чення їх економії або перевитрати. 
 

12.2. Статистика наявності та ефективності використання 
оборотного капіталу 

 
Наявність оборотного капіталу і його елементів, що є у роз-

порядженні підприємства, а також показники його структури 
можуть бути визначені як станом на певну дату, так і в серед-
ньому за звітний період. Середньорічна (піврічна, квартальна) 
вартість оборотного капіталу і його елементів визначається за 
даними бухгалтерського обліку за формулою середньої хроно-
логічної, як і по основному капіталу. У деяких випадках засто-
совується спрощений спосіб розрахунку середньої вартості обо-
ротного капіталу як пів-сума залишків на початок і кінець звіт-
ного періоду. 

Зміна обсягу оборотного капіталу і його елементів може бути 
охарактеризована загальними показниками динаміки (абсолют-
ний приріст, темпи росту і приросту, абсолютна величина 1% 
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приросту). Зміна залишків оборотного капіталу у цілому і по 
його окремих складових відбувається в результаті неперервного 
споживання запасів у процесі виробництва і їх відновлення для 
забезпечення неперервного виробничого процесу. 

Співвідношення оборотного капіталу у виконанні транспорт-
ної роботи і обігу має велике значення у забезпеченні грошови-
ми засобами виробничої програми. Дебіторська заборгованість 
займає помітну питому вагу у структурі оборотного капіталу 
АТП. Великий відсоток дебіторської заборгованості зумовлю-
ється недостатньо чіткою організацією обліку руху грошових 
засобів і слабо налагодженою системою договірних відносин. 
Тому на АТП варто проводити поточний контроль дебіторської 
заборгованості за строками її виникнення. 

Для характеристики використання оборотного капіталу підп-
риємства використовують такі показники: 

− коефіцієнт оборотності; 
− середня тривалість одного обороту у днях; 
− коефіцієнт закріплення оборотного капіталу. 
Коефіцієнт оборотності (або кількість оборотів за звітний 

період) характеризує кількість оборотів, що здійснюється кож-
ною вкладеною в оборотний капітал гривнею 

(12.1)                                        , разів ,
О

Д
kоб =  

де Д – загальний доход від виконаних робіт і послуг, грн;  
О – середній залишок оборотного капіталу, грн. 
Коефіцієнт оборотності для оборотного капіталу тотожний 

показнику капіталовіддачі для основного капіталу. 
Показник середньої тривалості одного обороту у днях 

(12.2)                                               ,
обk

T
t =  

де Т – тривалість періоду, за який визначається показник (мі-
сяць, квартал, рік) у днях. 
Коефіцієнт закріплення оборотного капіталу – це величина, 

яка обернена коефіцієнту оборотності; характеризує суму сере-
днього залишку оборотного капіталу, що припадає на 1 грн до-
ходу 
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(12.3)                                  .
1

  або  
об

зз
k

k
Д

О
k ==  

Показники оборотності оборотного капіталу обчислюють для 
порівняння з планом лише по нормованому оборотному капіта-
лу, а для порівняння у динаміці – по усьому оборотному капіта-
лу. Вони можуть бути розраховані як для усього оборотного ка-
піталу АТП у цілому, так і по окремих елементах поточних ак-
тивів зокрема. 

Аналізуючи використання оборотного капіталу, підприємст-
во повинно володіти інформацією, яким чином пришвидшення 
або уповільнення обороту коштів впливає на зміну їх загальної 
величини. Для цієї мети визначають суму оборотного капіталу, 
вивільнену із обороту (або додатково залучену у оборот) через 
зміну швидкості обороту. 

Зміна розміру середнього залишку оборотного капіталу ви-
значається індексом 

(12.4)                                         . 
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Ця модель дозволяє визначити абсолютну зміну середнього 
залишку оборотного капіталу за рахунок динаміки кожного фак-
тора, зокрема: 

а) за рахунок зміни коефіцієнта закріплення   
;)( 101

Дkk ЗЗ

k

О
з ⋅−=∆                                     (12.5) 

б) за рахунок зміни обсягу доходів  
.)(

001 З

Д

О kДД ⋅−=∆                                  (12.6) 

Коефіцієнт оборотності і коефіцієнт закріплення по групі пі-
дприємств являє собою середню зважену арифметичну 
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Середня тривалість одного обороту у днях визначається як 
середня гармонічна зважена 

(12.8)                                                .
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Ці середні показники по групі підприємств можна обчислю-
вати на основі загальних підсумків величин середніх залишків 
оборотного капіталу і загальної суми доходів від виконання ро-
біт та надання транспортних послуг.       

Характеризуючи стан оборотного капіталу, необхідно одно-
часно розглядати можливості підприємства виконувати свої ко-
роткострокові зобов’язання. Це пов’язано із рівнем ліквідності 
оборотного капіталу, який можна охарактеризувати такими кое-
фіцієнтами: 

- коефіцієнт покриття; 
- коефіцієнт критичної (швидкої) ліквідності; 
- коефіцієнт абсолютної ліквідності. 
Коефіцієнт покриття визначається як співвідношення вар-

тості усього оборотного капіталу і суми короткострокових зо-
бов’язань підприємства. До короткострокових зобов’язань від-
носяться розрахунки з кредиторами, короткострокові кредити 
банку, заборгованість робітникам по заробітній платі, векселі, 
які підлягають оплаті. 

Коефіцієнтом покриття називають також поточним відно-
шенням. Він показує платоспроможність підприємства, яка оці-
нюється при умові своєчасних розрахунків з дебіторами і сприя-
тливої реалізації у випадку необхідності матеріальних елементів 
оборотних коштів. Чим більше його величина, тим більшою є 
впевненість у оплаті короткострокових зобов’язань. Крім того, 
коефіцієнт покриття вимірює поле безпеки для покриття знеці-
нення поточних активів, показує резерв ліквідних засобів, які 
можна використати як гарантію безпеки проти невизначеності і 
будь-якого ризику, якому піддається рух коштів підприємства 
(нормальне значення даного показника варіює від 1,5 до 2).  

Коефіцієнт критичної (швидкої) ліквідності – це відношення 
грошових коштів, дебіторської заборгованості та інших активів 
до суми короткострокових зобов’язань підприємства (теоретич-
но його величина вважається достатньою при рівні 0,7-0,8). 

Коефіцієнт абсолютної ліквідності – це відношення суми 
грошових коштів до величини короткострокових зобов’язань 
підприємства. Нормальне значення даного показника для АТП 
коливається у межах 0,05-0,2. 
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12.3. Завдання статистики палива, експлуатаційних та  
ремонтних матеріалів 

 
Для ритмічної роботи АТП необхідне своєчасне і комплексне 

надходження матеріалів, палива, наявність запасу їх на складі. 
Особлива увага повинна приділятись економії бензину і палива, 
враховуючи те, що затрати на паливо складають близько 15% 
собівартості вантажних перевезень. 

Завданнями статистики вивчення предметів праці (палива, 
експлуатаційних та ремонтних матеріалів, електроенергії) є кон-
троль за виконанням плану постачання по обсягу, асортименту, 
за календарними строками постачання, забезпеченістю цими 
предметами, дотриманням встановлених норм витрат, 
з’ясування причин їх перевищення або зниження та ін. 

З метою забезпечення безперебійної роботи усі АТП повинні 
мати певний запас матеріалів. Запаси залежно від призначення 
поділяються на поточні і страхові. Поточні запаси забезпечують 
постійну роботу в умовах нормального надходження матеріалів. 
Страхові запаси забезпечують поповнення поточних запасів у 
випадку неочікуваних перебоїв у постачанні. 

Визначення забезпеченості АТП паливом і матеріалами ве-
деться за двома напрямами: за звітний період і на певну дату. 
Для визначення забезпеченості за період (місяць, квартал, рік) 
обчислюють відсоток виконання плану постачання. Даний по-
казник визначають як співвідношення кількості  матеріалу, який 
фактично надійшов, до кількості матеріалу, вказаного у плані 
постачання. 

Співставлення фактичних залишків з встановленими норма-
ми запасів характеризує недостачу або надлишок матеріалів на 
складі підприємства. Для оперативного управління запасами 
обчислюють показник забезпеченості певним видом матеріалу, 
який визначають як співвідношення залишку матеріалу на певну 
дату у натуральному вираженні до середньодобової витрати згі-
дно з планом у майбутньому (наступному) періоді. 
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12.4. Статистичне вивчення використання палива і 
матеріалів 

 
Відхилення фактичного витрачання матеріалів від планового 

може бути обумовлена двома факторами: 
1) відхиленням фактичного обсягу виробництва від плано-

вого; 
2) відхиленням фактичної витрати матеріалу на одиницю 

продукції. 
Норма витрати – це гранично допустима величина витрати 

на одиницю продукції. Вона ґрунтується на техніко-
економічних розрахунках, які враховують умови роботи, та сис-
тематично переглядаються з урахуванням технічних удоскона-
лень і покращання організації роботи. Фактична середня витрата 
матеріалу на одиницю виконаної транспортної роботи назива-
ється питомою витратою (т). Цей показник визначають як 
співвідношення загальної кількості витраченого матеріалу, па-
лива за поточний період (М) до обсягу перевезення (Q) за цей 
період 

(12.9)                                            .
Q

M
m =  

Порівняння фактичної питомої витрати із нормою (із плано-
вою питомою витратою) або із питомою витратою за базисний 
період являє собою індекс питомої витрати використання ма-

теріалу. 
Зміна питомої витрати одного виду матеріалу, палива на 

здійснення одного виду перевезення характеризується за допо-
могою індивідуального індексу зміни питомої витрати матері-

алу 

(12.10)                                      ,/
0

1
01

m

m
І =  

де т1, т0 – питома витрата матеріалу відповідно у поточному та 
базисному періодах. 
Величина економії або перевитрати матеріалів на виконання 

транспортної роботи може бути обчислена за формулою 
Е(В) = (т1 – т0)·q1,                       (12.11) 
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де q1 – обсяг транспортної роботи у поточному періоді. 
Знак «-» перед результатом означає економію Е, а знак «+» – 

перевитрату В. 
Якщо потрібно оцінити рівень питомої витрати матеріалу, що 

використовується на виробництво декількох видів продукції, то 
застосовується формула агрегатного індексу питомої витрати  

(12.12)                                   ,
10

1

10

11

qm

М

qm

qm
І

∑
∑

∑
∑ ==  

де т1, т0 – питома витрата матеріалу на кожний вид продукції 
відповідно у поточному та базовому періодах;  
q1 – кількість одиниць продукції кожного виду, вироблена у 
поточному періоді;  
ΣМ1 – загальна витрата матеріалу на випуск усієї продукції 
поточного періоду.  
Різниця між чисельником і знаменником агрегованого індек-

су демонструє економію (перевитрату) матеріалу. 
Індивідуальні і агрегатні індекси використовують при конт-

ролі за витрачанням палива, проте у цьому випадку є певні осо-
бливості застосування таких індексів. На автомобільному тран-
спорті діють два види норм витрати палива: лінійні (індивідуа-
льні) і групові (питомі). 

Лінійні норми встановлюють диференційовано для різних ти-
пів рухомого складу. Для легкових автомобілів, автобусів, ван-
тажних автомобілів-таксі, а також для вантажних автомобілів, 
робота яких не обчислюється у тонно-км, норми витрат палива 
складаються із норми на 100 км пробігу і на 100 ткм транспорт-
ної роботи. Для автомобілів-самоскидів норма витрати палива 
визначається на 100 км пробігу і на кожну їздку з вантажем. Лі-
нійні норми є загальнодержавними. 

Групові (питомі) норми витрати палива розробляють на 
одиницю транспортної роботи за видами перевезень (на 1 ткм,   
1 пас.-км, 1 платний км) на основі лінійних норм і затверджує 
орган управління вищої ланки. Їх називають питомими витрата-
ми по нормі. На підприємствах контролюється виконання як 
прямих, так і групових питомих норм витрат палива. 

При контролі виконання лінійних норм витрат палива по ко-
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жній марці легкових автомобілів, автобусів, вантажних автомо-
білів-таксі, вантажних автомобілів, які працюють на погодинній 
оплаті, застосовуються індивідуальні індекси, які обчислюються 
за формулою 

і1/0 = т1/т0,                                        (12.13) 
де т1 – середня витрата палива на 100 км пробігу у поточному 

періоді;  
т0 – норма витрати палива на 100 км пробігу. 
Економія або перевитрата палива визначається за формулою 

Е(В)=(т1 – т0)·L1/100,                             (12.14) 
де L1 – пробіг автомобілів даної марки у поточному періоді, км. 

Ефективність використання матеріалів, палива можна оха-
рактеризувати зміною показника матеріалоємності (паливоєм-
ності), який визначається як співвідношення загальної суми за-
трат на витрачені матеріали (паливо) на загальний обсяг проду-
кції у грошовому вираженні (для авторемонтних підприємств – 
товарна продукція у діючих оптових цінах). 

Зміна матеріалоємності (паливоємності) визначається індек-

сом зміни матеріалоємності 

(12.15)                              ,:
0

0м

1

1м

Д

В

Д

В
I м =  

де Вм1, Вм0 – загальна сума витрат на матеріали (паливо) відпові-
дно у поточному і базовому періодах;  
Д1, Д0 – загальний обсяг доходів відповідно у поточному та 
базовому періодах. 
Зниження матеріалоємності і паливоємності свідчить про 

зростання ефективності використання експлуатаційних, ремонт-
них матеріалів і палива. Облік витрати палива по кожному ав-
томобілю здійснюється на основі шляхового листа. У шляхово-
му листі фіксують наявність палива при виїзді із гаража і при 
поверненні, а також отримання палива. Ці дані дозволяють ви-
значити фактичну витрату палива. 

 
Питання контролю знань студентів 

 
1. Що являє собою оборотний капітал? 
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2. Наведіть структуру оборотного капіталу автотранспортно-
го підприємства. 

3. Назвіть основні завдання статистичного вивчення оборот-
ного капіталу. 

4. Наведіть основні показники вивчення наявності та ефек-
тивності використання оборотного капіталу. 

5. Що являють собою поточні і страхові запаси палива та ма-
теріалів? 

6. Завдання вивчення статистики палива та матеріалів. 
7. Що являють собою норма витрати матеріалів, питома ви-

трата матеріалу і у чому полягає їх відмінність? 
8. Як визначають агрегатний індекс питомої витрати матеріа-

лу? 
9. Як визначають ефективність використання палива та мате-

ріалів? 
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Розділ 13. Статистика трудових ресурсів, продуктивності 
праці та її оплати 

 
13.1. Завдання статистики праці 

 
Трудові ресурси займають особливе місце в загальній сукуп-

ності всіх ресурсів підприємства. Їхня відмінність від інших ре-
сурсів полягає в тому, що: 

- без залучення трудових ресурсів неможливо здійснювати 
будь-яке виробництво. Разом з тим, у розпорядження підприєм-
ства надходить за певну плату тільки робоча сила, що являє со-
бою здатність до праці. В умовах ринкових відносин здатність 
до праці робить робочу силу товаром, що має певну ціну, і пра-
цівник самостійно вирішує питання, працювати йому на даному 
підприємстві чи ні; 

- трудові ресурси безпосередньо впливають на ефективність 
використання таких ресурсів, як основні й оборотні фонди, на 
рівень фінансових результатів діяльності підприємства; 

- людина має певні здібності, ініціативу, волю й персонально 
будує лінію своєї поведінки на підприємстві. 

Суттєвим резервом збільшення продуктивності використання 
трудових ресурсів є удосконалення організації і умов праці, її 
нормування, системи оплати праці та стимулювання, атестація і 
раціоналізація робочих місць, забезпечення постійності робочих 
кадрів. 

Основними завданнями статистичного вивчення трудових ре-
сурсів є характеристика чисельності і складу робітників, дина-
міки чисельності, ступеня стійкості складу робітників, розвитку 
різних форм організації праці, аналіз показників використання 
робочого часу. Здійснення постійного контролю за виконанням 
планового завдання і виявлення невикористаних резервів щодо 
праці базується, у першу чергу, на даних звітності. Проте, ши-
роко застосовуються також спеціальні дослідження професійно-
го складу робітників, рівня використання спеціалістів, виявлен-
ня причин внутрішньо-змінних втрат робочого часу. 
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13.2. Склад, чисельність та структура персоналу  
підприємства 

 
У практичній діяльності підприємства трудові ресурси явля-

ють собою його трудовий колектив і замість терміна «трудові 
ресурси» найчастіше використовують терміни: кадри, персонал 
або працівники.  

В АТП всі працівники залежно від ступеня участі їх в вироб-
ничому процесі поділяються на дві групи: виробничий персонал 
і невиробничий персонал. 

До виробничого персоналу відносяться працюючі у сфері ви-
робництва або обслуговуючі її. До них належать водії, ремонтні 
і допоміжні робітники, працівники апарата управління та ін. 

До невиробничого персоналу відносяться працівники, які об-
слуговують невиробничі господарства від організації підприєм-
ства. До них належать працівники житлово-комунального гос-
подарства, дитячих, медичних, культосвітніх та інших установ. 

Залежно від характеру виконуваних функцій виділяються на-
ступні категорії виробничого персоналу: 

- робітники – основні й допоміжні. До основних робітників 
відносяться робітники, що безпосередньо беруть участь у виро-
бничому процесі або обслуговуючі його, – водії й ремонтники. 
До допоміжних відносяться робітники, зайняті обслуговуванням 
устаткування, робочих місць, – робітники відділу головного ме-
ханіка, інструментального цеху, виробничих складів та ін.; 

- інженерно-технічні працівники (ІТП), що виконують фу-
нкції технічного, організаційного й економічного керівництва й 
управління підприємством; 

- службовці. До них належать працівники, зайняті звітно-
бухгалтерськими, статистичними й адміністративно-господар-
ськими функціями; 

- молодший обслуговуючий персонал (МОП). До цієї кате-
горії належать працівники, що здійснюють функції по приби-
ранню й догляду службових приміщень, обслуговуванню робіт-
ників, ІТП і службовців; 

- пожежно-сторожова охорона (ПСО). Забезпечує схорон-
ність майна підприємства. 
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Якісна характеристика кадрів передбачає розподіл їх по про-
фесіях, спеціальностях і кваліфікації. 

Професія являє собою сукупність спеціальних теоретичних 
знань і практичних навичок, необхідних для виконання певного 
виду робіт. Наприклад, економіст, водій, слюсар тощо. 

Спеціальність передбачає розподіл усередині професії, що 
вимагає додаткових знань, практичних навичок для виконання 
робіт на конкретній ділянці виробництва. Так, наприклад, про-
фесія слюсаря включає спеціальності слюсар-ремонтник, слю-
сар-сантехник тощо. 

Поняття кваліфікації включає сукупність знань і практичних 
навичок, що дозволяють виконувати роботи різної складності. 
Наприклад, водій 1-го, 2-го й 3-го класів або ремонтники по ро-
зрядах. Фахівці поділяються по кваліфікаційних категоріях на 
головних, а також 1, 2, 3 категорії. 

У цей час з’явилася нова спеціальність – менеджер (голов-
ний, регіональний і просто менеджер). 

Склад персоналу підприємства залежить від структури парку 
рухомого складу, режиму роботи АТП, системи кооперування з 
іншими підприємствами. 

Розрізняють поняття спискового, явочного й середньоспис-
кового складу працівників підприємства. 

Списковий склад включає всі постійні, тимчасові, сезонні 
працівники, прийняті на строк понад 1 день по основній діяль-
ності й понад 5 днів по неосновній діяльності. Не включаються 
в списковий склад працівники, відряджені в інші підприємства й 
що одержують там заробітну плату, не оформлені на посаді уч-
ні, що проходять практику на виробництві за відповідним нака-
зом. Показник спискового складу працівників визначається що-
дня за даними табельного обліку. 

Явочна чисельність – це кількість працівників спискового 
складу, які явилися на роботу. Різниця між явочним й списко-
вим складом характеризує кількість цілодобових простоїв (від-
пустки, хвороби, виконання обов’язків, відрядження тощо). 

Середньосписковий склад за будь-який період часу визнача-
ється шляхом підсумовування чисельності працівників обліко-
вого складу за кожен календарний день певного періоду часу, 
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включаючи святкові й вихідні дні, і розподіл отриманої суми на 
кількість календарних днів того ж періоду часу. Чисельність у 
неробочі дні приймається на рівні попереднього робочого дня 

к

n

t

сп

cc
Д

N

N
∑
== 1 ,                                  (13.1) 

де Ncc – середньоспискова кількість працюючих за певний пері-
од часу, чол.; 
Nсп – облікова кількість працівників за кожний день певного 
періоду часу, чол.; 
Дк – календарна кількість днів розглянутого періоду часу, дні. 
По середньосписковому складу працівників підприємства ви-

значаються такі показники, як продуктивність праці, середня 
заробітна плата одного працюючого, показники руху кадрів та 
ін. 

Структурна характеристика трудових ресурсів підприємства 
визначається складом і кількісним співвідношенням окремих 
категорій і груп працівників підприємства у відсотках. 

В автотранспортних підприємствах найбільшу питома вагу 
становлять робітники (80-85%), з них водії – 65-70%, інший пер-
сонал – відповідно 15-20%. 

Структура кадрів може визначатися також по таких ознаках, 
як вік, стать, стаж роботи, рівень утворення, кваліфікація тощо. 
Крім того, структура кадрів може розглядатися по структурних 
підрозділах підприємства. 

Рух кадрів на підприємстві характеризується показниками 
обороту по  прийому й звільненню, плинності кадрів. 

Коефіцієнт обороту робочих кадрів по прийому Коб.пр визна-
чають відношенням кількості працівників, прийнятих на роботу, 
Nпр, до середньоспискової чисельності працівників підприємства 
N за певний період часу 

Коб.пр = Nпр / N.                                (13.2) 
Коефіцієнт обороту по звільненню Коб.зв визначають відно-

шенням кількості звільнених працівників Nзв до середньоспис-
кової чисельності працівників підприємства за певний період 
часу 
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Коб.зв = Nзв / N.                                      (13.3) 
Коефіцієнт загального обороту робочих кадрів Коб являє со-

бою суму коефіцієнтів по прийому та звільненню 
Коб = Коб.пр + Коб.зв. 

Мінімальне значення коефіцієнтів обороту по звільненню й 
прийому робочих кадрів прийнято називати коефіцієнтом змі-
нюваності Кзм. 

Коефіцієнт плинності кадрів Кпл визначають відношенням 
числа осіб, звільнених по суб’єктивних причинах (за власним 
бажанням, порушенням трудової дисципліни тощо), Nзв.суб, до 
середньоспискової чисельності працівників підприємства 

Кпл = Nзв.суб / N.                              (13.4) 
Для характеристики ступеню використання робочої сили до-

цільно визначати коефіцієнт використання спискового складу 

робітників як співвідношення середньої явочної чисельності до 
середньоспискової. Коефіцієнт використання явочної чисельно-

сті робочих визначають як відношення середньої чисельності 
осіб, які фактично працювали, до середньої явочної чисельності. 
 

13.3. Показники визначення продуктивності праці 
 

Продуктивність праці є головним показником роботи підпри-
ємства, що характеризує ефективність використання його тру-
дових ресурсів. 

Продуктивність праці на конкретному підприємстві визнача-
ється як кількість витраченої живої праці на одиницю продукції 
або як здатність будь-якої конкретної праці виробляти певну 
кількість продукції за одиницю робочого часу.  

Ріст продуктивності праці виражається у збільшенні кількос-
ті продукції за одиницю робочого часу. Разом з тим, збільшення 
випуску продукції за одиницю робочого часу може відбуватися 
як за рахунок росту інтенсивності праці, так і за рахунок росту 
продуктивності праці, які являють собою дві взаємозалежні сто-
рони єдиного процесу праці. Різниця полягає в тому, що збіль-
шення випуску продукції в одиницю часу за рахунок росту інте-
нсивності праці супроводжується збільшенням фізичної та ро-
зумової праці працівника за одиницю робочого часу. При рості 
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продуктивності праці також забезпечується збільшення випуску 
продукції в одиницю робочого часу, але без збільшення витрат 
фізичної й розумової праці, тобто живої праці за ту ж одиницю 
робочого часу. Це, в основному, відбувається за рахунок науко-
во-технічного прогресу (механізація, автоматизація трудоміст-
ких процесів, прогресивні методи організації праці тощо). 

Рівень продуктивності праці характеризується наступними 
показниками: виготовленням продукції в одиницю часу (прямий 
показник) Wтр; трудомісткістю, тобто кількістю часу, витраче-
ного на одиницю продукції (зворотній показник) Wt.   

(13.5)                                            ,.

∑
=

Т

Q
W

прод

п
 

де Wп – продуктивність праці, од./год.; 
Qпрод. – кількість виробленої продукції, одиниць;  
ΣT – загальні затрати робочого часу, год. 
Такий показник продуктивності праці називають прямим. 

Визначають обернений показник: затрати робочого часу на оди-
ницю продукції називають трудомісткістю продукції 

(13.6)                                                   .
.продQ

T∑=ω  

Чим значення трудомісткості менше, тим продуктивність 
праці більша. Вони є оберненими величинами. 

При визначенні продуктивності праці важливе значення має 
правильний вибір одиниці її виміру. Основними вимогами до 
показників, що характеризують продуктивність праці в АТП, є 
наступні: 

- об’єктивність, тобто правильне відображення дійсних ви-
трат праці у процесі виробництва; 

- забезпечення співставлення показників за різні періоди часу 
та динаміки; 

- виключення впливу різних факторів (відстань перевезення, 
структура парку рухомого складу, структура перевезених ван-
тажів тощо). 
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Продуктивність праці в АТП можна вимірювати у натураль-
них, умовно-натуральних, трудових та вартісних одиницях ви-
міру. 

Продуктивність праці в натуральних одиницях виміру (тон-
нах, годинах роботи, тонно-кілометрах, пасажирах, пасажиро-
кілометрах, платних кілометрах пробігу) можна визначати тіль-
ки на підприємствах, на яких є парк рухомого складу однієї ма-
рки та однакові умови його експлуатації (відстань перевезення, 
клас перевезеного вантажу тощо). Такі підприємства практично 
відсутні. Тому продуктивність праці в натуральних вимірах мо-
жна визначати з метою аналізу для окремих водіїв або групи 
водіїв. 

Продуктивність праці вимірюється в умовно-натуральних 
одиницях виміру, тобто в приведених тонно-кілометрах. Сут-
ність розрахунку приведених ткм полягає в тому, що різнорідна 
транспортна продукція зводиться до єдиного вимірника за до-
помогою різних коефіцієнтів, які були встановлені єдиними для 
всіх АТП, незалежно від умов роботи. Для вантажних АТП мо-
жна вимірювати продуктивність праці в тонно-кілометрах, ви-
користовуючи різного роду розрахункові коефіцієнти. 

Визначення рівня продуктивності праці в трудових одиницях 
виміру передбачає наявність технічно обґрунтованих норм часу 
й систематичного їхнього перегляду та охоплює тільки робітни-
ків-відрядників. У практичній діяльності АТП продуктивність 
праці у трудових одиницях виміру визначається у рідкісних ви-
падках. Сутність цього методу полягає в тому, що вироблена 
різнорідна продукція за певний період часу  переводиться у но-
рмо-години за встановленими нормами часу. 

Вартісний метод визначення продуктивності праці (ПП) за-
стосовують у випадку, коли необхідно визначити середній рі-
вень ПП робітників у цілому по автомобільному транспорту або 
рівень продуктивності праці робітників окремих АТП та АРП.  

Показник продуктивності праці робітників за місяць для АТП 
визначають у гривнях загального обсягу доходу на одного спис-
кового робітника основної діяльності 
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(13.7)                                     ,..
сс

мп
Ч

Д
W =  

де Wп.м. – продуктивність праці за місяць одного спискового ро-
бітника, грн;  
Д – загальний обсяг доходів даного підприємства за місяць, 
грн.  
Перевагою даного методу є те, що він дає можливість ви-

значати не тільки обсяг виготовленої різнорідної продукції у 
вартісному вираженні (доходи), але і його динаміку, а також 
можливість порівняння рівня продуктивності праці з іншими, 
аналогічними за характером діяльності, підприємствами. 

Недоліком виміру продуктивності праці у вартісних одини-
цях виміру є те, що на формування доходів підприємства сут-
тєво впливає рівень тарифів, величина яких залежить не тільки 
від рівня реальних витрат праці, але й від попиту й пропозиції 
на ринку транспортних послуг та інших факторів (структури 
перевезених вантажів, відстані перевезення тощо). 

Статистика продуктивності праці розпочинається з визна-
чення її рівня, динаміки та загальної оцінки виконання плану 
(завдання). 

На зміну рівня продуктивності праці впливають дві групи фа-
кторів, які визначають зміну кількісних показників, на основі 
яких і розраховується продуктивність праці. Наприклад, на змі-
ну продуктивності праці у вартісному виразі впливають дві гру-
пи факторів: І група – всі фактори, які викликали зміни фактич-
них доходів підприємства від планових (або від доходів за по-
передній рік), і ІІ група – всі фактори, які викликали відхи-
лення звітної середньоспискової чисельності персоналу від 
планової (або від звітної кількості за попередній рік). 

Розрахунок впливу даних факторів на зміну рівня середньої 
продуктивності праці одного працюючого проводиться методом 
абсолютних різниць. Звідси вплив продуктивності праці на ви-
конання плану перевезень та плану доходів АТП визначається 
наступним чином. 

Вплив зміни суми доходів на продуктивність праці  
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( ) (13.8)                           ,100
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де  ВN – чисельність водіїв; 
BД – доходи всього у % в порівнянні з минулим періодом.  
Вплив зміни чисельності персоналу на продуктивність праці 

визначається за формулою 

(13.9)                          .100)1
100

( ⋅−=∆
N

N
B

W  

Перевірка правильності розрахунків 
.WNД BWW ∆=∆+∆                         (13.10) 

Вплив зміни обсягу транспортної роботи на продуктивність 
праці визначається за формулою 

( )100−=∆ Р(АГ)

N

Дi

)АГ(Р B
B

У
W ,                       (13.11) 

де УДi – частка доходу, яка одержана підприємством за осно-
вною діяльністю;   
Bp(АГ) – вантажооборот (ткм). 
Трудомісткість продукції – показник, що характеризує за-

трати робочого часу на виробництво одиниці або всього обсягу 
виготовленої продукції. 

Між показниками трудомісткості та продуктивності праці іс-
нує обернено пропорційний зв’язок – зі зниженням трудоміст-
кості продуктивність праці зростає і навпаки. 

Скорочення затрат робочого часу на виробництво одиниці 
продукції безпосередньо впливає на величину середньогодинно-
го виробітку робітників. 

Рівень і динаміка годинної продуктивності праці зазнають 
постійного впливу інтенсивних факторів. 

Інтенсивні фактори забезпечують зниження трудомісткості 
виготовлення транспортної продукції. До них відносять: квалі-
фікаційний, професійний рівень працівників; технічну й енерге-
тичну озброєність праці; механізацію та автоматизацію техноло-
гічних процесів, технології; удосконалення організації виробницт-
ва й управління. 
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В процесі економічного аналізу трудомісткості вивчається її 
динаміка, причини зміни її величини і вплив на продуктивність 
праці. 

 
13.4. Статистичне вивчення стану трудових ресурсів й  

забезпеченості ними АТП 
 

Статистичне дослідження забезпеченості АТП робочою си-
лою здійснюється способом порівняння фактичної чисельності 
працівників за категоріями із розрахунковими (плановими) по-
казниками і з показниками, що були досягнуті в минулому пері-
оді. Це дає можливість визначити рівень виконання плану (за-
вдання), а також динаміку показників. 

Статистика забезпеченості робочою силою та її використання 
проводиться в тісному зв’язку з аналізом обсягу виробництва тран-
спортної продукції, продуктивності праці, трудомісткості та вико-
ристання робочого часу. 

Основними показниками використання трудових ресурсів є дані 
про чисельність персоналу різних категорій і професій, його кваліфі-
кацію та освітній рівень, про витрати робочого часу в людино-днях, 
людино-годинах, кількість виробленої продукції або виконаних ро-
біт, а також відомості про рух особового складу підприємства. 

Показники, що характеризують забезпеченість підприємства 
робочою силою, зображені на рис. 13.1. 

Коефіцієнт загального обороту обчислюють як відношення 
кількості заново прийнятих на роботу і тих, що вибули, до сере-
дньоспискової чисельності 

озвопоб ККК += ,                                  (13.12) 

де Коб – коефіцієнт обороту по прийому; 
Козв – коефіцієнт обороту по звільненню 

сс

пр

оп N

N
К = ,                                         (13.13) 

де 
np

N  – чисельність прийнятих працівників, осіб; 

ccN  – середньоспискова чисельність персоналу, осіб. 
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Рис. 13.1. Показники, що характеризують забезпеченість АТП  
робочою силою 

 

сс

зв

N

N
Козв = ,                                      (13.14) 

де
зв

N – чисельність працівників, що звільнилися, люд. 

Коефіцієнт плинності кадрів визначають як відношення кі-
лькості звільнених за власним бажанням і за порушення трудо-
вої дисципліни до середньоспискової чисельності 

сс

суб
зв

пл
N

N
К = ,                                       (13.15) 

де суб
звN  – чисельність працівників, що звільнилися по суб’єк-

тивних причинах (за власним бажанням, за прогули), осіб. 
Особливу увагу необхідно звертати на плинність кадрів, бо 

плинність знижує продуктивність праці на АТП. Для того, щоб 
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розробити заходи, спрямовані на закріплення робочих кадрів, 
необхідно знати конкретні причини звільнень за власним ба-
жанням (складні умови праці, низька заробітна плата, незадові-
льні перспективи службового зростання, незадоволення профе-
сією, незадовільний моральний клімат у колективі тощо) і по-
рушень трудової дисципліни. Важливим є встановлення дина-
міки показників обороту робочої сили, щоб визначити, в яко-
му напрямку відбуваються зміни цих показників, який вплив на 
них справляють умови організації праці і виробництва на підп-
риємстві в цілому і на окремих його дільницях. 

 
13.5.  Статистика оплати праці 

 
При вивченні оплати праці статистика дозволяє контролюва-

ти використання фонду заробітної плати та фонду матеріального 
стимулювання, вивчити структуру фонду заробітної плати, ди-
наміку середнього заробітку і середньої заробітної плати, зіста-
вити темпи зростання продуктивності праці та середньої заробі-
тної плати. 

Фонд оплати праці – це частина національного доходу, що 
надходить в індивідуальне розпорядження працівників підпри-
ємств згідно із кількістю і якістю їх праці. Він включає фонд 
заробітної плати і виплати із фонду матеріального стимулюван-
ня. 

Фонд заробітної плати – частина витрат підприємства, що 
являє собою суму коштів, нараховану робітникам згідно з вико-
нуваними ними роботами і за невідпрацьований час згідно з 
трудовим законодавством (оплата за відпустку, простої не з ви-
ни робітників). Він є одним із елементів затрат на виробництво. 

Фонд матеріального стимулювання утворюється за рахунок 
прибутку. Його використовують для поточного преміювання 
робітників і службовців за підсумками роботи за рік [19, с. 45]. 

Економія або перевитрата фонду заробітної плати визнача-
ється за формулою 

(13.16)                               ,01 ЗПЗПЗП ФФФ −=∆  

де ФЗП!,ФЗП0 – фактичний та нормативний фонди заробітної пла-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 136

ти. 
Нормативний фонд заробітної плати знаходять за формулою 

ФЗП0 = Нзп⋅ Д1 ,                                 (13.17) 
де Нзп – норматив затрат заробітної плати на 1 гривню доходів;  

Д1 – фактичний обсяг доходів. 
Вивчення фонду заробітної плати дозволяє охарактеризувати 

співвідношення основних форм оплати праці. На автомобільно-
му транспорті застосовують дві форми оплати праці – погодинна 
(проста, погодинно-преміальна), договірна (пряма, преміальна, 
прогресивна).  

На основі даних бухгалтерського обліку про нараховану за-
робітну плату за елементами визначають величини погодинного, 
денного і повного (за місяць, квартал, рік) фонду заробітної пла-
ти.  

Фонд годинної оплати праці – це фонд заробітної плати за 
фактично відпрацьовані людино-години і фактично виконаний 
обсяг роботи в умовах нормальної тривалості зміни [19, с. 46]. 
До годинної оплати праці належать: оплата за тарифними став-
ками (окладами) і договірними розцінками; доплата договірни-
кам за прогресивними розцінками; доплати за кваліфікацію; до-
плати до середнього заробітку за роботу у нічний час, за шкід-
ливість та важкість роботи; премії, які входять до фонду заробі-
тної плати; доплати за навчання учнів тощо. Отже, у фонд го-
динної оплати праці входить уся договірна заробітна плата, по-
годинна заробітна плата, усі види доплат (окрім понад норми), 
премії. 

Фонд денної заробітної плати – це фонд заробітної плати за 
усі відпрацьовані людино-дні у звітному періоді. Цей фонд 
включає увесь фонд годинної заробітної плати; крім того, заро-
бітну плату за усі години, які не обліковані як відпрацьовані, але 
включаються у склад відпрацьованих людино-днів (оплата го-
дин внутрішньозмінного простою, оплата перерв у роботі жінок, 
які годують немовлят, оплата пільгових годин підлітків), допла-
ту за роботу у понаднормативний час. 

Повний фонд заробітної плати (за місяць, квартал, рік) 
включає фонд денної заробітної плати і різного роду виплати, 
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пов’язані з невідпрацьованими людино-днями (оплата чергових 
відпусток, відпусток по навчанню, змінних простоїв). 

За категорією робітників обчислюють усі вищеназвані фонди 
заробітної плати, а за іншими категоріями виробничого персо-
налу та у цілому по виробничому персоналу розраховують лише 
повний фонд заробітної плати. 

 
13.6. Статистичні методи аналізу і динаміки 

середнього заробітку і середньої заробітної плати 
 

Для кожної категорії робітників і у цілому по виробничому 
персоналу визначають середньомісячну (квартальну, річну) за-
робітну плату і середньомісячний (квартальний, річний) заробі-
ток. 

Середня заробітна плата обчислюється діленням повного 
фонду заробітної плати за звітний період на середньоспискову 
чисельність робітників за цей період [19, с. 47]. Вона необхідна 
для аналізу виконання плану по фонду заробітної плати і затрат 
на виробництво. 

Середній заробіток – співвідношення фонду оплати праці за 
звітний період до середньоспискової чисельності робітників за 
цей період [19, с. 47]. Він характеризує рівень добробуту робіт-
ників. Його ще називають повною середньою заробітною пла-
тою. 

По категорії робітників на основі даних обліку визначають 
додатково середньогодинну і середньоденну заробітні плати, які 
використовують при аналізі затрат на виробництво. 

Середньогодинна заробітна плата (
годФ ) характеризує серед-

ній рівень оплати за одну відпрацьовану людино-годину в умо-
вах нормальної зміни і визначається шляхом ділення фонду го-
динної заробітної плати (ФЗП(год)) на кількість відпрацьованих 
людино-днів (ΣЛд) 

(13.18)                                    .)(

∑
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д

годЗП
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Л

Ф
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Середньоденна заробітна плата (
дФ ) характеризує середній 
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рівень оплати одного відпрацьованого людино-дня. Її визнача-
ють як співвідношення фонду денної заробітної плати (ФЗП(д)) до 
кількості відпрацьованих людино-днів (ΣЛд) 

(13.19)                                       .)(

∑
=

д

дЗП

д
Л

Ф
Ф  

Середньомісячна заробітна плата (
мФ )  відображає середній 

рівень заробітної плати одного робітника за місяць. Її визнача-
ють діленням повного фонду заробітної плати (ФЗП) за місяць на 
середньоспискову кількість робітників (Чсс) 

(13.20)                                        .
СС

ЗП
м

Ч

Ф
Ф =  

Аналогічно визначають середньомісячну заробітну плату, за 
квартал та рік. 

Індекс середнього заробітку змінного складу визначають за 
формулою 

(13.21)                                ,:
∑
∑

∑
∑=
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Ф

Ч

Ф
І  

де Ф1 і Ф0 – фонди оплати праці по кожному підприємству від-
повідно у звітному і базисному періоді;  
Чсс1 і Чсс2 – середньоспискова чисельність водіїв по кожному 
підприємству відповідно у звітному та базисному періодах. 
Індекс середнього заробітку постійного складу визначають 

за формулою 

(13.22)                                              ,
∑
∑

⋅

⋅
=

1

1

0

1
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сс

сс

ЧФ

ЧФ
І  

де 1Ф , 0Ф  – середній заробіток водіїв по кожному підприємству 

відповідно у звітному та базисному періодах. 
 

Питання контролю знань студентів 
 

1. Назвіть основні завдання вивчення статистики праці. 
2. Структура персоналу автотранспортного підприємства. 
3. Як здійснюють розрахунок середньоспискової чисельності 

працівників? 
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4. Як визначають продуктивність праці, трудомісткість про-
дукції на автотранспортному підприємстві? 

5. Що таке фонд оплати праці? 
6. Як визначають економію (перевитрату) фонду заробітної 

плати? 
7. За допомогою яких показників оцінюється забезпеченість 

підприємства трудовими ресурсами? 
8. В чому полягає відмінність показників продуктивності 

праці «виробіток» і «трудомісткість»? Які особливості оцінки їх 
динаміки? 

9. Які фактори сприяють підвищенню продуктивності праці? 
10. Яким чином оцінюється вплив чисельності працюючих і 

продуктивності праці на зміну обсягу продукції? 
11. Які висновки можна зробити, оцінюючи співвідношення 

темпів зростання середньої заробітної плати і продуктивності 
праці? 
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Розділ 14. Статистика собівартості перевезень  
 

14.1. Поняття собівартості продукції та завдання її  
статистичного дослідження. Основні показники собівартості 

 
Собівартість продукції – це основний якісний показник ро-

боти АТП. Її рівень відображає досягнення та недоліки роботи 
як підприємства в цілому, так і кожного структурного підрозді-
лу. Рівень собівартості багато в чому визначає тарифи на пере-
везення вантажу і пасажирів, прибуток підприємства, рентабе-
льність перевезень, фінансовий стан автотранспортного підпри-
ємства. Систематичне зниження собівартості продукції має важ-
ливе народногосподарське значення, бо дає змогу за стабільних 
ринкових цін збільшувати прибуток на кожну гривню витрат, 
підвищує конкурентоспроможність продукції. 

На рівень собівартості впливають рівень продуктивності 
праці, ступінь використання робочого часу, правильність витра-
чання фондів заробітної плати, запасних частин, палива, експлу-
атаційних матеріалів, основних фондів та ін. Отже зниження 
собівартості є вираженням економії живої та уречевленої праці, 
критерієм режиму економії. 

Для статистичного аналізу собівартості автомобільних пере-
везень витрати поділяються на: 

1. Умовно-змінні, які вимірюються пропорційно до зміни за-
гального пробігу автомобілів (витрати на паливо, матеріали, те-
хнічне обслуговування і поточний ремонт автомобілів, віднов-
лення зношених шин, амортизаційні відрахування по рухомому 
складу, для якого норми амортизації встановлені у відсотках на 
1000 км пробігу). 

2. Заробітна плата усіх робітників підприємства, зайнятих 
на даному виді перевезень: основна і додаткова заробітна плата, 
відрахування на соціальне страхування. 

3. Умовно-постійні витрати – це такі витрати, які не зале-
жать від пробігу автомобілів (загальногосподарські витрати, 
амортизація основних фондів) [18, с. 186]. 

При вивченні собівартості до основних завдань статистики 
належать такі: 
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1) оцінка зміни загальної суми витрат і собівартості переве-
зень за певний проміжок часу; 

2) характеристика виконання планового завдання по зни-
женню собівартості; 

3) виявлення впливу техніко-експлуатаційних показників 
роботи рухомого складу на зміну собівартості перевезень; 

4) з’ясування причин зміни витрат і собівартості одиниці 
продукції у цілому і за окремими статтями; 

5) вплив зміни собівартості на фінансові результати роботи 
підприємства. 

Для АТП на основі даних бухгалтерської звітності визнача-
ють собівартість усієї виконаної транспортної роботи, собівар-
тість одиниці транспортної роботи, показник затрат на 1 грн за-
гального обсягу доходів. 

Для вантажних перевезень обчислюють собівартість переве-
зення однієї тонни вантажу на певну відстань, якщо автомобілі 
працюють по тарифу за 1 т перевезеного вантажу, або собівар-
тість 1 автомобіле-години, якщо автомобілі працюють по го-
динному тарифу; для автобусних перевезень – собівартість         
1 пасажиро-км; для таксомоторних – 1 платного км. Для зручно-
сті розрахунку на теперішній час розраховують собівартість     
10 одиниць: 10 ткм, 10 автомобіле-годин, 10 платних км. 

У загальному вигляді собівартість вантажних перевезень  
може бути обчислена як 

 
 
 
де В – загальна сума експлуатаційних витрат, грн;  

Q – загальний обсяг перевезеного вантажу у тоннах;  
L – загальна довжина шляху, на який здійснено перевезення, 
км. 
Собівартість пасажирських перевезень – це співвідношення 

величини експлуатаційних витрат до розміру пасажирських пе-
ревезень, яка визначається таким чином: 

(14.2)                               грн/пкм,  ,п
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В
s

пас ⋅
=  

(14.1)                               грн/ткм,   ,в
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де В – загальна сума витрат на здійснення перевезення пасажи-
рів, грн;  
Nпас – загальна кількість перевезених пасажирів, осіб;  
L – загальна довжина шляху, на який здійснено перевезення, 
км. 
Показником витрат на 1 грн загального обсягу доходів є со-

бівартість одиниці продукції і тому може слугувати показником 
ефективності виробничих витрат як по окремому підприємству, 
так і по галузі у цілому. 

Показник витрат на 1 грн загального обсягу доходів визнача-
ється за формулою 

(14.3)                                                          ,
Д

В
s =  

де Д – загальний обсяг доходів, грн. 
Для авторемонтних підприємств розраховують собівартість 

усієї продукції, а також собівартість одного ремонту по марках 
автомобілів і одиниці інших видів продукції.  

Джерелом інформації для вивчення собівартості є аналітичні 
розрахунки, норми й нормативи споживання ресурсів; звітна 
інформація, дані оперативного обліку. 

 
14.2. Класифікація витрат на виробництво 

транспортної продукції 
 

Оскільки собівартість продукції як синтетичний показник 
формується із різних витрат, процесу планування, обліку, аналі-
зу передує статистичне дослідження змісту цих витрат. Для цьо-
го передусім проводиться упорядкування, класифікація витрат 
на виробництво. 

Залежно від призначення існують різні ознаки, за якими про-
водиться класифікація витрат на виробництво продукції. 

Насамперед здійснюється групування витрат за економічни-
ми елементами і статтями калькуляцій. 

В основу групування витрат за економічними елементами 
покладений економічний зміст тих чи інших витрат, незалежно 
від місця їх виникнення і призначення. Елементи витрат повинні 
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бути економічно однорідними. Класифікація витрат за елемен-
тами є єдиною і обов’язковою для всіх промислових підпри-
ємств і об’єднань. 

В Україні встановлений такий склад елементів витрат: 
- матеріальні витрати; 
- витрати на оплату праці; 
- відрахування на соціальні заходи; 
- амортизація; 
- інші витрати. 
Класифікація витрат за економічними елементами відобра-

жає витрати підприємства, що пов’язані з виробництвом проду-
кції, тому її ще називають кошторисом затрат на виробництво. 

Класифікація витрат за економічно однорідними елементами 
дозволяє: 

- оцінити характер виробництва (матеріалоємне, трудомістке, 
фондоємне); 

- визначити величини витрат живої і минулої праці та спів-
відношення між ними; 

- обчислити чисту продукцію підприємства (галузі); 
- пов’язати план собівартості з іншими розділами плану підп-

риємства (праця, матеріально-технічне забезпечення, технічний 
розвиток тощо); 

- визначити структуру витрат на виробництво за рік і в дина-
міці, що дозволить оцінити структурні зміни затрат; 

- виявити резерви подальшого зниження витрат на виробниц-
тво продукції. 

Незважаючи на важливе значення в плануванні, обліку і ана-
лізі елементів витрат на виробництво, класифікація за економіч-
но однорідними елементами не дозволяє визначити собівартість 
одиниці продукції.  

Тому нарівні з формуванням витрат за елементами здійсню-
ється формування витрат за статтями, які відображають величи-
ну витрат залежно від місця їх виникнення і призначення. Статті 
затрат показують, що витрачено, куди витрачено і на які цілі 
спрямовані кошти. 

Єдина для всіх галузей номенклатура калькуляційних статей 
витрат відсутня, що зумовлено особливостями різних галузей. 
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З урахуванням П(С)БО16 рекомендуються такі калькуляційні 
статті: 

1. Сировина і матеріали. 
2. Купівельні комплектуючі вироби, напівфабрикати, роботи 

і послуги виробничого характеру сторонніх підприємств і орга-
нізацій. 

3. Зворотні відходи (обчислюються). 
4. Паливо і енергія на технологічні цілі. 
5. Основна заробітна плата виробничих робітників. 
6. Додаткова заробітна плата виробничих робітників. 
7. Відрахування на соціальне страхування. 
8. Витрати, пов’язані з підготовкою і освоєнням виробництва 

продукції. 
9. Витрати на утримання і експлуатацію устаткування. 
10. Загальновиробничі витрати. 
11. Супутня продукція (обчислюється). 

     12. Інші виробничі витрати. 
13. Невиробничі витрати (витрати на збут). 
Сума статей 1-12 – це виробнича собівартість. 
Сума статей 1-13 – це повна собівартість. 
Статті калькуляцій можуть містити різні економічні елементи 

з урахуванням їх ролі у виробництві, тому багато з них є ком-
плексними. 

Отже на відміну від однорідних елементів витрат, статті ви-
трат можуть бути і «змішаними», тобто включати якісно різно-
рідні види витрат. 

Залежно від способу віднесення витрат на собівартість окре-
мих виробів їх поділяють на прямі і непрямі. 

Прямими вважаються витрати, які можна безпосередньо від-
нести на собівартість одиниці продукції. До таких витрат пере-
важно відносяться однорідні витрати. 

До непрямих відносяться витрати, які переносяться на собі-
вартість одиниці продукції опосередкованим шляхом, напри-
клад, пропорційно будь-якому виду прямих витрат. 

На практиці непрямі витрати переносять на собівартість про-
дукції пропорційно основній заробітній платі виробничих пра-
цівників. 
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Водночас варто зауважити, що висловлене вище твердження 
не є абсолютним положенням. Так, у монопродукційних галу-
зях, тобто підприємствах, які виробляють один вид продукції, 
всі витрати прямі, а в комплексних галузях, тобто таких, де із 
одного і того ж виду сировини виробляють декілька видів про-
дукції, всі витрати є комплексними. 

Залежно від змін обсягу продукції всі витрати поділяються на 
змінні (умовно-змінні) і постійні (умовно-постійні). 

Змінні витрати зростають або знижуються залежно від зрос-
тання або зниження обсягу продукції (витрати на сировину і ма-
теріали, паливо і енергію на технологічні цілі, заробітна плата 
виробничих працівників). Такі витрати змінюються майже про-
порційно зміні обсягу виробництва. 

Постійні витрати не залежать або мало залежать від обсягу 
продукції, наприклад, орендна плата, заробітна плата адмініст-
ративного персоналу тощо. 

Собівартість перевезень є комплексним економічним показ-
ником, що характеризує економічні результати та якість роботи 
АТП і є грошовим вираженням витрат, вироблених АТП на ви-
робництво одиниці транспортної роботи. Витрати на перевезен-
ня групують по статтях залежно від їх призначення. 

Стаття «Основна і додаткова заробітна плата персоналу на 
АТП з нарахуваннями по соціальному страхуванню».   

Стаття «Паливо для автомобілів».   
Стаття «Змащувальні та інші експлуатаційні матеріали».   
Стаття «Технічне обслуговування та поточний ремонт рухли-

вого складу».   
Стаття «Відновлення зносу та ремонт автомобільних шин».   
Стаття «Амортизація рухомого складу».  
Стаття «Загальногосподарські витрати».   
При статистичному дослідженні собівартості за статтями ви-

трат виявляють: 
-  величину економії (перевитрат) за кожною статтею; 
-  частку впливу кожної статті у загальному зниженні собіва-

ртості продукції; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 146

- вплив різних факторів на величину витрат за окремими 
статтями. 
 

14.3. Вивчення виконання плану по зниженню 
собівартості перевезень 

 
Контроль за виконанням планового завдання по зниженню 

собівартості здійснюється з використанням індексів. Фактичний 
рівень собівартості зіставляють з її рівнем за минулий рік. Спів-
ставлення фактичного рівня собівартості із плановим дає відно-
сний показник виконання плану по собівартості. 

Виконання планового завдання по зниженню собівартості ви-
значають за формулою 

І1/0 = s1/s0,                                         (14.4) 
де s0, s1, s2  – відповідно собівартість за минулий рік, плановий 

рівень собівартості, собівартість за звітний рік. 
Фактичне зниження собівартості перевезення порівняно із 

минулим роком характеризується таким індексом 
І2/0 = s2/s0 .                                          (14.5) 

Зміна фактичної собівартості перевезення порівняно із пла-
новим її значенням визначається індексом 

І2/1= s2/s0.                                            (14.6) 
Величина економії (перевитрати) від зниження собівартості 

визначається: 
1) фактична сума економії у грн/10 ткм  

Е1 = (s2 - s0 ) · Р2/10,                            (14.7) 
2) планова сума економії у грн/10 ткм  

Е2 = (s1 - s0 ) · Р2/10,                             (14.8) 
де Р1, Р2 – відповідно планова та звітна величини загального об-

сягу виконаної транспортної роботи. 
Якщо Е>0, то відбувається перевитрата від зниження собіва-

ртості, якщо Е<0 – економія.  
При оцінці виконання плану по собівартості з допомогою 

показника затрат на 1 грн загального обсягу доходу необхідно 
мати на увазі, що у процесі виконання плану тарифи можуть 
змінитися, тоді фактичні і планові затрати на 1 грн доходів ви-
являться незіставними. У цьому випадку фактичні доходи по-
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винні бути обчислені по тарифах, прийнятих у плані. 
У багатьох випадках зміна фактичних витрат може відбува-

тися за причинами, які не залежать від підприємства (зміни цін 
на пальне, експлуатаційні матеріали), тому при розрахунку за-
трат на 1 грн загального обсягу доходів у поточному періоді ці 
зміни потрібно елімінувати. Для цього визначають суму здеше-
влення (-) або подорожчання (+) і враховують її при розрахунку 
індексу. Індекс зміни витрат на 1 грн загального обсягу доходів 
з урахуванням змін цін 

(14.9)                                    ,:/
1

1

2

2
12

Д

В

Д

рВ
І

∆−
=  

де ∆р – сума зменшення (-) або збільшення (+) цін на пальне, 
експлуатаційні матеріали.  

У випадку, коли відбувається зниження цін, сума фактичних 
затрат збільшується на суму здешевлення, а якщо навпаки, ціни 
підвищуються, то фактичні затрати зменшуються на суму подо-
рожчання. 

Оскільки промислові підприємства автомобільного транспо-
рту випускають не один, а декілька видів продукції, то при ви-
вченні виконання плану по зниженню собівартості і її динаміки 
використовують агрегатні (загальні) індекси собівартості. Пла-
нове завдання по зниженню собівартості визначають по порів-
няній товарній продукції, до якої відносять усі види продукції, 
виробленої у минулому (базовому) та поточному періодах у по-
рядку масового або серійного виробництва. 

І. Для визначення розміру зниження собівартості перевезен-

ня визначають індекс 

(14.10))                                              ,
10

11
1/2 ∑
∑=

qs

qs
І z

 

де q1, q2  – відповідно обсяг перевезення згідно з планом та фак-
тичний. 

Сума планової економії від зниження собівартості визнача-
ється як різниця між чисельником і знаменником планового ін-
дексу собівартості  

Е = ∑s1q1 - ∑s0q1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 148

ІІ. Фактичне зниження собівартості перевезень порівняно із 
минулим роком у розрахунку на фактичний обсяг перевезень 

визначають індексом 
Сума фактичної економії від зниження собівартості визнача-

ється як різниця між чисельником і знаменником планового ін-
дексу собівартості 

Е = ∑s2q2 - ∑s0q2,                                  (14.12) 
ІІІ. Виконання плану по собівартості перевезень у розрахун-

ку на фактичний обсяг перевезень визначають за формулою 

(14.13)                                            ,
21

22
1/2 ∑
∑=

qs

qs
І z

 

Якщо у поточному періоді відбулась зміна цін на матеріали, 
запасні частини, електроенергію, тоді індекс виконання плану 
зниження собівартості визначають за формулою 

(14.14)                                      ,
21

22
1/2 ∑

∑ ∆−
=

qs

рqs
І z

 

де ∆р – сума зменшення (-) або зростання (+) цін на матеріали, 
запасні частини, електроенергію тощо.  
IV. Індекс зниження витрат на 1 грн обсягу перевезення по-

рівняно із запланованим значенням має вигляд 
і1 грн. = В2/В1.                                   (14.15) 

Величина індексу виконання плану по зниженню витрат на 1 
грн товарної продукції залежить від двох факторів: зміни собі-
вартості одиниці продукції; зміни складу продукції, що випуска-
ється. 

Кінцевою метою вивчення собівартості продукції є виявлен-
ня резервів зниження собівартості. Для виявлення таких резервів 
необхідно здійснити такі дії: 

І. Вивчити та проаналізувати структуру собівартості, визна-
чити відносний та абсолютний показники зміни за кожною стат-
тею. 
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ІІ. Здійснити співставлення фактичних затрат із плановими, 
тобто визначити індекс затрат. 

ІІІ. Визначити економію та перевитрату за кожною статтею 
окремо. 

 
Питання контролю знань студентів 

 
1. Що являє собою собівартість перевезення на автотранспор-

ті? 
2. Які завдання вивчення статистики собівартості перевезен-

ня на автотранспорті? 
3. За якими ознаками здійснюється класифікація витрат? 
4. В чому полягають відмінності між елементами та статтями 

витрат? 
5. Особливості класифікації статей витрат на АТП. 
6. Як визначають основні показники собівартості перевезень? 
7. Як визначають індекси зниження собівартості, динаміку 

собівартості перевезень та продукції підприємств автотранспор-
ту? 

8. Які фактори впливають на зміну собівартості?  
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Розділ 15. Статистика фінансових результатів господарської 
діяльності автотранспортних підприємств 

 
15.1. Основні показники фінансових результатів і завдання 

їх статистичного вивчення 
 

Основні фінансові результати виробничо-господарської дія-
льності автотранспортних підприємств (надалі АТП) характери-
зують абсолютні й відносні показники: доходи, прибуток, рен-
табельність. 

Показник доходів відноситься до одного з найважливіших 
показників, що використовується для оцінки господарської дія-
льності АТП. 

Залежно від характеру їх утворення доходи АТП поділяються 
на декілька груп: 

1). Доходи від основної діяльності – включає у себе виручку 
від вантажних і пасажирських перевезень, а також виручку від 
послуг (експедиційних, складських тощо). 

2). Доходи від іншої реалізації – включає у себе виручку від 
реалізації основних фондів і нематеріальних активів, від прода-
жу товарно-матеріальних цінностей, а також реалізацію продук-
ції підсобних господарств (ремонтних майстерень тощо).   

3). Позареалізаційні доходи – це надходження від здачі в оре-
нду основних засобів й землі, доходи за валютними операціями, 
акціями, депозитами тощо.  

Одним з основних показників господарської діяльності АТП 
є прибуток. Прибуток як економічна категорія є грошовим вира-
зом вартості реалізованого чистого доходу, основною формою  
грошових накопичень суб’єктів господарювання. Він характери-
зує  дохідність  підприємства, окупність  вкладених  витрат  і  
використаного  майна  в  результаті  здійснення відповідних за-
ходів. 

Сума отриманого прибутку – це показник, який характеризує 
результативність  діяльності  підприємства,  тобто  є  фінансо-
вим  результатом його підприємницької діяльності.  

Оцінювальна функція прибутку полягає в тому, що він є ос-
новним критерієм  економічної  ефективності  виробництва  і  
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використання основних виробничих фондів. Ця функція прибу-
тку для підприємця є дієвим засобом контролю за раціональним 
використанням матеріальних і трудових ресурсів.  

Стимулююча функція прибутку полягає в тому, що він є 
джерелом матеріального заохочення працівників, розширення 
виробництва і вирішення соціальних проблем на підприємствах, 
а також джерелом сплати прямих податків у бюджет.   

Отже, прибуток виконує такі основні функції: 
- оцінки підсумків діяльності підприємства; 
- розподілу (розподілу доходу між підприємством і держа-

вою, підприємством і його робітниками, між сферою виробниц-
тва і невиробничою сферою); 

- джерела утворення засобів економічного стимулювання та 
соціальних засобів. 

Відповідно головними завданнями статистики фінансових 
результатів підприємства є: 

- систематичний контроль за виконанням планів одержання 
прибутку; 

- виявлення факторів формування показників прибутку та ро-
зрахунки їхнього впливу; 

- вивчення напрямків та тенденцій розподілу прибутку; 
- виявлення резервів збільшення прибутку; 
- розроблення заходів для використання виявлених резервів. 
Джерелами аналітичної інформації є плани економічного та 

соціального розвитку, фінансовий план (розрахунковий баланс 
доходів і витрат), бізнес-план, форми бухгалтерської звітності 
№ 1 «Баланс підприємства», № 2 «Звіт про фінансові результа-
ти»,  матеріали маркетингових досліджень. 

Слово «рентабельність» походить з німецької «rentabel» (до-
хідний, прибутковий) і означає показник економічної ефектив-
ності виробництва на підприємствах у різних галузях і народ-
ному господарстві в цілому. 

Рентабельність характеризує рівень прибутковості; він біль-
шою мірою, аніж прибуток характеризує кінцеві результати дія-
льності підприємства. Рентабельність дозволяє зіставити ефек-
тивність роботи різних підприємств, прибутковість різних видів 
продукції тощо. 
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Показники рентабельності визначаються в коефіцієнтах або у 
відсотках і показують частку прибутку в кожній грошовій оди-
ниці витрат або частку товарної продукції в її собівартості. 

Показники рентабельності можна розраховувати і за окреми-
ми структурними підрозділами, і за видами діяльності. 

Показники рентабельності використовують для оцінки ре-
зультатів діяльності підприємства, його структурних підроз-
ділів, у ціноутворенні, інвестиційній політиці, для порівня-
льного аналізу споріднених підприємств, що виробляють та-
ку саму продукцію, для вибору варіантів формування асор-
тименту і структури продукції, аналізу раціональності виро-
бництва продукції. 

Завданнями статистики рентабельності є: 
- оцінка виконання визначених параметрів (плану, прогнозу 

тощо); 
- вивчення динаміки показників; 
- визначення факторів зміни їхнього рівня; 
- пошук резервів зростання рентабельності; 
- розроблення заходів для використання виявлених резервів. 
 
15.2. Порядок формування прибутку автотранспортного  

підприємства 
 

У  Господарському  кодексі  України  зазначається,  що  при-
буток є основним узагальнюючим показником фінансових ре-
зультатів господарської діяльності  підприємств. 

Згідно з П(С)БО 3 «Звіт про фінансові результати»: прибуток 
– сума, на яку доходи перевищують пов’язані з ними витрати; 
збитки – це перевищення суми витрат над сумою доходів, для 
отримання яких здійснені ці витрати. 

Згідно з П(С)БО 3 узагальненим фінансовим показником, 
який характеризує діяльність підприємства, є сума прибутку від 
звичайної діяльності до оподаткування, аналог балансового 
прибутку до  введення міжнародних стандартів. 

Одержання загальної суми прибутку пов’язане з різними на-
прямами діяльності підприємства.  Необхідно зазначити, що на 
порядок формування прибутку впливає також вид діяльності 
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підприємства. Так, наприклад, валовий прибуток АТП визнача-
ються шляхом підсумовування доходів, отриманих від всіх видів 
діяльності АТП (перевізної роботи, транспортно-експедиційних 
операцій, вантажно-розвантажувальних робіт та інших робіт і 
послуг).   

Розмір прибутку АТП залежить також від встановленого та-
рифу. Методи встановлення тарифів найчастіше зводяться до 
двох підходів: 

1. Встановлення тарифів за собівартістю. В цьому випадку 
до розрахункової величини собівартості перевезень додається 
планована норма рентабельності, тобто   

                               Т = ΣВ(1 + R/100),                               (15.1) 
де Т – встановлений тариф;  

ΣВ – сума витрат на перевезення;  
R – планована норма рентабельності, %.  
Верхня межа планованої норми рентабельності для автотран-

спортних підприємств складає 35%. 
2. Встановлення тарифів за кон’юнктурою ринку. В цьому 

випадку розроблені тарифи АТП порівнюють з аналогічними, 
вже існуючими тарифами на ринку. При цьому можливе встано-
влення тарифів за конкуренцією та за співвідношенням попиту 
та пропозиції. У першому випадку тариф встановлюють відпо-
відно до тарифів основних конкурентів і відповідно до якості 
транспортних послуг АТП, умов збуту і становища АТП на рин-
ку. У другому випадку розроблені тарифи коригують відповідно 
до існуючого попиту. 
 

15.3. Статистичне вивчення доходів, прибутку і  
рентабельності 

 
У процесі статистичного аналізу доходів, прибутку, рентабе-

льності необхідно дослідити виконання плану доходів АТП за-
лежно від виконання плану доходів від перевезень вантажів і 
пасажирів, порівняти рівні досягнутих показників у звітному 
періоді з рівнем попередніх років, визначити питому вагу окре-
мих видів доходів у загальній їх сумі. 

При статистичному аналізі доходів АТП розмір доходів порі-
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внюють з обсягом виконаної транспортної роботи. Внаслідок 
цього визначається показник середньої величини доходів, що 
припадає на одиницю транспортної роботи, або, так звана, сере-
дня дохідна ставка. Середня дохідна ставка визначається за фо-
рмулою 

d = Д/Р,                                            (13.2) 
де Д – обсяг доходів за звітний період; 

Р – обсяг транспортної роботи. 
Середня дохідна ставка визначається на 1 ткм, або на 1 пас.-

км. 
Абсолютна зміна суми доходів залежить від зміни середньої 

дохідної ставки і обсягу виконаної транспортної роботи і визна-
чається індексним методом. 

Зростання доходу відбувається під впливом таких факторів: 
- обсягу реалізації продукції — необхідно значення доходу за 

попередній рік перемножити на темп приросту обсягу чистого 
доходу (виручки) за незмінних цін на продукцію 

                       ∆Дq = П0 [∑p0q1 / ∑p0q0];                      (13.3) 
    - зміни структури реалізації – потрібно знайти відхилення між 
прибутком фактичної реалізації за цінами і витратами поперед-
нього періоду і доходом попереднього періоду та від отримано-
го результату відняти вплив обсягу реалізації 

                  ∆Дстр=(Д1 - До) - ∆Дq ;                                     (15.4) 
- собівартості продукції – враховуючи, що між собівартістю і 

доходом існує зворотний зв’язок, то для оцінки впливу собівар-
тості необхідно від собівартості фактично реалізованої продук-
ції відняти собівартість фактичної реалізації за витратами попе-
реднього періоду і змінити знак одержаного результату 

                ∆Дz= ∑z1 q1 - ∑z0q1 ;                               (15.5) 
- ціни на продукцію – потрібно від фактичного обсягу реалі-

зації відняти фактичну реалізацію за цінами попереднього пері-
оду 

                    ∆Дp =  ∑p1q1 - ∑p0q1.                              (15.6) 
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Таблиця 13.1 
Показники для проведення факторного аналізу прибутку 

Показники  
Попередній 

період  

Фактично за 
попередніми 

цінами і 
витратами 

Фактично за 
попередніми 

цінами і 
витратами 

1. Чистий дохід 
(виручка), ∑pq 

∑p0q0 ∑p0q1 ∑p1q1 

2. Собівартість 
реалізованої 
продукції, ∑zq 

∑z0q0 ∑z0q1 ∑z1 q1 

3. Прибуток від  
реалізації  
продукції, 
(∑pq  - ∑zq = П) 

П0 П1 П2 

Необхідно зазначити, що сукупний вплив факторів дорівнює 
загальній зміні прибутку від реалізації продукції. 

 Здійснюючи статистичне дослідження прибутку, особливу 
увагу приділяють прибутку від перевезень, на розмір якого 
впливають наступні фактори: 

Фактор 1. Зміна прибутку відбувається за рахунок зміни об-
сягу транспортної роботи (вантажообороту) 

(15.7)                                    ,
10

))(( 1112 sdРРР

П

−−
=∆  

де Р1, Р2 – плановий та звітний обсяг виконаної транспортної 
роботи;  
d1, d2 – планова та фактична середня доходна ставка 10 ткм, 
грн;  
s1, s2 – планова та фактична собівартість 10 ткм, грн. 
Фактор ІІ. Зміна прибутку відбулася за рахунок зміни собі-

вартості транспортної роботи 

(15.8)                                        .
10

)( 212 Рssz

П

−
=∆  
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Фактор ІІІ. Зміна прибутку відбулася за рахунок зміни сере-
дньої доходної ставки (співвідношення суми доходу до обсягу 
транспортної роботи) 

)9.15(                                          .
10

)( 212 Рdd
Сd

П

−
=∆  

Окрім абсолютної суми прибутку, визначають відносний по-
казник – рентабельність – співставлення фінансових накопи-
чень до затрат (вартості виробничих фондів). Загальна рентабе-
льність підприємства визначається як співвідношення суми ба-
лансового прибутку (Пб) до середньої вартості основних вироб-
ничих фондів (

ОФ ) і оборотних засобів (
ЗНО ), що нормуються. 

Рентабельність визначають за формулою 

(15.10)                                            .
ЗНО

б

ОФ

П
R

+
=  

Величину рентабельності визначають як коефіцієнт або у ві-
дсотках. 

 
Питання контролю знань студентів 

 
1. Назвіть основні економічні показники, які характеризують 
фінансові результати господарської діяльності АТП. 
2. Який порядок визначення прибутку? 
3. Розкрийте сутність поняття «рентабельність» господарської 
діяльності автотранспортного підприємства. 
4. Що являє собою прибуток перевезення на автотранспорті? 
5. Які завдання вивчення статистики прибутку перевезення на 
автотранспорті ви знаєте? 
6. Як визначають основні показники доходу перевезень? 
7. Як визначають індекси збільшення доходу, динаміку прибут-
ку перевезень? 
8. Які фактори впливають на зміну прибутку?  
9. Як здійснюється статистичне дослідження прибутку та рента-
бельності автотранспортних та авторемонтних підприємств? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 157

КОНТРОЛЬНО-ТЕСТОВА ПРОГРАМА 
 

1. Середнє значення показника в інтервальному ряду динаміки визна-

чається за формулою: 

А) середньої арифметичної. 
Б) середньої хронологічної. 
В) середньої гармонійної. 
Г) середнього показника. 

2. Середнє значення показника в моментному ряду динаміки визнача-

ється за допомогою: 

А) середньої арифметичної. 
Б) середньої гармонійної. 
В) середньої хронологічної. 
Г) кореня квадратного із значення показника. 

3. До аналітичних показників ряду динаміки належать: 

А) абсолютний приріст, темп росту, темп приросту, абсолютне 
значення 1% приросту. 
Б) середній темп росту, середній темп приросту, середній абсолю-
тний приріст. 
В) абсолютний приріст, темп росту, темп приросту, абсолютне 
значення 1% приросту, середній приріст. 
Г) дисперсія і вибірка. 

4. Основними методами вирівнювання рядів динаміки є: 

А) ковзаюча середня, метод ранжування, метод розмежування. 
Б) метод нумерації та укрупнення періодів. 
В) ковзаюча середня, укрупнення періодів, рівняння тренду. 
Г) квадратний корінь і дисперсія. 

5. Інтерполяція являє собою: 

А) визначення невідомого показника у ряді динаміки. 
Б) визначення показника ряду динаміки за його межами на перспе-
ктиву. 
В) визначення середнього значення показника. 
Г) квадратний корінь із значення показника. 

6. Коефіцієнт оборотності оборотного капіталу являє собою: 

А) співвідношення загального доходу від виконаних робіт і нада-
них послуг до середнього залишку оборотного капіталу у вартіс-
ному вираженні. 
Б) співвідношення загального доходу від виконаних робіт і нада-
них послуг до середнього залишку оборотного капіталу у натура-
льному вираженні. 
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В) співвідношення середнього залишку оборотного капіталу до 
загального доходу від виконаних робіт і наданих послуг у вартіс-
ному вираженні. 
Г) співвідношення кінцевого залишку оборотного капіталу до 
майбутнього доходу від виконаних робіт і наданих послуг у варті-
сному вираженні. 

7. Термін «статистика» походить від латинського «status» і у су-

часному розумінні означає: 

А) статистичні дані, статистичну практику, статистичну науку. 
Б) статистичні дані, отримані шляхом масових спостережень. 
В) діяльність установ, які займаються збором та обробкою інфор-
мації про соціально-економічні явища та процеси. 
Г) статистичне зведення. 

8. Статистика транспорту являє собою: 

А) галузь статистики, яка вивчає закономірності розвитку підпри-
ємств автомобільного транспорту. 
Б) галузь статистики, яка вивчає кількісну і якісні показники стану 
і розвитку усієї транспортної системи. 
В) навчальна дисципліна, що вивчає закономірності розвитку тра-
нспортної системи. 
Г) статистичну методологію і практику. 

9. Статистичне спостереження являє собою: 

А) миттєвий огляд основних показників та їх узагальнення. 
Б) неперервний або з перервами збір даних про явища і процеси 
господарської діяльності шляхом реєстрації за завчасно розробле-
ною програмою спостереження. 
В) спеціально організоване дослідження з метою виявлення пев-
них закономірностей. 
Г) статистичну форму опитування. 

10. Обсяг транспортної роботи при перевезенні пасажирів зале-

жить від:  

А) кількості пасажирів, які були перевезені впродовж визначеного 
часу. 
Б) відстані перевезення та кількості пасажиро-місць. 
В) кількості перевезених пасажирів та віддалі, на яку здійснювали-
ся перевезення.  
Г) роботи рухомого складу. 

11. Обсяг роботи при виконанні таксомоторних перевезень вимірю-

ють: 
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А) кількістю виконаних посадок, кілометрами оплаченого пробігу 
та кількістю годин оплаченого простою. 
Б) кількістю перевезених пасажирів та сумою виручки. 
В) кількістю здійснених посадок та кількістю викликів на поїздку. 
Г) у вартісному вираженні. 

12. Середньоспискову кількість автомобілів на автотранспортному 

підприємстві визначають як: 

А) добуток загальної кількості автомобіле-днів перебування на 
підприємстві та загальної кількості календарних днів у звітному 
періоді. 
Б) співвідношення загальної кількості автомобіле-днів перебуван-
ня на підприємстві до загальної кількості календарних днів у звіт-
ному періоді. 
В) різниця загальної кількості автомобіле-днів перебування на пі-
дприємстві та загальної кількості календарних днів у звітному пе-
ріоді. 
Г) кількістю автомобілів на АТП. 

13. Для характеристики стану парку вантажних автомобілів у 

статистиці використовують показники: 

А) автомобіле-тонно-дні на підприємстві, автомобіле-тонно-дні 
роботи, середня вантажопідйомність працюючого і спискового 
автомобіля. 
Б) середня вантажопідйомність працюючого автомобіля, середня  
вантажопідйомність спискового автомобіля. 
В) автомобіле-тонно-дні на підприємстві, автомобіле-тонно-дні 
роботи, середня вантажопідйомність працюючого і спискового 
автомобіля, середня місткість працюючого автобуса. 
Г) автомобіле-робота і час простою. 

14. Технічний стан автомобільного парку характеризують такі 

статистичні показники: 

А) середньодобова тривалість автомобіля у наряді, коефіцієнт тех-
нічної готовності, показники виконання норм простою у капіталь-
ному ремонті, показник загального пробігу автомобіля, показник 
виконання норм міжремонтного пробігу до капітального ремонту. 
Б) середня дальність їздки, коефіцієнт технічної готовності, показ-
ники виконання норм простою у капітальному ремонті, показник 
загального пробігу автомобіля, показник виконання норм міжре-
монтного пробігу до капітального ремонту. 
В) коефіцієнт технічної готовності, показники виконання норм 
простою у капітальному ремонті, показник загального пробігу ав-
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томобіля, показник виконання норм міжремонтного пробігу до 
капітального ремонту. 
Г) кількість проведених ремонтів автомобілів. 

15. Показник виконання норм міжремонтного пробігу автомобіля до 

капітального ремонту визначається як: 

А) співвідношення загальної величини фактичного пробігу авто-
мобілів, поставлених у ремонт з початку експлуатації до моменту 
першого капітального ремонту до кількості автомобілів, помноже-
ної на норму пробігу. 
Б) різниця загальної величини фактичного пробігу автомобілів, 
поставлених у ремонт з початку експлуатації до моменту першого 
капітального ремонту та кількості автомобілів, помноженої на но-
рму пробігу. 
В) добуток загальної величини фактичного пробігу автомобілів, 
поставлених у ремонт з початку експлуатації до моменту першого 
капітального ремонту та кількості автомобілів, помноженої на но-
рму пробігу. 
Г) добуток загальної кількості автомобілів, поставлених у ремонт з 
початку експлуатації до моменту першого капітального ремонту,
та кількості автомобілів, помноженої на норму пробігу. 

16. При характеристиці використання автомобільного парку вико-

ристовують показники: 

А) економічні, технічні, соціальні, екологічні. 
Б) аналітичні, техніко-експлуатаційні, інтенсивні, синтетичні. 
В) екстенсивні, інтенсивні, інтегральні. 
Г) вартості автомобілів. 

17. Середньодобову тривалість перебування автомобіля у наряді 

визначають шляхом: 

А) ділення сумарної кількості автомобіле-днів роботи на загальну 
кількість автомобіле-годин у наряді. 
Б) ділення загальної кількості автомобіле-годин наряду на загаль-
ну кількість автомобіле-днів роботи. 
В) множення загальної кількості автомобіле-годин наряду на зага-
льну кількість автомобіле-днів роботи. 
Г) добуток загальної кількості автомобілів та на норми пробігу. 

18. Середня дальність їздки автомобіля із вантажем визначається: 

А) співвідношенням пробігу із вантажем у кілометрах до кількості 
їздок. 
Б) співвідношення кількості їздок до пробігу автомобіля із ванта-
жем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 161

В) співвідношенням загального пробігу до кількості здійснених 
їздок. 
Г) загальним пробігом автомобіля. 

19. Середня комерційна (експлуатаційна) швидкість автомобіля – 

це: 

А) співвідношення часу наряду до загального пробігу автомобіля. 
Б) співвідношення загального пробігу до загального часу наряду.  
В) співвідношення загального пробігу до загальної кількості авто-
мобілів.  
Г) довжина пройденого шляху. 

20. Середній час простою під навантаженням-розвантаженням: 

А) співвідношення часу, зайнятого на завантаження-розванта-
ження до кількості здійснених їздок. 
Б) добуток часу, зайнятого на завантаження-розвантаження та кі-
лькості здійснених їздок. 
В) різниця між часом, зайнятим на завантаження-розвантаження та 
кількістю здійснених їздок. 
Г) добуток загальної кількості автомобілів та часу пробігу. 

21. Динамічний коефіцієнт вантажопідйомності на відміну від 

статичного враховує: 

А) швидкість доставки вантажу і собівартість перевезення. 
Б) час руху автомобіля та його вантажопідйомність. 
В) при яких їздках (на далекі чи ближні віддалі) краще використо-
вується вантажопідйомність автомобіля. 
Г) різниця загальної кількості автомобілів та їх вартості. 

22. Продуктивність автомобіля на одну автомобіле-тонно-годину 

наряду визначають як: 

А) співвідношення загальної кількості автомобіле-тонно-годин 
наряду до величини загального вантажообороту.  
Б) співвідношення вантажообороту до загальної кількості автомо-
біле-тонно-годин наряду. 
В) сума вантажообороту і загальної кількості автомобіле-тонно-
годин наряду. 
Г) добуток загальної кількості автомобілів, поставлених у ремонт 
та середньостискової кількості автомобілів. 

23. Коефіцієнт використання пасажиромісткості автобусів визна-

чають як: 

А) співвідношення фактичного пасажирообороту до пасажирообо-
роту при повному використанні місткості рухомого складу. 
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Б) сума фактичного пасажирообороту та пасажирообороту при 
повному використанні місткості рухомого складу. 
В) різниця між фактичним пасажирооборотом та пасажирооборо-
том при повному використанні місткості рухомого складу. 
Г) суму загальної кількості автомобілів. 

24. Регулярність руху автобусів визначають як: 

А) співвідношення загальної кількості рейсів до кількості рейсів 
без порушень графіка руху. 
Б) співвідношення кількості рейсів із зафіксованими порушеннями 
до загальної кількості рейсів. 
В) співвідношення кількості рейсів без порушення розкладу до 
загальної кількості рейсів. 
Г) добуток загальної кількості автомобілів та кількості їздок із до-
триманням графіка. 

25. Продуктивність автомобіля-таксі на одну автомобіле-годину 

наряду визначають: 

А) співвідношенням загального прибутку до кількості автомобіле-
годин наряду. 
Б) співвідношенням кількості автомобіле-годин наряду до величи-
ни прибутку у вартісному вираженні. 
В) різницею між загальним прибутком та кількістю автомобіле-
годин наряду. 
Г) сума загальної кількості автомобілів. 

26. Облік продукції промислових підприємств автомобільного тран-

спорту здійснюють у такому вираженні: 

А) натуральному, економічному, соціальному, трудовому. 
Б) натуральному, трудовому, екологічному, умовному. 
В) натуральному, трудовому, умовному, вартісному. 
Г) натуральному, ненатуральному. 

27. Що являє собою валова продукція промислових підприємств ав-

томобільного транспорту? 

А) кінцевий результат промислово-виробничої діяльності підпри-
ємства за звітний період у вартісному виразі. 
Б) проміжний результат промислово-виробничої діяльності підп-
риємства за звітний період у вартісному виразі. 
В) частина продукції, що відвантажена на склад у вартісному ви-
разі. 
Г) частина готової продукції. 

28. Оцінка вартості основних фондів може бути здійснена за допо-

могою таких методів: 
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А) первісною повною і залишковою вартостями та відновлюваль-
ною повною і залишковою вартостями. 
Б) повною залишковою та відновлювальною вартостями. 
В) остаточною і початковою вартостями, повною і відновлюваль-
ною вартостями. 
Г) балансовою вартістю та повною вартістю. 

29. Коефіцієнт зносу основних фондів автотранспортного підпри-

ємства визначається як співвідношення: 

А) балансової вартості основних фондів до суми зносу у вартісно-
му вираженні. 
Б) кількості зношених основних фондів до їх балансової вартості. 
В) вартості зносу основних фондів до загальної балансової вартос-
ті основних фондів. 
Г) добуток загальної кількості автомобілів та вартості зносу. 

30. Коефіцієнт придатності основних фондів являє собою: 

А) співвідношення вартості незношених основних фондів до їх 
загальної балансової вартості. 
Б) співвідношення вартості зношених основних фондів до їх зага-
льної вартості. 
В) співвідношення кількості придатних основних фондів до їх за-
гальної вартості. 
Г) добуток загальної кількості автомобілів до кількості нових пос-
тавлених на баланс автомобілів. 
31. При виявленні дефектів, що сталися з вини ремонтного підп-

риємства, йому пред'являють: 

А) декламацію. 
Б) прокламацію. 
В) рекламацію. 
Г) індульгенцію. 
32. Розмір браку визначають як співвідношення: 

А) абсолютного розміру браку у вартісному вираженні до собівар-
тості товарної продукції. 
Б) абсолютного розміру браку у натуральних одиницях до собівар-
тості товарної продукції. 
В) собівартості товарної продукції до вартості браку. 
Г) валового доходу до вартості браку. 
33. Яким чином визначають втрати від браку у відсотках: 

А) від собівартості товарної продукції віднімається розмір браку. 
Б) співвідношення суми втрат від браку до собівартості товарної 
продукції. 
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В) співвідношення собівартості товарної продукції до суми втрат 
від браку. 
Г) співвідношення валового доходу до суми втрат від браку. 
34. Основні фонди автомобільного транспорту поділяються на: 

А) виробничі та невиробничі. 
Б) основні та неосновні. 
В) виробничі та основні. 
Г) основні та допоміжні. 
35. Оцінка вартості основних фондів може бути здійснена за до-

помогою таких методів: 

А) первісною повною і залишковою вартостями та відновлюваль-
ною повною і залишковою вартостями. 
Б) повною, залишковою, ліквідаційною та відновлювальною вар-
тостями. 
В) остаточною і початковою вартостями, повною і відновлюваль-
ною вартостями. 
Г) повною, залишковою та відновлювальною вартостями. 
36. Коефіцієнт оновлення основних фондів визначають таким чи-

ном: 

А) співвідношенням вартості нових уведених у дію основних фон-
дів до їх загальної кількості. 
Б) співвідношення вартості нових уведених у дію основних фондів 
до їх загальної балансової вартості на кінець звітного періоду. 
В) співвідношення кількості нових уведених у дію основних фон-
дів до їх загальної балансової вартості на початок звітного періоду. 
Г) співвідношення кількості нових уведених у дію основних фон-
дів до їх загальної балансової вартості. 
37. Рентабельність основних фондів на підприємстві автомобіль-

ного транспорту визначають як: 

А) співвідношення суми прибутку, отриманого за звітний період 
до середньої вартості основних фондів. 
Б) різницю суми прибутку, отриманого за звітний період і серед-
ньої вартості основних фондів. 
В) добуток суми прибутку, отриманого за звітний період та серед-
ньої вартості основних фондів. 
Г) співвідношення суми середньої вартості основних фондів до 
прибутку. 
38. Загальну чисельність працівників автотранспортного підпри-

ємства поділяють на такі групи: 

А) основний персонал, не основний персонал. 
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Б) основний персонал та виробничий персонал. 
В) виробничий персонал, допоміжний персонал. 
Г) виробничий та управлінський персонал. 
39. Продуктивність праці на автотранспортному підприємстві 

 визначається: 

А) кількістю продукції, виробленої за одиницю часу. 
Б) часом, затраченим на виробництво одиниці продукції. 
В) кількістю сировини, затраченої на виготовлення одиниці про-
дукції. 
Г) усі відповіді вірні. 
40. До оборотного капіталу автотранспортного підприємства 

належать: 

А) кредиторська заборгованість, дебіторська заборгованість, гро-
шові кошти, короткострокові фінансові вкладення. 
Б) дебіторська заборгованість, грошові кошти, короткострокові 
фінансові вкладення. 
В) виробничі запаси, дебіторська заборгованість, грошові кошти, 
короткострокові фінансові вкладення. 
Г) грошові кошти, короткострокові фінансові вкладення. 
41. Тривалість одного обороту оборотного капіталу зазвичай ви-

мірюють у: 

А) годинах. 
Б) днях. 
В) декадах. 
Г) усі відповіді вірні. 
42. Коефіцієнт оборотності оборотного капіталу являє собою: 

А) співвідношення загального доходу від виконаних робіт і нада-
них послуг до середнього залишку оборотного капіталу у вартіс-
ному вираженні. 
Б) співвідношення загального доходу від виконаних робіт і нада-
них послуг до середнього залишку оборотного капіталу у натура-
льному вираженні. 
В) співвідношення середнього залишку оборотного капіталу до 
загального доходу від виконаних робіт і наданих послуг у вартіс-
ному вираженні. 
Г) співвідношення середнього залишку оборотного капіталу до 
загального доходу від виконаних робіт і наданих послуг у натура-
льному вираженні. 
43. Балансовий прибуток автотранспортного підприємства являє 

собою: 
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А) загальну суму прибутку, отриманого підприємством від переве-
зень та інших операцій, зменшена на суму сплачених штрафів, 
пені та інших збитків. 
Б) загальну суму прибутку, отриманого підприємством від переве-
зень і від усіх інших видів господарсько-фінансової діяльності. 
В) загальну суму прибутку, отриманого підприємством, за мінусом 
собівартості перевезень. 
Г) загальну суму прибутку, отриманого підприємством, за мінусом 
податків. 
44. Статистична сукупність являє собою: 

А) сукупність об'єктів, які мають єдину якісну основу, але відріз-
няються певними ознаками. 
Б) перелік явищ, що мають спільні ознаки та структуру. 
В) сукупність об'єктів, які мають спільні ознаки та єдину базу ви-
никнення. 
Г) сукупність об’єктів, які мають єдину якісну основу. 
45. Методологічну основу статистики становить: 

А) статистичне спостереження, зведення і групування даних, ана-
ліз показників. 
Б) статистичне групування, зведення згрупованих даних, екстра-
поляція статистичних даних. 
В) збір статистичних даних, узагальнення показників та їх аналіз. 
Г) предмет, метод та принципи. 
46. За формою та змістом статистичні показники бувають: 

А) абсолютні, відносні та середні. 
Б) первинні та вторинні. 
В) змістовні та незмістовні. 
Г) абсолютні та відносні. 
47. За способом обчислення статистичні показники класифікують 

на: 

А) інтервальні та моментні. 
Б) первинні та похідні. 
В) абсолютні та процентні. 
Г) змістовні та незмістовні. 
48.  До аналітичних показників ряду динаміки належать: 

А) абсолютний приріст, темп росту, темп приросту, абсолютне 
значення 1% приросту. 
Б) середній темп росту, середній темп приросту, середній абсо-
лютний приріст. 
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В) абсолютний приріст, темп росту, темп приросту, абсолютне 
значення 1% приросту, середній приріст. 
Г) абсолютний приріст, темп росту, темп приросту, середній темп 
росту, середній темп приросту. 
49. Середнє значення показника в інтервальному ряду динаміки 

визначається за формулою: 

А) середньої арифметичної. 
Б) середньої хронологічної. 
В) середньої гармонічної. 
Г) усі відповіді вірні. 

50. Середнє значення показника в моментному ряду динаміки 

визначається за допомогою: 

А) середньої арифметичної. 
Б) середньої гармонічної. 
В) середньої хронологічної. 
Г) усі відповіді вірні. 

 

51. За ступенем готовності розрізняють такі види продукції про-

мислових підприємств автомобільного транспорту: 

А) готова, напівфабрикати, незавершене виробництво. 
Б) готова, основні фонди, незавершене виробництво. 
В) готова, неготова продукція. 
Г) готова продукція. 
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ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК 
 

Абсолютна статистична величина відображає рівень або ро-
змір розвитку суспільно-економічного явища в конкретних умо-
вах місця і часу. 

Автобусний маршрут – проходження (шлях) автобуса між 
початковим та кінцевим пунктами з визначеними місцями на 
дорозі для посадки (висадки) пасажирів. 

Автомобільний перевізник – фізична чи юридична особа, яка 
здійснює на комерційній основі чи за власний кошт перевезення 
пасажирів чи (та) вантажів транспортними засобами. 

Автомобільний транспорт – галузь транспорту, яка забезпе-
чує задоволення потреб населення та суспільного виробництва у 
перевезеннях пасажирів та вантажів автомобільними транспорт-
ними засобами. 

Активи – економічні ресурси підприємства у формі основно-
го і оборотного капіталу, нематеріальних засобів, що використо-
вуються у виробничій діяльності з метою отримання прибутку. 

Амортизація – процес зношування основних засобів і пере-
несення їх вартості на новостворювану продукцію або послуги. 

Аналітичні групування характеризують взаємозв’язок між 
показниками (наприклад, групування взаємозалежних даних про 
економічну ефективність роботи ряду підприємств – собівар-
тість продукції, прибуток на одиницю затрат, рентабельність 
тощо). 

Балансовий прибуток – загальна сума фактично одержаного 
прибутку від усіх видів господарської діяльності підприємства. 

Валовий дохід – грошова виручка підприємства від реалізації 
транспортної продукції, робіт, послуг за певний період. 

Валовий прибуток – частина валового доходу підприємства, 
що залишається в нього за вирахуванням всіх витрат. 

Валові (загальні) витрати – сума постійних і змінних витрат 
фірм за короткостроковий період. 

Вантажооборот – показник транспортної роботи в вантажо-
кілометрах (Р), який відображає обсяг та відстань перевезення 
вантажів.  
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Вантажоперевізник – суб’єкт підприємницької діяльності, 
який відповідно до законодавства та одержаної ліцензії надає 
послугу за договором перевезення вантажів автотранспортом 
загального користування, що використовується ним на законних 
підставах. 

Варіаційний ряд – вибірка, упорядкована по зростанню зна-
чень. 

Величина інтервалу (інтервальна різниця) – це різниця між 
верхньою та нижньою межами інтервалу. 

Відносний показник (показник у формі відносної величини) – 
це результат порівняння одного абсолютного показника з ін-
шим; характеризує співвідношення між кількісними характерис-
тиками процесів і явищ, що вивчаються, або кількісне співвід-
ношення різнойменних чи однойменних показників. 

Відносна величина динаміки характеризує зміну рівня розвит-
ку будь-якого процесу в часі і обраховується як відношення на-
ступного показника до попереднього, через встановлення індек-
су даного відношення. 

Вибірка – це група статистичних одиниць, відібрана з більшої 
групи, генеральній сукупності. 

Вибіркове спостереження – це обстеження, під час якого ре-
єструється деяка частина одиниць сукупності, відібрана у випа-
дковому порядку. 

Виробництво – процес створення матеріальних і нематеріа-
льних благ, необхідних для існування і розвитку людини. Ство-
рюючи певні блага, люди вступають у зв’язки і взаємодію – ви-
робничі відносини. Тому виробництво є завжди суспільним.  

Генеральна сукупність – це (як правило, лише уявне) повний 
збір об’єктів (людей, тварин, рослин або речей), що є джерелом 
даних.  

Графік руху – відомості про час і послідовність виконання 
рейсу. 

Групова статистична таблиця – це таблиця, підметом якої є 
групування одиниць сукупності за однією (кількісною чи атри-
бутивною) ознакою. 
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Єдина транспортна система (ЄТС) – це сукупність шляхів 
сполучення, технічних засобів, облаштування всіх видів транс-
порту, які об’єднані системою технологічних, технічних, інфор-
маційних, правових і економічних відносин, що забезпечують 
задоволення потреб народного господарства в перевезенні ван-
тажів і пасажирів. 

Закономірність – повторюваність, послідовність і порядок 
змін в явищах. 

Замовник транспортних послуг – юридична або фізична осо-
ба, яка замовляє транспортні послуги з перевезення пасажирів 
чи/та вантажів. 

Збірний маршрут – маршрут, на якому рухомий склад послі-
довно проходить всі навантажувальні пункти, поступово заван-
тажується і завозить вантаж в один пункт споживання. 

Звітність – форма спостереження, за якою кожен суб’єкт 
діяльності регулярно подає свої дані до державних органів 
статистики у вигляді документів (звітів) спеціально затвердже-
ної форми. 

Звітна одиниця – суб’єкт, від якого надходить інформація 
про одиницю спостереження. 

Зупинка – спеціально обладнаний пункт для очікування авто-
буса та посадки пасажирів. 

Економіко-математичний аналіз – це аналіз, призначений 
для обрання розрахунковим шляхом варіанта вирішення еконо-
мічної задачі, виявлення резервів підвищення ефективності ви-
робництва за рахунок більш повного використання наявних ре-
сурсів. 

Економіко-статистичний аналіз – це вивчення масових 
явищ на всіх рівнях управління. 

Економічна ефективність – показник, що характеризує ре-
зультативність виробництва, тобто співвідношення між резуль-
татами господарської діяльності і затратами праці. 

Економічний аналіз – це система спеціальних знань, пов’я-
зана з дослідженням існуючих економічних процесів, темпів, 
пропорцій, а також тенденцій розвитку, причин, що зумовлюють 
різні відхилення від запланованих показників, договірних зо-
бов’язань, виробничих потужностей.   
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Експлуатаційна швидкість руху – середня швидкість руху 
автомобіля за час його роботи на лінії. 

Елементи затрат на виробництво – це первинні однорідні 
витрати затрат на виробництво продукції, які на одному підпри-
ємстві неможливо розкласти на складові частини. 

Ефективність виробництва – економічний показник, що ха-
рактеризує ступінь віддачі і раціональність організації госпо-
дарства. 

Індекс – це відносний показник, що характеризує зміну рівня 
будь-якого явища чи процесу в часі, просторі чи порівняно з 
планом, нормою, стандартом. 

Калькуляція – розрахунки з визначення собівартості одиниці 
транспортної роботи. 

Капітал підприємства – це сукупність матеріальних ціннос-
тей та грошових коштів, фінансових вкладень та витрат на при-
дбання прав і привілеїв, необхідних для здійснення господарсь-
кої діяльності. 

Капітальні вкладення – затрати на будівництво, розширення 
й реконструкцію підприємств і споруд, здійснення технічного 
прогресу в усіх галузях національної економіки, на спорудження 
житлових будинків та інших основних засобів. 

Кільцевим маршрутом називається маршрут, на якому рухо-
мий склад проходить послідовно всі навантажувально-розванта-
жувальні пункти при русі по замкненому контурі. 

Коефіцієнт варіації – відношення стандартного відхилення 
вибірки до вибіркового середнього. 

Коефіцієнт статичного використання вантажопідйомності 
– відношення ваги фактично перевезеного вантажу за одну їздку 
до вантажопідйомності автомобіля. 

Коефіцієнт динамічного використання вантажопідйомності 
– відношення кількості фактично виконаних тонно-кілометрів 
до кількості тонно-кілометрів, що могли б бути виконані при 
повному використанні вантажопідйомності автомобіля. 

Коефіцієнт використання пробігу – показник, який характе-
ризує ступінь використання пробігу автомобіля в транспортно-
му процесі. Він дорівнює відношенню пробігу автомобіля з ван-
тажем до загального пробігу автомобіля. 
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Контейнерний пункт – комплекс будівель. споруд, обладна-
них технічними засобами, призначеними для виконання наван-
тажувально-розвантажувальних. господарських операцій з кон-
тейнерами, а також робіт з технічного обслуговування і ремонту 
контейнерів та надання транспортно-експедиційних послуг пе-
ревізником. 

Кошторисна калькуляція – попереднє обчислення собіварто-
сті одиниці транспортних послуг. 

Ліцензійна картка транспортного засобу – документ, який 
містить реєстраційні дані ліцензії та транспортного засобу. 

Ліцензія – належним чином оформлене право на імпорт (екс-
порт) в Україну (з України) протягом установленого строку пев-
ного товару. Ліцензії бувають: антидемпінгова; компенсаційна; 
спеціальна; відкрита (індивідуальна); генеральна; експортна (ім-
портна); разова (індивідуальна). 

Маркетинговий аналіз – це вивчення ринків сировини та го-
тової продукції, попиту та пропозиції, формування цін, конку-
рентного середовища тощо. 

Маршрут – шлях рухомого складу, пройдений від початко-
вого до кінцевого пункту при виконанні перевезень. 

Маятниковий маршрут – маршрут, на якому рухомий склад 
проходить всі навантажувально-розвантажувальні пункти при 
русі по одній трасі в прямому та зворотному напрямках. 

Методи калькулювання собівартості продукції – способи, 
прийоми збирання, групування і обліку інформації про вироб-
ничі затрати і обчислення фактичної собівартості транспортної 
продукції для контролю за витратами підприємств. 

Накладні витрати пов’язані з обслуговуванням виробництва, 
утриманням апарату управління підприємства та створенням 
необхідних умов праці. 

Напівпричіп – причіп, вісь (осі) якого розміщено позаду 
центра мас транспортного засобу (за умови рівномірного заван-
таження) і який обладнано зчіпним пристроєм, що забезпечує 
передачу горизонтальних і вертикальних зусиль на інший тран-
спортний засіб, що виконує функції тягача. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 173

Невиробничий персонал, до якого відносять працівників, які 
не зайняті в основному виробництві, а створюють умови для 
забезпечення нормального функціонування АТП в цілому. 

Нематеріальні активи – цінності, що не є фізичними 
об’єктами, але які мають вартісну оцінку (патенти, ліцензії, 
«ноу-хау», товарні знаки тощо), що знаходяться в розпоряджен-
ні підприємства. 

Нерегулярні пасажирські перевезення – перевезення пасажи-
рів автобусом, замовленим юридичною або фізичною особою з 
укладанням письмового договору на кожну послугу, в якому 
визначають маршрут руху, дату та час перевезень, інші умови 
перевезень та форму оплати послуги або перевезення за власний 
кошт. 

Нерозподілений прибуток – частина чистого доходу (прибут-
ку) корпорації, яка не розподіляється як дивіденд між власника-
ми акцій, а утримується для її розвитку. 

Оборот – час руху на маршруті, що включає в себе одну або 
декілька їздок з поверненням автомобіля в початковий пункт. 

Оборотний капітал – це майно, призначене для поточного 
(разового) використання в процесі господарської діяльності, або 
яке знаходиться в обороті підприємства не більше, як один рік. 

Одиниця спостереження – первинна одиниця, від якої одер-
жують інформацію. 

Одиниця сукупності – елемент сукупності, який є основним 
носієм її ознак. 

Основні засоби – це вартість сукупного рухомого і нерухомо-
го майна, що протягом тривалого часу знаходиться на даному 
підприємстві і погашається поступово, протягом терміну його 
експлуатації, шляхом амортизаційних відрахувань, які включа-
ються у витрати підприємства. 

Пасажирообмін характеризується кількістю прибулих паса-
жирів і пасажирів, що відправляються на транспорті, по даній 
зупинці маршруту за визначений час (години, дні).  

Пасажиропотік – переміщення пасажирів у визначеному на-
прямку. Пасажиропотоки можуть бути постійні або тимчасові, 
односторонні або двохсторонні, рівномірні або нерівномірні.  
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Пасиви – позичкові грошові кошти, що використовуються пі-
дприємством для фінансування своєї діяльності. 

Паспорт маршруту – документ, що містить схему маршруту, 
розклад руху, таблицю вартості проїзду, графіки режимів праці 
та відпочинку водіїв тощо. 

Паспорт стоянки таксі – документ, який містить інформа-
цію про засоби облаштування стоянки, інформаційне забезпе-
чення пасажирів, власника стоянки, схеми руху та правила на-
дання послуг. 

Перевезення пасажирів легковим автомобілем на замовлення 
– перевезення пасажирів легковим автомобілем загального при-
значення, замовленим юридичною або фізичною особою з укла-
данням письмового договору на кожну послугу чи на обумовле-
ний термін обслуговування, у якому визначають умови обслуго-
вування, вартість послуги, термін її виконання та інші положен-
ня за домовленістю сторін. 

Перевезення пасажирів у звичайному режимі руху – переве-
зення пасажирів автобусами на маршруті загального користу-
вання з дотриманням усіх зупинок, передбачених розкладом ру-
ху. 

Перевезення пасажирів у режимі маршрутного таксі – пе-
ревезення пасажирів на міському чи приміському автобусному 
маршруті загального користування за розкладом руху, в якому 
зазначається час відправлення автобусів з початкового та кінце-
вого пунктів маршруту з висадкою і посадкою пасажирів чи 
громадян на їхню вимогу на шляху прямування автобуса в міс-
цях, де це не забороняється правилами дорожнього руху. 

Перевізник – особа, яка надає послуги з перевезення пасажи-
ра чи вантажу автомобільним транспортом загального користу-
вання. 

Перегін – це відстань між суміжними пунктами зупинок на 
маршруті. 

Планування діяльності АТП – це обґрунтування цілей підп-
риємства, способів і методів їх досягнення, вибір та розподіл 
технічних, матеріальних, трудових, фінансових ресурсів з метою 
задоволення потреб споживачів у вантажних та пасажирських 
перевезеннях та отриманні прибутку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 175

Послуга з перевезення пасажирів чи вантажів – перевезення 
пасажирів чи вантажів транспортними засобами на договірних 
умовах із замовником послуги за плату. 

Постійні витрати – витрати виробництва, які не залежать 
від обсягу виробництва фірми (у короткостроковому періоді). 

Порівняльний аналіз – це просте порівняння звітних показни-
ків з показниками плану поточного року або звітними даними 
минулих періодів, звітними показниками інших підприємств, 
середньогалузевими показниками. 

Пробіг автомобіля – відстань, яку проходить автомобіль за 
певний період часу. Пробіг з вантажем називають робочим про-
бігом. Пробіг без вантажу може бути холостим, якщо він здійс-
нюється в процесі перевезення, або нульовим, якщо він здійс-
нюється при русі автомобіля до місця роботи, в гараж, на запра-
вку тощо. 

Провізна здатність – найбільший об’єм перевезень, який ви-
конується за визначений період часу (за рік) рухомим складом в 
конкретних техніко-економічних умовах. 

Продуктивність – відношення обсягів випуску продукції до 
витрат ресурсів за певний період часу; зростає під впливом роз-
витку техніки і технології, підвищення кваліфікації та капітало-
озброєності праці. 

Продуктивність автомобіля – кількість перевезеного ванта-
жу у тоннах, або транспортна робота у тонно-кілометрах за оди-
ницю часу. 

Промислово-виробничий персонал, до якого відносять всіх 
працівників основних, допоміжних, підсобних цехів і апарату 
управління. 

Пропускна здатність – це можливість шляху (зупиночного 
пункту – станції, порту, транспортного вузла) пропустити мак-
симальну кількість рухомого складу, вантажу, пасажирів. 

Рентабельність – узагальнюючий показник економічної 
ефективності виробництва, що характеризує співвідношення 
між результатами виробничо-господарської діяльності і затра-
тами на виробництво продукції, тобто показує дохідність, при-
бутковість. 
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Розвізний маршрут – маршрут, на якому рухомий склад за-
вантажується в пункті завантаження і розвозить вантаж у всі 
пункти споживання. 

Розклад руху – сукупність графіків руху автобусів за марш-
рутом. 

Середня величина – це узагальнюючий показник, який харак-
теризує рівень явища і виражає середню ознаку даної сукупнос-
ті. 

Середня відстань перевезень визначає середню дальність пе-
ревезення кожної тонни вантажу. 

 Сідельний тягач – автомобіль, який за своєю конструкцією 
та обладнанням призначений для буксирування напівпричепа. 

Система статистичних показників – сукупність статистич-
них показників, які відображають взаємозв’язки об’єктивно іс-
нуючих явищ. 

Собівартість – поточні затрати підприємства на виробницт-
во транспортної продукції, виражені в грошовій формі. 

Спеціалізований автомобіль – автомобіль. який за своєю 
конструкцією та обладнанням призначений для перевезення па-
сажирів або вантажів певних категорій.  

Спеціальний автомобіль – автомобіль, який за своєю конс-
трукцією та обладнанням призначений для виконання спеціаль-
них робочих функцій. 

Статистична одиниця – елемент генеральної сукупності, що 
підлягає вивченню. 

Статистична сукупність – певна множина елементів, поєд-
наних умовами існування і розвитку (сукупність підприємств, 
домогосподарств, агрофомувань тощо). 

Статистичне зведення – підготовлений в органах статисти-
ки табличний матеріал, який упорядкований, систематизований і 
науково оброблений на основі первинних статистичних звітів, 
які надійшли до органів статистики, матеріалів спостереження, 
перепису, анкет обстеження тощо. 

Статистичне спостереження – спланована, науково органі-
зована реєстрація масових даних про соціально-економічні яви-
ща та процеси. 
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Статистичний показник – поняття, яке відображає кількісні 
характеристики (розміри) співвідношень ознак суспільних явищ. 
Статистичні показники можуть бути об’ємними (чисельність 
населення, трудових ресурсів тощо) і розрахункові (середні ве-
личини). Вони можуть бути планові, звітні і прогнозні. 

Статистичні дані – масові системні характеристики соціа-
льно-економічних явищ та процесів. Завжди визначаються не 
тільки якісними ознаками, а й кількісними і залежать від умов 
місця й часу.  

Стаття калькуляції – певний вид витрат, що утворюють со-
бівартість. 

Тариф – система ставок, що визначає розмір плати за послуги 
для підприємств. 

Тарифна сітка – сукупність розрядів та відповідних їм тари-
фних коефіцієнтів, за якими диференціюють зарплату працівни-
ків залежно від складності виконуваної роботи і кваліфікації 
робітників. 

Термінал – це пункт у транспортній системі, призначений для 
виконання різноманітних робіт, пов’язаних із забезпеченням 
переміщення вантажів і пасажирів. 

Технічна швидкість – середня швидкість руху, яка дорівнює 
відношенню пробігу автомобіля до часу руху (включаючи час 
простою в дорозі у зв’язку з регулюванням руху). 

Транспортний засіб загального призначення – транспортний 
засіб, не обладнаний спеціальним устаткуванням і призначений 
для перевезення пасажирів або вантажів (автобус, легковий ав-
томобіль,  вантажний автомобіль, причіп, напівпричіп з борто-
вою платформою відкритого або закритого типу. 

Транспортний засіб спеціалізованого призначення – транспо-
ртний засіб, який призначений для перевезення певних катего-
рій пасажирів чи вантажів (автобус для перевезення дітей, інва-
лідів, пасажирів певних професій, самоскид, цистерна, сідель-
ний тягач, фургон, швидка медична допомога, автомобіль інка-
сації, ритуальний автомобіль тощо) та має спеціальне обладнан-
ня (таксі, броньований, обладнаний спеціальними світловими і 
звуковими сигнальними пристроями тощо). 
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Транспортний засіб спеціального призначення – транспорт-
ний засіб, призначений для виконання спеціальних робочих фу-
нкцій (для  аварійного ремонту, автокран, пожежний, автобето-
номішалка, вишка розвідувальна чи бурова на автомобілі, для 
транспортування сміття та інших відходів, технічна допомога, 
автомобіль прибиральний, автомобіль-майстерня, радіологічна 
майстерня, автомобіль для пересувних телевізійних і звукових 
станцій тощо). 

Транспортний процес – це процес переміщення вантажів, 
який включає всі підготовчі та заключні операції: підготовку 
вантажів до перевезення, їх навантаження і розвантаження, 
приймання вантажів, подання транспортних засобів під наван-
таження-розвантаження тощо. 

Факторний аналіз – це аналіз, спрямований на виявлення та 
розрахунок величини впливу окремих чинників на величину ре-
зультативних показників. 

Фінансово-економічний аналіз – це дослідження фінансових 
результатів діяльності підприємства, тобто прибутку, рентабе-
льності, ефективності використання капіталу, фінансового стану 
та платоспроможності. 

Фондовіддача – відношення вартості транспортної продукції 
до вартості основних виробничих засобів. 

Час їздки – це закінчений цикл транспортної роботи, що 
включає час завантаження, час перевезення вантажу, час розва-
нтаження і час подачі транспортного засобу для наступного за-
вантаження (руху без вантажу). 
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ДОДАТКИ 
Додаток 1 

 Ідентифікаційний код  
ЄДРПОУ 

         

 
Державне статистичне спостереження 

 
Конфіденційність статистичної інформації забезпечується 

статтею 21 Закону України «Про державну статистику»  
 

Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спо-
стережень тягне за собою відповідальність, яка встановлена статтею 186³ Кодексу 

України про адміністративні правопорушення 
 

                                                                    ЗВІТ 
про перевезення автомобільним транспортом вантажів за видами вантажів та 

пасажирів за видами сполучення 
                                               за ________ квартал 20___ року 

 
Подають: Термін подання  

юридичні особи, відокремлені підрозділи 
юридичних осіб, основним або одним з 
видів економічної діяльності яких є ванта-
жні й (або) пасажирські автоперевезення  
 
- територіальному органу Держстату Украї-
ни 
 

 
не пізніше 20 числа 

місяця, наступного за 
звітним періодом  

 № 31-авто 
(квартальна) 

 
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Держстату  
07.11.2014 р.  
№ 327 (зі зміна-
ми) 

Респондент: 
 
Найменування:  
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
Місцезнаходження (юридична адреса): 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
(поштовий індекс, область /АР Крим, район, населений пункт, вулиця /провулок, площа 

тощо, 
___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

№ будинку /корпусу, № квартири /офісу) 
Адреса здійснення діяльності, щодо якої подається форма звітності (фактична адреса): 
___________________ _______________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
__________________ ________________________________________________________ 
(поштовий індекс, область /АР Крим, район, населений пункт, вулиця /провулок, площа  

тощо, 
___________________________________________________________________________ 

№ будинку /корпусу, № квартири /офісу) 
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продовження додатка 1 

1. Перевезення вантажів  
(з двома десятковими знаками) 

Показники Код рядка Усього 

з нього у між-
народному 
сполученні 
(гр.2 ≤ гр.1) 

А Б 1 2 
Вантажооборот, тис. ткм 010   
Обсяг перевезених вантажів, 
тис. тонн  
(сума вантажів за видами) 

020   

1.1. Перевезення вантажів за номенклатурою  
(з двома десятковими знаками) 

Назва виду вантажу 
за Класифікацією видів ванта-

жів (КВВ) 

Код ван-
тажів за 

КВВ 

Обсяг пе-
ревезених 
вантажів, 
тис. тонн 

з нього у 
міжнародно-
му сполучен-

ні  
(гр.2 ≤ гр.1) 

А Б 1 2 

    

    

    

    

    

    

    

 
Назва виду вантажу 

за Класифікацією видів  
вантажів (КВВ) 

Код  
вантажів 
за КВВ 

Обсяг пе-
ревезених 
вантажів, 
тис. тонн 

з нього у 
міжнародно-
му сполучен-

ні  
(гр.2 ≤ гр.1) 

А Б 1 2 
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продовження додатка 1 

2. Перевезення пасажирів автобусами 
(з одним десятковим знаком) 

Показники 
 

Код рядка 

Усього 
(сума 

граф 2, 

4÷6) 

У тому числі за видами сполучення 

міське 

з нього - в 
обласному 
(республі-
канському) 

центрі 
(гр.3 ≤ гр.2) 

приміське 
міжмі-

ське 
міжна-
родне 

А Б 1 2 3 4 5 6 
Кількість пере-
везених паса-
жирів, тис.  

1050       

у т.ч. на марш-
рутних переве-
зеннях (сума 

рядків 1052, 

1053)  1051 

      

  з них:        
  платних 1052       
  безплатних 1053      Х 
Пасажирообо-
рот, тис. пас.км 

1060       

у т.ч. на марш-
рутних переве-
зеннях  1061 

      

 
______________________________________________          
_____________________________________________        
Місце підпису керівника (власника) та/або особи,                                                             
(ПІБ) 
відповідальної за достовірність наданої інформації 
 
______________________________________________     
_____________________________________________      
                                                                                                                                                     
(ПІБ)    
 
телефон: _________________  факс: _________________  
електронна пошта: ____________________________ 
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Додаток 2 
 
 Ідентифікаційний код ЄДРПОУ 

 
Державне статистичне спостереження 

 
Конфіденційність статистичної інформації забезпечується 

статтею 21 Закону України «Про державну статистику»  
 

Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних 
спостережень тягне за собою відповідальність, яка встановлена статтею 186³ 

Кодексу України про адміністративні правопорушення 
 

ЗВІТ ПРО РОБОТУ АВТОТРАНСПОРТУ  
за ____________ рік 

 

Подають: Термін  
подання 

 

юридичні особи, відокремлені 
підрозділи юридичних осіб, які 
експлуатують автомобільний тран-
спорт (власний або орендований) 
 
- територіальному органу Держста-
тслужби України 
 

 
 
 

не пізніше  
28 лютого 

 № 2-тр 
 

(річна) 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Держстату України  

01.10.2014 № 278 (зі змінами) 
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продовження додатка 2 

1. Робота та використання рухомого складу 
(з одним десятковим знаком) 

Найменування 
показника 

Код 
рядка 

Вантажні автомобілі  

 
Автобу-

си 

 
Легкові 

авто-
томо
мо-
білі 

Спеціальні 
автомобілі 

 
усього 
(сума 

гр.2,3) 

у тому числі 
використовуються для  

 
легко-

ві 

 
нелег- 

кові комер-
ційної 
роботи 

власних 
потреб 

А Б 1 2 3 4 5 6 7 
Загальний 
пробіг авто-
мобілів,  
тис. км 
(сума рядків 

842 - 847 ) 

 
 

840 

       

з нього пробіг 
із вантажем  
(пасажирами)    

 
841 

     
Х 

 
Х 

 
Х 

Із рядка 840 
пробіг, який 
виконано на 
бензині 

        
842  Х Х     

дизельному 
пальному 

843  Х Х     

зрідженому 
нафтовому 
газі 

844  Х Х     

стисненому 
природному 
газі  

845  Х Х     

газодизельни-
ми автомобі-
лями 

 
847 

  
Х 

 
Х 

 
Х 

 
Х 

 
Х 

 

Обсяг переве-
зених ванта-
жів, тис. тонн  

 
850 

    
Х 

 
Х 

 
Х 

 
Х 

з них у міжна-
родному спо-
лученні 

 
851 

    
Х 

 
Х 

 
Х 

 
Х 

Вантажообо-
рот, тис. ткм  

860    Х Х Х Х 

з нього у між-
народному 
сполученні 

 
861 

    
Х 

 
Х 

 
Х 

 
Х 
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продовження додатка 2 

2. Обсяги витрат пального на експлуатацію автомобілів 
(з одним десятковим знаком) 

Найменування 
показника 

Код 
рядка 

Бензин, 
тис. 

літрів 

Дизельне  
пальне, 

тис. літрів 

Газ  
зріджений, 
тис. літрів 

Газ 
стиснений, 

тис. м3 
А Б 1 2 3 4 

Обсяги витрат пального 
– усього 
(сума рядків 902, 905, 
907, 908, 911) 

 
901 

    

 у тому числі:      
вантажними автомобі-
лями 

902     

 з них газодизельними 903 Х  Х  
автобусами 905     
легковими автомобі-
лями 

907     

спеціальними автомо-
білями легковими    

 
908 

    

спеціальними автомо-
білями нелегковими   

 
911 

    

з них газодизельними 912 Х  Х  
 
 
______________________________________________     
_____________________________________________        
Місце підпису керівника (власника) та/або особи,                                                                  
(ПІБ) 
відповідальної за достовірність наданої інформації 
 
______________________________________________     
_____________________________________________      
                                                                                                                                                     
(ПІБ)    
 
телефон: _________________  факс: _________________  
електронна пошта: ____________________________ 
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Додаток 3 
 

Порядковий номер фізичної особи-підприємця     
                                                                 (Заповнюється органом державної статистики) 

 
Державне статистичне спостереження 

 
Конфіденційність статистичної інформації забезпечується 

статтею 21 Закону України «Про державну статистику»  
 

Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних 
спостережень тягне за собою відповідальність, яка встановлена статтею 186³ 

Кодексу України про адміністративні правопорушення 
Об стежен н я фі зи чн о ї  о со би -п ідп ри ємц я,  щ о 

зд ій сн ює  ва н та жн і  а вто моб іл ь ні  п еревезен н я  
н а  к о мерц ій н ій  о сн о ві  

 
Початок обстеження _____________ Кінець обстеження __________________ 

                                                    (дата)                                                             (дата) 
                                                                            

Подають: Термін подання  
фізичні особи-підприємці, які 
виконують комерційні переве-
зення вантажів власним вантаж-
ним автотранспортом 
 
– територіальному органу Держс-
татслужби України 

 
визначається тери-
торіальним орга-
ном державної 

статистики 

№ 51-вант 
 

(2 рази на рік)  
 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Держстату України  

01.10.2014 р. № 277 (зі 
змінами) 

 
Респондент: 
 
Ім’я (ПІБ):  
__________________________________________________________________________ 
Місце проживання: 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
поштовий індекс, область /АР Крим, район, населений пункт, вулиця /провулок, площа 

тощо, 

__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

№ будинку /корпусу, № квартири) 

Адреса здійснення діяльності, щодо якої подається анкета:  
__________________________________________________________________________      

поштовий індекс, область /АР Крим,  район, 
__________________________________________________________________________

населений пункт, вулиця /провулок, площа  тощо, № будинку /корпусу, № квартири 
/офісу) 
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продовження додатка 3 
Відомості про автомобіль та його вантажопідйомність на початок 

тижня обстеження 

Автомобіль (марка) Вантажопідйомність, тонн 
(з одним десятковим знаком) 

1 2 
  
  

1. Обсяг перевезених вантажів за тиждень, що обстежується 

День тижня № № 
поїздки 

Маршрут Відстань 
переве-
зень, км 

Обсяг  
перевезених  
вантажів, кг 

пункт  
відправлення 

пункт  
прибуття 

А 1 2 3 5 6 
Понеділок      
      
      
      
      
Вівторок      
      
      
      
      
Середа      
      
      
      
      
Четвер      
      
      
      
      
П’ятниця      
      
      
      
      
Субота      
      
      
      
      
Неділя      
      
      
      
      

Усього х х х х  
____________________________________      ____________________________________ 
Місце підпису фізичної особи-підприємця,                                 (ПІБ) 
щодо діяльності якої подається анкета 
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Додаток 4 
УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ 

Таблиця 1 
Показники перевезень 

№ 
з/п Назва показника 

Розмірність 
показника 

Умовне  
позначення 
показника 

1 2 3 4 

1. 
Загальна чисельність перевезення 
пасажирів 

число осіб Q пас 

2. Обсяг перевезеного вантажу тонн Qв  
3. Пасажирооборот  пасажиро-км Рпас 
4. Вантажооборот тонно-км Рв  

5. 
Середня відстань перевезення 
пасажира 

км пасl  

6. 
Середня відстань перевезення 
вантажу 

км вl  

7. 
Коефіцієнт нерівномірності пере-
везення пасажирів 

- ηпас 

8. 
Коефіцієнт нерівномірності па-
сажиропотоку 

- ηпкм 

9. 
Коефіцієнт нерівномірності пере-
везення вантажу 

- ηв 

10. 
Коефіцієнт нерівномірності ван-
тажопотоку 

- ηткм 

 
Таблиця 2 

Показники технічної роботи транспортних засобів 

№ 
з/п Назва показника 

Розмірність 
показника 

Умовне 
позначення 
показника 

1 2 3 4 

1. 
Cередньоспискова кількість автомо-
білів  

од. А 

2. 
Загальна кількість автомобіле-днів 
перебування на підприємстві 

днів АДп 
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продовження табл. 2 

1 2 3 4 

3. 
Загальна кількість автомобіле-днів  
роботи 

днів АДр 

4. 
Загальна кількість автомобіле-годин 
у наряді 

год. АТн 

5. 
Cередня місткість спискового авто-
мобіля 

місць пас
q  

6. Середня вантажопідйомність спис-
кового автомобіля тонн 

в
q  

7. Середньодобова тривалість перебу-
вання автомобіля у наряді  год. 

нТ  

8. Коефіцієнт технічної готовності ав-
томобіля - αт 

9. Норма простою у капітальному ре-
монті  днів Нкр 

10. Загальний пробіг автомобіля км L 
11. Середньодобовий пробіг автомобіля  км дl  
12. Кількість здійснених їздок шт. n 

 
Таблиця 3 

Показники використання транспортних засобів 

№ 
з/п 

Назва показника Розмірність 
показника 

Умовне 
позначення 
показника 

1 2 3 4 

1. Пробіг автомобіля із вантажем км lв  

2. Коефіцієнт використання пасажиро-
місткості  - γпас  

3. Коефіцієнт статичного використання 
вантажопідйомності - γст 

4. Коефіцієнт динамічного викорис-
тання вантажопідйомності - γд 

5. Продуктивність автомобіля  - Wа 

6. Коефіцієнт використання часу у на-
ряді  - kвн 

7. Час руху автомобіля  год. tрух  
8. Час навантаження автомобіля год. tн 
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продовження табл. 3 

1 2 3 4 

9. Час розвантаження автомобіля год. tр 

10. 
Середній час простою під наванта-
женням-розвантаженням, що припа-
дає на одну їздку 

год. рнt −  

11. 
Середній час простою під наванта-
женням-розвантаженням на одну 
тонну 

год./тонну )(трнt −
 

12. Середня технічна швидкість руху 
автомобіля  км/год. тv

 

13. Середня експлуатаційна швидкість км/год. еv  

14. Середня швидкість сполучення  км/год. сv
 

15. Коефіцієнт використання пробігу  - β 

 
Таблиця 4 

Економічні показники 

№ 
з/п Назва показника Розмірність 

показника 

Умовне 
позначення 
показника 

1 2 3 4 

1. Доходи грн Д 

2. Середня доходна ставка   грн/одиницю 
трансп. роботи сd  

3. Середня тарифна ставка грн ц  

4. Витрати грн В 

5. Фонд заробітної плати грн Фзп 

6. Витрата палива (матеріалів) літрів (кг) Впал. 

7. Амортизаційні відрахування грн АВ 

8. Прибуток грн П 

9. Рентабельність % R 

10. Собівартість перевезення одного 
пасажира грн/пас. sп 

11. Собівартість перевезення однієї тон-
ни вантажу грн/т sт 

12. Собівартість перевезення, що при-
падає на один пасажиро-кілометр грн/пкм sпкм 

13. Собівартість перевезення, що при-
падає на один тонно-кілометр грн/ткм sткм 
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продовження табл. 4 

1 2 3 4 

14. Середньоспискова чисельність пра-
цівників осіб Чсс 

15. Продуктивність праці од./год. Wп 

16. Середня вартість основних фондів грн 
ОФ  

17. Фондовіддача грн f 
18. Оборотний капітал грн О 

19. Економія грн ∆Е 

20. Коефіцієнт ефективності викорис-
тання основних фондів - kеф 

21. Коефіцієнт зносу основних фондів - kзф 

22. 
Коефіцієнт оновлення основних фо-
ндів 

- kоф 

23. Коефіцієнт вибуття основних фондів - kвф 

 
Таблиця 5 

Загальностатистичні показники 

№ 
з/п 

Назва показника 
Розмірність 
показника 

Умовне 
позначення 
показника 

1 2 3 4 

1. Абсолютний приріст  - ∆ 
2. Темп росту  - Tр 
3. Темп приросту - Tпр 

4. Індекс - І 

5. Середнє квадратичне відхилення - σ 

6. Дисперсія - σ
2
 

7. Стандартна похибка - µ 

8. Коефіцієнт кореляції - r 

9. Коефіцієнт еластичності - ξ 
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