
Тема. Абсолютні і відносні величини 

Продовження статистичного дослідження передбачає перехід до його третьої 

стадії – розрахунку й аналізу узагальнюючих показників, тобто величин, які 

отримують за результатами обробки статистичних матеріалів. 

Під час спостереження та зведення даних утворюється первинна статистична 

інформація, що виражається абсолютними величинами – результатом 

підрахунку загального або окремого числа одиниць деякої сукупності. 

Абсолютні величини характеризують розмір явища (або процесу) – його 

обсяг чи рівень. Виходячи з цього, слід розрізняти два види абсолютних 

величин, перші з яких виражають стан явища на певний момент часу (або 

результат процесів за певний період), а другі – рівень явища, тобто його розмір, 

що припадає на одиницю статистичної сукупності. 

Прикладом абсолютних величин, що характеризують обсяг явища, може бути: 

кількість продукції (виробленої, перевезеної, проданої), чисельність населення 

(робітників, вкладників), розмір статутного капіталу, товарообігу, витрат на 

виробництво тощо. Абсолютними величинами рівня, які дають уяву про розмір 

явища щодо однієї одиниці статистичної сукупності, є рівні: продуктивності 

праці (обcяг робіт, що виконано за одиницю трудових витрат), заробітної 

плати (виплати з фонду заробітної плати одному працівнику), собівартості 

(розмір загальних грошових витрат на випуск одиниці продукції), врожайності 

(збір сільськогосподарської культури з одиниці засіву), трудомісткості (розмір 

трудових витрат на виробництво одиниці продукції), ціни (вартість одиниці 

товару) тощо. 

За способом вираження абсолютні величини можуть 

бути індивідуальними та сумарними.  

Перші виражають розміри кількісних ознак окремих одиниць сукупності, їх 

отримують безпосередньо під час статистичного спостереження, як результат 

вимірювання, зважування, підрахунку, оцінювання. Другі характеризують 

величину тієї чи іншої ознаки усіх одиниць сукупності або окремих її груп, їх 

отримують у результаті підсумовування індивідуальних абсолютних величин. 

Абсолютні статистичні величини завжди іменовані числа і виражаються у 

певних одиницях виміру. В залежності від завдання дослідження та від характеру 

явища вони можуть бути вимірювані в натуральних (т, км); трудових (люд.-

годин., люд.-дні); грошових (грн.) одиницях. У деяких випадках застосовують 



умовно-натуральні одиниці виміру. Перерахунок в умовні одиниці можна 

відобразити такою формулою: 

У = С + k·Х, (3) 

де У – кількість умовних одиниць; 

С – кількість еталонних одиниць; 

Х – кількість одиниць, які відрізняються від еталону; 

k – коефіцієнт перерахунку нееталонних одиниць у еталон. 

Наприклад, вироблено 100 т мила, що містить 40% жирних кислот та 50 т, у 

складі якого 60% жирних кислот. Перераховуючи усе мило на умовне 40%, 

отримаємо: 1) коефіцієнт перерахунку, що дорівнює 1,5 (60 : 40); 2) обсяг 

виробництва в умовних одиницях – 175 т (100 + 1,5 · 50). 

Абсолютні статистичні величини мають велике наукове та практичне значення і 

використовуються для оцінювання стану та розвитку явищ суспільного життя, 

для підбиття підсумків роботи, у планових чи проектних роботах. Усе це робить 

їх невід’ємною частиною будь-якого статистичного дослідження. Але є в них 

і недоліки – через них не можна характеризувати інтенсивність процесів, зміни 

явищ за часом, проводити зіставлення різних статистичних сукупностей. Не 

можна, наприклад, робити висновки про рівень народжуваності в окремих 

регіонах за даними про чисельність народжених, бо порівнювані регіони можуть 

суттєво відрізнятися чисельністю всього населення. У такому випадку 

народжуваність слід розглядати відносно загальної чисельності населення, 

тобто користуватися відносним показником. Коли отримано дані про число 

вкладників банку, то важко дати якісну оцінку цьому показнику, якщо не 

зіставити його з таким самим показником за минулий рік, чи в інших банках, або 

не співвіднести з ним капітал банку. Виходячи з цього, на основі абсолютних 

статистичних показників розраховують інші узагальнюючі показники, перш за 

все відносні і середні величини. 

Відносні величини (В.в.) є результатом ділення двох абсолютних 

величин (А.в.):   

 

 

Отже, будь-яка відносна величина являє собою дріб, чисельником якого є 

величина, що порівнюється (вона частіше зветься поточною або звітною), а 



знаменником – основа, база порівняння (базисна величина). Таке співвідношення 

показує, у скільки разів порівнянна величина більша за базисну, або яку частку 

вона становить відносно базисної. Більш за все відносні величини виражаються 

у коефіцієнтах (якщо база дорівнює 1), процентах (база приймається за 100), або 

проміллє чи продецеміллє (база дорівнює 1000 чи 10 000). 

Відносний показник, який отримано через співвідношення різнойменних 

абсолютних показників, у більшості випадків є іменованим. Його одиниця 

виміру складається з найменувань порівняного та базисного показників44. Вид 

відносних величин обумовлюється змістом і сутністю абсолютних величин, що 

співвідносяться. Розглянемо усі відносні статистичні показники, які 

використовують у практичних розрахунках. 

1. Відносна величина планового завдання показує, у скільки разів планове 

значення того чи іншого показника має відхилятися від його фактичного 

значення у базисному періоді. Вона розраховується як співвідношення 

планового і базисного (фактичного за попередній період) показників. Запишемо 

названу відносну величину формулою щодо обсягу продукції, який звичайно 

позначається літерою “q” : 

  . (4) 

2. Відносна величина виконання плану (або договірних зобов’язань)– це 

співвідношення фактичного та планового рівнів показника поточного періоду: 

 . (5) 

3. Відносна величина динаміки характеризує ступінь зміни розміру явища у 

часі та утворюється через співвідношення фактичних (звітних) показників 

поточного та базисного періодів: 

  . (6) 

Розглянуті відносні величини пов’язані між собою: 



 . 

Наведемо приклад розрахунку кожного з розглянутих показників та 

продемонструємо їх взаємозв’язок : припустимо, що у 2001 році обсяг 

виробленої продукції умовною фірмою становив 12 млн. грн. На 2002 рік було 

заплановано виробити продукції на 14 млн. грн., але фактичний обсяг 

виробництва склав лише 13,6 млн. грн. Таким чином, маємо: 

= 12 млн. грн. ; = 14 млн. грн. ; = 13,6 млн. грн. 

Шукані коефіцієнти становлять: 

1)  14 : 12 = 1,167 або 116,7%, тобто за планом на 2002 рік 

передбачалось підвищити обсяг виробництва на 16,7 % ( 116,7 – 100); 

2)  13,6 : 14 = 0,971 або 97,1 %, тобто фактично у 2002 році було 

вироблено продукції на 2,9 % (97,1 - 100) менш, ніж планувалось; 

3) = 13,6 : 12 = 1,133 або 113,3%, тобто у поточному 2002 році було 

вироблено продукції на 13,3 % (113,3 - 100) більше, ніж у базисному 2001 році. 

Взаємозв’язок показників: 

=    1,167 • 0,971 = 1,133 або 113,3%. 

Часто на практиці доводиться визначати одну з трьох розглянутих відносних 

величин за допомогою її взаємозв’язку з двома іншими, відомості про які ми 

маємо. Скажімо, треба розрахувати процент виконання плану товарообігу, 

коли нам, наприклад, відомо, що обсяг товарообігу порівняно з минулим роком 

збільшився на 15% (це означає, що = 115% або 1,15 ), а повинен був 

збільшитися на 9% (це означає, що = 109% або 1,09). У цьому 

разі : = 1,15 : 1,09 = 1,055 або 105,5%, тобто 

план обсягу товарообігу перевиконано на 5,5% (105,5 - 100). 

 



4. Відносна величина структури характеризує склад сукупності, питому вагу 

(частку) частини сукупності в її загальному обсязі. Обчислюється вона 

переважно у відсотках до підсумку за схемою :   

 

і вказує на частку ( ) складових цілого. Сума усіх часток дорівнює одиниці або 

100%.  Наприклад, за результатами складання іспитів 6 студентів отримали 

п’ятірки, а 11 з них склали іспит на “добре”. Загальна чисельність академічної 

групи – 24 особи. Щоб визначити якісний рівень навчання студентів цієї групи, 

слід знайти питому вагу тих, хто отримав п’ятірки та четвірки за підсумками 

складеного іспиту, тобто розрахувати відносну величину 

структури:  або 70,8%. 

Ця відносна величина має велике значення та широко використовується у 

статистичному аналізі45. Якщо сукупність складається з кількох частин і 

знайдено у її загальному обсязі питому вагу кожної з них , то йдеться про 

структуру даної сукупності. 

5. Відносна величина координації використовується у аналізі, коли потрібно 

знати співвідношення між окремими складовими сукупності, тобто для її 

розрахунку розмір однієї частини досліджуваної сукупності співвідноситься з 

розміром другої її частини.  

Наприклад, даною відносною величиною буде співвідношення між: чисельністю 

міського та сільського населення, чисельністю населення жіночої та чоловічої 

статі, об’ємами товарообігу продовольчих та непродовольчих товарів, сумами 

своєчасно повернутих кредитів та заборгованості, чисельністю студентів 

бюджетної та контрактної форми навчання, числом правопорушень у денний 

та нічний час тощо. 

Звичайно, при розрахунках цієї відносної величини більша за розміром частина 

сукупності є діленим, а менша з них – дільником, і тоді ми дізнаємося, у скільки 

разів порівнювана частина сукупності перевищує частину, яку взято за базу 

порівняння. 

Наприклад, у місті N серед 2452 народжених протягом року було 1258 хлопчиків 

та 1194 дівчинки. Коефіцієнт координації буде становити 1,054 (1258 : 1194), 

тобто на кожних 100 дівчаток народилося 105 хлопчиків, чи на кожних 1000 

дівчаток – 1054 хлопчики. 



6. Відносна величина інтенсивності характеризує ступінь поширення явища у 

певному середовищі та розраховується як співвідношення різнойменних 

абсолютних величин, не пов’язаних у своєму розвитку. Іншими словами, 

величина досліджуваного явища відноситься до обсягу середовища, у якому 

воно поширене. Наприклад, інтенсивність демографічних процесів оцінюють у 

проміллє (‰) співвідношенням числа демографічних подій кожного роду 

(народжень, смертей, шлюбів, розлучень, міграцій) за певний проміжок (як 

правило за рік) і середньої кількості населення за той же відрізок часу; 

інтенсивність злочинності встановлюють у продецеміллє (‰о) через 

співвідношення числа зареєстрованих протягом року злочинів (або злочинців) на 

певній території та середньорічної кількості населення цієї ж території; 

інтенсивність розміщення населення характеризують показником густості, 

який встановлюють відношенням чисельності мешканців певної території до її 

площі (одиницею виміру є: число осіб / м2 ) . 

7. Відносна величина рівня економічного розвитку має передумовою 

співвідношення одного з макроекономічних (чи економічних) показників, що 

розраховані за рік для країни (чи окремого її регіону) і середньорічної 

чисельності населення даної країни (чи регіону). Тобто рівень економічного 

розвитку характеризується розміром валового внутрішнього продукту, валового 

національного доходу, товарообігу, об’єму послуг тощо на душу населення. 

8. Відносна величина порівняння – це співвідношення одного й того ж 

показника, що належить до різних об’єктів чи територій, але відноситься до 

одного й того ж часу . Наприклад, можна порівнювати: чисельність населення 

двох областей за станом на одну й ту ж дату, один з показників рівня 

економічного розвитку (див. п. 7) двох країн, якщо він розрахований за один 

період часу, річний рівень продуктивності праці двох підприємств однієї галузі 

тощо. 

 


