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ВСТУП 

Світовий ринок яєць являється одним із головних виробників і 

постачальників відносно дешевих і біологічно повноцінних продуктів 

харчування для людини. Яйце є одним з дешевих, і тому доступних джерел білка 

в раціоні людини. До початку індустріалізації аграрного сектора виробництво 

яєць було орієнтоване виключно на місцеві ринки. Проте вже з середини 

минулого століття торгівля яйцями і яєчними продуктами стає глобальною. 

 Яєчне птахiвництво в Українi – важливе джерело пiдвищення 

продовольчої безпеки країни. На сучасному етапi основним завданням 

розвитку яєчного птахiвництва є забезпечення населення високоякiсними 

продуктами харчування, створення умов для пiдвищенняефективностiгалузi 

та конкурентних переваг як на внутрiшньому, так i зовнiшньому ринках. 

 Сьогодні характерними особливостями ринку яєць в Україні є 

збільшення частки промислового виробництва за рахунок зниження 

виробництва господарствами населення, збільшення споживання яйця, що 

дає можливість промисловим виробникам нарощувати свої потужності 

Метою даногоданогодосліження є аналіз ринку яєць України в сегменті 

роздрібної торгівлі. 

Для досягнення поставленої мети в роботі виконані завдання: 

- групування та аналіз показників варіації регіонів за рівнем продажу яєць; 

- аналіз диференціації та концентрації регіонів на ринкуяєць; 

- аналіз динаміки, виявлення основних тенденцій на ринкуяєць та 

прогнозування його  розвитку; 

- аналітичне групування на ринкуяєць та виявлення тісноти зв’язку між 

наявним доходом та продажем яєць; 

- виявлення впливу кількісних та якісних факторів на зміну 

товарообороту яєць; 

В роботі використовувалися наступні статистичні методи: групування 

статистичних даних, аналіз рядів розподілу, динаміки, індексний та 

кореляційний аналіз. 
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1.1 СТРУКТУРА І ЗМІСТ ЗВІТУ 

Дослідження відповідного ринку передбачає аналіз даних по 

підприємствах роздрібної торгівлі в 24 областях України. Результати 

дослідження мають бити надані у вигляді звіту. 

Структура звітупередбачає наступні елементи: 

- титульний лист; 

- зміст; 

- вступ; 

- методологія дослідженнята подання одержаних результатів; 

- основна частина дослідження; 

- висновки; 

- список використаної літератури; 

- додатки (якщо потрібно). 

Титульний листповинен містити тему, інформацію про виконавців та 

місце проведення дослідження. 

Зміст подається на початку роботи. Він містить найменування, номер 

початкових сторінок усіх розділів, підрозділів, пунктів та додатків. 

У вступі необхідно обґрунтувати актуальність обраної теми, її 

значимість, визначити мету і завдання дослідження, вказати методи 

дослідження, що використовувались під час написання звіту. Обсяг - 1-2 

сторінки. 

Методологіядослідженнята подання одержаних результатів містить 

вимоги до оформлення аналітичного звіту, зокрема його структуру і зміст, а 

такожметодичні рекомендації до виконання основної частини дослідження та 

способів подання його результатів. 

Основна частинадослідженняскладається з 3-х частин: 

1. АНАЛІЗ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗПОДІЛУ НА РИНКУ ПРОДУКЦІЇ  

1.1 Територіальне групування на ринку продукції 

1.2 Показники варіації групувальної ознаки 

1.3. Диференціація та концентрація регіонів на ринку продукції 
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 2. АНАЛІЗ ТЕНДЕНЦІЙ ТА КОЛИВАНЬ НА РИНКУ ПРОДУКЦІЇ  

2.1 Показники інтенсивності динаміки реалізації продукції на ринку 

2.2 Прогнозування показників реалізації продукції  

2.3.Аналіз сезонних коливань на ринку продукції 

3. АНАЛІЗ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКІВ НА РИНКУ ПРОДУКЦІЇ 

3.1 Аналітичне групування  

3.2 Кореляційно-регресійний аналіз 

3.3. Індексний аналіз 

У процесі написання основної частини необхідно відповідно до плану 

розкрити суть вибраної теми. При цьому наводяться цифрові матеріали, 

дається їх аналіз. Обсяг – 25-30 сторінок. 

Детальніше зміст основної частини викладений у розділі «Методичні 

рекомендації до виконання основної частини». 

У висновках до звіту підводяться підсумки з усіх висвітлених питань та 

проведених аналізів. Таким чином, в них повинні міститися висновки по 

групуванню статистичних даних, по показниках варіації, узагальнених 

показниках інтенсивності динаміки, по моделях тренду та прогнозуванню, по 

рівнянню регресії, коефіцієнтам кореляції та детермінації, по агрегатних 

індексах та індексах середніх рівнів. Обсяг - 1-2 сторінки. 

Усі джерела, включені до списку використанихджерел, нумеруються 

послідовно. Використані книги слід записувати у такій формі: прізвище та 

ініціали автора (чи авторів), назва книги, місто видання, назва видавництва, 

рік видання. 

У додатки в кінці роботи виносять великі за обсягом розрахункові 

таблиці допоміжного характеру. 

Всі методи для досягнення основної мети дослідження 

використовуються комплексно.Методи, які використовуються в дослідженні, 

повинні доповнювати один одного. Необхідно передбачити послідовність їх 

застосування. Особливо важливо вдало підібрати той чи інший метод для 

розв'язання конкретного питання. 
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В тексті необхідно вміло, раціонально подати числові дані, таблиці, 

рисунки. Аналіз повинен в достатній мірі спиратись на розрахунки та 

ілюстрації. 

Зміст роботи треба викладати відповідно до плану, стисло, лаконічно, не 

припускаючи повторень та непотрібних відступів від теми.Текст дослідження 

має бути чітким без пропусків та скорочень слів. 

 

1.2.МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ ОСНОВНОЇ 

ЧАСТИНИ 

Для вирішення поставлених завдань передбачено проведення низки 

аналізівз використанням адекватних методів дослідження, що має знайти 

відображення в основній частини звіту. Детальний зміст основної частини 

викладений нижче. 

1. АНАЛІЗ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗПОДІЛУ НА РИНКУ ПРОДУКЦІЇ 

1.1 Територіальне групування на ринку продукції 

Щоб вирішити ряд конкретних завдань, виявити особливості та тенденції 

в розвитку явищ, встановити залежності, необхідно провести групування 

статистичних даних.  

Статистичне групування (групове або складнезведення) - розподіл 
сукупності на групи за істотною для одиниць сукупності ознакою.  

Етапи проведення групування. 

1. Виявляються групувальні ознаки.  

2. Установити по кожній з них інтервали групування.  

3. Установити для кожного групування показники, якими повинні 

характеризуватися групи. 

4. Визначити, які з ознак повинні комбінуватися одна з одною. 

Ознаки, покладені в основу групування, називаються групувальними. 
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Структурне групуванняхарактеризує розподіл одиниць однотипних 

(однорідних) сукупностей за будь-якими ознаками. Тобто групування, яке 

дозволяє виявити склад (внутрішню будову) однорідної у якісному 

відношенні сукупності за певними ознаками. Якщо структурне групування 

здійснюється в територіальному розрізі, його називають територіальним. 

Завдання групування зводиться до визначення показників для 
характеристики виділених груп.  

При групуванні регіонів завідповідною групувальною ознакою доцільно 
створення рівних закритих інтервалів. 

При групуванні із застосуванням рівних закритих інтервалів величина 
інтервалу визначається за формулою: 

n
xx

h minmax −= , 

де  h – величина інтервалу; 

міпх , махх - мінімальне та максимальне значення ознаки; 

n -  кількість груп. 
Результатигрупування мають бути відображеніу вигляді таблиці. Також 

за результатами групування необхідно надати висновки. Розподіл господарств за 

групувальною ознакою зобразити за допомогою гістограми та кумуляти. 

Гістограмазастосовується для зображення інтервального варіаційного 

ряду. 

Правила побудови. На вісі абсцис (ОХ) в однаковому масштабі 

відкладають величини інтервалів, а  на вісі ординат (ОУ) - частоти (при 

рівних інтервалах) або щільність розподілу (при нерівних інтервалах), які 

зображуються прямокутниками, побудованими на відповідних інтервалах. В 

результаті одержуємо графік, на якому ряд розподілу зображений у вигляді 

суміжних один з одним стовпчиків. 

Кумулята - крива, побудована з використанням накопичених частот. 

Правила побудови. На вісі абсцис (ОХ) відкладають варіанти дискретного 

або інтервали інтервального ряду розподілу, а на вісі ординат – кумулятивні 
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(накопичені) частоти (або частки). Знаходяться точки перетину 

перпендикулярів відповідних варіантів та накопичених частот (для 

дискретного ряду) або верхніх меж інтервалів та накопичених частот (для 

інтервального ряду). Точки послідовно з’єднуються, утворюючи ломану лінію. 

1.2 Показники варіації групувальної ознаки 

Під варіацією розуміють такі кількісні зміни величини досліджуваної 

ознаки в межах однорідної сукупності, які обумовлені перехресним впливом 

дії різних факторів. Ступінь близькості даних окремих одиниць хi до 

середнього виміряється низкою абсолютних і відносних показників. 

Показники варіації – це показники, які характеризують розмір варіації 

окремих значень ознаки по відношенню до середньої величини: 

Показники Формула для даних 
незгрупованих згрупованих 

Абсолютні показники варіації 

Розмах варіації 
,minmax ххR −=  

де minmax , хх - відповідно максимальне і мінімальне 
значення ознаки 

Середнє лінійне 
відхилення 

де
п

хх
d і ,

||∑ −
=  

хі – окремі значення ознаки; 
х - середнє значення ознаки; 
п – число варіантів. 

де
f

fхх
d і ,

||

∑
∑ −

=  

f – частота 
 

Дисперсія або 
середній квадрат 

відхилень п
ххі

2
2 )( −
=σ  ∑

∑ −
=

f
fххі

2
2 )(

σ  

Середнє квадратичне 
(стандартне) 
відхилення 

2
2)(

σσ =
−

=
п

ххі  ∑
∑ −

=
f

fххі
2)(

σ  

Відносні показники варіації 
Коефіцієнт 
осциляції %100*

x
RVR =  

Лінійний коефіцієнт 
варіації %100*

x
dV

d
=−  

Коефіцієнт варіації %100*
x

V σ
σ =  
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Для одержаного. варіаційного ряду розподілу доцільно розрахувати 
розмах варіації, середнє лінійне відхилення, дисперсію, середнє квадратичне 
відхилення, коефіцієнт осциляції, лінійний коефіцієнт варіації, коефіцієнт 
варіації. Надати відповідні висновки щодо однорідності статистичної 
сукупності та надійності середньої величини.  

1.3 Диференціація та концентрація регіонів на ринку продукції 

Поряд з ступеневими середніми величинами як статистичні 

характеристики варіаційних рядів розподілу розраховуються структурні 

середні– мода та медіана. 

Мода – це найпоширеніше значення ознаки, тобто варіант, який в ряду 

розподілу має найбільшу частоту або частку. 

Медіана – це варіант, який припадає на середину упорядкованого 

(ранжованого) ряду розподілу і ділить його на дві рівні частини. 

Модадля рядів з рівними інтервалами визначається за найбільшою 

частотою за формулою:  

)()(
*

11

1
0

+−

−

−+−
−

+=
MoMoMoMo

MoMo

ffff
ffhxMo , 

де х0 – нижня межа модального інтервалу (модальним є інтервал, що має 

найбільшу частоту); 

h - величина модального інтервалу; 

fMo – частота модального інтервалу; 

fMo-1 - частота інтервалу, що передує модальному; 

fMo+1- частота інтервалу, наступного за модальним. 

Медіанав інтервальному рядівизначається за формулою:  

Me

Mei

f

Sf
hxMe

∑ −−
+=

1

0
2
1

*  

де х0 – нижня межа медіанного інтервалу (медіанним є інтервал, 

кумулятивна частота якого перевищує половину загальної суми частот); 

h - величина медіанного інтервалу; 
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SMe-1 – кумулятивна частота інтервалу, що передує медіанному; 

fMе – частота медіанного інтервалу. 

Для більш детального структурного аналізу ринків можуть 

використовуватися інші структурні оцінки – квантилі(або градієнти) -точки 

ряду розподілу, що ділять його в заданих співвідношеннях. 

- Квартилі (Q) – це значення варіант, які ділять упорядкований ряд за 

обсягом на чотири рівних частини: 

-перший (нижній) квартиль 

1

1

1

1
1

1
4
1

* Q
Q

m

Q

Q f

Sf
hx

∑ −−
+=  

- третій (верхній) квартиль 

3

3

3

1
1

3
4
3

* Q
Q

m

Q

Q f

Sf
hx

∑ −−
+=  

де хQ1, хQ3 – нижня межа інтервалу, що містить відповідно перший та 

третій квартиль; 

h - величина інтервалу, що містить даний квартиль; 

SQ1-1, SQ3-1 - кумулятивна частота (частка) інтервалу, що передує 

інтервалу, що містить відповідно перший та третій квартиль; 

f Q1,f Q3 – частота (частка) інтервалу, що містить відповіднийквартиль; 

- Децилі (D) - це значення варіант, які ділять упорядкований ряд за 

обсягом на десять рівних частин: 

- перший дециль: 

1

1

1

1
1

1
10
1

* D
D

m

D

D f

Sf
hx

∑ −−
+=  

- дев’ятий дециль: 

9

9

9

1
1

9
10
9

* D
D

m

D

D f

Sf
hx

∑ −−
+=  
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де хQ1, хQ9 – нижня межа інтервалу, що містить відповідно перший та 

дев’ятий дециль; 

h - величина інтервалу, що містить даний дециль; 

SD1-1,  SD9-1 - кумулятивна частота інтервалу, що передує інтервалу, що 

містить відповідно перший та дев’ятий дециль; 

f D1,f D9 – частота інтервалу, що містить відповіднийдециль. 

Диференціація являє собою розшарування сукупності за рівнем 

досліджуваної ознаки 

Мірою оцінки розшарування сукупності слугують показники: 

1) коефіцієнти диференціації- у розподілі ознаки використаються 

співвідношення між квантилями. Як квантилі можуть використатися 

квартили (чверті),квинтили (п'яті), децили (десяті), напівдецили (двадцяті) і 

перцентили (соті). 

Наприклад, найбільш поширеним є коефіцієнт децильної диференціації, 

який визначається: 
1

9

D
DК Д = , D9 – дев’ятий дециль; D1 – перший дециль. 

Аналогічно розраховують інші коефіцієнти диференціації.   

2) фондові коефіцієнти – визначаютьспіввідношення середніх рівнів 

ознак в групах з максимальними та мінімальними їх значеннями. 

Так,децильний фондовий коефіцієнт– визначає співвідношення між 

середніми значеннями ознаки 10% одиниць сукупності з найвищими 

варіантами та 10% одиниць сукупності з найменшими варіантами.  

min%10

max%10
−

−

=
X

XКф  

Концентрація– нерівномірність розподілів досліджуваної ознаки, що не 

пов’язана ні з обсягом сукупності, ні з чисельністю окремих груп. 

Показники концентрації: 

1) коефіцієнт локалізаціїLі визначає зосередження обсягу явища у окремих 

групах одиниць сукупності; розраховується для кожної і-ї складової сукупності.  
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і

і
d
D

іL =  

де Dі – частка і –ї групи у загальному обсязі явища; 

dі - частка і –ї групи у загальному обсязі сукупності. 

При Lі=1 – рівномірний розподіл ознаки  

Lі>1 – наявність концентрації значень ознаки в і-ій складовій 

Lі<1- відсутність концентрації в і-ій складовій. 

2) коефіцієнт Лоренца КL – є узагальнюючою характеристикою 

відхилення фактичного розподілу від рівномірного.  

∑ −= ііL dDK
2
1

 

Значення коливаються у межах від 0 до 1, або від 0 до 100%.  

При КL =0 - рівномірний розподіл ознаки  

КL<0,25 (до 25%) - низька концентрація ознаки; 

0,25< КL<0,35 (від 25до 35%) - помірна концентрація ознаки   

КL>0,35 (від 35%) -висока концентрація ознаки уобмеженої 

кількості одиниць або груп сукупності. 

3) коефіцієнт Джині KG  відображає ступінь відхилення фактичного 

розподілу значень ознаки за чисельно рівними групами одиниць сукупності 

від лінії їх рівномірного розподілу 

1000010000
21 іі

H
іi

G

DdDd
К ∑∑ +−= , 

де Dj
H – накопичена частка і–ї групи у загальному обсязі явища. 

Значення коливаються у межах від 0 до 1. 

KG< 0,29  - низька концентрація ознаки; 

0,3<KG<0,44 – помірна концентрація ознаки;   

KG> 0,45 і вище – висока концентрація ознаки у обмеженої кількості 

одиниць  або груп сукупності. 

4) Коефіцієнт ХерфіндаляКн – визначає вплив лише домінуючих одиниць 

або груп сукупності у загальному обсязі.  
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Кн=
2

∑ ∑ 










i

i

x
x     або    Кн=

2

∑ ∑ 










ii

ii

fx
fx    або      Кн=D2 

Значення коливаються у межах від 0 до 1, або від 0 до 10000 (якщо 

частка у %).Чим більшим є значення Кн, тим вища концентрація ознаки у 

домінуючих  одиниць або груп. 

Кн< 0,1 (до 1000) – низька концентрація 

0,1<Кн<0,2 (від 1000 до 2000) – помірна концентрація 

Кн>0,2  (від 2000 і вище) – висока концентрація ознаки, тобто наявне 

домінування окремих одиниць або груп сукупності. 

Крива концентрації Лоренца графічно відображає нерівномірність 

розподілу певної ознаки.  

Правила побудови. Крива будується у прямокутній системі координат. 

На вісі абсцис (ОХ) відкладають накопичені частоти обсягу сукупності, а на 

вісі ординат - накопичені частоти обсягу явища. Також будується пряма, що 

проходить з нижнього лівого кута до верхнього правого – лінія рівномірного 

розподілу. Чим сильніша концентрація досліджуваної ознаки, тим помітніше 

крива Лоренца відхиляється від лінії рівномірного розподілу. 

Для одержаного варіаційного ряду розподілу доцільно розрахувати моду 

та медіану; верхні та нижні квартилі та децилі; показники диференціації: 

коефіцієнти децильної та квартильної диференціації, децильний та  

квартильнийфондові коефіцієнти; показники концентрації: коефіцієнти 

локалізації, Лоренца, Джині, Херфіндаля. Побудувати криву концентрації 

Лоренца та зробити відповідні висновки щодо структурних характеристик, 

диференціації та концентрації ознаки у межах регіонального розподілу на 

ринку продукції. 

2. АНАЛІЗ ТЕНДЕНЦІЙ ТА КОЛИВАНЬ НА РИНКУ ПРОДУКЦІЇ 

2.1 Показники інтенсивності динаміки реалізації продукції на ринку 

Суспільні явища постійно змінюються. Процес розвитку суспільних 

явищ у часі називається динамікою. Вивчення динаміки дозволяє виявити і 

оцінити особливості розвитку явищ під впливом часу.  
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Ряд динаміки – розміщені у хронологічній послідовності значення 

певного статистичного показника. Він складається з двох елементів:періодів 

або моментів часу t та рівнів ряду yt– числових значень показників. 

У процесі аналізу динаміки суспільних явищ обчислюють і 

використовують показники інтенсивності рядів динаміки: 

Показники Формули розрахунку показників 
базисних ланцюгових Середніх 

Абсолютний 
приріст, од. 

(∆ ) 

Δб = уt – y0, 
де уt – поточний 

рівень 
ряду; 

у0 – базисний 
рівень 
ряду; 

Δл = уt – yt-1, 
де yt-1- попередній 
рівень ряду 

- по рівнях ряду: 

1
0

−
−

=∆
n

yyn  

де уn – останній рівень ряду,од.; 
- по ланцюгових показниках: 

1−
∆

=∆ ∑
n

t ,  

де t∆ - ланцюгові абсолютні 
прирости, од.; 

n – кількість ланцюгових 
абсолютних приростів 

Темп 
зростання, 

% 
(ТЗ) 

ТЗб = 
0y

yt  

або 

ТЗб = 
0y

yt *100% 

ТЗл = 
1−t

t

y
y  

або 

ТЗл = 
1−t

t

y
y *100 

- по рівнях ряду: 1

1

−= n n

y
уТЗ  

де п – кількість періодів; 
yn – останній рівень ряду; 
у1 – перший рівень ряду. 

- по базисних показниках: 
1−= n

бn
ТЗТЗ *100% 

де 
nбТЗ - останній базисний 

темп зростання. 
- по ланцюгових показниках: 

%100**...**1
21

−= n
лnлл ТЗТЗТЗТЗ , 

де Тл1, Тл2, .... Тлn– ланцюгові           
                      темпи зростання. 

Темп 
приросту,  

% 
(ТП) 

ТПб = 
0y
t∆ *100% 

або 
ТПб =

0

0

y
yyt − *100% 

або 
ТПб = ТЗб– 100% 

ТПл = 
1−

∆

t

t

y
*100% 

або 

ТПл =
1

1

−

−−

t

tt

y
yy *100% 

або 
ТПл = ТЗл– 100% 

100−= ТЗТП %, 
де ТЗ  - середній темп росту, % 
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Абсолютне 
значення 

1% 
приросту, 

од. 
(А%) 

Не визначається - по рівнях ряду: 

%100*
%

1

1

1

−

−

−

−
−

=

t

tt

tt

y
yy

yy
A

 

або 

А%=
100

1−ty  

- по ланцюгових 
показниках: 

А%=
лТП

∆  

ТП
А ∆

=%  

де ∆  - середній абсолютний 
приріст, од.; 

ТП - середній темп приросту, % 

 
В звіті на основі порівняння рівнів ряду динаміки необхідно розрахувати 

абсолютний приріст, темп зростання, темп приросту, абсолютне значення 1% 

приросту (базисні і ланцюгові). Результати розрахунків доцільно надати у 

вигляді таблиці.Для узагальнення оцінок швидкості та інтенсивності 

розвитку явища за досліджуваний період, обчислити середні показники: 

середній абсолютний приріст, середній темп зростання, середній темп 

приросту. На основі узагальнюючих показників інтенсивності рядів динаміки 

надати відповідні висновки. 

2.2 Прогнозування показників реалізації продукції на ринку 

Тенденція – це основний напрямок розвитку явища. 

Суть аналітичного вирівнювання способом найменших квадратів полягає у 

знаходженні такої математичної лінії, ординати точок якої були б найближчі до 

фактичних значень ряду динаміки. Це означає, що сума квадратів відхилень 

вирівняних рівнів від фактичних повинна бути  мінімальною.  

min)( 2 →−∑ tyу  

Вирівнювання способом найменших квадратів можна зробити по прямій 

або по кривій, яка виражає функціональну залежність рівнів ряду від часу. 

Рівняння прямої має вигляд: 

,10 taayt +=  

де ty  - вирівнянні  рівні ряду; 

а0- вирівняний рівень ряду при умові, що t =0; 

а1- середній щорічний приріст (або зменшення) досліджуваного явища. 
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Параметри ао та а1 обчислюються за формулами: 

n
Y

a ∑=0 , де n -  кількість періодів,                            ∑
∑= 21 t

Yt
a  

Якщо в ряду динаміки абсолютні прирости не стабільні, а мають 

тенденцію до зростання або зниження, то вирівнювати такий ряд потрібно за 

рівнянням параболи другого порядку: 
2

210 tataayt ++= ,  

де а2 – середнє прискорення або сповільнення зростання (зниження) 

рівня досліджуваного явища. 

Параметри ао,  а1,  та а2обчислюються за формулами: 

∑ ∑ ∑
∑ ∑ ∑ ∑

−

−
= 224

224

0 tttn
YttYt

a  

   ∑
∑= 21 t

Yt
a  

∑ ∑ ∑
∑ ∑ ∑

−

−
= 224

22

2 tttn
YtYtn

a
 

В звіті необхідно виявити загальну тенденцію розвитку явища за 

допомогою аналітичноговирівнювання способом найменших квадратів (по 

рівнянню прямої і параболи). Результати розрахунків доцільно надати у 

вигляді таблиці, а також зобразити графічно за допомогою лінійної діаграми 

тазробити відповідні висновки за результатами аналізу рядів динаміки. 

Для прогнозуваннявикористовується модель тренду,яка найбільш точно 

виявляє динаміку явищ. 

Рівняння, при якому сума квадратів відхилень фактичних рівнів від 

теоретичних порівняно параболи найменша,найбільш точніше описує 

тенденцію розвитку досліджуваного явища. 

Дослідження динаміки соціально-економічних явищ і виявлення її 

основних рис у минулому дають підставу для екстраполяції – визначення 

майбутніх розмірів рівня економічного явища. 
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Частіше всього екстраполяцію пов’язують з аналітичним вирівнюванням 

тренду. При цьому для виходу за межі границі періоду, для якого знайдена 

залежність від часу, достатньо продовжити значення незалежної змінної (t) в часі.    

Екстраполяція тренду передбачає дискретну та інтервальнуоцінку 

майбутнього рівня ряду динаміки. 

Дискретну оцінка майбутнього рівня ряду динаміки одержують, 

підставивши відповідний номер періоду, для якого прогнозується явище. 

Межі інтервалу  екстраполяції, в  якому  буде   знаходитись   прогнозоване 

значення досліджуваного явища в наступному періоді, знаходяться за 

допомогою дискретної оцінки майбутнього рівня ряду динаміки, коефіцієнта 

довіри по критерію Ст’юдента та середньоквадратичного  відхилення, 

скоригованого за числом ступенів вільності: 

∑± tтеорt ty δ~ ,  

де ty~ - дискретна оцінка майбутнього рівня ряду динаміки, визначена по 

моделі тренду; 

tтеор- коефіцієнт довіри по критерію Ст’юдента; 

∑tδ  - стандартне відхилення, скориговане за числом ступенів вільності.  

Таким чином, 

∑⋅− tty теорt δ~ - нижня межаінтервалу  екстраполяції; 

∑⋅+ tty теорt δ~ - верхня межа інтервалу  екстраполяції; 

Середньоквадратичне   відхилення, скориговане за числом ступенів 

вільності знаходиться за формулою: 

mn
yy t

t −
−

=∑
∑ 2)(

δ , де 

n – кількість рівнів ряду динаміки ; 

m – кількість параметрів відповідної моделі тренду; 

n-m -  ступінь вільності. 
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В звіті необхідно здійснити прогнозуваннярозміру показника у 

наступному році. Для цього потрібно обрати більш точну модель тренду. 

Використовуючи обране рівняння треба дати дискретну оцінка майбутнього 

рівня ряду динаміки, а також знайти межі інтервалу  екстраполяції.  

2.3.Аналіз сезонних коливань на ринку продукції 

Для аналізу рядів динаміки, що піддаються сезонним змінам, 

використовуються спеціальні методи, що дозволяють установити й описати 

особливості зміни рівнів ряду. 

Зміни сезонних коливань досліджуються за допомогою індексів сезонності: 

А) Ряд динаміки не має загальної тенденції розвитку, або вона не велика.  

I
y
ys

i
i
= , 

де yi  — середній рівень ряду, отриманий у результаті осереднення рівнів 

ряду за однойменні періоди часу; 

y  — загальний середній рівень ряду за весь час спостереження. 

Б) Ряд динаміки має загальну тенденцію, і вона визначена або методом 

ковзної середньої, або методом аналітичного вирівнювання. 

I
y
y

ns
i
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′∑[ ]: , 

де yi  — вихідні рівні ряду: 

′yi  — рівні ряду, отримані в результаті визначення ковзних середніх 

для тих же періодів часу, що й вихідні рівні: 

і - номер місяця або кварталу, для якого визначається індекс сезонності: 

n - число років спостереження за процесом. 

В залежності від загальної тенденції розвитку необхідно визначити 

індекси сезонності та побудувати сезонну хвилю. 

Характер сезоннихколивань також описується «сезонною хвилею», 

якуутворюють індексисезонності. Для наочного 
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уявленнясезонноїхвиліобчислені індексисезонностізображують у 

вигляділінійноїдіаграми.  

Спосіб побудови. На горизонтальній вісі ОХ відкладають однакові 

відрізки, що становлять місяці або квартали, а вертикальну вісь ОУ – індекси 

сезонності. Точки перетину з'єднують, одержуючи лінію, що відображає 

сезонний розвиток явища. На рівні 100%-го індексу сезонності проводиться 

пряма лінія, що є додатковим індикатором сезонності явища. 

3. ФАКТОРНИЙ АНАЛІЗ. 

3.1 Аналітичне групування 

Аналітичне групування застосовується для дослідження взаємозв'язку 

між окремими ознаками одиниць статистичної сукупності. Використовуючи 

аналітичні групування, визначають факторні й результативні ознаки 

досліджуваних явищ.  

Факторні - це ознаки, що впливають на інші, пов'язані з ними ознаки. 

Результативні – це ознаки, які змінюються під впливом факторних. Якщо 

групувальною є факторна ознака - групування називають факторним, якщо  

групувальною є результативна ознака - результативним. 

Результати аналітичного групування мають бути представлені у 

підсумковій таблиці. За результатами групування необхідно надати висновки.  

3.2Кореляційно-регресійний аналіз 

Кореляційно-регресійний аналіз – це метод кількісної оцінки 

взаємозалежності між ознаками, що характеризують соціально-економічні 

явища та процеси.За допомогою кореляційного аналізу визначаються 

щільність зв’язку ознак; за допомогою регресійного аналізу встановлюється 

адекватна математична формула, яка характеризує цей зв’язок. 

При парній кореляції аналізують зв'язок між факторною і 

результативною ознаками. Ознаки, які впливають на інші і зумовлюють їх 

зміну, називають факторними (х), ознаки, які змінюються під впливом 

факторних  називають  результативними (у).Зіставивши характер зміни 

факторної та результативної ознаки і дійшовши висновку про наявність зв’язку, 
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його напрям та тісноту, необхідно побудувати і проаналізувати економіко-

математичну модель у вигляді рівняння зв`язку між результативною та 

факторною ознаками, крім цього визначити числові характеристики 

кореляційного зв’язку. 

При аналізі парної прямолінійної залежності використовується рівняння 

прямої:  

xaayx ⋅+= 10 , 

де ух– теоретичні значення результативної ознаки; 

а1 - коефіцієнт регресії  вказує наскільки змінюється результативна 

ознака у внаслідок зміни факторної ознаки х на одиницю; 

a0 - не має економічного сенсу. 

Параметри а0 і а1 обчислюють за формулами: 
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При прямолінійній формі щільності зв’язку визначається за формулою 

лінійного коефіцієнта парної кореляції: 

[ ] [ ]∑ ∑∑ ∑
∑ ∑ ∑
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2222 )()( yynxxn

yxxyn
r

 
Для оцінки значимості лінійного коефіцієнта кореляції використовується 

t-критерій (критерій Ст’юдента), значення якого розраховується за формулою: 

2.
1

2

r

nr
tфакт

−

−⋅
= , де 

n - кількість спостережень. 

Для визначення, яка частина загальної варіації результативної ознаки, 

залежить від факторної ознаки розраховується коефіцієнт детермінації: 

%1002 ⋅= rD . 
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В звіті доцільно розрахувати параметри рівняння регресії,лінійний 

коефіцієнт парної кореляції, коефіцієнт детермінації, а також провести 

оцінку значимості лінійного коефіцієнта кореляції використовується t-

критерій (критерійСт’юдента). Залежність між факторною та результативною 

ознакою зобразити графічно за допомогою точкової та лінійної діаграми. 

Зарезультатами кореляційно-регресійного аналізу зробити відповідні висновки.  

3.3Індексний аналіз 

Індекси– це відносні показники, що характеризують результат зміни у 

соціально-економічному явищі, а також порівняння двох сукупностей, які 

складаються з різнорідних елементів у часі, у просторі або у порівнянні з 

планом. 

За допомогою індексів вивчають рівні різних економічних явищ у часі й 

просторі; визначають узагальнюючу величину планових завдань і оцінюють 

рівень виконання плану по групі різнорідних продуктів, галузі або підприємства 

в цілому; розкладають складну економічну сукупність на складові частини для 

визначення зміни загального рівня явища за рахунок окремих факторів, 

виявляють вплив структурних зрушень на результативні показники. 

Загальні індекси – характеризують  зміни складного явища, що включає 

окремі елементи, які не можна підсумувати.Основною формою є агрегатні 

загальні індекси. 

Індекси об’ємних показників – характеризують зміну об’єму явищ. До 

них відносяться індекси фізичного обсягу, розміру посівних площ, поголів’я 

тварин, витрат кормів тощо. 

Індекси якісних показників – характеризують зміни ознак, властивостей 

одиниць сукупності.До них відносяться індекси цін, собівартості, продуктивності 

праці, урожайності. 

Загальний вид агрегатного індексу: 

 

 Індекс явища:                                -  показує зміну явища у часі. 
00

11

fx
fx

I xf ∑
∑=
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 Індекс кількісного показника:  

 - показує зміну явища за  рахунок зміни кількісної ознаки 

 

 Індекс якісного показника:  

           - показує зміну явища за рахунок зміни якісної ознаки 

Абсолютна зміна явища, в тому числі за рахунок зміни кількісного і 

якісного показників знаходиться як різниця між чисельником та знаменником. 

Індекси середніх величин: 

Індекс змінного складу має вигляд: 

∑
∑

∑
∑ ÷=÷=
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fx
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xxI склзм  

Цей індекс характеризує вплив на динаміку середніх показників зміни 

усередненої ознаки та структури явища. 

Індекс фіксованого складу має вигляд: 
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Цей індекс характеризує вплив на динаміку середніх показників зміни 

усередненої ознаки. У даному індексі вплив структурного фактора 

виключено. 

Індекс структури розраховують за формулою: 

.... склфсклзмстр ІІI ÷=  

Даний індекс характеризує вплив на динаміку середніх показників зміни 

структури явища.  

В звіті доцільно обчислити агрегатні індекси кількісного і якісного 
показника, індекс явища, а також абсолютну зміну явища, в тому числі за 

∑
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рахунок зміни  кількісного і якісного показників, розрахуватиіндекси 
середніх величин, зокрема індекси змінного і фіксованого складу та індекс 
структури, за результатами індексного аналізу зробити відповідні висновки.  
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РОЗДІЛ 2.АНАЛІЗ РИНКУ ЯЄЦЬ 

2.1. АНАЛІЗ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗПОДІЛУ НА РИНКУ ЯЄЦЬ 

2.1.1 Територіальне групування на ринку яєць. 

Завданням дослідження є групування 24 регіонів. Групувальною 

ознакою обрано продаж яєць у торговій мережі. Вихідні дані наведено в 

таблиці 2.1.1 

Таблиця2.1.1 
Продаж яєць у торговій мережіза 2016рік 

№ Регіон 

Роздрібний 
товарооборот 

торгової 
мережі, 
тис. грн. 

Продано товарів, які 
вироблені на 

території України, 
через торгову 

мережу, тис. грн. 

Продаж, 
тис.шт. 

Товарні 
запаси,  

тис. грн. 

1.  Вінницька 147445 147352 116193 2913,1 
2.  Волинська 37086,1 37086,1 19272,2 1132,2 
3.  Дніпропетровська 437433 436930 282671 12839,1 
4.  Донецька 135035 134919 94721,6 3818,7 
5.  Житомирська 67550,9 67488,8 43538,5 1703,1 
6.  Закарпатська 35001,3 34975,5 20822,5 1181,5 
7.  Запорізька 214161 203467 141340 6499,4 
8.  Івано-Франківська 51803 51723,2 30934,1 2465,7 
9.  Київська 240837 237567 148850 9723,8 
10.  Кіровоградська 66928,4 66766,9 43259,5 2425,6 
11.  Луганська 29023,1 28929,8 21165,6 781,4 
12.  Львівська 130430 128183 82968 5195,5 
13.  Миколаївська 92715,4 92695,5 58629 3800,9 
14.  Одеська 285923 284719 168917 17846,1 
15.  Полтавська 106255 104995 70932,8 3643,2 
16.  Рівненська 34325,8 34232,3 21600,9 1146,8 
17.  Сумська 66838,9 66838,9 41915,2 1855 
18.  Тернопільська 19569,2 19563,6 11854,7 559,7 
19.  Харківська 361377 357019 252144 14375,8 
20.  Херсонська 68738,3 68738,3 43435,7 2318 
21.  Хмельницька 47303,7 47086,4 30805,1 1710,4 
22.  Черкаська 69881 69607,3 45425,3 2062,3 
23.  Чернівецька 25379,3 23853,2 15089,9 659,3 
24.  Чернігівська 79961,6 79885,9 51690,5 2884,6 
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Таблиця 2.1.2 
Допоміжна таблиця 

Групи регіонів за 
продажем яєць, 

тис.шт. 
№ 

рег. 

Роздрібний 
товарооборот 

торгової 
мережі, 
тис. грн. 

Продано товарів, які 
вироблені на 

території України, 
через торгову 

мережу, тис. грн. 

Продаж, 
тис.шт. 

Товарні 
запаси, 

тис. грн. 

11854,7-66018 

18 19569,2 19563,6 11854,7 559,7 
23 25379,3 23853,2 15089,9 659,3 
2 37086,1 37086,1 19272,2 1132,2 
6 35001,3 34975,5 20822,5 1181,5 
11 29023,1 28929,8 21165,6 781,4 
16 34325,8 34232,3 21600,9 1146,8 
21 47303,7 47086,4 30805,1 1710,4 
8 51803 51723,2 30934,1 2465,7 

Разом 8 279491,5 277450,1 171545 9637 

66018-120181,3 

17 66838,9 66838,9 41915,2 1855 
10 66928,4 66766,9 43259,5 2425,6 
20 68738,3 68738,3 43435,7 2318 
5 67550,9 67488,8 43538,5 1703,1 
22 69881 69607,3 45425,3 2062,3 
24 79961,6 79885,9 51690,5 2884,6 
13 92715,4 92695,5 58629 3800,9 
15 106255 104995 70932,8 3643,2 
12 130430 128183 82968 5195,5 
4 135035 134919 94721,6 3818,7 
1 147445 147352 116193 2913,1 

Разом 11 1031779 1027470 692709,2 32620 
120181,3-174344,5 7 214160,7 203466,8 141340,1 6499,4 

Разом 1 214160,7 203466,8 141340,1 6499,4 

174344,5-228507,8 
9 240837 237567 148850 9723,8 
14 285923 284719 168917 17846,1 

Разом 2 526760 522285,8 317766,8 27569,9 

228507,8-282671 
19 361377 357019 252144 14375,8 
3 437433 436930 282671 12839,1 

Разом 2 573769,9 552194,1 674708 12673,6 
Всього 24 2851001 2824621 1858176 103541,2 

 

При групуванні із застосуванням рівних закритих інтервалів величина 

інтервалу визначається за формулою: 
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n
xx

h minmax −= , 

де  h – величина інтервалу;  

міпх , махх - мінімальне та максимальне значення ознаки;   

n -  кількість груп. 

Визначаємо величину інтервалу та поділимо сукупність на 5 груп: 

54163,3
5

11854,7-282671,1
==h  

 Спочатку складемо допоміжну табл. 2.1.2.  

Отримуємо за її підсумковими строками зведену таблицю з 

результатами групування( табл. 2.1.3). 

Таблиця 2.1.3 

Групування регіонів за продажем яєць. 

Групи 
регіонів 

за 
продажем 

яєць, 
тис.шт. 

Кіль-
кість 

регіонів
в групі 

Роздріб-
ний 

товаро-
оборот 

торгової 
мережі, 
тис. грн. 

Продано товарів, які 
вироблені на 

території України, 
через торгову мережу Продаж, 

тис.шт. 

Товарні 
запаси, 

тис. грн. 
тис. грн. 

у % до 
товарної 

групи 
11854,7-

66018 
8 279491,5 277450,1 9,8 171545 9637 

66018-
120181,3 11 1031779 1027470 36,4 692709,2 32620 

120181,3-
174344,5 

1 214160,7 203466,8 7,2 141340,1 6499,4 

174344,5-
228507,8 2 526760 522285,8 18,5 317766,8 27569,9 

228507,8-
282671 

2 798809,9 793948,4 28,1 534815,1 27214,9 

Всього 24 2851001 2824621 100 1858176 103541,2 
 

Майже в половині (11) областей обсяг продажу яєць знаходиться в 

межах від 66018 до 120181,3 тис. шт., при цьому роздрібний товарооборот 
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торгової мережі становить 1031779 тис. грн. В даній групі продано товарів, які 

вироблені на території України, через торгову мережу на суму 1027470 тис. 

грн., що складає 36,4% від загальної вартості. Всього цими регіонами продано 

692709,2 тис. шт. яєць, а товарні запаси в групі складають 32620 тис. грн. 

Діаграми, що відображають розподіл регіонів за продажем яєць 

представлені на рис. 2.1.1 та 2.1.2. 

 
Рис. 2.1.1. Розподіл регіонів за продажем яєць  

 

 
Рис.2.1.2. Кумулята розподілу регіонів за продажем яєць 

 
  

0

2

4

6

8

10

12

11854,7-66018 66018-120181,3 120181,3-174344,5 174344,5-228507,8 228507,8-282671

Ча
ст

от
а

продаж,  ц

0

5

10

15

20

25

30

83398,1 150473,9 217549,8 284625,6 351701,4

На
ко

пи
че

на
 ч

ас
то

та

продаж, тис.шт.



28 
 

2.1.2 Показники варіації продажу яєць 

 
При вивчені масових соціально-економічних явищ і процесів статистика 

зустрічається з різноманітною варіацією (коливанням) ознак, що 

характеризують окремі одиниці сукупності. В зв'язку з цим середня величина 

як показник центральної тенденції не дає вичерпної характеристики 

положення статистичного розподілу. Виникає необхідність вивчення варіації 

ознак, використовуючи для цієї мети специфічні показники міри 

розсіювання. 

За допомогою табл. 1.4. розрахуємо показники варіації. 

Таблиця 2.1.4 

Розрахунок показників варіації 

Групи f хі xf | xx −1 | | xx −1 |f ( xx −1 )2 ( xx −1 )2f 
11854,7-

66018 8 38936,3 311490,7 60933,7 487469,5 3712914577 29703316616 

66018-
120181,3 11 93099,6 1024096 6770,4 74474,5 45838452 504222967 

120181,3-
174344,5 1 147262,9 147262,9 47392,9 47392,9 2246084127 2246084127 

174344,5-
228507,8 2 201426,2 402852,4 101556,2 203112,3 10313651603 20627303206 

228507,8-
282671 2 255589,5 511178,9 155719,4 311438,9 24248540880 48497081759 

Всього 24 x 2396881 x 1123888,1 x 101578008675 

 

Середній рівень продажу яєць в Україні: 

99870
24

2396881
===

∑
∑

f
xf

x тис. шт. 

Для характеристики коливання певної ознаки в даній сукупності 

обчислюються спеціальні показники: 

 - Розмах варіацій (R) являє собою різницю між максимальним і 

мінімальним значенням варіанти: 

minxxR maх −=  
R= 282671–282671= 270816,4тис. шт. 
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- Середнє лінійне відхилення – це середня арифметична з абсолютних 

відхилень варіант від їх середньої арифметичної величини: 

46828,7
24

1123888,1//
==

−
=

∑
∑

i

ii

f
fxx

d тис. шт. 

- Середній квадрат відхилення або дисперсія являє собою середню 

арифметичну квадратів відхилень варіант від їх середньої арифметичної 

величини 

4232417028
24

751015780086)( 2
2 ==

∑

−
= ∑

i

ii

f
fxx

σ  

- Середнє квадратичне відхилення являє собою квадратний корінь з 

середнього квадрату відхилення (дисперсії):  

6505742324170282 === σσ  тис. шт. 

Середнє коливання продажу яєць в сукупності становить 65,05млн. шт. 

Відносні показники варіації 

1. Коефіцієнт осциляціїявляє собою процентне відношення розмаху 

варіації до середньої величини даної ознаки: 

271,2%%100*
99870

270816,4%100* ===
x
RVR  

2. Лінійний коефіцієнт варіаціїявляє собою процентне відношення 

середнього лінійного відхилення до середньої величини ознаки. 

46,9%%100*
99870

46828,7%100* ===−

x
dV

d
 

3. Коефіцієнт варіацій являє собою процентне відношення середнього 

квадратичного відхилення до середньої величини: 

65,1%%100*
99870
65057%100* ===

x
V σ
σ  

При Vσ ≥33% - сукупність регіонів за рівнем продажу яєць не є 

однорідною, а середній рівень продажу яєць в Україніне є типовою та 

надійною характеристикою сукупності.  
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2.1.3 Диференціація  та концентрація регіонів на ринку яєць 

За умови не типовості визначеного середнього рівеня продажу яєць в 

Україні маємо визначити структурні характеристики розподілу.Для 

визначенняпоказниківскористаємосярозрахункамитабл. 1.5. 

Мода – це варіанта, яка найчастіше зустрічається в певній сукупності. У 

випадку інтервального варіаційного ряду обчислення моди проводиться за 

формулою: 

)()(
*

11

1
0

+−

−

−+−
−

+=
MoMoMoMo

MoMo

ffff
ffhxMo , 

де х0 – нижня межа модального інтервалу; 

h - величина модального інтервалу; 

fMo – частота модального інтервалу; 

fMo-1 - частота інтервалу, що передує модальному; 

fMo+1- частота інтервалу, наступного за модальним. 

В нашомувипадку мода дорівнює: 

78517,2
)111()811(

11*54163,366018 =
−+−

+=Mo  

Отже, найпоширенішим значенням ознакив регіонахє 78517,2 тис. шт. 

Медіана – це варіанта, яка розташована в середині впорядкованого 

(ранжированого) варіаційного ряду. Якщо варіаційний нижній ряд має парну 

кількість варіант, то медіана дорівнює півсумі двох середніх (по 

розташуванню в ряду) варіант. У випадку інтервального варіаційного ряду 

медіану обчислюють за формулою:  

Me

Mei

f

Sf
hxMe

∑ −−
+=

1

0
2
1

*  

де х0 – нижня межа медіанного інтервалу ; 

h - величина медіанного інтервалу;  

SMe-1 – кумулятивна частота інтервалу, що передує медіанному 

fMе – частота медіанного інтервалу 
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Таблиця2.1.5 

Розрахунковідані для визначенняпоказниківдиференціації та концентрації на ринку 

Групи 
Час-
тота 

fi 

Частка, 
% 
di 

Накопичена 
(кумулятивна

) 
хi 

 

Обсягя
вища, 

од 
хifi 

Частка
обсягу
явища, 

% 

Накопи-
чена 

часткаобс
ягуявища

, % 
DН 

Li 
 

іі dD −
 

H
іi Dd  іi Dd  D2 

час-
тота 
Sfi 

частка,
% 

Sdi=dН 

11854,7-
66018 8 33,3 8 33,3 38936,3 311490,7 13,0 13,0 0,38 20,3 433,2 433,2 168,9 

66018-
120181,3 11 45,8 19 79,2 93099,6 1024096 42,7 55,7 0,93 3,1 2553,9 1958,3 1825,5 

120181,3-
174344,5 1 4,2 20 83,3 147262,9 147262,9 6,1 61,9 1,47 2,0 257,8 25,6 37,7 

174344,5-
228507,8 

2 8,3 22 91,7 201426,2 402852,4 16,8 78,7 2,01 8,5 655,6 140,1 282,5 

228507,8-
282671 2 8,3 24 100 255589,5 511178,9 21,3 100,0 2,55 13,0 833,3 177,7 454,8 

Разом 24 100 Х Х Х 2396881 100 Х Х 46,9 4733,8 2734,9 2769,5 



85713,7
8,45

33,350*54163,366018 =
−

+=Me  

У половині регіонів продаж яєць не перевищує 85713,7 тис. шт. 

Квартиліє значеннями варіант, які ділять впорядкований ряд на чотири рівних 

частини: 

- нижній квартиль 

1

1

1

1
1

1
4
1

* Q
Q

m

Q

Q f

Sf
hx

∑ −−
+=  

- верхнійквартиль 

3

3

3

1
1

3
4
3

* Q
Q

m

Q

Q f

Sf
hx

∑ −−
+=  

де хQ1, хQ3 – нижня межа інтервалу, котрий містить відповідні квартилі; 

h - величина інтервалу, котрий містить даний квартиль; 

SQ1-1,  SQ3-1 - кумулятивна частота (частка) інтервалу, котрий передує 

інтервалу, що містить відповідніквартилі; 

f Q1,f Q3 – частота (частка)  інтервалу, котрий містить відповідніквартилі. 

Для сукупності, що вивчається: 

- нижнійквартиль дорівнює: 

52477,2
3,33
025*54163,311854,7 Q1 =

−
+=  

- верхнійквартильдорівнює: 

115257,3
8,45
33,375*54163,366018 Q3 =

−
+=  

Учверті регіонів продаж яєць не перевищує 52477,2 тис. шт., а три чверті 

мають рівень продажу не вище 115257,3 тис. шт. 

Децилями є значення варіант, які ділять упорядкований ряд за обсягом на 

десять рівних частин: 

- нижнійдециль: 

28103,7
3,33

10*54163,311854,7 D1 =+=  
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- верхнійдециль: 

217675,2
8,3

83,390*54163,3174344,5 D9 =
−

+=  

де хQ1, хQ9 – нижня межа інтервалу, що містить відповідно перший та 

дев’ятий дециль; 

h - величина інтервалу, котрий містить відповідні децилі; 

SD1-1,  SD9-1 - кумулятивна частота інтервалу, що передує інтервалу, котрий 

містить відповідні децилі; 

f D1,f D9 – частота інтервалу, котрий містить відповідні децилі; 

У 10% регіонів продаж яєць не перевищує 28103,7 тис. шт., а 90% мають 

рівень продажу не вище 217675,2тис. шт. 

Диференціацієює розшарування сукупності за рівнем досліджуваної 

ознаки. Мірою оцінки розшарування сукупності є наступні показники: 

1) коефіцієнти диференціації,що використовують співвідношення між 

градієнтами.  

Коефіцієнтдецильної диференціації дорівнює: 

7,7
28103,7
217675,2

==ДК  

Мінімальний обсяг продажу яєць в 10% регіонів з  найбільшим рівнем їх 

продажів у 7,7 рази вищий, ніж максимальний обсяг продажу 10% регіонів з  

найменшим рівнем. 

Коефіцієнтквартильної диференціації дорівнює: 

2,2
52477,2

115257,3
==QК

 
Мінімальний обсяг продажуяєць в25% регіонів з найбільшим рівнем їх 

продажів у 2,2 рази вищий, ніж максимальний обсяг продажу 25% регіонів з  

найменшим рівнем. 

2) фондові коефіцієнти використовуютьспіввідношення середніх рівнів 

при знаків в групах з максимальними та мінімальними значеннями. 
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Децильний фондовий коефіцієнт виявляє співвідношення між середніми 

значеннями ознаки 10% одиниць сукупності з найвищими варіантами та 10% 

одиниць сукупності з найменшими варіантами.  

19,8
13472

267407,6

min%10

max%10 === −

−

X

XКфD  

Середня величина продажу яєць в 10% регіонів з найбільшим рівнем їх 

продажів у 19,8 рази перевищує середню величину даного показника в 10% 

регіонів з  найменшим рівнем продажів. 

Квартильнийфондовий коефіцієнт: 

10,1
18301

185019,2

min%25

max%25 === −

−

X

XКфQ  

Середня величина продажу яєць в25% регіонів з найбільшим рівнем їх 

продажів у 10,1 разів перевищує середню величину даного показника в25% 

регіонів з найменшим рівнем продажів. 

Концентрація – нерівномірність розподілів досліджуваної ознаки, що не 

пов’язана ні з обсягом сукупності, ні з чисельністю окремих груп. 

Показники концентрації:представлені 

5) коефіцієнтом локалізаціїLі, який характеризує зосередження обсягу 

явища у окремих групах одиниць сукупності; розраховується для кожної і-ї 

складової сукупності.  

і

і
d
D

іL =  

де Dі – частка і –ї групи у загальному обсязі явища; 

dі - частка і –ї групи у загальному обсязі сукупності. 

При Lі=1 – рівномірний розподіл ознаки  

Lі>1 – наявність концентрації значень ознаки в і-ій складовій 

Lі<1- відсутність концентрації в і-ій складовій. 

Розрахунок даного показника (табл. 2.1.5) свідчить про наявність 

концентрації обсягів продажу в 3-5 групах. 
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6) Коефіцієнтом концентрації Лоренца КL, який є узагальнюючою 

характеристикою відхилення наявного розподілу від рівномірного.  

23,446,9*5,0
2
1

==−= ∑ ііL dDK  

Значення КLє меншим за 25%, що свідчить про низьку концентрацію ознаки. 

7) коефіцієнтом Джині KG, який враховує ступінь відхилення наявного 

розподілу значень ознаки за рівними групами в сукупності від лінії 

рівномірного розподілу 

33,00,27-47,0*21
1000010000

21 =−=+−= ∑∑ іі
H
іi

G

DdDd
К , 

де Dj
H – накопичена частка і–ї групи у загальному обсязі явища. 

Значення KGзнаходиться в межах від 0,3 до 0,44,  що свідчить пропомірну 

концентрацію ознаки . 

8) КоефіцієнтомХерфіндаляКн,який виявляє вплив тільки домінуючих груп або 

одиниць сукупності у загальному обсязі.  

Кн = D2= 2769,5 

ЗначенняКнвід 2000 і вище, говорить провисоку концентрацію ознаки в 

окремих групах, тобто домінування 5 груп та регіонів, зокрема Запорізької, 

Дніпропетровської, Харківської, Одеської та Київської областей на ринку яєць. 

Крива концентрації Лоренца показує нерівномірність розподілу певної 

ознакиграфічно (рис 2.1.3).  

 

Рис. 2.1.3. Крива концентрації Лоренца  
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2.2. АНАЛІЗ ТЕНДЕНЦІЙ ТА КОЛИВАНЬ НА РИНКУ ЯЄЦЬ 

2.2.1 Показники інтенсивності динаміки реалізації яєць на ринку 
 

Інтенсивність динаміки продажу яєць оцінемо за допомогою показників 

табл. 2.2.2. 

Таблиця 2.2.2 
Показники ряду динаміки продажу яєць 

Роки 
Продаж, 
млн. шт. 

Абсолютний 
приріст Темп росту, % Темп 

приросту, % 
Абс. 
знач. 

1% при-
росту Баз. Ланц. Баз. Ланц. Баз. Ланц 

2012 2698 - - - - - - - 
2013 2817 119 119 104,4 104,4 4,4 4,4 26,98 
2014 2566 -132 -251,0 95,1 91,1 -4,9 -8,9 28,17 
2015 2113 -585 -453 78,3 82,3 -21,7 -17,7 25,66 
2016 2312 -386 199 85,7 109,4 -14,3 9,4 21,13 

 
Узагальнитипоказники динаміки продажу яєцьможна розрахувавши 

середні величини: 

1. Середній абсолютний приріст: 

5,96
4

26982312
−=

−
=∆  

2. Середній темп росту (у відсотках)  

4
2698
2312

=ТЗ *100 = 96,2% 

3. Середній темп приросту 

ТП  = 96,2% – 100 = -3,8% 

4. Середнє абсолютне значення 1% приросту  

5,25
8,3
5,96% =

−
−

=А  

Протягом 2012-2016 років обсяги продажу яєцьщороку зменшувалися в 

середньому на 96,5 млн. шт., тобто на 3,8%, а кожний процент цього зменшення 

становив 25,5 млн. шт.  
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2.2.2 Прогнозування показників реалізації яєць на ринку 

 
Для виявлення загальної тенденції динамічного ряду 

використанодосконаліший і точніший прийом вирівнювання рядів динаміки, 

який враховує всі рівні вихідного ряду - аналітичне вирівнювання способом 

найменших квадратів, він ґрунтується на припущенні, що зміни досліджуваного 

ряду динаміки можна наближено виразити певним математичним рівнянням 

(функцією, що апроксимується), за яким і визначають вирівняні рівні 

динамічного ряду.  

Аналітичне вирівнювання проведемо з використанням різних типів 

функцій, зокрема, прямої лінії та параболи другого порядку, за допомогою 

даних таблиці 2.2.3.  

Таблиця 2.2.3.  

Вихідні та розрахункові дані аналітичного вирівнювання  

по прямій та по параболі 

Роки Продаж, 
млн. шт. 

 
t  

 
2t  

 
3t  

 
4t  

 
Yt  

 
2Yt  

Yt 
за 

прямою 

Yt 
за 

параболою 
2012 2698 -2 4 -8 16 -5396,0 10792,0 2796,4 2790,4 
2013 2817 -1 1 -1 1 -2817,0 2817,0 2648,8 2651,8 
2014 2566 0 0 0 0 0,0 0,0 2501,2 2507,2 
2015 2113 1 1 1 1 2113,0 2113,0 2353,6 2356,6 
2016 2312 2 4 8 16 4624,0 9248,0 2206,0 2200,0 

Σ 12506 0 10 0 34 -1476,0 24970,0 12506,0 12506,0 
 

Лінійний тренд має вигляд: 

tаaуt 10
~ +=  де  , 

0а - вирівняний рівень ряду; 

1а  - середньорічний приріст (або зниження) ознаки;  

t- умовне позначення часу. 

Якщо∑ = 0t , а параметри тренду визначають наступним чином: 



38 
 

n
Y

a ∑=0 ,               ∑
∑= 21 t

Yt
a . 

==
5

12506,0
0a 2501,2 ==

10
1476-

1a -147,6 

Тепер рівняння прямої матиме такий вигляд: 

Уt = 2501,2 – 147,6t 

Економічний зміст рівняння прямої наступний:теоретичний обсяг продажу 

яєць у 2014 році склав 2501,2 млн. шт., айого середнє зменшення щороку 

становило 147,6 млн. шт.  

Тренд параболи 2-гоступенямає вигляд: 

y   = a0 + a1 t +а2t2 

де а2 – прискорення (сповільнення) досліджуваного явища. 

При∑ = 0t  параметри  ао,  а1,  та а2розраховують за формулами: 

=
−

−
=

∑ ∑ ∑
∑ ∑ ∑ ∑

224

22
4

0 tttn
YttYt

a 2507,2 

   ==
∑
∑

21 t
Yt

a -147,6 

=
−

−
=
∑ ∑ ∑
∑ ∑ ∑

224

22

2 tttn
YtYtn

a -3 

Рівняння параболи 2-гоступенятепер має вигляд: 

Уt =2507,2 - 147,6t - 3t2 

Економічний зміст рівняння:теоретичний обсяг продажу яєць у 2014 році 

склав 2507,2 млн. шт., айого середнє зменшення щороку становило 147,6 

млн.шт. з сповільненням цього розвиткуна 3 млн.шт. щороку. 

Графічно фактичні та теоретичні рівні ряду зобразимо на рис. 2.2.1. 

Для прогнозуваннявикористовується модель тренду, яка найбільш точно 

виявляє динаміку явищ. 
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Рівняння, при якому сума квадратів відхилень фактичних рівнів від 

теоретичних найменша,найбільш точніше характеризує тенденцію розвитку 

явища. 

 
Рис. 2.2.1 Рівні динаміки продажуяєць 

 

Меншу суму квадратів одержано за рівнянням параболи (табл. 2.2.4), яке 

обирається для прогнозу. 

Таблиця 2.2.4.  

 Розрахунок квадратів відхилень рівнів ряду динаміки   

 
Роки 

Продаж, млн. шт. Квадрати відхилень за рівнянням 

Фактичні 
у 

Вирівняні 
прямої 
(у-уt)2 

параболи 
(у-уt)2 прямої 

уt 
параболи 

уt 
2012 2698 2796,4 2790,4 9682,6 8537,8 
2013 2817 2648,8 2651,8 28291,2 27291,0 
2014 2566 2501,2 2507,2 4199,0 3457,4 
2015 2113 2353,6 2356,6 57888,4 59341,0 
2016 2312 2206,0 2200,0 11236,0 12544,0 

Σ 12506 12506,0 12506,0 111297,2 111171,2 
 

Межі,в котрих буде знаходитись прогнозоване значення явища, 

визначаютьінтервал екстраполяції за формулою: 

∑± tтеорt ty δ~ ,  
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де ty~ - дискретна оцінка прогнозу, визначена за моделлю тренду; 

tтеор- коефіцієнт довіри по критерію Ст’юдента; 

∑tδ  - середньоквадратичне  відхилення, скориговане за числом ступенів 

довіри.  

Дискретне значення прогнозу: 

Уt =2507,2 - 147,6*3- 3*3=2037,4 
 

Згідно точкового прогнозу, у 2017 році обсяг продажу яєць 

складатиме2037,4 млн. шт. 

Середньоквадратичне   відхилення, скориговане за числом ступенів 

вільності знаходиться за формулою: 

235,8
35

111171,2)( 2

=
−

=
−

−
=∑
∑

mn
yy t

tδ  

де n – кількість рівнів ряду динаміки ; 

m – кількість параметрів тренду; 

n-m -  ступінь довіри. 

ў2017± 4,3* 235,8 

2037,4 - 4,3 * 235,8= 1023,6 

2037,4 + 4,3 * 235,8= 3051,2 

Отже, згідно прогнозу, одержаного за моделлю параболи, у 2017 році с 

імовірністю 95% обсяг продажу яєць прогнозується в межах від 1023,6 до 

3051,2 млн. шт. 

2.2.3.Аналіз сезонних коливань на ринку яєць 

Сезонним коливаннями називаються відміни в величі показника, які 

викликано змінами в періодах року. Сезонні коливання вимірюються шляхом 

обчислення індексів сезонності. Їх обчислюють так: по кожному ряду знаходять 

звичайний середній рівень, а потім визначають процентне відношення кожного 

рівня ряду до середнього рівня.  



41 
 

Більш вірну характеристику сезонності одержимо шляхом порівняння 

фактичних рівнів ряду з рівнями одержаних внаслідок вирівнювання їх:  

I
y
y

ns
i

i
i
=

′∑[ ]: , 

де yi  — вихідні рівні ряду: 

′yi  — рівні ряду, отримані в результаті визначення ковзних середніх для 

тих же періодів часу, що й вихідні рівні: 

і - номер місяця або кварталу, для якого визначається індекс сезонності: 

n - число років спостереження за процесом. 

Таблиця 2.2.5 

Розрахуноксередніх ковзних  

Квартали 2014 2015 2016 
y y' y y' y y' 

1 752877,4 - 558540,8 569180,5 572918,5 541683,7 
2 621093,5 - 526383,6 558103,4 565500,4 549007,5 
3 528509,3 641442,1 484201,2 528310,1 513496,5 578015,7 
4 663288,1 592857,9 544114,6 531904,5 660147,2 - 
 

1,0192:]
541683,7
572918,5

569180,5
558540,8[1 =+=sI

 

0,9872:]
549007,5
565500,4

558103,4
526383,6[2 =+=sI

 

0,8763:]
578015,7
513496,5

528310,1
484201,2

641442,1
528509,3[3 =++=sI

 

1,0712:]
531904,5
544114,6

592857,9
663288,1[4 =+=sI

 

Сезонні коливання описуються «сезонною хвилею», яку утворюють 

індекси сезонності (табл.2.2.5 ) 
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Рис.2.2.2. Сезонна хвиля продажуяєць 

 

Таким чином, сезонність продажуяєць спостерігається у 1 та 4 кварталах. 
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2.3.1 ФАКТОРНИЙ АНАЛІЗ. 

 
2.3.1 Аналітичне групування 

 
Найбільш дієвим методичним інструментом при обробці економічної 

інформації є аналітичні групування, які застосовуються для вивчення 

взаємозв'язків між явищами, впливу однієї ознаки на іншу. Масштаби 

практичного застосування аналітичних групувань ставлять їх в число 

пріоритетних методів економічних досліджень. 

Явища суспільного життя та їх ознаки тісно пов’язані між собою. 

Взаємозв’язаніознаки дещо умовно можна поділити нафакторнітарезультативні. 

Ознака, яка впливає на інші та зумовлює їх зміни, 

називаєтьсяфакторною.Ознака, яка залежить від інших ознак і змінюється під їх 

виливом, називається результативною. Поділ ознак на факторні та 

результативні певною мірою є умовним, тому що в дійсності між ознаками в 

одних випадках має місце взаємо-зворотний зв’язок, вінших – він відсутній. 

Факторною ознакою у даному групуванні обрано – наявний дохід однієї 

особи,результативною – продаж яєць в розрахунку на 1 особу, шт. 

Результати факторного аналітичного групуваннянаданіу табл. 3.1. 

Таблиця 2.3.1 
Залежність між наявним доходом та продажем яєць 

Групи регіонів за 
наявним доходом, 

грн./особу 

Наявний   
дохід у 

розрахунку на 
одну особу, 

грн. 

Середня 
чисельність 

наявного 
населення, 

тис.осіб 

Продаж яєць 
в торговій 

мережі, тис. 
шт. 

Продаж яєць, 
шт./особу 

11919,7-16425,2 11920 2200 21166 9,6 
16425,2-20930,7 19434 4255 94722 22,3 
20930,7-25436,2 25045 1259 20823 16,5 
25436,2-29941,8 28895 4175,5 144177,1 21,2 
29941,8-34447,3 32731 14613,2 512434,6 42,7 
34447,3-38952,8 36964 6531,2 491993,4 75,3 
38952,8-43458,3 42006 6722,5 572861,4 85,2 

Всього 31774 39756,3 1858176 46,7 
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Аналітичне групування в табл. 2.3.1. свідчить про те, що із зростанням 

рівня доходу збільшуються обсяги продажу яєць. 

 

3.2 Кореляційно-регресійний аналіз 

 
В продовження аналітичного групування для кількісної та якісної оцінки 

зв’язку між наявним доходом 1 особи та продажем яєць доцільним є 

проведеннякореляційно–регресійного аналізу за допомогою даних таблиці2.3.2. 

Таблиця 2.3.2  

Дані для розрахунку параметрів зв'язку  

міжнаявним доходом та продажем яєць 
 

Групи 

Наявний  
дохід у 

розрахунку 
на одну 
особу, 

тис.грн. 

Продаж яєць 
в розрахунку 

на одну 
особу, шт. 

Розрахункові величини Теоретичне 
значення 

х у ху х2 у2 ух 
1 11,92 9,6 114,7 142 92,5 -3,0 
2 19,43 22,3 432,7 378 495,7 16,5 
3 25,05 16,5 414,2 627 273,5 31,0 
4 28,90 21,2 613,2 835 450,4 40,9 
5 32,73 42,7 1398,3 1071 1825,1 50,9 
6 36,96 75,3 2784,5 1366 5674,6 61,8 
7 42,01 85,2 3579,6 1765 7261,7 74,9 

Усього 197,0 272,9 9337,1 6184 16073,4 272,9 
 

Прямолінійну форму зв’язку виявляють рівнянням прямої лінії: 

y X = a 0  +a 1 x, де 

y X - теоретичне значення результативної ознаки; 

a 0 - не має економічного змісту; 

a1 - коефіцієнт, який показує на зміни y X  при кожної зміни x на 1; 

x- фактичне значення. 
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Параметри а 0  та а 1  розраховуємо за формулами: 

=
−

−
=

∑∑
∑ ∑ ∑ ∑

22

2

0 )( xxn
xyxyx

a -33,84 

=
−

−
=

∑ ∑
∑ ∑ ∑

221 )( xxn
yxxyn

а 2,6 

Економічний зміст рівняння регресії: 

ух = -33,84 +2,6х 

із зростанням наявного доходу однієї особи на 1 тис. грн. продаж 

яєцьзбільшується на 2,6 шт./особу. 

Лінійний коефіцієнт парної кореляції дорівнює: 

[ ] [ ] =−⋅−

−
=

∑ ∑∑ ∑
∑ ∑ ∑

2222 )()( yynxxn

yxxyn
r 0,89 

Тобто, міжнаявним доходом населення та продажем яєцьзв’язок щільний 

прямий. 

Для оцінки значимості лінійного коефіцієнта кореляції використаємо 

критерій Ст'юдента, значення якого розрахуємо за формулою: 

tфакт= =
−

−
=

−

−
22 89,01

27*89,0

1

2*

r

nr
4,3 

Теоретичне значення t-критерію визначаємо за довідковою таблицею. 

Так як tфакт(4,3) >tтеор(2,57), це свідчить про значимість коефіцієнта 

кореляції. 

Визначимо коефіцієнт детермінації, котрий показує на скільки процентів 

варіація результативної ознаки залежить від досліджуваного фактора. 

D = r 2*100% 

D= (0,89)2* 100% =78,9% 

Обсяг продажуяєцьна 78,9% залежить від наявного доходу осіб, а на 21,1% 

- від впливу неврахованих факторів. 

Графічно залежність між наявним доходом та продажем яєць зображено на 

рис. 2.3.1. 
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Рис. 2.3.1. Залежність між наявним доходом та продажем яєць. 

 

3.3 Індексний аналіз 

 
Використовуючи індексний метод, охарактеризуємо зміну товарообігу, 

ціни та фізичного обсягу реалізації яєць, а також надамо оцінку факторам 

впливу на середню ціну яєцьв Східному економічному районі за 2011-2016 

роках за допомогою даних таблиці 2.3.3. 

Таблиця 2.3.3  

Вихідні дані для проведення індексного аналізу реалізації яєць 

Області 

Продаж, тис. 
шт. 

Середня ціна, 
грн./тис. шт. 

Товарооборот, 
тис. грн. 

Умов. 
товаро-
оборот, 

тис. 
грн. 

2011 2016 2011 2016 2011 2016 

0q  1q  0p  1p  00 pq  11 pq  01 pq  
Полтавська 55326,9 70932,8 590,8 1497,96 32687,1 106254,5 41907,1 

Сумська 37760,3 41915,2 553,49 1594,62 20899,9 66838,8 23199,6 

Харківська 247472,1 252144 594,77 1433,22 147189,0 361377,8 149967,7 

Разом 340559,3 364992 589,5 1464,3 200776,0 534471,1 215074,4 

y = 2,587x - 33,84
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Доход 1 особи, тис. грн. 
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1. Індекс, що показує загальну зміну товарообороту: 

2,662
200776,1
534471,1

00

11 ===
pq
pqI qp

 

Абсолютна  зміна товарообороту: 

333695,1200776534471,10011 =−=−=∆ pqpqqx  

Індекс показав, що у 2016 році товарооборот яєць збільшився в порівнянні 

з 2011 роком у 2,66 рази, що в абсолютному значенні складає відповідно 

33695,1тис. грн. 

2. Індекс, що показує зміну товарообороту за рахунок зміни ціни: 

2,485
215074,4
534471,1

01

11 ===
pq
pqI p  

Абсолютна зміна товарообороту за рахунок зміни ціни: 

319396,7215074,4-534471,10111 ==−=∆ pqpqp  

Індекс показав, що товарооборот яєць за рахунок підвищення ціни 1 тис. 

шт. у 2016 році збільшився у 2,49 рази, що в абсолютному значенні складає 

101546,4 тис. грн. 

3. Індекс, що показує зміну товарообороту за рахунок зміни кількості 

реалізованої продукції:  

1,071
200776,1
215074,4

00

01 ===
pq
pq

I q  

Абсолютна зміна товарообороту за рахунок зміни обсягу продажу: 

14298,4200776,1-215074,40001 ==−=∆ pqpqq  

Індекс показав, що за рахунок збільшенняобсягу продажу товарооборот 

яєць зріс на 7,1% (на 14298,4 тис. грн.). 

Балансова ув`язка: 

qppq Iii =⋅  

1,071* 2,485= 2,662 

Таким чином, у 2016 році товарооборот яєцьв Східному економічному 

районі збільшився в порівнянні з 2011 роком на 63,8 %, що в абсолютному 
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значенні складає відповідно 156327,1тис. грн., в тому числі за рахунок 

підвищення ціни 1 тис. шт. у 2016 році збільшився на 33,9 %, що в 

абсолютному значенні складає 101546,4 тис. грн., а за рахунок 

збільшенняобсягу продажу товарооборот яєць зріс на 22,4% (на 54780,7 тис. 

грн.). 

Наступним кроком буде розрахунокіндексів середніх рівнів. 

Індекс змінного складу: 

∑
∑

∑
∑ ÷=÷=

0

00

1

11
01.. q

qp
q
qp

ppI склзм 2,484589,551464,34 =÷=  

У2016 році середня ціна яєць порівняно з 2011 роком зрослау 2,484 рази. 

Індекс фіксованого складу: 

∑
∑

∑
∑ ÷=

1

10

1

11
.. q

qp
q
qp

I склф  = 2,485
215074,4
534471,1

01

11 ==
pq
pq

 

За рахунок підвищенняцін у окремих областях середня цінаяєць у 2016 

році збільшиласяу 2,485 рази. 

Індекс структури: 

Істр.= .... склфсклзм ІІ ÷ 0,99952,4852,484 =÷=  

За рахунок змін у структурі реалізації середня цінаяєць у звітному періоді 

знизилася на 0,05%. 
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ВИСНОВКИ 

Майже в половині (11) областей обсяг продажу яєць знаходиться в межах 

від 66018 до 120181,3 тис. шт., при цьому роздрібний товарооборот торгової 

мережі становить 1031779 тис. грн. В даній групі продано товарів, які вироблені 

на території України, через торгову мережу на суму 1027470 тис. грн., що 

складає 36,4% від загальної вартості. Всього цими регіонами продано 692709,2 

тис. шт. яєць, а товарні запаси в групі складають 32620 тис. грн. 

Сукупність регіонів за рівнем продажу яєць не є однорідною, а середній 

рівень продажу яєць в Україніне є типовою та надійною характеристикою 

сукупності (V=65,1%).  

Найпоширенішим значенням ознакив регіонах є 78517,2 тис. шт. В половині 

регіонів продаж яєць не перевищує 85713,7 тис. шт.. В чверті регіонів продаж 

яєць не перевищує 52477,2 тис. шт., а три чверті мають рівень продажу не вище 

115257,3 тис. шт. У 10% регіонів продаж яєць не перевищує 28103,7 тис. шт., а 

90% мають рівень продажу не вище 217675,2 тис. шт. 

Мінімальний обсяг продажу яєць в 10% регіонів з  найбільшим рівнем їх 

продажів  у 7,7 рази вищий, ніж максимальний обсяг продажу 10% регіонів з  

найменшим рівнем. Мінімальний обсяг продажу яєць в25% регіонів з 

найбільшим рівнем їх продажів у 2,2 рази вищий, ніж максимальний обсяг 

продажу 25% регіонів з  найменшим рівнем. 

Середня величина продажу яєць в 10% регіонів з найбільшим рівнем їх 

продажів у 19,8 рази перевищує середню величину даного показника в 10% 

регіонів з  найменшим рівнем продажів.Середня величина продажу яєць в 25% 

регіонів з найбільшим рівнем їх продажів у 10,1 разів перевищує середню 

величину даного показника в 25% регіонів з найменшим рівнем продажів. 

Наявна концентрація обсягів продажу яєць у 3-5 групах. Значення 

коефіцієнта Лоренца свідчить про низьку, а коефіцієнта Джині- про помірну 

концентрацію ознаки. Значення коефіцієнта Херфіндаля, говорить провисоку 

концентрацію ознаки в окремих групах, тобто домінування 5 груп та регіонів, 
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зокрема Запорізької, Дніпропетровської, Харківської, Одеської та Київської 

областей на ринку яєць. 

Протягом 2012-2016 років обсяги продажу яєцьщороку зменшувалися в 

середньому на 96,5 млн. шт., тобто на 3,8%, а кожний процент цього зменшення 

становив 25,5 млн. шт. 

За рівнянням прямої теоретичний обсяг продажу яєць у 2014 році склав 

2501,2 млн. шт., айого середнє зменшення щороку становило 147,6 млн. шт. За 

рівнянням параболи теоретичний обсяг продажу яєць у 2014 році склав 2507,2 

млн. шт., айого середнє зменшення щороку становило 147,6 млн.шт. з 

сповільненням цього розвиткуна 3 млн.шт. щороку.Згідно з обраною моделлю 

тренду (рівнянням параболи) у 2017 році обсяг продажу яєць прогнозується в 

межах від 1023,6 до 3051,2 млн. шт. 

Сезонність продажуяєцьспостерігається у 1 та 4 кварталах. 

Результати факторного аналітичного групуваннясвідчать про те, що із 

зростанням рівня доходу зростають обсяги продажу яєць. 

Як свідчить рівняння регресії, із зростанням наявного доходу однієї особи 

на 1 тис. грн. продаж яєцьзбільшується на 2,6 шт./особу.Міжнаявним доходом 

та продажем яєць зв’язок щільний прямий (r=0,89). При цьому обсяг 

продажуяєцьна 78,9% залежить від наявного доходу осіб, а на 21,1% - від 

впливу неврахованих факторів. 

У 2016 році товарооборот яєцьв Східному економічному районі збільшився 

в порівнянні з 2011 роком на 63,8 %, що в абсолютному значенні складає 

відповідно 156327,1тис. грн., в тому числі за рахунок підвищення ціни 1 тис. 

шт. у 2016 році збільшився на 33,9 %, що в абсолютному значенні складає 

101546,4 тис. грн., а за рахунок збільшенняобсягу продажу товарооборот яєць 

зріс на 22,4% (на 54780,7 тис. грн.). 

У2016 році середня ціна яєць порівняно з 2011 роком зрослау 2,484 рази. За 

рахунок підвищенняцін у окремих областях середня цінаяєць у 2016 році 

збільшиласяу 2,485 рази. За рахунок змін у структурі реалізації середня 

цінаяєць у звітному періоді знизилася на 0,05%.  
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