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ВСТУП 

 

Програма вивчення навчальної дисципліни «Методи обстежень в 

економіці з використанням прикладних програм» складена відповідно до 

стандарту вищої освіти другого (магістерського) рівня галузі знань 05 

«Соціальні та поведінкові науки», спеціальності 051 «Економіка» та з 

урахуванням спеціалізації освітньої програми «Бізнес-статистика і 

аналітика».  

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Методи обстежень в 

економіці» є методологія збирання та обробки даних про обсяги і кількісні 

співвідношення масових явищ і процесів економіці.  

Міждисциплінарні зв’язки: Успішне вивчення курсу «Методи 

обстежень в економіці з використанням прикладних програм»  передбачає 

міждисциплінарні зв’язки з навчальними дисциплінами «Статистика», 

«Маркетинг», «Статистичний аналіз (SPSS)». 

Оволодіння методологією та організацією репрезентативних обстежень 

є основою для успішного виконання кваліфікаційних робіт у частині 

інструментарію формування бази даних аналізу масових соціальних та 

економічних явищ, інституціональних секторів, ринків товарів і послуг 

національної та світової економіки. 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових 

модулів: 

1. Методологія обстежень в економіці. 

2. Організація і практика проведення обстежень в економіці. 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою курсу є формування у студентів компетентностей у галузі 

методології та організації збору репрезентативних даних, що забезпечує 

якісні оцінки соціально-економічних явищ і процесів. 

 

1.2.Основними завданнями дисципліни «Методи репрезентативних 

обстежень в економіці з використанням прикладних програм» є формування 

знань, умінь і навиків у галузі: 

– складання плану і програми спеціального обстеження в економіці; 

– розробки інструментарію спеціального обстеження в економіці;  

– формування репрезентативної вибірки для несуцільних обстежень;  

– методів оцінювання невідомих параметрів явищ і процесів в 

економіці на основі вибірки; 

– організаційних форм статистичних та інших обстежень в економіці; 

– особливостей застосування методів суцільних і несуцільних 

обстежень у статистиці, маркетингу та соціології. 

 

1.3. Згідно з вимогами освітньої програми студенти повинні: 

знати : 

– основні методологічні принципи підготовки і проведення 



обстежень, їх види і способи;  

– вимоги до інструментарію обстежень в економіці; 

– організаційні форми обстежень, особливості проведення суцільних 

обстежень; 

– види і способи формування вибірок у несуцільних обстеженнях; 

– методи оцінювання невідомих параметрів на основі вибірки; 

– особливості застосування методів суцільних і несуцільних 

обстежень у статистиці, маркетингу та соціології. 

 

вміти: 

– складати план і програму репрезентативного обстеження з 

урахуванням цільових та ресурсних обмежень на його проведення; 

– обґрунтовувати організаційну форму, вид і спосіб обстеження; 

– розробляти інструментарій для проведення обстеження та 

здійснювати його апробацію; 

– формувати репрезентативну вибірку та оцінювати на основі неї 

невідомі параметри обстежуваного явища;  

– здійснювати збір і обробку результатів обстеження з використанням 

Інтернет-технологій та прикладних програм (Excel, SPSS, Statistyca). 

– визначати якість вибіркових оцінок та поширювати їх на 

характеристики обстежуваного явища; 

– складати звіт про проведене обстеження та робити його 

презентацію. 

 

На вивчення навчальної дисципліни передбачено 120 годин /4 кредити 

ECTS.  

 
 



1. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

  

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 

МЕТОДОЛОГІЯ ОБСТЕЖЕНЬ В ЕКОНОМІЦІ 

 

Тема 1. Методологічні основи організації обстежень  

Предмет та завдання курсу «Методи обстежень в економіці з 

використанням прикладних програм». Організаційні етапи обстеження: 

розробка плану, безпосередній збір первинних даних, агрегування даних. 

План статистичного обстеження: програмно-методологічні та організаційні 

питання. Типи даних в результаті проведення обстеження: первинні, 

статистичні та адміністративні дані. Види і способи обстеження 

спостережень. Суцільні і несуцільні обстеження. Переписи та реєстри як 

різновиди суцільних обстежень. 

 

Тема 2. Математичні основи вибіркових обстежень. Якість вибіркових 

оцінок та її складові  

Суть вибіркового обстеження як різновиду несуцільного 

спостереження, його переваги і сфери практичного застосування. Основні 

поняття теорії вибіркового методу. Параметри  генеральної сукупності та їх 

вибіркові оцінки. Поняття репрезентативності вибірки. Ймовірнісна та не 

ймовірнісна вибірки. 

Математична основа вибіркових обстежень: основні теореми закону 

великих чисел. 

Поняття якості вибіркових обстежень. Критерії якості. 

Основні властивості вибіркових оцінок: спроможність, незміщеність, 

ефективність. Стандартні похибки як основа міри точності оцінювання. 

Методи розрахунку точкових та інтервальних оцінок.  

Точкові та інтервальні оцінки. Відносна точність оцінок. Надійність 

оцінок. Дизайн-ефект плану вибірки. 

 

Тема 3. Визначення основи вибірки та її мінімально достатнього обсягу  

Поняття основи вибірки. Види основ. Одиниця основи, вибіркова 

одиниця та одиниця спостереження. 

Інформаційні джерела для формування основ вибірки. Єдиний 

державний реєстр підприємств і організацій України. Єдиний державний 

реєстр юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. Реєстр статистичних 

одиниць. Основи вибірки у вибіркових обстеженнях домогосподарств. 

Методика оцінки ефективності основ за точністю оцінок та з 

урахуванням витрат на обстеження,  

Особливості розрахунку мінімально необхідного обсягу вибірки при 

заданому рівні абсолютної і відносної точності оцінювання. Якість даних при 

різній відносній точності оцінювання. 

Попередня оцінка дисперсій при різних способах формування вибірки. 

Визначення обсягу вибірки при обстеженні двох і більше ознак. 



 

Тема 4. Способи формування репрезентативних вибірок  

Проста випадкова повторна і безповторна вибірка. Інші різновиди 

вибірок за способом формування: механічна, серійна, розшарована 

(стратифікована, районована), багатоступенева. Особливості оцінювання 

характеристик генеральної сукупності при різних способах відбору. 

Організація стратифікованої вибірки. Особливості вибіркових 

обстежень у неоднорідних сукупностях. Принципи стратифікації. Кількісні 

та якісні критерії якості стратифікації генеральної сукупності. Визначення 

обсягів стратифікованих вибірок. Способи розміщення стратифікованої 

вибірки: рівномірний, пропорційний, оптимальний. Розміщення вибірки за 

двома і більше ознаками. Добір квотами. 

Організація багатоступеневої вибірки. Метод підвибірок. Сфери 

практичного застосування двоступеневих і багатоступеневих вибірок. 

Побудова основ багатоступеневих вибірок. 

 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 

ОРГАНІЗАЦІЯ І ПРАКТИКА ПРОВЕДЕННЯ 

ОБСТЕЖЕНЬ В ЕКОНОМІЦІ 

 

Тема 5. Інструментарій обстеження. Методологія його розробки та 

апробації  

Поняття та основні складові статистичного інструментарію. Анкети, 

запитальники, формуляри звітності, інструкції до їх заповнення. Вимоги до 

змісту та процедури розробки інструментарію обстеження. Апробація 

інструментарію обстеження. 

 

Тема 6. Методологія та організація вибіркових обстежень домашніх 

господарств  

Основні принципи і етапи формування вибірки. Особливості 

стратифікації генеральної сукупності.  

Особливості формування вибірки. Ротація вибірки. 

Особливості  оцінки основних показників та їх похибок у вибірковому 

обстеженні. 

Поширення результатів вибіркового обстеження на генеральну 

сукупність. 

 

Тема 7. Методологія та організація вибіркових обстежень суб’єктів 

бізнесу  

Вибіркове обстеження підприємств, що здійснюють роздрібну 

торгівлю. Основні принципи і етапи формування вибірки. Особливості 

стратифікації генеральної сукупності. Перепис підприємств торгівлі. 

Особливості формування вибірки.  



Особливості  оцінки основних показників та їх похибок у вибірковому 

обстеженні. Поширення результатів вибіркового обстеження на генеральну 

сукупність. 

 

Тема 8. Спеціальні прийоми вибіркових та інших видів несуцільних  

обстежень  

Неймовірнісні процедури формування вибірки: метод снігового шару, 

квотована вибірка. Сфери і умови застосування неімовірнісних вибірок. 

Особливості організації вибіркових обстежень у часі (моментні 

вибірки). 

Метод основного масиву та його застосування у вивченні цін. 

Особливості застосування методів репрезентативних обстежень у 

маркетингових і соціологічних обстеженнях. 
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3. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ 

www.ukrstat.gov.ua – Державна служба статистики України. Рубрика 

«Статистичні спостереження»:  

 

Обстеження економічної активності населення  

 Методологічні положення обстеження робочої сили, затверджені 

наказом Держстату від 06.07.2018 №128, зі змінами, затвердженими наказом 

Держстату від 29.04.2020 №131 

 Методологічні положення щодо визначення неформальної зайнятості 

населення, затверджені наказом Держстату від 23.01.2013 №16. 

  Методологічні положення щодо класифікації та аналізу робочої сили й 

окремих форм трудової діяльності, затверджені наказом Держстату від 

27.01.2017 № 22. 

 

Обстеження умов життя домогосподарств 

 МЕТОДИКА формування вибіркових сукупностей для проведення у 

2014-2018 роках вибіркових обстежень населення (домогосподарств): умов 

життя домогосподарств, економічної активності населення та 

сільськогосподарської діяльності населення у сільській місцевості 

 Методологічні основи формування вибіркових сукупностей для 

проведення органами державної статистики України базових державних 

вибіркових обстежень населення (домогосподарств), затверджені наказом 

Держкомстату від 02.08.2005 №223 

 

Обстеження структурних змін в економіці  

 Методологічні положення з організації державного статистичного 

спостереження щодо структурних змін в економіці України та її регіонів, 

затверджені наказом Держстату від 29.07.2016 №134. 

 Методологічні положення щодо підготовки звітів з якості даних 

річного вибіркового структурного обстеження малих підприємств, 

затверджені наказом Держкомстату від 29.12.2010 №537. 

 Методика формування вибіркової сукупності звітних одиниць у 

структурному обстеженні малих підприємств. 

 

Обстеження стану ділової активності підприємств  

 Методологічні положення з організації державного статистичного 

http://www.ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2013/16/metod_16.zip
http://www.ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2013/16/metod_16.zip
http://www.ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2013/16/16_2013.htm
http://www.ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2005/223/metod.htm
http://www.ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2005/223/metod.htm
http://www.ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2005/223/metod.htm
http://www.ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2005/223/223.htm
http://www.ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2005/223/223.htm
http://www.ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2016/134/mp_szeUr.zip
http://www.ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2016/134/mp_szeUr.zip
http://www.ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2016/134/134_2016.htm
http://www.ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2010/537/metod.htm
http://www.ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2010/537/metod.htm
http://www.ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2010/537/537.htm
http://www.ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2015/155/met_pol_odap_2015_155.zip


спостереження "Стан ділової активності підприємств", затверджені наказом 

Держстату від 06.07.2015 №155 

 Методика формування вибіркових сукупностей одиниць для обстежень 

ділової активності підприємств за видами економічної діяльності, 

затверджена наказом Держстату від 31.12.2013 №427 

 

Обстеження підприємств із питань статистики праці 

 Методологічні положення державного статистичного 

спостереження "Обстеження підприємств із питань статистики праці", 

затверджені наказом Держстату України від 18.08.2014 №241 (зі змінами, 

затвердженими наказом Держстату від 21.07.2015 №173  та від 18.07.2016 

№117) 

 Методика формування сукупності для проведення обстеження 

підприємств із питань статистики праці, затверджена наказом Держкомстату 

від 26.01.2016 №14 

 

Обстеження зміни цін (тарифів) на споживчі товари (послуги) 

 Методологічні положення щодо організації статистичного 

спостереження за змінами цін (тарифів) на споживчі товари (послуги) і 

розрахунків індексів споживчих цін, затверджені наказом Держстату від 

29.08.2016 №158 

 Методика розрахунку базового індексу споживчих цін, 

затверджена наказом Держстату від 30.12.2016 № 263 

 

Обстеження зміни цін виробників промислової продукції 

 Методологічні положення щодо організації державного 

статистичного спостереження за змінами цін виробників промислової 

продукції та розрахунків індексів цін і середніх цін виробників промислової 

продукції, затверджені наказом Державної служби статистики України від 

12.01.2015 № 6 

 

Обстеження продажу і запасів товарів у торговій мережі 

 Методика формування сукупності звітних одиниць для вибіркового 

обстеження суб'єктів господарювання (юридичних осіб) у сфері роздрібної 

торгівлі, затверджена наказом Держстату України від 29.01.2014 № 21 

 Методика розрахунку обороту роздрібної торгівлі з урахуванням 

діяльності фізичних осіб-підприємців, затверджена наказом Держстату від 

04.04.2016 №53 

 

4. ФОРМА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ УСПІШНОСТІ 

НАВЧАННЯ 

Формою підсумкового контролю успішності вивчення дисципліни 

«Методи репрезентативних обстежень в економіці» є іспит. 

 

http://www.ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2015/155/met_pol_odap_2015_155.zip
http://www.ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2015/155/155_2015.htm
http://www.ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2015/155/155_2015.htm
http://www.ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2013/427/met_polog.zip
http://www.ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2013/427/met_polog.zip
http://www.ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2013/427/427_2013.htm
http://www.ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2014/241/metod_pol.zip
http://www.ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2014/241/metod_pol.zip
http://www.ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2014/241/241_2014.htm
http://www.ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2016/117/117_2016.htm
http://www.ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2016/117/117_2016.htm
http://www.ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2016/14/met_fv_spraci.zip
http://www.ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2016/14/met_fv_spraci.zip
http://www.ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2016/14/14_2016.htm
http://www.ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2016/14/14_2016.htm
http://www.ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2016/158/mp_spozh_ciny.zip
http://www.ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2016/158/mp_spozh_ciny.zip
http://www.ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2016/158/mp_spozh_ciny.zip
http://www.ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2016/158/158_2016.htm
http://www.ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2016/158/158_2016.htm
http://www.ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2016/263/met_bisc.zip
http://www.ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2016/263/263_2016.htm
http://www.ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2015/6/met_polog_cprom.zip
http://www.ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2015/6/met_polog_cprom.zip
http://www.ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2015/6/met_polog_cprom.zip
http://www.ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2015/6/met_polog_cprom.zip
http://www.ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2015/6/6_2015.htm
http://www.ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2015/6/6_2015.htm
http://www.ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2014/21/met_polog_rt_vyb.zip
http://www.ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2014/21/met_polog_rt_vyb.zip
http://www.ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2014/21/met_polog_rt_vyb.zip
http://www.ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2014/21/21_2014.htm
http://www.ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2016/53/m_roz_ort.zip
http://www.ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2016/53/m_roz_ort.zip
http://www.ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2016/53/53_2016.htm
http://www.ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2016/53/53_2016.htm


5. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ УСПІШНОСТІ НАВЧАННЯ 

Виходячи з основних навчальних цілей вивчення дисципліни визначені 

такі основні засоби діагностики успішності навчання та дидактичні матеріали 

(табл. 4.1). 

Таблиця 4.1 
 

Ціль, об’єкт оцінювання 

успішності 
Дидактичні засоби досягнення Дидактичні матеріали 

Засвоєння основних 

понять і термінів 

 

◘ Усне бліц-опитування 

◘ Письмові статистичні 

диктанти 

◘ Тестування 

 Контрольні запитання 

 Тестові завдання  

Розвиток навиків 

оцінювання невідомих 

параметрів за даними 

вибірки, поширення 

результатів 

◘ Розв’язування практичних 

завдань 
 Практичні задачі 

Вивчення організаційних 

форм обстеження  за 

конкретним об’єктом 

дослідження  

◘ Презентація прикладів 

державних статистичних та 

інших обстежень  

 Методологічні 

положення державних 

статистичних та інших 

обстежень в економіці 

Розвиток навиків 

підготовки і проведення 

спеціального обстеження  

◘ Розробка у групах: 

 програми обстеження; 

 формуляру (анкети); 

 вибірки обстежуваних 

одиниць. 

◘ Презентація результатів 

спеціального обстеження 

 Тематика спеціально 

організованих обстежень 

 


