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Доля так розпорядилася, що 
Микола Васильович Перетятько 
пішов із життя, не дочекавшись 
виходу у світ цього навчального 
посібника. Він доклав багато зу-
силь та умінь, щоб зробити по-
сібник доступним для усіх корис-
тувачів, і його праця залишила 
свій слід у розвитку Національ-
ного університету харчових тех-
нологій. 

Колектив кафедри 
обліку і аудиту НУХТ 
вшановує світлу пам'ять 
Миколи Васильовича Перетятька 

ВСТУП 

Україна, як одна з європейських країн, стала на шлях 
об'єднання в Загальноєвропейський освітній простір і ство-
рення зони Європейської вищої освіти. Приєднання України 
до Болонського процесу надало можливість для впровадження 
у вищих навчальних закладах кредитно-модульної системи 
Ьрганізації навчального процесу (КМСОНП), яка є варіантом 
ECTS (European Credit Transfer System), або системи кредит-
них модулів. 

Вивчення дисципліни «Статистика» дає змогу студентам 
економічних спеціальностей ознайомитися з основними при-
йомами та методами оцінювання масових соціально-економіч-
них явищ і процесів, що відбуваються в суспільстві взагалі та 
в Україні зокрема, вивчити вітчизняний та світовий досвід у 
здійсненні статистичних досліджень. 

Основною метою вивчення курсу «Статистика» є форму-
вання системи знань про сутність і зміст статистики як науки, 
тобто надання знань про методи збирання інформації стосовно 
соціально-економічних явищ і процесів. 

Для досягнення основної мети потрібно вміти вирішува-
ти такі завдання: 

> вивчення основних категорій, понять, систем, інстру-
ментарію та алгоритмів статистики; 

V набуття практичних навичок розв'язання конкретних 
статистичних задач; 



> ознайомлення з науковими засадами основних статис-
тичних законів, методик і методологій; 

> формування вмінь творчого пошуку шляхів покращення 
виробничо-господарської діяльності підприємств, соціально-! 
економічного розвитку суспільства з використанням основних 
показників, прийомів та методів статистики. 

При викладанні навчальної дисципліни «Статистика» 
потрібно використовувати інформаційні та проблемні методи 
навчання, а саме: 

> розв'язування задач і кейсів; 
V складання матриць і графічних схем; 
> виконання індивідуальних навчально-дослідних завдань. 
У результаті вивчення дисципліни студенти мають володіти: 
> основними поняттями, категоріями, термінами ста-

тистики з правильними їх тлумаченнями; 
> закономірностями, принципами та загальними мето-

дами здійсненням статистичних досліджень; 
> етапами статистичної обробки первинної інформації та 

узагальненням отриманих результатів; 
> механізмами аналізу та синтезу статистичних даних і 

статистичних показників; 
> методами вивчення взаємозв'язків між явищами, що 

відбуваються в суспільстві, а також вміти схарактеризувати 
отримані результати досліджень; 

> способами переходу від статистичних методів дослі-
дження до елементів факторного аналізу з метою виявлення 
резервів покращення результуючих показників; 

> методами оцінки сучасних проблем соціально-еконо-
мічного розвитку суспільства та виробничо-господарської діяль-
ності підприємств; 

> статистичною методологію визначення наслідків впли-
ву управлінських рішень на діяльність суб'єктів господарю-
вання; 

> особливостями практичного застосування статистич-
них методів дослідження масових соціально-економічних явищ 
і процесів, що відбуваються в суспільстві. 

Навчальний посібник розрахований на студентів, які 
навчаються за освітньо-кваліфікаційними програмами підго-
товки бакалаврів, спеціалістів та магістрів (денної, заочної 
форм навчання), слухачів інститутів післядипломної освіти та 
курсів підвищення кваліфікації. 
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Методичні засади 
статистики 

Тема 1.1. Статистичне спостереження 

Будь-яке явище, що потребує дослідження, починається 
зі збору інформації (фактів) про це явище та процеси, що ви-
вчаються. Ця стадія роботи називається статистичним дослі-
дженням, яке має бути проведене із дотриманням визначених 
правил, науково організовано. 

Заняття та модульний контроль за цією темою забезпе-
чують краще засвоєння правил проведення статистичних спо-
стережень і передбачають вирішення подальших методичних 
завдань і ключових питань. 

1.1.1. Програма статистичного спостереження 

Програма статистичного спостереження містить: визна-
чення об'єкта дослідження та одиниць сукупності, визначен-
ня програми опису одиниць сукупності і послідовність по-
становки питань у програмі, формулювання питань програми 
і підказування в ряді можливих відповідей. Перевірити і по-
глибити свої знання з цих питань можна проектуванням про-
грами спостереження на основі поставленої задачі статистич-
ного дослідження. 

Поставлена мета статистичного дослідження — вивчен-
ня успішності студентів другого курсу НУХТ за результатами 
модульного контролю. Потрібно визначити об'єкт досліджен-
ня, одиницю сукупності та скласти програму дослідження. 

Почнемо з визначення об'єкта дослідження. На перший 
погляд, тут немає питання — поставлена задача визначає, що 
об'єктом дослідження є студенти другого курсу НУХТ. Однак це 
не зовсім так. Тут потрібне уточнення. По-перше, обстеженню 
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підлягають не всі студенти, а тільки ті, що брали участь у навча-
льному процесі у чверті. В умовах заочного навчання зимова се-
сія на другому курсі проводиться зараз тільки для студентів, які 
живуть у містах або селах. З цього контингенту деяка частина 
студентів могла не брати участі у зимовій сесії через хворобу, у 
зв'язку з відрядженнями і з інших поважних причин. Вони та-
кож не підлягають дослідженню. По-друге, оскільки завдання 
полягає не тільки в оцінюванні успішності за результатами зи-
мової сесії, а й у характеристиці факторів успішності, то до 
об'єкта дослідження не слід включати частину студентів, які 
були прийняті до університету не в цьому навчальному році, але 
брали участь у зимовій сесії, оскільки мали академічні відпуст-
ки з поважних причин. Отже, об'єкт дослідження — студенти 
другого курсу НУХТ прийому поточного року, що брали участь у 
навчальному процесі відповідної чверті. 

Переходимо до визначення одиниці сукупності. У ре-
зультаті дослідження ми отримаємо сукупність студентів, що 
становлять об'єкт дослідження. Одиницею цієї сукупності є 
окремий студент. 

Переходимо до переліку ознак, якими будемо характе-
ризувати кожного студента. При цьому важливо не тільки 
встановити ознаку, але й дати її формулювання в статистич-
ному формулярі (анкеті, формі звітності і т.п.), зазначити очі-
кувані відповіді. 

Центральна ознака одиниці сукупності у нашому прикладі — 
результат балів, отриманих за модулями. Для її визначення ми 
мусимо задати питання: скільки балів отримав студент на сесії з 
кожного предмета? Відповідь ми отримаємо в усній формі (сто, 
сімдесят п'ять, шістдесят, менше шістдесяти — стаціонар і від-
мінно, добре, задовільно, незадовільно — заочна форма). 

Далі переходимо до ознак-факторів успішності. Для 
студента на другому курсі важливими є ознаки, що характе-
ризують його до вступу до університету: тривалість перерви у 
навчанні після закінчення школи (рік закінчення навчання у 
школі), закінчення школи із золотою медаллю (так, ні), стаж 
практичної роботи до вступу до університету (кількість років 
та місяців), праця студента за обраною в Університеті спеціа-
льністю (так, ні). Далі нас може цікавити навчання студента у 
другому семестрі: відвідування очних занять, вчасність вико-
нання практичних завдань (курсових та контрольних робіт). 
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Відвіду в а н н я очних занять потрібно фіксувати з кожного 
предмета і при цьому зазначати відповіді, а саме: чи мав про-
пуски, пропустив 10 % занять, 20 % , ЗО % і понад ЗО % за-
нять. Так само слід діяти при фіксуванні відповідей на питан-
няі про своєчасність виконання контрольних робіт з кожного 
предмета: чи виконано у строк, чи виконано із запізненням на 
один тиждень, на два тижні, понад двох тижнів. І, нарешті, 
потрібно додати загальні демографічні ознаки: прізвище, іні-
ціали студента (в контрольних цілях), стать, вік (скільки ро-
ків виповнилося — кількісна відповідь), сімейний стан (не-
одружений, одружений, одружена), наявність дітей (є, немає). 

Є ще багато факторів, які впливають на успішність. Але, 
по-перше, не всі фактори можна статистично виміряти (здат-
ність до засвоєння навчального матеріалу, працездатність і 
т.д.), і, по-друге, неможна безмежно розширювати програму і 
ставити такі питання, на які важко буде відповісти (напри-
клад, про бюджет часу студента). У програмі статистичного 
спостереження треба ставити тільки такі питання, на які бу-
дуть отримані правильні відповіді. 

Потім має бути виконано останнє завдання: визначення 
послідовності розподілу питань у статистичному формулярі. 
Прийнята послідовність запропонованих питань мусить дава-
ти можливість перевірки отриманих відповідей за допомогою 
відповідей на попередні питання. Тому краще починати із за-
гальних та демографічних відомостей: прізвища, статі, віку, 
сімейного стану, наявності дітей. Потім слід перейти до питан-
ня, пов'язаного із закінченням школи; відповідь на це питан-
ня перевіряється за даними про вік. Далі може бути поставле-
но питання про стаж практичної роботи; відповідь на .це пи-
тання перевіряється за даними про закінчення школи (за умо-
ви, що робота та навчання не були поєднані). Далі ставляться 
питання про результати приймальних іспитів, навчання в 
другому семестрі, результати зимової екзаменаційної сесії. 

1.1.2. Організація статистичного дослідження 

До питань організації статистичного спостереження на-
лежать: визначення одиниці спостереження, визначення форм 
і видів спостереження, а також способів обліку фактів. Якщо 
спостереження одноразове (наприклад, перепис), то потрібно 
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визначити критичний момент спостереження, тобто момент, 
на який буде проведений підрахунок кількості і визначення 
ознак одиниць сукупності. 

Використавши попередні дані, вирішимо організаційні 
питання статистичного спостереження. При дослідженні фактів 
успішності студентів другого курсу НУХТ одиницею досліджен-
ня, від якої ми будемо отримувати інформацію, буде територіа-
льний підрозділ університету (факультет, філіал — коледж). За-
повнювати анкети мають працівники цих підрозділів. 

Далі потрібно визначити форму організації статистично-
го спостереження. 

Збір первинних статистичних матеріалів може бути ор-
ганізований двома способами: по-перше, отриманням даних у 
порядку подання статистичної звітності; по-друге, отриман-
ням даних у порядку спеціально організованого статистичного 
спостереження. Дослідження факторів успішності студентів 
другого курсу НУХТ організується другим способом — спеці-
ально організованим статистичним спостереженням. Визнача-
ємо вид спостереження, яке залежно від ступеня охоплення 
одиниць сукупності може бути суцільним або несуцільним, 
залежно від обліку фактів у часі — поточним, одноразовим 
або періодичним. 

Вивчення факторів успішності проектується як суцільне 
одноразове спостереження. Вивчення факторів успішності 
студентів другого курсу можна організувати і як несуцільне 
спостереження, але обов'язково репрезентаційне, тобто вибір-
кове. У цьому разі постає питання про визначення кількості 
вибірки (помилка не має перевищувати заданої точності), про 
способи відбору (можна застосовувати механічний відбір сту-
дентів у всіх територіальних підрозділах університету, а мож-
на відібрати механічно декілька територіальних підрозділів і 
в них провести суцільне спостереження, тобто застосувати се-
рійну або гніздову вибірку) та інші питання. 

Переходимо до питання про способи обліку фактів. Розріз-
няють три способи обліку фактів: безпосередній (оглядом, вимі-
рюванням тощо), документальний (на основі документів, які фік-
сують факти, на основі даних обліку та ін.), облік фактів через 
опитування досліджуваних осіб. У цьому випадку будемо застосо-
вувати документальний облік — використовуючи заповнення ан-
кети, що робиться працівником територіального підрозділу (ме-
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тодистом) на основі таких документів: особових справ студентів 
(із загальних та демографічних питань, а також з приводу закін-
чення школи, трудової діяльності), екзаменаційних відомостей (з 
приводу оцінок, отриманих на приймальних екзаменах та на се-
сії), журналів відвідування (з приводу відвідування занять у пер-
шому семестрі, чверті) та записів викладачів (про своєчасність 
виконання практичних занять та контрольних робіт). 

Що стосується визначення критичного моменту цього 
дослідження, то він не фіксується, оскільки дослідження про-
водиться за результатами зимової екзаменаційної сесії, яка 
могла проходити в різний час. 

Заповнення анкет має бути проведено в певний строк 
(наприклад, десятиденний) після результатів. Ряд питань ан-
кети (загальні та демографічні, стосовно закінчення школи, 
роботи, відвідування занять і своєчасної здачі робіт) можуть 
бути заповнені до контролю. 

Контроль первинних матеріалів, зібраних у результаті 
статистичного спостереження, може бути логічним та ариф-
метичним. 

Контрольні запитання та завдання 

1. Які основні етапи статистичного спостереження? 
2. У чому полягає суть завдання статистичного спостереження? 
3. Які використовуються найважливіші організаційні форми ста-

тистичного спостереження? Яка з них в Україні є основною? Які існують 
види звітності? 

4. Як статистичні спостереження класифікують за часом реєстрації? 
5. Які Ви знаєте види статистичного спостереження за повнотою 

охоплення одиниць сукупності? 
6. Несуцільне спостереження і його види. 
7. Класифікація статистичного спостереження за способом реєст-

рації даних. 
8. Що становить програмно-методологічну частину плану статис-

тичного спостереження? 
9. Що таке об'єкт, одиниця спостереження, одиниця сукупності? 
10. Програма спостереження. Правила її складання. 
11. Що входить до організаційної частини плану статистичного 

спостереження? 
12. Що таке критичний момент, об'єктивний і суб'єктивний час? 
13. Які бувають види помилок статистичного спостереження? У 

чому їх відмінності та особливості? 
14. У чому полягає суть арифметичного та логічного контролю 

матеріалів спостереження? 
9 
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