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Сеник І.В. 
Методика формування сукупності для проведення обстеження 

підприємств із питань статистики праці (далі – Методика) описує методи 
розробки дизайну та формування сукупності для проведення обстеження 
підприємств із питань статистики праці. Розглянуто джерела інформації для 
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Передмова  
 
Одним з основних етапів організації вибіркового обстеження, який 

суттєво впливає на якість результатів, є розробка дизайну (плану) вибірки – 
визначення обсягу, структури та механізмів формування вибіркової 
сукупності. Важливість цього етапу зростає для вибіркових обстежень, які 
проводяться на постійній основі – щомісячно, щоквартально або щорічно, 
оскільки для таких обстежень необхідно забезпечити раціональне 
навантаження на респондентів, прийнятні для користувачів терміни 
оприлюднення даних тощо. Це призводить до необхідності задоволення 
низки додаткових вимог до дизайну вибірки.  

Ця методика визначає порядок формування сукупності одиниць для 
проведення обстеження підприємств із питань статистики праці (далі – 
ОПСП). Для організації обстеження застосовується комбінований підхід, за 
яким частина сукупності одиниць обстежується на суцільній основі, інша 
частина – з використанням вибіркового методу.  

Опис головних положень, правил та сукупність методів проведення 
ОПСП містяться у методологічних положеннях державного статистичного 
спостереження "Обстеження підприємств із питань статистики праці" [4]. У 
цій Методиці детально розглянутий метод, який реалізується на одному з 
процесів проведення ОПСП – формування сукупності одиниць в частині 
вибіркової сукупності для проведення ОПСП. 

Процедури формування сукупності одиниць для обстеження 
розроблено з урахуванням вимог використання сучасних комп’ютерних 
технологій для обробки статистичної інформації, зокрема на основі пакета 
статистичних програм SPSS та його модуля "Complex Samples". 
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Скорочення  
 

ЄДРПОУ – Єдиний державний реєстр підприємств та організацій 
України; 

ІПА – Ітераційна пропорційна апроксимація; 
КВЕД – Класифікація видів економічної діяльності; 
СКОФ – Статистичний класифікатор організаційних форм суб’єктів 

економіки; 
КОАТУУ – Класифікатор об’єктів адміністративно-територіального 

устрою України; 
КОДУ – Класифікація органів державного управління; 
ОПСП – Обстеження підприємств із питань статистики праці; 
СРП – Статистичний реєстр підприємств. 
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І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ, ВИЗНАЧЕННЯ  
ТЕРМІНІВ І ОСНОВНИХ ПОНЯТЬ 

 
1. Відповідно до міжнародної практики ОПСП організовано на основі 

комбінованого підходу, за яким великі підприємства обстежуються на 
суцільній основі, а малі – з використанням вибіркового методу. В Україні це 
обстеження впроваджене як суцільне для сукупності одиниць із кількістю 
працівників 50 і більше осіб та як вибіркове для сукупності одиниць із 
кількістю працівників від 10 до 49 осіб включно. Для процедур відбору 
одиниць в якості показника кількості працівників застосовується показник 
"середня кількість найманих працівників". 

 
2. Комбінований підхід забезпечує надійне оцінювання основних 

показників ОПСП для генеральної сукупності на національному та 
регіональному рівнях за видами економічної діяльності тощо. Водночас 
такий підхід сприяє уникненню зайвого навантаження статистичною 
звітністю тих респондентів, які представляють одиниці генеральної 
сукупності з кількістю працівників менше 50 осіб.  

 
3. Генеральна сукупність ОПСП формується виключно з місцевих 

одиниць, які мають в СРП свій код місцевої одиниці та код ЄДРПОУ, та із 
середньою кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.  

 
4. Сукупність одиниць, що обстежуються на суцільній основі, надає 

відомості протягом усього терміну проведення ОПСП. Вибіркова сукупність 
одиниць формується з використанням стратифікованого випадкового 
відбору. Дизайн вибірки розроблено в рамках проекту TACIS 
EuropeAid/122761/C/SER/UA. При формуванні вибірки із її основи з 
використанням процедури систематичного відбору відбирається встановлена 
кількість одиниць, які представляють усі регіони України та види 
економічної діяльності й обстежуються протягом двох років. Обсяг вибірки 
для ОПСП становить біля 9-11% генеральної сукупності (розподіл обсягу 
вибірки за регіонами наведений у додатку 1). За розробленою схемою ротації 
щороку оновлюється 50% вибіркової сукупності одиниць. Для кожної 
одиниці з генеральної сукупності контролюється ймовірність її включення до 
вибірки, що забезпечує можливість адекватного поширення результатів 
обстеження на генеральну сукупність шляхом статистичного зважування. 

 
5. Основні етапи формування сукупності одиниць для ОПСП наведено 

у методологічних положеннях державного статистичного спостереження 
"Обстеження підприємств із питань статистики праці" [4]. 
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6. Дизайн обстеження розроблено для забезпечення надійного 
оцінювання  основних  показників за результатами ОПСП за такими 
кластерами: 

Україна в цілому; 
Україна за видами економічної діяльності (секція та групи розділів за 

КВЕД) (додаток 2); 
регіони в цілому; 
регіони за видами економічної діяльності (секція та групи розділів за 

КВЕД); 
адміністративно-територіальні одиниці (міста обласного значення, 

райони) в цілому (окремі показники). 
 
7. За результатами ОПСП рівень надійності оцінювання основних 

показників повинен відповідати таким критеріям [5]: на національному рівні 
коефіцієнт варіації оцінок показників не перевищуватиме 5%; за сукупністю 
одиниць у кожному з регіонів та за кожним із видів економічної діяльності – 
10%; за сукупністю одиниць за видами економічної діяльності в межах 
регіонів та по адміністративно-територіальних    одиницях – 15%. Зазначені 
критерії надійності статистичної інформації відповідають рекомендаціям 
експертів та міжнародній практиці. 

 
8. Для цілей цієї Методики терміни використовуються у такому 

значенні: 
відбір систематичний – відбір для вибіркового спостереження, суть 

якого полягає в тому, що складається список одиниць генеральної сукупності 
і залежно від кількості одиниць (серій), що відбирають, установлюють крок 
відбору, тобто через який інтервал слід брати для спостереження одиниці 
(серії). Початок відбору визначають або з використанням генератора 
випадкових чисел із номерів одиниць спостереження, які відповідають 
першому інтервалу, або способом жеребкування, або через розрахунок, 
наприклад як частку від ділення кроку відбору на два;  

відбір імовірнісний – відбір, оснований на об’єктивних правилах 
випадкового відбору, під час якого кожна одиниця сукупності має відомий 
ненульовий шанс бути відібраною до вибірки;  

вибіркова сукупність (вибірка) – сукупність одиниць, відібраних за 
певними правилами із генеральної сукупності для статистичного 
спостереження. Вибірка повинна бути представницькою (репрезентативною), 
тобто повно й адекватно відбивати властивості та пропорції генеральної 
сукупності;  

вибірковий метод – система правил відбору одиниць і способів 
характеристики сукупності досліджуваних одиниць, що вивчають. 
Вибірковий метод дає змогу розповсюдити висновки, отримані на основі 
вивчення частини сукупності (вибірки), на всю сукупність (генеральну);  
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генеральна сукупність – множина одиниць, характеристики яких 
необхідно вивчати чи досліджувати і щодо яких буде зроблене узагальнення, 
ґрунтуючись на вибірці. Для вибіркового спостереження генеральною 
сукупністю є вся сукупність наявних об’єктів, із яких тим чи іншим чином 
формують вибіркову сукупність; 

дисперсія вибіркових оцінок – середній квадрат відхилень оцінок 
показника за всіма можливими вибірками певного дизайну від середнього 
значення оцінки за всіма вибірками; 

одиниця (респондент статистичного спостереження) – одиниця, від якої 
отримують інформацію в ході статистичного спостереження; 

кластер – група одиниць спостереження, об’єднаних за певною 
ознакою; 

коефіцієнт варіації (відносна стандартна похибка) – відношення 
середньоквадратичного відхилення вибіркових оцінок показника за всіма 
можливими вибірками певного дизайну до середнього значення оцінки 
показника за всіма вибірками; 

надійність – ступінь близькості розрахованих оцінок показників до їх 
дійсних (точних) значень; 

обсяг вибірки – кількість одиниць у вибірковій сукупності. Необхідний 
для забезпечення репрезентативності та належної якості результатів 
вибіркового обстеження обсяг вибірки розраховують залежно від способу 
відбору та типу вибірки. Величина обсягу вибірки залежить від варіації 
досліджуваних ознак та припустимої похибки вибірки;  

одиниця статистичного спостереження – первинний елемент об’єкта 
статистичного спостереження, який є носієм ознак, що підлягають реєстрації 
у ході статистичного спостереження;   

основа вибірки – упорядкований перелік, список одиниць відбору. При 
використанні багатоступеневого відбору на кожному ступені формується 
своя основа вибірки;  

план (дизайн) вибірки – організаційно-логічна модель структури 
вибіркової сукупності та принципи її формування. Якість плану вибірки  
підтверджує репрезентативність отриманої за визначеними у плані 
правилами вибіркової сукупності; 

ротація одиниць вибірки – заміна частини діючої вибіркової сукупності 
(або для окремих вибіркових обстежень – її повна заміна) за розробленими 
схемами при реалізації чергових раундів вибіркового обстеження, яке 
проводиться на постійній основі; 

стратифікація – поділ генеральної сукупності (або її частини) на групи, 
однорідні за певною ознакою. 

Щодо визначень наведених термінів див. також [1]. 
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ІІ. ВИЗНАЧЕННЯ СУКУПНОСТІ ОДИНИЦЬ  
ДЛЯ ОБСТЕЖЕННЯ 

 
1. Генеральна сукупність одиниць в ОПСП визначається  на основі 

даних із таких джерел: 
реєстр статистичних одиниць у частині Статистичного реєстру 

підприємств (СРП);  
перелік і характеристики підприємств, установ, організацій та їхніх 

відокремлених підрозділів, наявних на момент формування генеральної 
сукупності, та звітуючих за формою №  1-ПВ (місячна) "Звіт з праці";  

перелік і характеристики підприємств, установ, організацій та їхніх 
відокремлених підрозділів за адміністративними даними (за наявності).  

Використання зазначених джерел даних забезпечує мінімізацію 
похибок уключення (виключення) одиниць при організації ОПСП. 

 
2. Роботи з визначення генеральної сукупності виконуються один раз 

на рік.  
Ураховуючи, що СРП містить інформацію за значним колом одиниць, 

які самостійно не ведуть облік із питань праці (наприклад, школи, за які 
звітує районний відділ освіти) та відповідно не можуть виступати 
респондентами в ОПСП, необхідною є реалізація спеціальних процедур 
обробки даних (редагування даних) при формуванні основи вибірки. 
Проводяться процедури для оптимізації генеральної сукупності, за рахунок 
одиниць, щодо яких є інформація, про неможливість самостійного 
звітування.       

 
3. За результатами виконання зазначених робіт формується сукупність 

одиниць з кількістю найманих працівників 10 і більше осіб. Для кожної 
одиниці з переліку наводяться характеристики, необхідні для відповідного 
визначення сукупностей одиниць для обстеження в ОПСП (табл. 1). 

  
Таблиця 1 

Інформація, необхідна для формування сукупності одиниць 
 для ОПСП 

 
№ Характеристика Примітка 
1 2 3 
1 Ідентифікаційний код місцевої одиниці – 
2 Ідентифікаційний код ЄДРПОУ – 
3 Найменування   – 
4 Код території за КОАТУУ за місцем реєстрації – 
5 Код території за КОАТУУ за місцем здійснення 

діяльності 
– 

6 Код організаційної форми суб’єкта економіки за 
СКОФ 

– 
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  Продовження таблиці 1 
   
1 2 3 
7 Код основного виду економічної діяльності за 

КВЕД 
– 

8 Код органу державного управління за КОДУ використовується для реалізації 
процедур редагування даних при 
формуванні основи вибірки 

9 Правовий статус юридична особа,  
без права юридичної особи 

10 Ідентифікаційний код ЄДРПОУ юридичної особи 
(головного підприємства), якій належить місцева 
одиниця 

для відокремлених підрозділів 

11 Ознака активності  – 
12 Середня кількість найманих працівників за одним із джерел відповідно до 

пріоритетності занесення даних 
про кількість працівників до РСО 

13 Джерело занесення даних про кількість 
працівників   

– 

  
 4. Зі сформованого для організації ОПСП переліку одиниць в окрему 
групу виділяють одиниці з кількістю працівників 50 осіб і більше. Такі 
одиниці обстежуються щомісяця на суцільній основі. Якщо протягом періоду 
перебування певної одиниці з цієї групи в обстеженні кількість її працівників 
зменшилася до величини, нижчої за 50 осіб, то ця одиниця продовжує 
обстежуватися до кінця звітного року, після чого виключається із суцільного 
обстеження і отримує певну ймовірність бути включеною до вибіркової 
сукупності. Процедура доповнення (перегляду) частини підприємств, що 
обстежуються на суцільній основі, наведена у пункті 2.3. методологічних 
положень державного статистичного спостереження "Обстеження 
підприємств із питань статистики праці" [4]. 
 
 5. Сукупність одиниць із кількістю працівників від 10 до 49 осіб 
уключно обстежується із використанням вибіркового методу. Вибіркова 
сукупність формується на основі відповідної частини переліку одиниць, 
сформованого для організації ОПСП, з використанням процедури 
стратифікованого випадкового відбору.  
 

6. Дизайн вибірки забезпечує надійне оцінювання основних  показників 
за результатами щомісячного ОПСП за сукупністю підприємств, установ, 
організацій та їхніх відокремлених підрозділів із кількістю працюючих від 10 
до 49 осіб за такими кластерами: 

Україна в цілому; 
Україна за видами економічної діяльності (секція та групи розділів за 

КВЕД); 
регіони в цілому. 
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ІІІ. ДИЗАЙН ВИБІРКИ 
 

1. Стратифікація генеральної сукупності 
 

1.1. Стратифікація сукупності одиниць із кількістю працівників   10-49 
осіб здійснюється за такими ознаками: 

основний вид економічної діяльності за КВЕД: секції (за винятком 
секцій Т "Діяльність домашніх господарств" і U "Діяльність 
екстериторіальних організацій") та групи розділів (усього виділено 36 груп за 
видами діяльності – 16 секцій та 20 груп розділів); 

територіальна належність за місцем здійснення діяльності відповідно 
до адміністративно-територіального устрою України. 

Таким чином, страта – це поєднання ознак основного виду економічної 
діяльності та територіальної належність. 

 
1.2. Винятком є сукупності одиниць груп розділів "Рибне 

господарство", "Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення", 
"Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних 
препаратів", "Виробництво комп’ютерів, електронної та оптичної продукції", 
"Виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів", 
"Виробництво інших транспортних засобів", "Водний транспорт", 
"Авіаційний транспорт", "Поштова та кур’єрська діяльність", які 
обстежуються на суцільній основі, що зумовлено незначною кількістю 
одиниць в них. 

 
1.3. Для забезпечення можливості реалізації ефективної процедури 

відбору одиниць із кількістю працівників 10-49 осіб за стратами та схеми їх 
ротації у вибірці всі страти із загальною кількістю одиниць менше ніж 17, 
об’єднуються в окрему страту, яка також обстежується на суцільній основі.  

 
2. Схема ротації одиниць вибірки 

 
2.1. З метою кращого охоплення обстеженням генеральної сукупності 

та зниження звітного навантаження на респондентів із кількістю працівників 
менше 50 осіб реалізується спеціальна схема ротації одиниць вибірки  
(рис. 1). Відповідно до цієї схеми вибіркова сукупність одиниць представлена 
двома рівними за розміром частинами – ротаційними групами. У кожній 
страті один раз на рік після актуалізації основи вибірки одна ротаційна група 
(50% вибіркової сукупності) заміщується новою ротаційною групою. При 
цьому одиниці, що були відібрані до певної ротаційної групи, обстежуються 
два роки поспіль. Тривалість участі в ОПСП може перевищувати цей термін 
у зв’язку зі змінами дизайну вибірки.  
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  Ротаційна група 
  1 2 3 4 5 6 7 

Рік 

2016               
2017               
2018               
2019               
2020               
2021               
2022               

 
Рис. 1. Схема ротації одиниць у вибірковій сукупності 

 
2.2. Використання принципу ротації одиниць у вибірці дозволяє 

підвищити рівень надійності порівнянь показників у динаміці, не 
перевантажуючи будь-яку окрему групу одиниць занадто довгим періодом 
опитування, оскільки, з одного боку, забезпечується оновлення вибіркової 
сукупності для кожного року спостереження, а з іншого – зберігається 
незмінною певна її частина (50%). Крім того, використання такої схеми 
ротації дозволяє більш надійно оцінювати зміни показників між суміжними 
місяцями, кварталами та роками.  

 
3. Визначення обсягу вибіркової сукупності 

 
3.1. Основними показниками, що оцінюються за результатами ОПСП, є 

кількість працівників, фонд оплати праці, фонд робочого часу. Для 
визначення обсягу вибірки, з урахуванням необхідності забезпечення 
надійності зазначених показників, насамперед здійснюється аналіз 
варіативності відповідних ознак за одиницями сукупності. Обсяг вибірки 
визначається на основі тієї ознаки, яка характеризується найбільшою 
варіативністю, оскільки для показника, що розраховується за цією ознакою, 
слід очікувати найбільшу похибку вибірки і відповідно найнижчу надійність. 
За основну характеристику надійності у цій методиці прийнято коефіцієнт 
варіації вибіркових оцінок CV.  За результатами досліджень встановлено, що 
для ОПСП найбільш варіативною ознакою є фонд оплати праці. Враховуючи,  
що він статистично пов’язаний із кількістю працюючих, під час розрахунку 
обсягу вибірки за визначальний показник прийнято середньорічну заробітну 
плату працівника підприємства, установи організації (відокремленого 
підрозділу).  

 
3.2. При визначенні загального обсягу вибірки реалізується такий 

алгоритм розрахунків. 
 
3.2.1. Визначення обсягу вибірки n , що забезпечує надійну оцінку 

показника середньої заробітної плати для національного рівня. 
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Загальна формула для визначення обсягу вибірки n  у випадку, коли 
критерієм надійності є величина коефіцієнта варіації оцінки показника, може 
бути представлена у вигляді: 

 

,
)Y(CVY

100deffn 22

22

⋅
⋅⋅

=
σ                               (1) 

 
де deff  – дизайн-ефект; 

 Y  – оцінка середнього значення заробітної плати за результатами ОПСП 
                за рік, що передує;  

2σ – оцінка дисперсії показника середньої заробітної плати;  
)Y(CV – коефіцієнт варіації вибіркових оцінок середнього значення  

                      показника Y , який відповідає встановленим вимогам щодо 
                      надійності результатів ОПСП на національному рівні. 
 При здійсненні розрахунків за формулою (1) величини Y , 2σ  
визначаються не для всієї сукупності одиниць із кількістю працівників 10-49 
осіб, а після вилучення 0,5% кількості одиниць із початку та з кінця їх 
переліку, упорядкованого за зростанням величини середньої заробітної  
плати  iy . Тобто це так звані "зрізані" значення величин Y  і 2σ . 

Такий підхід забезпечує зменшення впливу нетипових за ознаками, що 
розглядаються, одиниць на оцінки обсягів вибірки.  

Урахування нетипових одиниць, виявлених за результатами ОПСП, 
здійснюється на етапі реалізації процедури оцінювання показників.  
 

3.2.2. Визначення теоретичних обсягів вибірки, що забезпечують 
надійну оцінку показника середньої заробітної плати за регіонами та за 
видами економічної діяльності. 

Для кожного регіону України за формулою (1) розраховуються обсяги 
вибірок in , необхідні для надійного оцінювання заробітної плати. 
Визначається обсяг  вибірки In  по Україні як сума усіх обсягів, отриманих 
для кожного регіону: 

     ,nn
i

iI ∑=                                                 (2) 
 
де i  – код регіону за КОАТУУ. 

Далі аналогічно для кожного виду економічної діяльності за формулою 
(1) розраховуються обсяги вибірок jn , що забезпечують оцінювання 
заробітної плати за видами економічної діяльності на національному рівні з 
установленим рівнем надійності. Визначається новий обсяг вибірки Jn  по 
Україні як сума всіх обсягів, отриманих для кожного виду діяльності: 
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     ,nn
j

jJ ∑=                                                                      (3) 

де j  – код виду економічної діяльності за КВЕД (секції, групи розділів). 
 За теоретичний обсяг вибірки приймається найбільший із розрахованих 
обсягів вибірки In  і Jn , тобто );max( JI nnn =′ . 

 
3.2.3. Розподіл теоретичного обсягу вибірки n′ за регіонами та видами 

економічної діяльності. 
Теоретичний обсяг вибірки n′ розподіляється за групами одиниць 

генеральної сукупності за регіонами з урахуванням кількості одиниць та 
дисперсії показника середньої заробітної плати у кожній групі за формулою: 

     ,'
3

3

∑ ⋅

⋅
⋅′=

i
i

ii
i

i
N

N
nn

σ

σ
                             (4) 

де iN  – генеральна сукупність одиниць у i -му регіоні; 
iσ  – середньоквадратичне відхилення величини середньої заробітної 

        плати працівників за звітними одиницями i -го регіону. 
Теоретичний обсяг вибірки n′  розподіляється за групами одиниць 

генеральної сукупності, сформованих за видами економічної діяльності, з 
урахуванням загальної кількості одиниць та дисперсії середньої заробітної 
плати у кожній групі за формулою, аналогічною (4): 
 

     ,'

3

3

∑ ⋅

⋅
⋅′=

j
j

jj
j

j
N

N
nn

σ

σ
                                           (5) 

де jN  – генеральна сукупність одиниць у групі, що відповідає j -му виду 
             економічної діяльності; 

jσ  – середньоквадратичне відхилення величини середньої заробітної 
        плати працівників за одиницями j -го виду економічної діяльності. 

 Слід зазначити, що розміщення вибірки за формулами (4), (5) є 
проміжним варіантом між відомим способом розміщення за формулою 
Неймана [3] та розміщенням за формулою (1). Обраний спосіб розміщення 
вибірки забезпечує більш однорідну надійність оцінювання показників у 
межах окремих видів діяльності порівняно з розміщенням за формулою 
Неймана і одночасно порівняно з розміщенням без урахування загальної 
кількості одиниць зменшує ймовірність реалізації випадків, коли обсяг 
вибірки по групі перевищує обсяг генеральної сукупності у ній.  
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Для забезпечення можливості реалізації схеми ротації отримані 
значення in′  та jn′   коригуються за тими групами одиниць, де обсяг вибірки 
перевищує 2/7 від кількості одиниць генеральної сукупності у групі. За цими 
групами обсяги вибірки приймаються рівними 2/7 від загальної кількості 
одиниць у групі. Максимальне значення частки відбору одиниць за групами, 
яке становить 2/7, визначене з урахуванням схеми ротації одиниць у вибірці.         

Скоригований обсяг вибірки по Україні n ′′  визначається як сума всіх 
обсягів, отриманих для кожної групи одиниць після коригування 
теоретичного обсягу. Обсяг вибірки n ′′  розподіляється за регіонами або 
видами економічної діяльності за формулами, аналогічними (4), (5).  

Передбачається, що обсяг щорічної вибірки n ′′  буде використовуватися 
для проведення ОПСП протягом встановленого періоду часу, який складає за 
попереднім визначенням 7 років. У разі необхідності дизайн вибірки може 
бути переглянуто у інші строки. 

Для розподілу скоригованого обсягу вибірки за стратами необхідно 
врахувати, що, як уже зазначалось, відповідно до схеми ротації вибірка 
складається з двох ротаційних груп, одна з яких кожного року замінюється на 
нову, і при цьому на весь семирічний цикл обстеження у кожній страті 
необхідно відібрати сім ротаційних груп. Таким чином, необхідно 
забезпечити можливість відбору зі сформованих страт кожної ротаційної 
групи окремо. Загальний скоригований обсяг вибірки за сімома ротаційними 

групами Σn ′′  становить  n
2
7n ′′⋅=′′Σ .  

Для розподілу обсягу вибірки n ′′  за стратами реалізується така 
процедура: 

за всіма стратами встановлюється обсяг вибірки, що  
становить 4 одиниці. Тим самим приймається, що у жодній ротаційній групі 
не може бути менше 2 відібраних одиниць;    

обсяг вибірки, що залишився нерозподіленим і становить 4Sn ⋅−′′  (де 
S  – загальна кількість страт), розподіляється за стратами з використанням 
процедури ітераційної пропорційної апроксимації (далі – процедура ІПА), 
яка реалізується так, щоб забезпечити визначені на попередніх етапах 
узгоджені розподіли обсягу вибірки за видами економічної діяльності та за 
регіонами. При цьому страти, в яких обсяг генеральної сукупності дорівнює 
обсягу вибірки за сімома ротаційними групами в них – j,inΣ′′ , виключаються із 
процедури ІПА.  

 
3.2.4. Реалізація процедури ітераційної пропорційної апроксимації. 
Ефективним методом узгодження розподілів вибірки за стратами з 

розподілами за регіонами та видами економічної діяльності є класичний 
метод ітераційної пропорційної апроксимації або метод відхилення. Головна 
ідея застосування методу для розміщення вибірки полягає в коригуванні 
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обсягів вибірки за стратами так, щоб забезпечити відповідність сумарних 
обсягів вибірки за стратами, які відповідають певним кластерам (регіон, вид 
економічної діяльності), розрахованим розподілам вибірки за цими 
кластерами по черзі, а потім повторювати весь процес певну кількість разів, 
доки не буде одержано задовільно близький збіг для всіх розподілів, що 
контролюються. Доцільність застосування цього підходу зумовлена 
головним чином відсутністю надійних даних щодо дисперсії показників за 
стратами, що не дозволяє застосувати для розміщення вибірки формули, 
аналогічні (1) або (4). 

Вихідними даними для реалізації процедури ІПА є розподіли 
теоретичного обсягу вибірки  n ′′  за регіонами in ′′  (де i  – код регіону за 
КОАТУУ) та видами економічної діяльності jn ′′  (де j  – код виду економічної 
діяльності за КВЕД),  а також дані щодо кількості страт і загальної кількості 
одиниць основи вибірки за кожною стратою. 

Процедура ІПА реалізується шляхом виконання таких основних етапів: 
усі страти, в яких обсяг генеральної сукупності дорівнює обсягу 

вибірки за сімома ротаційними групами в них  ( j,inΣ′′ ), виключаються з 
процедури ІПА;      

розподіли скоригованих обсягів вибірки за регіонами in ′′  та за видами 
економічної діяльності jn ′′  коригуються так, щоб урахувати сумарні обсяги 
вибірки з виключених страт. У результаті отримуються нові розподіли 
обсягів вибірки за регіонами in ′′′  та видами економічної діяльності jn ′′′ . При 
цьому повинні виконуватись умови ii nn ′′′≥′′  і jj nn ′′′≥′′ ; 

за кожною стратою s , що задіяна у процедурі ІПА, встановлюється 
початковий обсяг вибірки, який складає 4 одиниці ( )0(

j,in =4);  
розраховується сумарний обсяг вибірки за всіма стратами, що задіяні у 

процедурі ІПА та входять до i -го регіону: )1(
i

is

)0(
j,i nn =∑

∈
. Розрахунок 

здійснюється за всіма регіонами без винятку; 
за кожною стратою s  розраховується коефіцієнт коригування обсягу 

вибірки страти  )1(
i

i)1(
j,i n

nq
′′′

= ; 

за кожною стратою s  розраховується новий обсяг вибірки 
)1(

j,i
)0(

j,i
)1(

j,i qnn ⋅= ; 

розраховується сумарний обсяг вибірки за всіма стратами s , що 

входять до j -го виду економічної діяльності: )2(
j

js

)1(
j,i nn =∑

∈
. Розрахунок 

здійснюється за групами розділів, які обстежуються на вибірковій основі; 
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за кожною стратою s  розраховується коефіцієнт коригування обсягу 

вибірки страти  )2(
j

j)2(
j,i n

n
q

′′′
= ; 

за кожною стратою s  розраховується новий обсяг вибірки 
)2(

j,i
)1(

j,i
)2(

j,i qnn ⋅= ; 
Етапи з четвертого по дев’ятий повторюються до тих пір, поки 

коефіцієнти  коригування обсягу вибірки за кожною стратою не будуть 
рівними одиниці з установленим рівнем точності. Як правило, достатнім є 
виконання умови 05,01q )iter(

j,i ±= , де iter  – номер останньої реалізованої 
ітерації. Орієнтовна кількість необхідних ітерацій на практиці становить 
близько 10. 

 
3.2.5. Коригування обсягу вибірки за стратами з урахуванням 

очікуваного рівня участі респондентів в обстеженні. 
Для отримання підсумкової кількості одиниць, яку необхідно відібрати 

за кожною стратою )res(
j,in , кількість одиниць, що відповідають останній 

реалізованій ітерації )iter(
j,in , необхідно скоригувати з урахуванням 

очікуваного рівня участі в обстеженні відібраних одиниць із кількістю 
працівників від 10 до 49 осіб включно.  

Очікуваний рівень участі зазначених одиниць в ОПСП cR   
обчислюється як відношення очікуваної кількості одиниць, що будуть 
обстежені, до кількості відібраних одиниць: 

 

осібдовідвпрацівникікількістюзодиницьвідібранихкількість
осібдовідвпрацівникікількістюзодиницьобстеженихкількістьочікуванаRc 4910

4910
= .(6) 

 
Величина cR  може розраховуватись за основними групами одиниць 

спостереження, що визначаються під час стратифікації генеральної 
сукупності. 

На цьому етапі ОПСП на основі експертних оцінок очікуваний рівень 
участі встановлено на рівні 0,9 (90%) для всіх груп одиниць. Таким чином, 
підсумкова кількість одиниць для відбору за кожною стратою становить: 

   9,0

)(
,

)(
,)(

,

iter
ji

c

iter
jires

ji
n

R

n
n == .                                                 (7) 

Доцільним є встановлення  )res(
j,in  кратним 2, що несуттєво змінить 

загальний обсяг вибірки, але значно спростить процедури її формування та 
контролю. Для страт, у яких обсяг генеральної сукупності дорівнює обсягу 
вибірки за сімома ротаційними групами ( j,inΣ′′ ), приймається, що 
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підсумковий обсяг вибірки дорівнює скоригованому обсягу вибірки 
j,i

)res(
j,i nn ′′= .      

 
ІV. ВІДБІР ОДИНИЦЬ 

 
1. Відбір одиниць за стратами 

 
Для реалізації процедур відбору одиниць із кількістю працівників 10-49 

осіб за стратами перелік одиниць, який складає основу вибірки в кожній 
страті, упорядковується за зменшенням кількості працюючих та нумерується. 
Це забезпечує неявну стратифікацію генеральної сукупності за розміром і 
підвищує якість результатів обстеження. Далі визначається кількість одиниць 

r,j,in , що складають r - ту ротаційну групу та які необхідно відібрати. Відбір 
здійснюється із застосуванням процедури систематичного відбору. 
Процедура відбору складається з  трьох основних етапів: розрахунок кроку 
відбору, розрахунок номера першої одиниці, відбір одиниць для обстеження. 

Крок відбору r,j,ih  розраховується за формулою: 

r,j,i

j,i
r,j,i n

N
h = ,                                                          (8) 

де j,iN  – кількість одиниць у генеральній сукупності у страті. 
Розраховане значення кроку відбору для здійснення розрахунків 

заокруглюється за правилами математики до трьох цифр після коми. Номер 
першої одиниці )1(

r,j,ih , що включається до вибіркової сукупності, визначається 

шляхом множення кроку відбору r,j,ih  на спеціально згенероване, рівномірно 
розподілене від 0 до 1  випадкове число r,j,iπ  :  

 
r,j,ir,j,i

)1(
r,j,i hh π⋅= .                     (9) 

 
Подальший відбір одиниць здійснюється шляхом систематичного 

додавання кроку відбору до попередньо розрахованого значення за 
формулами:  

.hhh

;hhh
;hhh

r,j,i
)1n(

r,j,i
)n(

r,j,i

r,j,i
)2(
r,j,i

)3(
r,j,i

r,j,i
)1(
r,j,i

)2(
r,j,i

r,j,ir,j,i +=

+=
+=

−

M                   (10) 
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Для визначення номерів одиниць, що включаються до вибірки, береться 
тільки ціла частина розрахованих значень незалежно від дробової частини. 
При відборі одиниць чергової ротаційної групи одиниці, що увійшли до 
відібраних раніше ротаційних груп, не можуть бути відібраними знову. Якщо 
номери таких одиниць потрапляють до вибірки при реалізації процедури 
відбору, то береться наступна за номером одиниця, що не була відібрана до 
жодної ротаційної групи. 

На першому етапі організації ОПСП, відповідно до схеми ротації, 
відбираються одиниці, що складають першу та другу ротаційні групи.  

Далі процедура відбору здійснюватиметься один раз на рік перед 
заміною чергової ротаційної групи згідно зі схемою ротації після актуалізації 
основи вибірки.  

Імовірність відбору одиниць rjip ,,  для r -ї ротаційної групи 
визначається за формулою: 

 

r,j,ir,j,i

r,j,i
r,j,i h

1
N
n

p == .                           (11) 

 
2. Коригування обсягу вибірки для забезпечення оцінювання показників 

за адміністративно-територіальними одиницями 
 

Після відбору одиниць здійснюється перевірка обсягів сукупності для 
ОПСП (включаючи одиниці з кількістю працівників  50 і більше) за 
адміністративно-територіальними одиницями. За тими адміністративно-
територіальними одиницями, де обсяг сукупності одиниць для обстеження є 
меншим, ніж установлений мінімальний обсяг (цей обсяг визначається на 
основі експертних оцінок з урахуванням якості оцінювання показників), 
відбирається  додаткова кількість одиниць із кількістю 10-49 осіб (додаткова 
вибірка). Відбір здійснюється, щоб забезпечити за цими адміністративно-
територіальними одиницями загальний обсяг сукупності одиниць, що 
необхідно обстежити, тобто не менший, ніж мінімальний. Одиниці цієї 
одиниці відбираються з переліку всіх одиниць із кількістю працівників від 10 
до 49 осіб включно адміністративно-територіальної одиниці з використанням 
процедури систематичного відбору, з попереднім упорядкуванням одиниць 
за видами економічної діяльності та за зменшенням кількості працівників.  

Імовірність відбору кожної одиниці, відібраної у а-й адміністративно-
територіальній одиниці, визначається за формулою: 

 

,
,

,
,

aat

aat
aat N

n
p =                                                      (12) 
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де nat,a – кількість одиниць із кількістю працівників 10-49 осіб, відібраних у 
               а-й адміністративно-територіальній одиниці;  

Nat,a – кількість одиниць із кількістю працівників 10-49 осіб в основі 
          вибірки а-ї адміністративно-територіальної одиниці. 

Слід ураховувати, що відповідно до реалізованих процедур кожна 
одиниця з кількістю працівників 10-49 осіб з основної вибірки 
характеризується двома ймовірностями включення до вибірки: rjip ,,  та aatp , . 
Кожна одиниця з кількістю працівників 10-49 осіб із додаткової вибірки 
характеризується лише ймовірністю включення до вибірки aatp , . Це важливо 
для реалізації процедур оцінювання показників. 

 
V. КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ ФОРМУВАННЯ ВИБІРКИ 

 
Контроль якості формування вибірки, що здійснюється після реалізації 

процедур відбору, є обов’язковим етапом робіт з організації ОПСП. 
Основними процедурами контролю є такі:    

порівняння кількості відібраних одиниць по кожній страті та по 
кожному кластеру (Україна, регіони, види економічної діяльності) з обсягами 
вибірки, визначеними по відповідних стратах та кластерах на етапі розробки 
дизайну вибірки. Виявлені відхилення аналізуються та виправляються; 

порівняння обсягів вибірки по кожній страті та по кожному кластеру з 
обсягами генеральної сукупності по відповідних стратах та кластерах і 
розрахунок частки відбору. Величини часток відбору аналізуються, при 
цьому особлива увага приділяється їх екстремальним значенням;   

аналіз імовірностей відбору одиниць із кількістю працівників 10-49 
осіб. У випадку виявлення нетипово малих ймовірностей здійснюється 
перевірка процедур відбору одиниць;  

розрахунок зважених обсягів вибірки за кластерами: Україна, регіони, 
види економічної діяльності. При цьому як вага для кожної одиниці вибірки 
використовується величина, обернена до ймовірності її відбору. Сума 
статистичних ваг одиниць за кожним кластером повинна дорівнювати 
кількості одиниць генеральної сукупності за цим кластером; 

перевірка загальної кількості одиниць, що підлягає обстеженню в 
кожній адміністративно-територіальній одиниці. Ця кількість не може бути 
меншою, ніж установлена мінімальна кількість одиниць. 
 

VI. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОСНОВИ ВИБІРКИ 
 

1. Актуалізація основи вибірки здійснюється один раз на рік після 
актуалізації СРП. Основною метою актуалізації є визначення сукупності 
одиниць для обстеження – переліку всіх одиниць із кількістю працівників 50 
осіб і більше та чергової ротаційної групи одиниць із кількістю працівників 
10-49 осіб для вибіркового обстеження. Іншою важливою метою актуалізації 
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є визначення поточних параметрів генеральної сукупності, насамперед 
кількості одиниць за основними кластерами, що необхідно для підвищення 
рівня надійності результатів поточного ОПСП. 

Під час актуалізації поточні дані СРП порівнюються з актуальними 
даними з інших джерел, зокрема адміністративними даними (за наявності), 
даними інших державних статистичних обстежень підприємств для 
мінімізації кількості помилок при визначенні сукупності одиниць для 
обстеження. 
 Крім того, передбачається, що при актуалізації будуть здійснені такі 
процедури: 
 усі одиниці, що в поточному році припинили діяльність, незалежно від 
того, чи були вони включені до сукупності поточного обстеження, 
виключаються з основи вибірки при її актуалізації;   
 одиниці, у яких середня кількість найманих працівників стала меншою 
за 50 осіб, отримують певну ймовірність бути включеними до вибірки та 
обстежуватися з початку нового календарного року;  
 одиниці, у яких середня кількість найманих працівників перевищила 49 
осіб, з початку нового календарного року обстежуються на суцільній основі;    

одиниці,  у яких середня кількість працівників стала меншою за 10 осіб, 
незалежно від того, чи були вони включені до сукупності одиниць поточного 
обстеження, виключаються з основи вибірки при її актуалізації;  

усі зміни у кількості одиниць в основі вибірки та в обсягах вибірки 
враховуються при формуванні вибіркової сукупності для поточного 
обстеження.    

 
 
 

Директор департаменту  
статистики праці Держстату                                                                  І. В. Сеник 
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                                                                  Додаток 1 
                   до Методики формування сукупності 
                   для проведення обстеження підприємств  
                   із питань статистики праці 
                  (пункт 7 розділу І) 

 
Приклад реалізації процедур визначення загального обсягу вибірки 

 
Приклад був розроблений для розрахунку загального обсягу вибірки на 

2013 рік за даними 9 місяців 2012 року. 
Для визначення загального обсягу вибірки реалізується алгоритм 

розрахунків, який складається з десяти етапів. 
Перший етап. 
Визначається обсяг вибірки n , що забезпечує оцінку показника 

заробітної плати для національного рівня з необхідним рівнем надійності. 
 Розрахунок обсягу вибірки здійснюється за формулою (1). Припустимо, 
що для національного рівня коефіцієнт варіації оцінки середньомісячної 
заробітної плати )Y(CV , як основна характеристика надійності, не повинен 
перевищувати 2,5%.  Величина дизайн-ефекту deff  приймається рівною 1,5. 
Величини середньомісячної заробітної плати працівників підприємств, 
установ, організацій та відокремлених підрозділів з кількістю працівників від 
10 до 49 осіб Y  та дисперсія 2σ  визначаються за даними ОПСП за 9 місяців  
року, що передує обстеженню: 8,1901=Y  грн., 2,41400832 =σ . Обсяг вибірки 
для надійного оцінювання показника середньої заробітної плати на 
національному рівні розраховується за формулою (1): 
 

2747
5,283,1901
1002,41400835,1

)(
100

22

2

22

22

≈
⋅

⋅⋅
=

⋅
⋅⋅

=
YCVY

deffn σ
звітних одиниць. 

 
Другий етап. 
Визначаються обсяги вибірки, що забезпечують надійні оцінки 

показника середньої заробітної плати за видами економічної діяльності та за 
регіонами. 

Розрахунок обсягів вибірки здійснюється також за формулою (1). 
Припустимо, що для надійного оцінювання показника середньої заробітної 
плати за видами економічної діяльності та за регіонами коефіцієнт варіації не 
повинен перевищувати 5%. Величина дизайн-ефекту приймається рівною 1,5, 
як і для національного рівня. Обсяги вибірки розраховуються на основі 
величин середньомісячної заробітної плати працівників підприємств, 
установ, організацій та відокремлених підрозділів з кількістю працівників 10-
49 осіб та дисперсії, визначених даними ОПСП за 9 місяців року, що передує 
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 обстеженню. Наприклад, для Черкаської області 1,198271 ==iY грн., 
1365766,12

71 ==iσ , тоді обсяг вибірки 71=in  дорівнює: 
 

209
51982,1

1001365766,15,1
)(

100
22

2

22
71

22
71

71 ≈
⋅

⋅⋅
=

⋅
⋅⋅

=
=

=
= YCVY

deffn
i

i
i

σ
звітних одиниць. 

 
Обсяги вибірки, розраховані для всіх регіонів, наведено у табл. 1.1. 

 
Таблиця 1.1 

Обсяги вибірки, розраховані для регіонів України 
 

Код за 
КОАТУУ Регіони 

Середньорічна 
заробітна 

плата, грн., iY  

Дисперсія, 
2
iσ  

Обсяг 
вибірки, 

одиниць, in  
1  АР Крим  1815,2 1589998,0 290 
5  Вінницька 1905,3 1021626,3 169 
7  Волинська 1912,8 1394059,1 229 

12  Дніпропетровська 1898,5 1441902,2 240 
14  Донецька 2112,2 2314119,8 311 
18  Житомирська 1743,5 1098177,8 217 
21  Закарпатська 1828,7 829770,7 149 
23  Запорізька 1772,9 1387248,6 265 
26  Івано-Франківська 1855,2 1596364,5 278 
32  Київська 2182,7 2005402,9 253 
35  Кіровоградська 1853,7 560737,3 98 
44  Луганська 1975,9 1270623,3 195 
46  Львівська 1746,9 1153700,3 227 
48  Миколаївська 1785,5 1431333,7 269 
51  Одеська 1861,4 2381103,7 412 
53  Полтавська 2137,8 1456784,7 191 
56  Рівненська 1710,2 721891,0 148 
59  Сумська 1839,1 919525,7 163 
61  Тернопільська 1739,2 961097,6 191 
63  Харківська 1960,5 2487784,8 388 
65  Херсонська 1723,3 656887,7 133 
68  Хмельницька 1845,4 640330,4 113 
71  Черкаська 1982,1 1365766,1 209 
73  Чернівецька 1798,8 1111472,1 206 
74  Чернігівська 1765,1 705340,3 136 
80  м. Київ 2583,1 4278192,8 385 
85  м. Севастополь 2014,5 1599695,0 237 
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 Для кожного з видів економічної діяльності за формулою (1) 
розраховуються обсяги вибірок, що забезпечують надійне оцінювання 
показника середньої заробітної плати. Величини )Y(CV  та deff  приймаються 
такими, як і для регіонів. Обсяги вибірки розраховуються на основі величин 
середньорічної заробітної плати працівників підприємств, установ 
організацій та їхніх відокремлених підрозділів з кількістю працівників 10-49 
осіб та дисперсії, визначених за генеральною сукупністю для кожного виду 
діяльності. Наприклад, для виду економічної діяльності "Будівництво" 
(секція F), 1696,310 ==jY  грн., 1676456,22

10 ==jσ , необхідний обсяг вибірки 10=jn  

дорівнює: 

350
51696,3

1001676456,25,1
)(

100
22

2

22
18

22
18

18 ≈
⋅

⋅⋅=
⋅

⋅⋅
=

=

=
= YCVY
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n

j

j
j

σ
звітних одиниць. 

 Обсяги вибірки, розраховані для всіх видів економічної діяльності, що 
обстежуються на вибірковій основі, наведено у табл. 1.2. 
 

Таблиця 1.2 
Обсяги вибірки, розраховані для видів економічної діяльності 

 

№ Вид діяльності Код виду 
діяльності 

Середньорічна 
заробітна 

плата, грн., jY  

Дисперсія, 
2
jσ  

Обсяг 
вибірки, 
одиниць, 

in   
1 2 3 4 5 6 
1 Сільське господарство, лісове 

господарство та рибне 
господарство 

A 1693,6 895819,4 187 

2 Виробництво харчових 
продуктів, напоїв та 
тютюнових виробів 

CA 1610,4 881294,6 204 

3 Текстильне виробництво, 
виробництво одягу, шкіри, 
виробів зі шкіри та інших 
матеріалів 

CB 1287,3 285352,7 103 

4 Виготовлення виробів з 
деревини, виробництво паперу 
та поліграфічна діяльність  

CC 1479,1 574194,0 157 

5 Виробництво гумових і 
пластмасових виробів; іншої 
неметалевої мінеральної 
продукції  

CG 1653,9 806654,4 177 

6 Металургійне виробництво. 
Виробництво готових 
металевих виробів, крім машин 
і устатковання  

CH 1799,6 869504,5 161 
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Продовження таблиці 1.2. 
 

1 2 3 4 5 6 
7 Виробництво машин і 

устатковання, не віднесених до 
інших угруповань  

CK 1931,2 1441995,0 232 

8 Целюлозно-паперове 
виробництво; видавнича 
діяльність 

CM 1941,7 3081664,7 490 

9 Водопостачання; каналізація, 
поводження з відходами  E 1736,6 577075,7 115 

10 Будівництво F 1696,3 1676456,2 350 
11 Оптова та роздрібна торгівля; 

ремонт автотранспортних 
засобів і мотоциклів  

G 1967,9 3465114,5 537 

12 Транспорт, складське 
господарство, поштова та 
кур’єрська діяльність  

H 2000,2 5304233,8 796 

13 Тимчасове розміщування й 
організація харчування I 1505,8 900829,3 238 

14 Видавнича діяльність, 
виробництво кіно- та 
відеофільмів, телевізійних 
програм, видання звукозаписів, 
діяльність у сфері радіо та 
телевізійного мовлення  

JA 2133,8 2339735,6 308 

15 Комп’ютерне програмування 
та надання інших 
інформаційних послуг  

JC 2758,7 369742,3 29 

16 Фінансова та страхова 
діяльність  K 2869,8 5952861,0 434 

17 Операції з нерухомим майном L 1982,1 1914192,7 292 
18 Діяльність у сферах права та 

бухгалтерського обліку. 
Діяльність головних управлінь 
(хед-офісів). Консультування з 
питань керування. Діяльність у 
сфері архітектури та 
інжинірингу. Технічні 
випробування та дослідження  

MA 3041,9 11405493,6 740 

19 Рекламна діяльність і 
дослідження кон’юнктури 
ринку. Інша професійна, 
наукова та технічна діяльність. 
Ветеринарна діяльність  

MC 2404,8 8107757,1 841 

20 Діяльність у сфері 
адміністративного та 
допоміжного обслуговування  

N 1727,5 3194317,5 642 
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Продовження таблиці 1.2. 
 

1 2 3 4 5 6 
21 Державне управління й 

оборона; обов’язкове соціальне 
страхування  

O 2621,4 1112067,7 97 

22 Освіта P 1910,9 224349,6 37 
23 Охорона здоров’я та надання 

соціальної допомоги Q 1965,5 1007684,8 157 

24 Мистецтво, спорт, розваги та 
відпочинок  R 1693,5 144680,2 30 

25 Надання інших видів послуг  S 2137,5 1802493,7 237 
 

Третій етап. 
Визначається теоретичний обсяг вибірки n′ . 

Розрахунки здійснюються з використанням формул (2) та (3). 
За формулою (2) розраховується обсяг  вибірки In  як сума всіх обсягів, 

отриманих для кожного регіону: 6102=In  одиниці. Далі за формулою (3) 
розраховується новий обсяг вибірки Jn  як сума всіх обсягів, отриманих для 
кожного виду діяльності: 7591=Jn  одиниця. 
 За теоретичний обсяг вибірки n′  приймається найбільший із 
розрахованих обсягів вибірки n , Jn , In . У цьому випадку 7591==′ Jnn  
одиниця. 

Четвертий етап. 
Теоретичний обсяг вибірки n′  розподіляється за видами економічної 

діяльності. 
Спочатку теоретичний обсяг вибірки n′  розподіляється за видами 

економічної діяльності на основі формули (5). Це пояснюється тим, що 
теоретичний обсяг вибірки n′  визначено на основі сумарного обсягу вибірки 
за видами економічної діяльності (як зазначено у розділі 3, дисперсія 
показника середньої заробітної плати за видами економічної діяльності є 
відносно більшою, ніж за регіонами). 
 Розподіл обсягу вибірки n′  за видами економічної діяльності 
здійснюється з урахуванням кількості одиниць та дисперсії показника 
середньої заробітної плати. Наприклад, для виду економічної діяльності 
"Будівництво" (секція F) загальна кількість одиниць у генеральній сукупності 

5=jN  становить 64955 ==jN  одиниць 1676456,22
5 ==jσ . Знаменник формули (4) у 

цьому  випадку  дорівнює  ∑
=

=⋅
13

1

3 219574,4
j

jj
N σ .  Тоді  обсяг  вибірки  5=′jn   для  
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виду економічної діяльності, що розглядається, дорівнює: 

577
219574,4

1676456,264958965
3

13
3

5
3

5
5 ≈

⋅
⋅=

⋅

⋅
⋅′=′

∑
==

=

j
ij

jj
j

N

N
nn

σ

σ
звітних одиниць. 

 Для груп розділів "Виробництво харчових продуктів, напоїв та 
тютюнових виробів" (10-12 за КВЕД), "Металургійне виробництво. 
Виробництво готових металевих виробів, крім виробництва машин і 
устатковання" (24, 25), "Виробництво машин і устатковання, н.в.і.у." (28), 
"Виробництво меблів, іншої продукції, ремонт і монтаж машин і 
устатковання" (31-33), "Водопостачання; каналізація, поводження з 
відходами" (36-39), "Транспорт, складське господарство, поштова та 
кур’єрська діяльність" (49-53), "Видавнича діяльність, виробництво кіно- та 
відеофільмів, телевізійних програм, видання звукозаписів, діяльність у сфері 
радіо та телевізійного мовлення" (58-60), "Комп’ютерне програмування та 
надання інших інформаційних послуг" (62, 63), "Фінансова та страхова 
діяльність" (64-66), "Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку. 
Діяльність головних управлінь (хед-офісів). Консультування з питань 
керування. Діяльність у сфері архітектури та інжинірингу. Технічні 
випробування та дослідження" (69-71), "Рекламна діяльність і дослідження 
кон’юнктури ринку. Інша професійна, наукова та технічна діяльність. 
Ветеринарна діяльність" (73-75), "Надання інших видів послуг" (94-96) 
отримані значення jn′  перевищують 2/7 від кількості одиниць генеральної 
сукупності, тому для них теоретичні обсяги вибірки зменшуються та 
приймаються рівними 2/7 від кількості одиниць у генеральній сукупності.  

П’ятий етап. 
Визначається новий обсяг вибірки n ′′ . 

За формулою (2) розраховується новий обсяг вибірки n ′′  як сума всіх 
обсягів, отриманих для кожного виду діяльності. Для прикладу, що 
розглядається, 7760=′′n  одиниць. Обсяги вибірки, розраховані для всіх видів 
економічної діяльності, наведено у табл. 1.3. 
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Таблиця 1.3 
Розподіл обсягу вибірки за видами економічної діяльності  

 

№ Вид діяльності Код виду 
діяльності 

Кількість 
одиниць у 

генеральній 
сукупності, jN  

Дисперсія, 
2
jσ  

Обсяг 
вибірки, 
одиниць, 

jn ′′  
1 Сільське господарство, 

лісове господарство та 
рибне господарство 

A 5959 895819,44 409 

2 Текстильне 
виробництво, 
виробництво одягу,  
шкіри, виробів зі шкіри 
та інших матеріалів 

CB 885 285352,7118 122 

3 Виготовлення виробів 
з деревини,  
виробництво паперу та 
поліграфічна  
діяльність 

CC 1153 574193,9871 190 

4 Виробництво гумових і 
пластмасових виробів; 
іншої неметалевої 
мінеральної продукції 

CG 1468 806654,4335 244 

5 Будівництво F 6495 1676456,164 577 
6 Оптова та роздрібна 

торгівля; ремонт 
автотранспортних 
засобів і мотоциклів 

G 13957 3465114,481 1070 

7 Тимчасове 
розміщування й 
організація харчування 

I 2041 900829,2588 287 

8 Операції з нерухомим 
майном L 3585 1914192,66 505 

9 Діяльність у сфері 
адміністративного та 
допоміжного 
обслуговування 

N 3546 3194317,529 650 

10 Державне управління й 
оборона; обов’'язкове 
соціальне страхування 

O 13980 1112067,699 606 

11 Освіта P 2460 224349,5665 153 
12 Охорона здоров’я та 

надання соціальної 
допомоги 

Q 2672 1007684,776 332 

13 Мистецтво, спорт, 
розваги та відпочинок R 1129 144680,2305 95 
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Продовження додатка 1 
Шостий етап. 
Обсяг вибірки n ′′  розподіляється за регіонами за формулою (4). 

Наприклад, для Черкаської області загальна кількість одиниць у генеральній 
сукупності складає 203171 ==iN  одиниця, 1365766,12

71
=

=i
σ . Знаменник формули 

(4) у цьому випадку дорівнює ∑
=

=⋅
27

1

3 440730,9
i

ii
N σ . Тоді обсяг вибірки 

71=
′′
i

n  

для регіону, що розглядається, дорівнює: 

261
 440730,9

1365766,120317760
3

27
3

71
3

71
71 ≈

⋅
⋅=

⋅

⋅
⋅′′=′′

∑
==

=

i
i

ii
i

i
N

N
nn

σ

σ
звітна одиниця. 

Розподіл обсягу вибірки n ′′ за регіонами наведено у табл. 1.4. 
Таблиця 1.4 

Розподіл обсягу вибірки за регіонами України 

Код за 
КОАТУУ Регіони 

Кількість одиниць у 
генеральній 

сукупності, iN  
Дисперсія, 

2
iσ  

Обсяг вибірки 
одиниць, 

in ′′  
1  АР Крим  2828 1589998,01 314 
5  Вінницька 2572 1021626,28 244 
7  Волинська 1480 1394059,12 237 
12  Дніпропетровська 5429 1441902,20 372 
14  Донецька 5531 2314119,76 474 
18  Житомирська 2129 1098177,81 237 
21  Закарпатська 1357 829770,71 178 
23  Запорізька 2820 1387248,64 293 
26  Івано-Франківська 1656 1596364,47 263 
32  Київська 3579 2005402,89 381 
35  Кіровоградська 1754 560737,27 159 
44  Луганська 2731 1270623,31 277 
46  Львівська 3974 1153700,32 300 
48  Миколаївська 1962 1431333,74 264 
51  Одеська 4321 2381103,69 443 
53  Полтавська 2466 1456784,66 287 
56  Рівненська 1555 721891,01 173 
59  Сумська 1660 919525,70 200 
61  Тернопільська 1497 961097,63 197 
63  Харківська 4533 2487784,78 460 
65  Херсонська 1682 656887,73 170 
68  Хмельницька 2035 640330,39 179 
71  Черкаська 2031 1365766,13 261 
73  Чернівецька 1111 1111472,07 192 
74  Чернігівська 1820 705340,30 181 
80  м. Київ 12221 4278192,83 839 
85  м. Севастополь 596 1599695,01 187 

 Усього 77330   7760 
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Продовження додатка 1 
Сьомий етап. 
Обсяг вибірки n ′′ розподіляється за стратами. 

Розподіл обсягу вибірки n ′′  за стратами здійснюється з використанням 
процедури ітераційної пропорційної апроксимації. 

Восьмий етап. 

Коригування обсягів вибірки у кожній страті )(
,
iter
jin  для врахування 

очікуваного рівня участі респондентів в обстеженні. 
Попередні раунди дослідження показали, що очікуваний рівень участі 

має становити близько 0,9 (тобто 90% відібраних одиниць візьмуть участь у 
обстеженні). Таким чином, за формулою (7) по кожній страті коригуються 

обсяги вибірки )(
,
iter
jin . Отримані після коригування непарні величини )res(

j,in  
встановлюються кратними двом шляхом збільшення на одиницю. Далі за 
формулами, аналогічними (2) та (3), розраховується загальний обсяг вибірки.  

Дев’ятий етап.  
Відбір одиниць за стратами. 
Для реалізації процедур відбору одиниць з кількістю працівників 10-49 

осіб за стратами перелік одиниць, який складає основу вибірки в кожній 
страті, упорядковується за зменшенням кількості працівників та нумерується. 

Визначається кількість одиниць )res(
j,ir,j,i n

2
1n = , що складають r -ту ротаційну 

групу та які необхідно відібрати. Відбір здійснюється із застосуванням 
процедури систематичного відбору.  

Десятий етап.  
Коригування загального обсягу вибірки для забезпечення оцінювання 

показників за адміністративно-територіальними одиницями. 
Після відбору одиниць здійснюється перевірка обсягів сукупності для 

ОПСП (уключаючи одиниці з кількістю працівників 50 і більше) за 
адміністративно-територіальними одиницями. 

 За результатами перевірки обсягів сукупності одиниць для ОПСП за 
адміністративно-територіальними одиницями встановлено, що у близько 16% 
з них обсяги сукупностей є меншими, ніж установлений мінімальний обсяг 
(на даному етапі цей обсяг становить 18 одиниць). Для таких 
адміністративно-територіальних одиниць відбирається додаткове число 
одиниць із кількістю працівників 10-49 осіб, щоб забезпечити обсяги 
сукупності для ОПСП не менші, ніж 18 одиниць.  

Наприклад, у Херсонській області у Нововоронцовському районі 
налічується   12  одиниць   з  кількістю   працівників  50  осіб   і   більше.  Для  
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вибіркового обстеження відібрано 2 одиниці. Таким чином, загальна 
кількість одиниць для ОПСП у цьому районі дорівнює 14. Для забезпечення 
мінімальної кількості одиниць у районі відбирається ще 4 одиниці серед тих, 
що не були включені до вибірки на попередніх етапах її формування. 

У табл. 1.5 наведено розподіл сукупності одиниць ОПСП з кількістю 
працівників 10-49 осіб за видами діяльності. 

 
Таблиця 1.5 

Розподіл сукупності одиниць ОПСП 
з кількістю працівників 10-49 осіб за видами діяльності 

 

Вид діяльності Код виду 
діяльності 

Вибіркове 
обстеження 

Суцільне 
обстеження 

1 2 3 4 
Сільське господарство, лісове господарство та рибне 
господарство A 613 149 
Добувна промисловість і розроблення кар’єрів B 14 262 
Виробництво харчових продуктів, напоїв та  
тютюнових виробів CA 238 0 
Текстильне виробництво, виробництво одягу,  
шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів CB 135 80 
Виготовлення виробів з деревини,  
виробництво паперу та поліграфічна  
діяльність CC 185 46 
Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення CD 0 34 
Виробництво хімічних речовин і хімічної  
продукції CE 24 157 
Виробництво основних фармацевтичних  
продуктів і фармацевтичних препаратів CF 0 53 
Виробництво гумових і пластмасових  
виробів; іншої неметалевої мінеральної  
продукції CG 245 13 
Металургійне виробництво. Виробництво  
готових металевих виробів, крім машин і  
устатковання CH 131 133 
Виробництво комп’ютерів, електронної та  
оптичної продукції CI 0 220 
Виробництво електричного устатковання CJ 18 115 
Виробництво машин і устатковання, не  
віднесених до інших угруповань CK 81 118 
Виробництво автотранспортних засобів,  
причепів і напівпричепів та інших  
транспортних засобів CL 0 172 
Виробництво меблів, іншої продукції, ремонт  
і монтаж машин і устатковання CM 231 42 
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Продовження таблиці 1.5 
 

 
 
 

1 2 3 4 
Постачання електроенергії, газу, пари та 
кондиційованого повітря D 23 176 
Водопостачання; каналізація, поводження з 
відходами E 115 64 
Будівництво F 610 0 
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт 
автотранспортних засобів і мотоциклів G 1152 0 
Транспорт, складське господарство, поштова та 
кур’єрська діяльність H 548 0 
Тимчасове розміщування й організація харчування I 292 15 
Видавнича діяльність, виробництво кіно- та  
відеофільмів, телевізійних програм, видання  
звукозаписів, діяльність у сфері радіо та  
телевізійного мовлення JA 168 64 
Телекомунікації (електрозв’язок) JB 46 137 
Комп’ютерне програмування та надання  
інших  інформаційних послуг JC 106 147 
Фінансова та страхова діяльність K 103 178 
Операції з нерухомим майном L 507 0 
Діяльність у сферах права та бухгалтерського  
обліку. Діяльність головних управлінь (хед- 
офісів). Консультування з питань керування.  
Діяльність у сфері архітектури та  
інжинірингу. Технічні випробування та  
дослідження MA 369 0 
Наукові дослідження та розробки MB 55 119 
Рекламна діяльність і дослідження  
кон’юнктури ринку. Інша професійна,  
наукова та технічна діяльність. Ветеринарна  
діяльність. MC 256 7 
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного 
обслуговування N 569 0 
Державне управління й оборона; обов’язкове 
соціальне страхування O 1095 0 
Освіта P 190 0 
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги Q 372 0 
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок R 114 31 
Надання інших видів послуг S 272 0 
Усього 8877 2532 
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У табл. 1.6 наведено загальний розподіл сукупності одиниць ОПСП за 
регіонами. 

Таблиця 1.6 
Розподіл сукупності одиниць ОПСП за регіонами 

Регіон 

Вибіркове 
обстеження Суцільне обстеження Кількість одиниць 

з кількістю 
працівників 
≥ 10 осіб для 

ОПСП 

Загальна 
кількість 

одиниць для 
відбору 

Кількість 
одиниць з 
кількістю 

працівників  
10-49 осіб 

Кількість одиниць з 
кількістю 

працівників 
≥ 50 осіб 

 АР Крим  368 83 1456 1907 
 Вінницька 302 122 1352 1776 
 Волинська 228 93 698 1019 
 Дніпропетровська 470 79 2640 3189 
 Донецька 589 55 3194 3838 
 Житомирська 283 59 922 1264 
 Закарпатська 186 119 734 1039 
 Запорізька 357 48 1361 1766 

 Івано-Франківська 239 82 751 1072 

 Київська 438 97 1540 2075 
 Кіровоградська 214 113 823 1150 
 Луганська 350 96 1549 1995 
 Львівська 366 78 1782 2226 
 Миколаївська 294 124 886 1304 
 Одеська 503 64 1720 2287 
 Полтавська 325 116 1354 1795 
 Рівненська 224 113 779 1116 
 Сумська 232 90 932 1254 
 Тернопільська 210 92 716 1018 
 Харківська 569 76 2123 2768 
 Херсонська 217 105 812 1134 
 Хмельницька 237 96 885 1218 
 Черкаська 274 107 1053 1434 
 Чернівецька 170 86 493 749 
 Чернігівська 226 91 890 1207 
 м. Київ 896 128 4490 5514 
 м. Севастополь 110 120 326 556 
Усього 8877 2532 36261 47670 
Частка одиниць для 
обстеження, %  11,48% 100,00% 100,00% 41,05% 
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                  Додаток 2 
                    до Методики формування сукупності 
                    для проведення обстеження підприємств 
                    із питань статистики праці 
                   (пункт 9 розділу І) 
 

Перелік розділів та груп розділів, які використовуються  
для дизайну ОПСП 

 
 Код 

A*38 Назва розділу, групи розділу Код розділу 

1 2 3 4 
1 A Сільське господарство, лісове господарство та рибне 

господарство 
01-03 

2 03 Рибне господарство 03 
3 B Добувна промисловість і розроблення кар’єрів 05-09 
4 CA Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових 

виробів 
10-12 

5 CB Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів 
зі шкіри та інших матеріалів 

13-15 

6 CC Виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна 
діяльність 

16-18 

7 CD Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення 19 
8 CE Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції  20 
9 CF Виробництво основних фармацевтичних продуктів і 

фармацевтичних препаратів 
21 

10 CG Виробництво гумових і пластмасових виробів,  іншої 
неметалевої мінеральної продукції 

22+23 

11 CH Металургійне виробництво, виробництво готових металевих 
виробів, крім машин і устатковання 

24+25 

12 CI Виробництво комп’ютерів, електронної та оптичної продукції 26 
13 CJ Виробництво електричного устатковання 27 
14 CK Виробництво машин і устатковання, н.в.і.у. 28 
15 CL Виробництво транспортних засобів 29+30 
16 CM Інші види переробної промисловості, ремонт і монтаж машин 

і устатковання 
31-33 

17 D Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого 
повітря 

35 

18 E Водопостачання; каналізація, поводження з відходами  36-39 
19 F Будівництво 41-43 
20 G Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних 

засобів і мотоциклів 
45-47 

21 H Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська 
діяльність 

49-53 

22 I Тимчасове розміщування й організація харчування 55+56 
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Продовження таблиці 
 
1 2 3 4 

23 JA Видавнича діяльність, радіомовлення та телебачення 58-60 
24 JB Телекомунікації (електрозв’язок) 61 
25 JC Комп’ютерне програмування та надання інших  

інформаційних послуг 
62+63 

26 K Фінансова та страхова діяльність 64-66 
27 L Операції з нерухомим майном 68 
28 MA Діяльність у сферах права, бухгалтерського обліку, 

архітектури та інжинірингу, технічні випробування та 
дослідження 

69-71 

29 MB Наукові дослідження та розробки 72 
30 MC Інша професійна, наукова та технічна діяльність 73-75 
31 N Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного 

обслуговування 
77-82 

32 O Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне 
страхування 

84 

33 P Освіта 85 
34 Q Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги 86-88 
35 R Мистецтво, розваги та відпочинок 90-93 
36 S Надання інших видів послуг 94-96 
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