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ТЕМА: Статистична методологія та статистичне спостереження 

Мета: ознайомитися з поняттям статистичної методології 

Статистична методологія — це комплекс спеціальних, притаманних 

лише статистиці методів і прийомів дослідження. Вона ґрунтується на 

загальнофілософських (діалектична логіка) і загальнонаукових (порівняння, 

аналіз, синтез) принципах. Згідно з принципами діалектичної логіки статистика 

будь-яке суспільне явище розглядає не ізольовано, а у взаємозв’язку з іншими, 

виявляє фактори, які спричинюють варіацію значень ознак у межах сукупності, 

оцінює ефекти впливу факторів і щільність причинно-наслідкових зв’язків. 

Суспільні явища динамічні, тому статистика вивчає їх у розвитку, 

оцінюючи тенденції та циклічні коливання, інтенсивність динаміки та 

структурних зрушень. Розглядаючи сукупності елементів, статистика, з одного 

боку, визначає в них схожі риси і відмінності, об’єднує елементи в групи, 

вирізняючи окремі типи й форми явищ, а з іншого — узагальнює інформацію як 

за окремими групами (типами), так і за сукупністю в цілому.  

 

Рис. 1. Особливості статистичної методології 

 

 Будь-яке статистичне дослідження послідовно проходить три етапи, рис. 

2. Етапи об’єднуються метою дослідження. На кожному з них застосовуються ті 
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методи, які можуть дати глибоку й всебічну характеристику явищ, що 

вивчаються. 

 

Рис. 2. Етапи статистичного дослідження 

Так, масове статистичне спостереження дає інформаційну базу для 

статистичних узагальнень і характеристики об’єктивних закономірностей. 

Статистичні дані мають безперечну доказову силу саме тому, що вони 

спираються не на окремі факти, а на їх сукупність.  

На другому етапі — етапі узагальнення даних масового спостереження — 

елементи сукупності класифікують за певними ознаками, наприклад, 

народжених можна класифікувати за статтю та місцем народження, видобуток 

вугілля — за шахтами або за періодами. Впорядковану таким чином статистичну 

сукупність називають статистичним рядом. Залежно від способу класифікації 

розрізняють ряди розподілу та ряди динаміки.  

Ряд розподілу — це результат класифікації, групування елементів 

сукупності у статиці (станом на певний момент чи за певний інтервал часу). За 

допомогою групувань виокремлюються характерні властивості та різноякісні 

типи явищ. Ряд динаміки класифікує значення статистичних показників у часі (за 

періодами чи моментами часу), описує динаміку розвитку масового процесу.  

Статистичними методами аналізу виступають: методи вивчення 

варіації, диференціації та сталості, швидкості та інтенсивності розвитку, 

узагальнюючі індекси, регресійні моделі тощо. Вивчаючи різноманітні cуспільні 

явища та процеси, статистичний метод пристосовується до їх особливостей. 

1

• збирання первинного статистичного матеріалу реєстрацією фактів чи 
опитуванням респондентів

2

• зібрані дані підлягають систематизації та групуванню — від 
характеристики окремих елементів переходять до узагальнюючих 
показників у формі абсолютних, відносних чи середніх величин

3
• передбачає аналіз варіації, динаміки, взаємозв’язків
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Одна річ, скажімо, збирання даних про демографічні процеси (народжуваність, 

смертність, міграцію), інша — про екологічний стан довкілля. Але в будь-якому 

дослідженні виявляються притаманні статистичному методу особливості — 

масовість даних, кількісне вимірювання, узагальнення.  

Аналітичні можливості статистичних методів поглиблюються завдяки 

використанню компактної та раціональної форми подання результатів 

узагальнення інформації, а також аналізу виявлених закономірностей. Такими 

формами є статистичні таблиці та графіки.  

Статистичні методи пов’язані з математикою. У них спільні методи 

обробки й оцінювання даних, але різні предмети пізнання. Математична 

статистика вивчає закономірності масових явищ в абстрактній формі, статистика 

як суспільна наука характеризує розміри й співвідношення суспільних явищ у 

конкретних умовах їх існування та розвитку.  

Передумовою використання статистичних методів у конкретному 

дослідженні має бути визначення суті явища, що вивчається, його істотних 

властивостей. Теоретичний аналіз дає всебічне уявлення про природу й логіку 

предмета пізнання. Це — об’єктивна основа методологічних рішень.  

Статистичний аналіз масових явищ і процесів є необхідною ланкою в 

системі управління економікою та державою в цілому. Передусім за допомогою 

статистики здійснюється «зворотний зв’язок», тобто потік інформації йде від 

об’єкта до суб’єкта управління — керівництва підприємств, об’єднань, 

територіальних, галузевих і центральних органів влади. Без вірогідної, всебічної 

і своєчасної інформації ефективні управлінські рішення неможливі. 

Статистичне спостереження як метод інформаційного забезпечення  

Проблема інформаційного забезпечення є першочерговою не лише для 

статистичного дослідження, а й для будь-якої сфери діяльності. Інформаційне 

забезпечення — це сукупність відомостей про явища та процеси суспільного 

життя, які орієнтовані на певних користувачів. Отже, інформація — це продукт 

збирання та обробки даних, що має відповідне аналітичне призначення.  
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Так, відомості про склад і природний рух населення є підставою для 

перспективних розрахунків його чисельності, бюджети домогосподарств — 

основою для розробки програми соціального захисту, визначення механізму 

індексації доходів населення. Інформація про ринок товарів і послуг — це 

підґрунтя для маркетингової політики, зокрема для регулювання рівня цін, 

забезпечення ринкових пропорцій. Проте нові ринкові умови, зокрема створення 

недержавних структур, дещо порушили цілісність інформаційного простору. 

Виникли такі сфери, яких раніше не існувало або їх існування не засвідчувалось 

(комерційна та підприємницька діяльність, неформальна зайнятість, «тіньова» 

економіка тощо).  

Отримання такої інформації ускладнилось через наявність багатьох 

перешкод: комерційна таємниця, відсутність реєстраційного номера фірми, 

невідповідність юридичної та фактичної адрес, а також зареєстрованого і 

фактичного виду діяльності. Внаслідок демонополізації економіки з-під 

державного інформаційного контролю вийшло багато підприємств, установ та 

організацій. З огляду на це постала потреба розробляти й удосконалювати 

методи збирання різнобічних статистичних даних. Це пов’язано з ретельним 

науковим обґрунтуванням мети та способу отримання інформації, її подальшого 

використання. Тому процес формування якісної інформаційної бази потребує 

чіткої спланованості першого етапу статистичного дослідження, яким є 

статистичне спостереження.  

Статистичне спостереження — це спланована, науково організована 

реєстрація масових даних про будь-які соціально-економічні явища та процеси. 

Від інших методів збирання даних статистичне спостереження відрізняється 

характером і масовістю даних та способами їх отримання. Крім безпосередньої 

реєстрації (вимірювання, підрахунок, оцінювання) широко застосовується 

вивчення суспільної думки на підставі опитування. Залежно від рівня реєстрації, 

статистичні спостереження можуть бути первинними або вторинними.  

Первинне спостереження — це реєстрація вихідних даних, що надходять 

від об’єкта, який їх продукує. Прикладом може бути поточний облік кількості 
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зареєстрованих шлюбів і розлучень у відповідній установі; опитування 

населення щодо ставлення до процесу приватизації майна.  

Вторинне спостереження — це збирання раніше зареєстрованих та 

оброблених даних, наприклад матеріалів банківських звітів, результатів 

аудиторської перевірки, підсумків біржових торгів. Отже, які дані вважаються 

статистичними?  

Статистичні дані — це масові системні кількісні характеристики 

соціально-економічних явищ і процесів. Ступінь масовості залежить від рівня 

узагальнення досліджуваних явищ.  

На макрорівні збирають дані про явища та процеси загальнодержавного 

характеру. Це відомості про виробничий потенціал держави, розмір її фінансових 

ресурсів, експорт-імпорт товарів, рівень безробіття, кількість зареєстрованих 

злочинів. На мікрорівні дані є також масовими, але іншого ґатунку. Матеріали, 

що їх збирають окремі міністерства, відомства, підприємства, установи, 

товариства та фірми, характеризуються певною фрагментарністю. Прикладом є 

дані про кількість та розмір акціонерних внесків певного товариства, кредитні та 

депозитні процентні ставки комерційних банків, кількість квартир, проданих на 

біржі нерухомості, і т. ін.  

Статистичні дані обов’язково мають кількісну визначеність, завдяки чому 

підлягають нагромадженню, зведенню та узагальненню. Останнє можливе лише 

за умов їх системності. Статистичні дані — це не «будь-що під рукою», а лише 

факти, що узгоджуються, порівнюються і в сукупності відбивають певний бік 

явища чи процесу. Так, визначаючи доходи населення, слід зважати на те, до якої 

соціальної групи воно належить, які має джерела засобів існування, в якій 

місцевості мешкає. Зрозуміло, що від якості даних статистичного спостереження 

залежать результати подальшого дослідження.  
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Рис. 3. Основні вимоги до якості даних статистичного спостереження 

 

Одержання якісної статистичної інформації значною мірою залежить від 

того, на якому рівні вона збирається. В Україні діють дві системи, рис. 4 

 

Рис. 4. Сучасні статистичні системи України 

Для децентралізованої системи гостро постає проблема наукової 

обґрунтованості методів статистичного спостереження та їх практичного 

застосування.  

Статистичне спостереження здійснюється в три етапи, рис. 5 

 

1
• вірогідність даних, тобто їх відповідність реальному стану

2
• повнота даних як за їх обсягом, так і по суті

3
• своєчасність даних

4
• порівнянність даних у часі або у просторі

5
• доступність даних

Статистичні системи

централізована (загальнодержавна) 

має ширші можливості для якісного 
спостереження: наукову методику, 

кваліфіковані кадри, технічне 
забезпечення тощо

децентралізована (відомча, окремих 
економічних структур)

є оперативнішою завдяки меншому 
розриву в часі між збиранням даних і 
використанням готової статистичної 

інформації
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Рис. 5. Основні етапи статистичного спостереження 

Підготовка статистичного спостереження — найвідповідальніший етап, 

оскільки тут постають і вирішуються основні методологічні питання: що і як 

вивчатиметься, на які запитання потрібно дістати відповіді. На цьому етапі 

вирішуються також організаційні питання: хто, де, коли проводить 

спостереження і що для цього необхідно. Тобто на першому етапі складається 

докладний план статистичного спостереження, що охоплює методологічні та 

організаційні питання.  

На другому етапі збирають дані. Процес копіткий, що потребує чіткої 

взаємодії, скоординованості та оперативності всіх виконавчих служб. Чим 

коротший термін збирання, тим більш своєчасною та дешевою буде інформація. 

Від якості збирання залежать також точність, повнота й вірогідність даних.  

Третій етап передбачає контроль та нагромадження даних спостереження, 

а також їх збереження. На цьому етапі відпрацьовується система оперативного 

доступу та пошуку необхідних даних. Це дуже важливо в умовах 

централізованого спостереження, коли нагромаджуються величезні обсяги 

корисної інформації, пошук якої обходиться недешево, а знайти її й використати 

іноді важко. 

  

1
• підготовка спостереження

2
• реєстрація статистичних даних

3
• формування бази даних
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ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ 

Розгляньте основні вимоги до якості даних статистичного спостереження і 

визначте яким з них не відповідають наведені приклади, запишіть чому так 

відбувається 

1) Надання недостовірної інформації про: доходи, витрати тощо 

_______________________________________________________ 

2) Міграція населення 

_______________________________________________________ 

3) Реальні доходи підприємств 

_______________________________________________________ 

4) Рівень інфляції 

_______________________________________________________ 

5) Реальні доходи населення 

_______________________________________________________ 

6) Реальні доходи домогосподарств 

_______________________________________________________ 

7) Розшарування населення, наявність соціальних класів 

________________________________________________________ 

8) Надання звітної фінансової документації до контролюючих органів 

_______________________________________________________ 

9) Результати маркетингових досліджень 

_______________________________________________________ 

10) Показники народжуваності та смертності 

_______________________________________________________ 

11) Характеристика ринку робочої сили 

_______________________________________________________ 

12) Обсяги перевезень 

_______________________________________________________ 

 

 


