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ТЕМА: Сучасна методологія статистичного спостереження 

Мета: розглянути логіку здійснення статистичного спостереження, його 

основні елементи та етапи. 

Комплекс програмно-методологічних питань може бути поданий у 

послідовності їх виникнення та розв’язування (рис. 1).  

 

Рис. 1. Програмно-методологічні питання статистичного спостереження 

Мета спостереження — здобути статистичні дані, які є підставою для 

узагальненої характеристики стану та розвитку явища або процесу з визначенням 

відповідної закономірності. Кінцевою метою спостереження є підготовка 

управлінських рішень та вжиття відповідних заходів. 

Мета спостереження визначає його об’єкт. Об’єкт спостереження — це 

сукупність явищ, що підлягають обстеженню. Чітке визначення суті та меж 

об’єкта дозволяє запобігти розбіжностям у тлумаченні результатів обстеження. 

Для цього застосовуються цензи. Ценз — це набір кількісних обмежувальних 

ознак.  
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Об’єкт спостереження як сукупність складається з окремих елементів — 

одиниць сукупності. Одиниця сукупності — це первинний елемент об’єкта, що є 

носієм ознак, які підлягають реєстрації. Проте не кожна одиниця сукупності 

може надати про себе інформацію. Тому в ході обстеження виокремлюють 

одиницю спостереження. Одиниця спостереження — це первинна одиниця, від 

якої дістають інформацію.  

Визначивши носії ознак і джерела інформації, складають програму 

спостереження. Програма спостереження — це перелік запитань, на які 

потрібно дістати відповіді в результаті спостереження.  

Зміст та кількість запитань формують згідно з метою спостереження і 

реальними можливостями його проведення (грошовими, трудовими витратами 

та терміном реєстрації). Складають такий перелік запитань, який на підставі 

щонайменшої кількості залучених даних дає якнайбільше інформації. Цього 

можна досягти завдяки системному підходу. Запитання слід добирати так, щоб 

кожне мало самостійне призначення і водночас у комбінації з рештою запитань 

давало додаткову суміжну та побічну інформацію. 

Використовуючи блоки взаємозалежних узгоджених запитань, можна 

дослідити також внутрішні зв’язки об’єкта дослідження. Далі ці запитання 

деталізують, щоб сформувати набір ознак, які характеризують зазначений об’єкт 

обстеження та його одиниці. Головними вимогами щодо подання ознак є 

простота формулювань, чітке тлумачення і однозначність.  

Оскільки ознаки за формою вираження можуть бути не лише кількісними, 

а й атрибутивними, то в разі добору шкали вимірювання перевагу слід надати не 

лише більш інформативним ознакам (номінальній шкалі), а й ознакам із 

ширшими можливостями статистичної обробки (порядковій та метричній 

шкалам). На підставі сформованого переліку ознак розробляють статистичний 

інструментарій.  

Статистичний інструментарій — це набір статистичних формулярів, а 

також інструкцій і роз’яснень щодо проведення статистичного спостереження, 

реєстрації даних. Статистичний формуляр — це обліковий документ єдиного 
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зразка, що містить адресну характеристику об’єкта спостереження та 

статистичні дані про нього. Статистичними формулярами є звіти, переписні та 

опитувальні листки, бланки документів, анкети.  

Деякі формуляри містять також коротку інструкцію щодо їх заповнення. 

До інших інструкція додається як окремий документ, де роз’яснюється порядок 

реєстрації даних, розтлумачується зміст окремих запитань або відповідей. Проте 

чим вдаліше формулюються запитання та ознаки, тим менше роз’яснень вони 

потребують. Складаючи анкети, застосовують запитання закритого, 

напівзакритого та відкритого типу. До закритого типу належать запитання, до 

яких додається повний набір відповідей, а респондентові пропонується лише 

вибрати потрібні. Іноді кількість можливих відповідей обмежується (не більше 

або не менше як дві-три відповіді).  

Зрозуміло, що в разі організації масових анкетних обстежень доцільно 

пропонувати запитання закритого та напівзакритого типу. Вони дають змогу, по-

перше, діставати адекватні відповіді, а по-друге, — формалізувати, 

нагромаджувати та кількісно їх обробляти. Причому перевагу мають 

напівзакриті запитання, що передбачають не лише чіткі відповіді, а й дають 

змогу респондентові вільно висловити власну думку.  

 Необхідно зазначити, що статистичний інструментарій забезпечує не 

лише вхідну, а й вихідну частину інформаційної бази спостереження. Тобто, 

визначаючи ознаки, складаючи блоки запитань, одночасно готують макети 

вихідних таблиць, де немає цифрової інформації. За макетами таблиць одразу 

можна визначити, наскільки кожне запитання (ознака) узгоджується з іншими, 

передбачити, як «працюватиме» те чи інше запитання (ознака), вилучити 

малоінформативні запитання, обґрунтувати методику подальшої статистичної 

обробки решти запитань. Програма спостереження передбачає також визначення 

виду та способу реєстрації даних. Здебільшого вид і спосіб спостереження 

залежать від його мети, суті об’єкта спостереження, обсягу та ступеня точності 

очікуваних результатів. Важливими для обстеження є його фінансове та трудове 

забезпечення, а також фактор часу.  
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Неодмінною умовою програм спостереження є наступність їх змісту, 

одиниць спостереження, методик обчислення. Це потрібно для порівняння 

результатів спостереження в часі та просторі.  

Готуючи статистичне спостереження, слід забезпечити точність даних 

реєстрації. Точність результатів досягається завдяки застосуванню, з одного 

боку, системи контролю, а з іншого — ретельно відпрацьованого механізму 

збирання даних і практичного досвіду в цій роботі. Такий досвід формується під 

час пробних, так званих пілотних обстежень — невеликих за обсягом, що мають 

на меті випробувати, уточнити програму спостереження, підвищити якість 

опрацювання організаційних питань. Отже, підготовка спостереження потребує 

вирішення не лише програмно-методологічних, а й суто практичних 

(організаційних) питань.  

Організаційні питання статистичного спостереження  

Другою складовою плану спостереження є комплекс організаційних 

питань. Організаційні питання стосуються місця й часу проведення обстеження, 

органів та персоналу, залученого до обстеження, його матеріально-технічного 

забезпечення, а також системи гарантування точності результатів (рис. 2). 

Організаційні питання тісно пов’язані з програмно-методологічними й 

залежать від мети та умов обстеження. Насамперед з’ясовується, на який орган 

покладено відповідальність за проведення обстежень, їх підготовку. Залежно від 

масштабності об’єкта спостереження, а також зацікавленості щодо його 

результатів діють певні групи зазначених органів, рис. 3. 

Кожний орган, що виконує спостереження, має забезпечити себе 

кваліфікованими кадрами як на етапі підготовки обстеження, його проведення, 

так і під час обробки результатів. Здебільшого у статистичному спостереженні 

беруть участь не лише статистики, а й особи різних професій. Наприклад, до 

проведення перепису населення залучають спеціально підготовлених 

обліковців-реєстраторів, статистиків-науковців, організаторів та аналітиків, а 

також програмістів, операторів ЕОМ, технічний персонал.  
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Рис. 2. Організаційні питання статистичного спостереження 

 

Рис. 3. Класифікація статистичних органів залежно від масштабності об’єкта 

спостереження, а також зацікавленості щодо його результатів 

•До таких обстежень належать переписи 
(населення, земельного фонду, технологій 
тощо), обстеження соціально-демографічного та 
економічного характеру (обстеження 
міграційних потоків населення, неформальної 
зайнятості, бюджетів домогосподарств, 
діяльності суб’єктів бізнесу тощо)

1. Центральні органи 
державної статистики, а саме 

Держкомітет статистики 
України та його регіональні 

відділення — державні 
обстеження на макрорівні

•обстеження, що їх проводять Державна 
податкова адміністрація, Комітет митного 
контролю, Державна служба приватизації майна 
тощо

2. Статистичні відділи 
міністерств і відомств —

державні обстеження 
локального за тематикою 

характеру

•До таких інститутів належать, зокрема, 
Інститут соціології, філіал Інституту 
суспільної думки Геллапа (Соціо-Геллап), 
Міжнародний інститут соціології, 
Міжнародна організація праці (МОП), 
Міжнародний центр дослідження проблем 
тенденцій діяльності економічного 
характеру, Генеральне агентство у справах 
економіки та фінансів при комітеті ЄС

3. Спеціальні інститути, 
агентства, міжнародні 

організації — обстеження, що 
ґрунтуються на вивченні 

суспільної думки або мотивації, 
поведінки та оцінок окремих 

суб’єктів суспільно-
економічного життя

•маркетингові обстеження туристичних 
фірм, що мають на меті з’ясувати ринок 
споживачів, або обстеження комерційних 
банків з метою проаналізувати потреби 
фактичних і потенційних клієнтів щодо 
різних банківських послуг

4. Аналітичні відділи окремих 
економічних структур 

(підприємств, організацій, фірм, 
банків, бірж, страхових товариств 

тощо) — обстеження на мікрорівні, 
що мають маркетингове або 

контрольне спрямування
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Наступним питанням є обґрунтування місця обстеження — пункту, в 

якому перебуває одиниця спостереження і реєструються дані. Наприклад, під час 

телефонного опитування телеглядачів місцем обстеження є місце проживання 

респондентів. У разі обстеження осіб, котрі прибули з-за кордону, стосовно мети 

їх приїзду місцем обстеження буде районне відділення віз та реєстрацій (ВВІР).  

Для того щоб спостереження дало вірогідні та своєчасні дані, необхідно 

вирішити питання часу та періоду спостереження. Час спостереження 

(об’єктивний час) — це час, до якого належать дані спостереження. Коли 

об’єктом спостереження є процес, то вибирають інтервал часу, протягом якого 

нагромаджуються дані. Якщо об’єктом спостереження є певний стан, то 

вибирають критичний момент — момент часу, станом на який реєструються дані.  

 Критичним моментом користуються під час перепису населення, коли 

потрібно точно зареєструвати його стан в один «момент». Час спостереження 

вибирають у найсприятливіший або нейтральний для об’єкта спостереження 

період. Наприклад, перепис плодово-ягідних насаджень здійснюють у період їх 

цвітіння або плодоношення. Переписи населення призначаються на період 

найменшої його міграційної активності. Для України це зима — кінець січня, 

початок лютого. Опитування громадської думки провадиться в період стабільної, 

не загостреної соціально-економічної ситуації.  

Для проведення будь-якого статистичного спостереження потрібне 

відповідне матеріально-технічне забезпечення: друкарські засоби, 

обчислювальна та множувальна техніка, транспортні засоби, статистичний 

інструментарій та рекламні носії. Останнє є важливим у разі підготовки 

макроспостережень, які потребують роз’яснень і повідомлень для широкого 

загалу.  

Контроль даних спостереження водночас є методологічним і 

організаційним питанням. Якщо його розглядати як засіб попередження 

помилок, то питання наближається до методологічного. Якщо контроль — це 

виявлення та виправлення помилок, то йдеться швидше про організаційний 

захід. Контроль означає насамперед перевірку даних обстежень щодо їх повноти 
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й вірогідності. Повнота даних контролюється, як правило, візуально: 

перевіряють наявність даних за всіма одиницями та позиціями. Дані на 

вірогідність перевіряють засобами логічного та арифметичного контролю.  

Логічний контроль — це перевірка сумісності даних, яка полягає в 

порівнянні взаємозалежних ознак. Прикладом може бути контроль відповідей 

респондентів, отриманих у ході опитування: порівняння віку респондента з його 

сімейним станом, виду діяльності з джерелом засобів існування, матеріального 

становища господарства зі структурою бюджетних витрат тощо. Зрозуміло, що 

логічний контроль установлює лише наявність помилки, а не її розмір. Проте 

іноді вдається визначити наближені межі помилки, порівнюючи дані 

спостереження з аналогічними даними інших спостережень чи дані в динаміці.  

Так, можна визначити помилку в даних про котирування цін на біржі, знаючи курс цін 

і межі їх коливань, або в розмірі кредитних процентних ставок, коли відома облікова кредитна 

ставка Нацбанку.  

Встановити розмір помилки та виправити її можна засобами арифметичного контролю, 

тобто прямим чи побічним перерахунком зареєстрованих даних. Наприклад, розмір сукупного 

доходу домогосподарства можна перевірити з певною точністю, підсумувавши його витрати 

за основними статтями. Розмір акціонерного капіталу товариства можна проконтролювати, 

знаючи кількість акціонерів і розмір їхнього середнього внеску.  

Здебільшого встановити вірогідність даних неможливо (коли помилки 

виходять за межі логічного та арифметичного контролю). Отже, доводиться 

враховувати природу помилок. Залежно від причини виникнення розрізняють 

такі помилки, рис.4. 

 

Рис. 4. Основні групи помилок статистичного спостереження 

Помилки

репрезентативності

виникають під час 
вибіркового 

спостереження 
через несуцільність 
реєстрації даних і 

порушення 
принципів 

випадковості 
відбору

реєстрації 

виникають у разі будь-якого спостереження внаслідок перекручення 
фактів або неправильного їх запису

випадкові систематичні
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Залежно від природи виникнення помилки реєстрації можуть бути 

випадковими або систематичними. Випадкові помилки виникають внаслідок 

збігу випадкових обставин — неуважності реєстратора або незосередженості 

респондента. Вони викривлюють дані спостереження в той чи інший бік, проте 

завдяки масовості розглядуваних випадків дія таких помилок урівноважується, і 

вони істотно не впливають на результати.  

Більш небезпечними є систематичні помилки, які виникають у результаті 

постійних спотворень в одному напрямі. Такі помилки істотно зміщують 

результати спостереження в один бік (збільшення або зменшення). До них 

призводить, скажімо, тенденція округлювати розміри доходів і витрат до цілих 

чисел (доходів у бік зменшення, а витрат — у бік збільшення).  

Систематичні помилки бувають незловмисними та зловмисними. 

Незловмисні помилки виникають внаслідок необґрунтованості програми 

спостереження, некомпетентності реєстраторів, неосвіченості респондентів.  

Так, через помилки у складанні програми спостереження впливу наслідків аварії на 

ЧАЕС на стан здоров’я населення здобуті результати значно завищили рівень захворюваності, 

оскільки було обстежено лише населення, яке перебувало в медичних установах. Класичним 

прикладом помилки, що виникає через легковажність респондентів, є так зване жіноче 

кокетування (зменшення віку), старече кокетування (збільшення віку) та округлення віку до 

чисел, кратних 5 чи 10, так звана вікова акумуляція.  

Зловмисні помилки виникають через свідоме викривлення фактів з певною 

метою (очорнити або прикрасити дійсність). Прикладами таких помилок є масові 

факти приховування доходів від оподаткування, приписки у звітах, 

приховування виручки від 24 реалізації в комерційній торговельній мережі, 

пунктах громадського харчування.  

Форми, види та способи спостереження  

З огляду на різноманітність сфер спостереження та багатогранність його 

аспектів застосовують різні організаційні форми, види і способи збирання даних. 

Нині поширені три організаційні форми спостереження, рис. 5. 
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Рис. 5. Найпоширеніші організаційні форми статистичного 

спостереження 

Звітність характеризується такими властивостями, як обов’язковість, 

систематичність, вірогідність. Обов’язковість означає, що звіти неодмінно 

подають усі зареєстровані суб’єкти діяльності, додержуючи уніфікованої форми 

та затвердженого переліку показників і зазначаючи свої реквізити: назву, адресу, 

прізвище та підпис відповідальної особи, дату складання звіту. 

Систематичність передбачає регулярне, своєчасне складання та подання 

звітності у затверджені терміни. Вірогідність — дані, наведені у звітності, мають 

відповідати дійсності й виключати будь-які викривлення (приховування та 

приписки). За вірогідність поданих даних суб’єкти діяльності несуть 

адміністративну та судову відповідальність. Завдяки цьому вдається 

попереджати порушення через неподання даних або подання з перекрученням 

фактів.  

Звітність складається на підставі первинних даних оперативного та 

бухгалтерського обліку.  

Залежно від рівня затвердження та призначення звітність поділяється на 

зовнішню та внутрішню. Зовнішню затверджують та збирають органи 

держстатистики, міністерства та відомства, внутрішню — розробляють самі 

суб’єкти діяльності для власних оперативних, управлінських та аналітичних 

потреб.  

За частотою подання звітність поділяється на періодичну та річну. 

Періодична звітність (місячна, квартальна, піврічна) охоплює показники 
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поточної діяльності суб’єктів, річна — підбиває головні підсумки фінансово-

виробничої діяльності суб’єктів за рік.  

Залежно від терміновості подання звіти можуть передаватися телетайпом, 

поштою, електронною поштою.  

Останнім часом звітність значно спростилася за формою, скоротилася за 

обсягом, ступенем охоплення, переліком показників. Водночас удосконалено 

методику обчислення існуючих показників згідно з міжнародними стандартами. 

Статистичний облік переходить на систему національних рахунків (СНР 

Спеціально організовані спостереження охоплюють сфери життя та 

діяльності, що не вловлюються звітністю (перепис, облік, спеціальне 

обстеження, опитування). Перепис — суцільне або вибіркове спостереження 

масових явищ з метою визначення їх розміру та складу на певну дату. Перепис 

здійснюється періодично (як правило, з рівним інтервалом) або одноразово. Так, 

переписи населення в більшості країн світу відбуваються раз на 10 років. 

Особливістю переписів є те, що вони проводяться одночасно по всій території за 

єдиною для всіх одиниць програмою.  

Обліки — суцільні спостереження масових явищ, які ґрунтуються на даних 

огляду, опитування та документальних записів. Прикладом може бути облік 

поголів’я худоби за видами, групами і категоріями господарств, а також облік 

земельного фонду за видами угідь, якістю ґрунту, категоріями господарств тощо.  

Спеціальні обстеження — несуцільне спостереження окремих масових 

явищ згідно з певною тематикою, що виходить за межі звітності. Вони можуть 

бути періодичними або одноразовими. Наприклад, обстеження з питань 

неформальної зайнятості населення, бюджетні обстеження домогосподарств, 

маркетингові обстеження.  

Опитування — це, як правило, несуцільне спостереження думок, мотивів, 

оцінок, що реєструються зі слів респондентів. Винятком є суцільне опитування 

всього населення — референдум: масове волевиявлення щодо принципових 

соціально-політичних та економічних питань. Опитування може здійснюватися 

в різних формах: усній (інтерв’ю), письмовій (анкетування), очній (роздача 
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анкет), заочній (поштові, телефонні). Останнім часом у світовій практиці широко 

застосовуються телефонні опитування.  

Почала відроджуватися така форма спостереження, як статистичний 

реєстр — список або перелік одиниць певного об’єкта спостереження із 

зазначенням необхідних ознак, який складається та оновлюється під час 

постійного відстежування. Перші реєстри складались у Російській імперії 

протягом XVІІІ— XІX століть під назвою «ревізькі казки» — пойменний список 

мешканців країни із зазначенням їхнього віку, статі, сімейного стану. У 

теперішніх планах держстатистики є складання єдиних державних реєстрів: 

населення, суб’єктів господарювання (підприємств, організацій різної форми 

власності), домашніх господарств, земельного фонду, технологій.  

Реєстр населення — це пойменний перелік мешканців регіону, який 

регулярно переглядається. Реєстр населення дозволяє нагромаджувати, зберігати 

та оновлювати паспортні та податкові відомості про кожного мешканця. Такі 

реєстри використовуються як база даних для складання списків 

військовозобов’язаних, виборців, платників податків, а також у разі 

запровадження безпаспортного (карткового) режиму.  

Реєстр підприємств та організацій — це перелік суб’єктів усіх видів 

економічної діяльності із зазначенням їхніх реквізитів та основних показників. 

Уже тепер в Україні діє Єдиний державний реєстр підприємств та організацій 

(ЄДРПОУ). Цей реєстр дає змогу налагодити єдиний інформаційний простір, до 

якого входять суб’єкти ринку.  

Класифікуючи статистичні спостереження, визначають їх вид і спосіб 

реєстрації даних. Види спостереження розрізняють за двома критеріями: 

ступенем охоплення одиниць і часом реєстрації даних.  

За ступенем охоплення спостереження бувають суцільними та 

несуцільними. Суцільні спостереження — це обстеження, під час яких 

реєструються всі без винятку одиниці сукупності. До цього виду належать 

обстеження у формі звітності, розрахованої на певних суб’єктів діяльності, а 
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також більшість переписів. Винятком є перепис населення, який поєднує 

суцільне та вибіркове обстеження за окремим переліком ознак.  

Несуцільні спостереження — це обстеження, що мають на меті 

реєструвати не всі одиниці сукупності, а лише їх певну частину. До таких 

спостережень належать вибіркове, основного масиву, монографічне, анкетне, 

моніторинг.  

Вибіркове спостереження — це обстеження, під час якого реєструється 

деяка частина одиниць сукупності, відібрана у випадковому порядку. Прикладом 

можуть бути вибіркові обстеження суб’єктів малого бізнесу, обстеження рівня 

знань студентів державних і недержавних вищих закладів освіти, бюджетів 

домашніх господарств, а також обстеження якості товарів і продукції тощо.  

Обстеження основного масиву — це обстеження переважної частини 

одиниць сукупності, що відіграють визначальну роль у характеристиці об’єкта 

спостереження. Прикладом може бути обстеження міст із найвищим рівнем 

забруднення атмосферного повітря або обстеження діяльності групи 

найвпливовіших комерційних банків.  

Монографічне обстеження — це ретельне обстеження окремих типових 

одиниць сукупності з метою їх досконалого вивчення. Прикладом може бути 

обстеження діяльності фондової біржі або обстеження стану справ збанкрутілої 

компанії.  

Анкетне спостереження — це обстеження певної частини одиниць 

сукупності внаслідок неповного повернення від респондентів заповнених 

реєстраційних формулярів (анкет). Прикладом є анкетне обстеження мешканців 

регіону щодо їх ставлення до процесу приватизації землі або обстеження 

студентів щодо якості викладання фахових дисциплін.  

Моніторинг — це спеціально організоване систематичне спостереження за 

станом певного середовища. Наприклад, моніторинг рівня радіаційного 

забруднення на територіях, що постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС. В 

економічній сфері моніторинг застосовується з метою реєстрації даних валютних 
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торгів, аукціонів. Проводиться моніторинг бюджетів окремих соціальних груп 

населення (фермерів, пенсіонерів, студентських сімей).  

Спостереження за часом реєстрації фактів поділяються на поточне, 

періодичне та одноразове.  

Поточне спостереження — це систематична реєстрація фактів щодо 

явищ, у міру їх виникнення або збирання фактів щодо безперервного процесу. 

Безперервними є демографічні процеси: народжуваність, смертність, шлюбність 

і розлученість, а також виробничі процеси (випуск продукції) або реалізаційні 

процеси (збут і реалізація продукції). До числа явищ, які реєструються в певні 

моменти, належать підсумки біржових торгів, продажу на аукціонах. Періодичне 

спостереження проводиться через певні (як правило, рівні) проміжки часу. 

Прикладом можуть бути переписи населення, виробничих площ, технологій 

тощо, а також обстеження суб’єктів бізнесу щодо перспектив інвестування.  

Одноразове спостереження проводиться в міру виникнення потреби в 

дослідженні явища чи процесу. Наприклад, маркетингове дослідження щодо 

адаптації товару до місцевого ринку або обстеження думки населення щодо 

впровадження страхової медицини.  

Статистичні спостереження здійснюються трьома способами: 

безпосередній облік фактів, документальний облік, опитування.  

Безпосередній облік — це обстеження, під час якого обліковець особисто 

реєструє факти підрахунком, вимірюванням, оцінюванням, оглядом. Так 

реєструють товарні потоки, що перетинають митні кордони, обліковують 

готівкову грошову масу в банках або оцінюють рівень екологічного забруднення 

в регіоні тощо. Проте більшість явищ і процесів суспільно-економічного життя 

не підлягають прямому вимірюванню. У таких випадках застосовуються інші два 

способи.  

Документальний облік — це обстеження, коли факти реєструють за 

даними, наведеними в документах первинного обліку. У такий спосіб складають 

статистичну звітність і визначають усі економічні показники макро- та 
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мікрорівнів: обсяги матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, розмір 

доходів, капітальних вкладень, обсяги експорту та імпорту товарів тощо.  

Опитування може здійснюватись по-різному: експедиційним способом, 

самореєстрацією, кореспондентським та анкетним шляхом.  

Експедиційний спосіб — це реєстрація фактів спеціально підготовленими 

обліковцями з одночасною перевіркою точності реєстрації. Такий спосіб 

застосовується під час переписів населення в Україні. В інших країнах обирають 

дешевший спосіб — самореєстрацію (США, країни Західної Європи).  

Самореєстрація означає, що факти фіксують самі респонденти після 

попереднього інструктажу з боку реєстраторів-обліковців. У США дані перепису 

населення, здобуті самореєстрацією, дають 67 % повернення заповнених 

переписних листків. Решту даних збирають експедиційним способом. Метод 

самореєстрації дає добрі результати там, де якісно ведеться роз’яснювальна 

робота, де респонденти характеризуються високим ступенем громадянської 

відповідальності.  

Кореспондентський спосіб — це реєстрація фактів про явища та процеси 

на місцях їх виникнення спеціально підготовленими особами та надсилання 

результатів до відповідних інстанцій. Цей спосіб широко використовується в 

дослідженнях ринку товарів і послуг на рівні окремих регіонів, а також під час 

відстежування руху товарів у специфічних умовах ринку. Окремі види та 

способи спостереження можуть застосовуватись у комплексі, не виключаючи 

один одного, залежно від складності доступу до об’єкта спостереження, ступеня 

підготовленості громадськості до певного методу спостереження, сучасних 

досягнень щодо методології та організації статистичних спостережень. 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ 

Скласти анкету опитування з 10 питань закритого типу для визначення 

реального доходу родини.  

 


