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форми статистичного спостереження: звітність, 
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Форми статистичних спостережень



Звітність – це форма збору статистичних даних, за якої cуб’єкти

господарювання у встановлений термін подають до органів статистики

і відомств інформацію щодо стану та результатів окремих напрямів їх

діяльності у вигляді звітних документів (формулярів), спеціально

затвердженої форми

Спеціально організоване спостереження – це спостереження

соціально-економічних явищ і процесів, що не відображаються у

звітності. До таких спостережень належать: переписи, обліки,

спеціальні обстеження, опитування

Перепис – вид спеціально організованого статистичного

спостереження, яке проводиться періодично або разово з метою

вивчення розміру та складу окремих масових явищ на певну дату

(наприклад, перепис населення, перепис промислового обладнання,

плодово-ягідних насаджень)

Обліки – суцільне спостереження окремих масових явищ та процесів

за певною тематикою, яке проводиться періодично або разово та

виходить за межі звітності (наприклад, облік продукції, виробленої в

підсобних господарствах населення, облік посівних площ).



Опитування – це, як правило, несуцільне спостереження, при якому

відомості отримуються (реєструються) зі слів респондентів (наприклад,

опитування студентів (шляхом анкетування) стосовно їх ставлення до

методики викладання того чи іншого предмету)

Спеціальні обстеження – несуцільні спостереження окремих масових

явищ та процесів за певною тематикою, які проводяться періодично

або разово та виходять за межі звітності (наприклад, дослідження рівня

цін на молочну продукцію на місцевих ринках, обстеження бюджетів

домогосподарств).

Реєстри – переліки одиниць об’єкта спостереження із зазначенням

ознак, який складається та оновлюється під час постійного

обстежування. Наприклад, реєстром підприємств і організацій є

перелік суб’єктів усіх видів економічної діяльності із зазначенням їх

реквізитів та основних показників (ЄДРПОУ – Єдиний державний

реєстр підприємств і організацій України), реєстром населення –

поіменний перелік мешканців регіону, який регулярно переглядається і

містить паспортні та податкові відомості про кожного мешканця.
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Організацію подання, обробки 

статистичної звітності та управління 

нею покладено на Державну службу 

статистики України

Порядок, терміни та способи подання 

статистичної звітності 

підприємствами та організаціями 

визначають за Загальним табелем 

(переліком) форм державної 

статистичної звітності, що фіксує 

перелік форм звітності та їх 

найважливіші реквізити. 



На 2016 рік Загальний табель (перелік) форм 

державних статистичних спостережень та Альбом 

форм державних статистичних спостережень 

налічують ___ розділів, за якими передбачено ___

форм звітності, проте більшість з них подається не 

всіма суб’єктами господарювання, а лише тими, що 

займаються певними видами діяльності.



Всі форми статистичної звітності можна поділити 

на дві групи:

• звітність за об’єктами, яка відображає інформацію 

щодо окремих об’єктів спостереження і складається 

суб’єктами господарювання, визначеними за 

переліком органів державної статистики, незалежно 

від форм власності та видів діяльності (1-

підприємництво «Структурне обстеження 

підприємства», 1-Б «Звіт про взаєморозрахунки з 

нерезидентами», 11-ОЗ «Звіт про наявність і рух

основних засобів, амортизацію», 2-інвестиції 

«Капітальні інвестиції,вибуття й амортизація

активів» та ін.) 

•звітність підприємств певних галузей і видів 

діяльності (наприклад, промисловості, торгівлі, 

будівництва, сільського господарства, транспорту 

тощо).



2.3. Види та способи 
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Рис. 2.4. Способи отримання статистичних даних



2.4. Організація статистичних спостережень
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Рис. 2.5. Структура плану спостереження



2.5. Помилки статистичного спостереження та 

контроль достовірності даних

Рис. 2.7. Види і причини помилок статистичного спостереження


