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ТЕМА: «BИДИ І СПОСОБИ СТАТИСТИЧНОГО СПОСТЕРЕЖЕННЯ» 

 

МЕТА:  

- Розглянути види статистичного спостереження 

- Вивчити  способи статистичного спостереження 

- Виховати інформаційно-освічену особу, цікавість до обраної професії, 

дисципліну та уважність 

 

Вивчення нового матеріалу: 

Залежно від обліку фактів у часі розрізняють поточне, періодичне й одноразове 
спостереження. 

Поточне спостереження полягає в безпосередній реєстрації фактів у міру їх 
виникнення. Прикладом такого спостереження є облік виконаних робіт, витрачання 
енергоресурсів, сировини і матеріалів, виробництва продукції, руху худоби тощо. За даними 
поточного обліку складають статистичну звітність, яку подають по укрупнених періодах 
(місяць, квартал, рік). Періодичним називається спостереження, за якого факти 
реєструються регулярно через певні періоди часу. Прикладом такого спостереження 
можуть бути переписи населення, які проводять один раз на десять років, заключний облік 
посівних площ, який проводять один раз на рік після закінчення сівби ярих культур, 
щорічні обліки худоби і т. д. 

Одноразове спостереження проводиться в міру виникнення потреби в 
дослідженні певного соціально-економічного явища. Прикладом такого спостереження 
може бути маркетингове дослідження щодо адаптації товару до умов місцевого ринку. 

За повнотою охоплення досліджуваного об’єкта статистичне спостереження 
поділяють на суцільне і несу цільне. 

Суцільним називається таке спостереження, за якого обстеженню і реєстрації 
підлягають усі одиниці досліджуваного об’єкта. Наприклад, при переписі населення 
обліку підлягає все населення країни. Таке спостереження є основним видом збирання 
даних. За допомогою суцільного спостереження дістають статистичну звітність від 
підприємств, організацій і установ. 

Несуцільне статистичне спостереження охоплює лише певну частину одиниць 
сукупності для одержання узагальнюючих характеристик об’єкта в цілому. Наприклад, 
обстеження домогосподарств населення охоплюють не всі домашні господарства, а 
частину їх. 

Залежно від характеру відбору одиниць для спостереження розрізняють такі види 
несуцільного спостереження: вибіркове, основного масиву, анкетне, монографічне і 
моніторинг. 

Вибірковим називають таке спостереження, за якого вся сукупність одиниць 
досліджуваного об’єкта характеризується деякою її частиною, відібраною у випадковому 
порядку. Це найбільш поширений вид не- суцільного спостереження. Його основою є 
випадковий відбір одиниць для обстеження, що гарантує незалежність результатів вибірки 
від волі осіб, які його проводять. У сільському господарстві вибіркове спостереження 
застосовують для контролю за якістю продукції, визначення втрат урожаю під час 



 

збирання, контрольних перевірок під час обліку худоби тощо. Найчастіше вибіркове 
спостереження використовується при бюджетних обстеженнях домогосподарств, а також 
при обстеженні житлових умов населення. Докладніше про організацію вибіркового 
спостереження йтиметься у розділі 6. 

Спосіб основного масиву полягає в тому, що з усієї сукупності одиниць вивченню 
підлягає переважна частина їх, яка відіграє вирішальну роль у характеристиці 
об’єкта дослідження. При цьому не беруть до уваги певну кількість одиниць 
сукупності, які не можуть істотно вплинути на характеристику досліджуваного 
об’єкта. За таким способом обстежують окремі породи тварин у місцях їх 
найбільшого поширення, вивчають ціни на міських ринках тощо. Анкетне 
спостереження ґрунтується на принципі добровільного заповнення адресатами 
надісланих їм спеціальних анкет. Через те, що анкети заповнюються добровільно, то 
повертається лише частина розісланих анкет. Через це анкетне спостереження є 
різновидом несуцільного навіть тоді, коли анкети надсилаються всім одиницям 
об’єкта, який досліджується. Анкетне спостереження широко застосовується під 
час проведення соціологічних досліджень. 

Монографічне спостереження полягає у докладному описі окремих типових 
об’єктів. Його використовують для детальнішого вивчення питань, які не можна 
вивчити при масовому спостереженні. Монографічне обстеження має важливе значення 
для вивчення і по- ширення досвіду кращих підприємств та господарств. 

Моніторинг – це спеціально організоване систематичне спостереження за станом 
певного середовища. Застосовується при обстеженні бюджетів окремих соціальних 
груп населення (пенсіонерів, студентських сімей), заборгованості з виплатами 
заробітної плати, рівня і динаміки цін на окремі товари та послуги, рівня радіаційного 
забруднення на територіях, що постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС тощо. 

За способом збирання статистичних даних розрізняють безпосереднє і 
документальне спостереження та опитування. 

При безпосередньому спостереженні факти реєструють способом огляду, 
підрахунків, замірів безпосередньо на місці їх виникнення. Наприклад, валовий збір 
сільськогосподарських культур визначають зважуванням окремих партій продукції 
при збиранні урожаю. 

Документальне спостереження полягає в тому, що підприємства за даними 
обліку заповнюють форми статистичної звітності і надсилають їх органам державної 
статистики. За високої якості первинного обліку на підприємствах і правильного 

заповнення статистичної звітності спостереження забезпечує вірогідну статистичну 
інформацію. Органи державної статистики повинні систематично перевіряти 

правильність первинного обліку на підприємствах і вдосконалювати його. Важливе 
значення має здійснювана останніми роками уніфікація первинної облікової 

документації, яка означає, що однорідні підприємства мають застосовувати єдині 
первинні документи для оформлення однакових господарських операцій. Застосування 

уніфікованих первинних документів забезпечує єдність показників, дає змогу 
використовувати єдині облікові коди й обробляти статистичні дані на сучасних 

електронно-обчислювальних машинах. 
Під час опитування відповіді на запитання формуляра записують зі слів опитуваної 

особи. Розрізняють три способи опитування: усне опитування, самореєстрацію і 
кореспондентський спосіб. 

При усному опитуванні працівники статистичних органів дістають дані за 
допомогою безпосереднього опитування осіб. Відповіді опитуваних осіб записують у 

переписні формуляри. Усне опитування застосовують здебільшого при проведенні 



 

різних переписів. 
Під час самореєстрації статистичні формуляри заповнюють самі опитувані 

особи. Реєстратор роздає формуляри, а потім перевіряє правильність їх заповнення і 
збирає заповнені формуляри. Останнім часом все більшого поширення набуває 

самореєстрація даних через Internet. 
За кореспондентського способу збирання даних працівник статистичного органу не 

зустрічається з обстежуваним об’єктом, а зв’язок між ними здійснюється через пошту. 

Формуляр надсилають на адресу обстежуваної особи, а після заповнення його 
повертають до статистичної установи. Цей спосіб потребує найменших витрат, але 

він не дає упевненості в тому, що зібраний матеріал буде високоякісним, адже не завжди 
можна безпосередньо на місці перевірити відповіді. Кореспондентський спосіб 

широко використовується в маркетингових дослідженнях ринку товарів та послуг. 
На практиці залежно від особливостей досліджуваного об’єкта часто поєднуються 

різноманітні форми, види і способи статистичного спостереження. 
 

Завдання для самоконтролю: 

ЗАДАЧІ 

1. Визначте вид статистичного спостереження за формою організації 

(звітність, спеціально організовані спостереження, реєстри), за повнотою 

охоплення одиниць сукупності (суцільне, несуцільне) та за обліком фактів у часі 

(поточне, періодичне, одноразове): 

а) перепис населення; 

б) державна статистична звітність про основні показники діяльності підприємства 

(форма № 1-підприємництво); 

в) єдиний державний реєстр підприємств та організацій України (ЕДРПОУ); 

г) облік кількості зареєстрованих шлюбів; 

ґ) реєстрація даних торгів на товарних біржах; д) обстеження умов 

життя домогосподарств; 

е) реєстрація Державною службою зайнятості громадян, які звернулися за 

допомогою у працевлаштуванні. 

 

2. Складіть перелік запитань, що входять до програми статистичних 

спостережень: 

а) житлових умов домогосподарств населення; 

б) економічної ефективності підприємницької діяльності; 

в) наявності, розподілу та використання земельних ресурсів; 

г) опитування студентів щодо орієнтації навчального процесу на практичну 

діяльність; 

ґ) вибіркового обстеження умов життя студентських сімей. 

 

3. Проводиться обстеження інвестиційної привабливості об’єктів 

підприємницької діяльності агропромислового комплексу регіону. Визначте:  

а) мету спостереження;  

б) об’єкт спостереження;  

в) одиницю сукупності;  



 

г) одиницю спостереження. 

 

4. Визначте об’єкт та одиницю сукупності таких спостережень: 

а) перепис населення; 

б) перепис багаторічних насаджень; 

в) обстеження комерційних банків щодо їх інвестиційної діяльності;  

г) обстеження інвестиційної привабливості об’єктів соціальної 

сфери; 

ґ) оцінки якості підготовки студентів з професійно-орієнтованих дисциплін у 

державних та недержавних вищих навчальних закладах. 

 

5. Визначте об’єкт і одиницю спостереження та розробіть програму і формуляр 

для вивчення: 

а) матеріально-технічної бази селянських (фермерських) господарств; 

б) виробництва продукції в особистих селянських господарствах;  

в) успішності студентів денної форми навчання. 

 

6. Наведіть перелік ознак, що підлягають реєстрації при статистичному обстеженні 

земельних ділянок сільськогосподарського призначення, якими володіють 

домогосподарства. 

 

 

 

Домашнє завдання:  

- Законспектувати матеріал уроку 

- Горкавий В. К. Статистика : Підручник. Третє вид., переробл. і доповн. /К.: 

Алерта, 2019 §2.3 
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