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УРОК 12 

ТЕМА: «ПОМИЛКИ СТАТИСТИЧНОГО СПОСТЕРЕЖЕННЯ І СПОСОБИ 

КОНТРОЛЮ. ..                         ОДЕРЖАНИХ ДАНИХ» 

 

МЕТА:  

- Розглянути помилки в  статистичних спостереженнях 

- Вивчити  способи контролю одержання даних 

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

дисципліну та уважність 

 

Вивчення нового матеріалу: 

Відповідно до Закону України «Про державну статистику» (1992 р.) основним 
завданням державної статистики є забезпечення вірогідності та об’єктивності 

статистичної інформації. 
Точність і вірогідність матеріалів статистичного спостереження забезпечуються 

ретельною розробкою програми і плану спостереження, а також правильною 
організацією збирання відомостей. Проте і при раціональній організації 

статистичного спостереження можуть виникати помилки через неправильне 
встановлення фактів або неправильний їх запис. Такі помилки називають помилками 

спостереження. 

Помилки статистичного спостереження – це розбіжності між розміром якого-

небудь показника, встановленого за допомогою спостереження, і справжніми його 
розмірами. Виникають помилки по-різному, залежно від організаційної форми 

спостереження. Якщо спостереження організоване на основі статистичної звітності, 
помилки у звітах можуть виникати насамперед внаслідок незадовільної організації 

бухгалтерського обліку на підприємствах. Для усунення цих помилок потрібно 
організувати ведення обліку, суворе і своєчасне документальне його оформлення і 

систематичну перевірку даних. При спеціально організованих статистичних 
спостереженнях причинами помилок можуть бути незадовільна підготовка кадрів, які 

здійснюють спостереження, нечітке визначення об’єкта спостереження і одиниці 
сукупності, недоліки при розробці програми тощо. У процесі статистичного 
спостереження можуть виникати помилки репрезентативності й помилки реєстрації. 

Помилки репрезентативності виникають тільки при несуцільному спостереженні, 
адже, як би правильно і старанно не проводив- ся відбір одиниць сукупності, 
узагальнюючі показники відібраної частини завжди будуть якоюсь мірою 
відрізнятися від відповідних показників усієї сукупності. Це зумовлено тим, що 
відібрана для спостереження сукупність одиниць неточно відображає загальну 
сукупність. Ці помилки властиві всім несуцільним спостереженням. 

Помилки реєстрації можуть виникати як при суцільному, так і при несуцільному 
спостереженні. Розрізняють ненавмисні і на- вмисні помилки. 

Ненавмисні помилки реєстрації можуть бути випадковими і систематичними. 
Навмисні помилки виникають тоді, коли опитувана особа повідомляє 



 

неправильні дані. Прикладом таких помилок можуть бути приписки у звітах, випадки 
так званого «окозамилювання». 

Випадковими називають помилки, які виникають через неточність вимірювання, 
заокруглення чисел, описки та з інших випадкових причин. Ці помилки спрямовані в 

бік збільшення чи зменшення фактичних розмірів ознак і не впливають на загальний 
результат спостереження. Зменшити кількість випадкових помилок можна поліпшенням 
якості роботи, застосуванням удосконалених приладів для вимірювання ознак, 

підвищенням кваліфікації статистичних кадрів. Систематичні помилки зумовлені 
причинами, що діють у певному напрямі. Виникають вони внаслідок нечіткого 

формулювання запитань у бланках спостереження, помилок в інструкції тощо. 
Систематичні помилки істотно впливають на загальний результат спостереження. 

Для перевірки вірогідності матеріалів спостереження застосовують два способи 
контролю: лічильний (арифметичний) і логічний. 

Лічильний контроль охоплює перевірку підсумків і розрахунків у формулярах, а 
також порівняння тих показників, які взаємопов’язані і випливають один з одного. Якщо, 

наприклад, у «Заключному звіті про посівні площі під урожай поточного року» (ф. № 
4-сг) показано, що восени минулого року посіяно 1000 га озимої пшениці, з них до 

кінця весняної сівби поточного року загинуло 150 га, а залишилося 650 га, то в цьому 
разі допущено помилку, адже загальна площа посіву має дорівнювати підсумку 

площі загиблих посівів і площі, яка залишалась на кінець сівби ярих культур. 
Логічний контроль полягає в порівнянні взаємопов’язаних записів у програмі 

спостереження і виявленні логічної їх сумісності. Прийоми логічного контролю залежать 
від особливостей досліджуваного явища, організаційної форми спостереження, способу 

реєстрації відомостей тощо. Найбільш загальними прийомами логічного контролю є: 
порівняння записів у формулярі, який перевіряється, з аналогічними відомостями в 

інших документах; порівняння відповідей на різні взаємопов’язані запитання того 
самого формуляра (наприклад, при переписах населення відповіді на запитання про 

вік і освіту контролюють одне одного); порівняння даних спостереження з чинними 
нормативами, плановими показниками або фактичними середніми показниками за 
попередні періоди; порівняння звітних показників за певні періоди. Так, у 

статистичному звіті про стан тваринництва (ф. № 24-сг) дані про виробництво 
продукції наводяться наростаючим підсумком. Це забезпечує відповідний логічний 

зв’язок показників за звітний період з показниками за попередній період: обсяг 
виробництва на звітну дату не може бути меншим за обсяг виробництва на 

попередню дату, зафіксованим у раніше поданому звіті. 
Для підвищення якості матеріалів переписів, виявлення можливих пропусків і 

повторних записів крім переписів здійснюють контрольні суцільні або вибіркові 
перевірки. Так, у 2001 р. після закінчення перепису населення були проведені 

вибіркові контрольні обходи у міських населених пунктах по всіх лічильних дільницях з 
охопленням у кожній з них 25% житлових будинків, у сільських населених пунктах – 

по 20% лічильних дільниць з охопленням у кожній з них 100% житлових будинків. 
Органи державної статистики проводять періодичні перевірки вірогідності 

статистичної звітності безпосередньо на підприємствах, організаціях. При цьому 
перевіряють як відповідність звітних даних записам первинних документів, так і 

правильність та своєчасність оформлення первинних документів. Розрізняють 
тематичні, суцільні та комплексні перевірки. Під час тематичної перевірки 

перевіря- ють вірогідність якої-небудь звітної форми або окремого показника на 
окремих підприємствах. При суцільних перевірках контролю підлягає також одна форма 



 

звітності або окремий показник, але по всіх підприємствах, що звітуються. 
Комплексна перевірка передбачає контроль усіх форм звітності на окремому 

підприємстві. 
Важливим завданням статистичних органів є не тільки виявлення і виправлення 

помилок, а й розробка заходів, спрямованих на усунення причин, що призводять до 
цих помилок, та поліпшення якості первинного обліку на підприємствах. 

Основною умовою успішного статистичного дослідження на всіх його етапах, і 

зокрема при спостереженні, є вірогідність зібраного статистичного матеріалу. Тільки 
перевірені і вірогідні дані статистичного спостереження можуть підлягати зведенню 

та їх обробці. 
 

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. 
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