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УРОК 2 

ТЕМА: «Організація статистки в Україні» 
 

МЕТА:  
- Розглянути організацію статистики в Україні 

- Вивчити  статичну класифікацію 

- Опанувати поняття методу статистики 

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

дисципліну та уважність 

 

Вивчення нового матеріалу: 

В організації статистичної діяльності країни світу обирають один з двох 

шляхів - створення централізованої системи державної статистики або 

децентралізованої системи статистичних організацій. Перший шлях обрали країни 

Східної Європи, в тому числі й Україна, а також Канада, Німеччина та ін. В названих 

країнах існує центральний статистичний орган, який керує статистичною діяльністю 

в межах країни. Так, в Україні – це Державний комітет статистики України 

(Держкомстат), в Німеччині – Федеральне статистичне управління, завдання якого 

визначені Законом про статистику. В багатьох розвинутих країнах світу (США, 

Франція, Великобританія) державна статистика децентралізована, тобто 

характеризується відсутністю єдиного центрального органу. Якщо ж формально цей 

орган існує, наприклад, Центральне статистичне управління при Кабінеті Міністрів 

Великобританії, Національний інститут статистики та економічних досліджень 

Міністерства фінансів і економіки Франції, то його основним завданням є 

координація діяльності статистичних організацій, розробка статистичної методології 

та рекомендацій. В США існує більше 100 федеральних статистичних установ із 

власними програмами діяльності. Федеральний уряд користується даними 45 

установ, які займаються збиранням та опрацюванням статистичних даних. Усі 

статистичні установи США можна класифікувати таким чином:- цільові статистичні 

установи, метою яких є збирання даних (Бюро цензів, Статистичне управління 

Міністерства праці, Відділ статистичних звітів Міністерства сільського 

господарства, Національний центр статистики освіти та ін.);- аналітичні та 

дослідницькі установи (Рада економічних консультантів, Бюро економічного 

аналізу, Інститут економіки споживання і харчування тощо);- адміністративні та 

регулюючі установи (Управління соціального забезпечення, Управління кадрів, 

Соціальна служба та служба працевлаштування, Служба внутрішніх бюджетних 

надходжень і т.п.);- інші установи (Національний науковий фонд, Міністерство 

житлового та міського благоустрою тощо). Найбільшими статистичними установами 

США є Бюро цензів та Статистичне управління Міністерства праці. Інформація, що 

збирається для Федерального уряду, широко застосовується як у державному 

управлінні, так і у приватному секторі. В світі існує ряд міжнародних статистичних 

організацій, наприклад, Статистична комісія ООН та Статистичне бюро Секретаріату 

ООН. Статистична комісія ООН, утворена у 1946 р., керує методологічною роботою, 



 

координує статистичну діяльність спеціалізованих органів, узагальнює та аналізує 

досвід окремих країн, розробляє міжнародні стандарти та здійснює допомогу 

країнам в проведенні статистичних досліджень. В основу діяльності Статистичного 

бюро Секретаріату ООН, яке є виконавчим органом, покладені рекомендації 

статистичної комісії. Бюро збирає, обробляє, аналізує та публікує дані по 

міжнародній статистиці, які одержуються від окремих країн. Крім цього, 

статистичну роботу виконують: Міжнародна організація праці (ILO), Продовольча та 

сільськогосподарська організація ООН (FAO), Організація об'єднаних націй з питань 

освіти, науки та культури (UNESCO), Міжнародний валютний фонд (IMF), Всесвітня 

організація охорони здоров'я (WHO) та ін.. 

Статистичне бюро Секретаріату ООН видає наступні бюлетені: Статистичний 

щорічник ООН (Statistical Yearbook); 

Щомісячний статистичний бюлетень (Monthly bulletin of Statistics); 

Демографічний щорічник (Demographic Yearbook); 

Щорічник статистики національних рахунків (Yearbook of national accounts 

Statistics). 

Статистичною діяльністю в Україні керує Державний комітет статистики, який 

має систему статистичних органів, побудовану  за адміністративно-територіальним 

принципом. Держкомстат видає накази, інструкції та рекомендації з питань 

організації обліку та звітності, які є обов'язковими для виконання усіма суб'єктами 

господарювання незалежно від форми власності. Підприємства, організації та 

установи подають до районних (міських) відділів та обласних управлінь статистики 

статистичні звіти та інші документи. 

Органи державної статистики проводять перевірку стану звітності, 

достовірність та повноту звітних даних. Вони також здійснюють спеціально 

організовані статистичні спостереження, складають баланси, обчислюють 

макроекономічні показники, показники рівня життя населення тощо. 
 

 

 

Домашнє завдання:  

- Законспектувати матеріал уроку, переглянути презентації до уроку 

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

Алерта, 2019 §1.4 

- Для зворотнього зв’язку використовувати e-mail: 2573562@ukr.net 

 

 
 


