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УРОК 3-4 

ТЕМА: «Статистика і облік» 
 

МЕТА:  

- Розглянути шляхи отримання статистичних даних 

- Вивчити  завдання статиски в умовах ринкової економіки 

- Опанувати поняття методу статистики 

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

дисципліну та уважність 

 

Вивчення нового матеріалу: 

Для управління національною економікою потрібно мати інформацію про 
наявність земельних, трудових, матеріальних та фінансових ресурсів і результати 
виробництва. Основним джерелом такої інформації є господарський облік. 

За способом одержання даних і методами їх обробки облік поділяють на три види: 
оперативно-технічний, бухгалтерський, статистичний. Кожен вид обліку має свої 
специфічні завдання й виконує певну роль в управлінні господарською діяльністю. 

Оперативно-технічний облік реєструє окремі факти господарської діяльності 
для потреб оперативного керування підприємством та його структурними 

підрозділами. Прикладом такого обліку може бути щоденний облік виходу 
працівників на роботу, витрат пального, виконання норм виробітку тощо. 

Бухгалтерський облік є безперервним і суцільним документальним 
відображенням господарських процесів для управління і контролю за ними. 

Завданням бухгалтерського обліку є визначення фінансових результатів 
діяльності підприємства, тому що він, в основному, здійснює облік кругообігу 

господарських коштів у грошовому вираженні. 
Статистичний облік на відміну від оперативно-технічного і бухгалтерського, 

реєструє лише масові факти для узагальнення, аналізу їх у масі, а також виявляє 
взаємозв’язки й закономірності. Окремі факти для статистики не мають такого 

значення як в оперативно-технічному та бухгалтерському обліку. Певний факт у 
статистиці важливий як складова частина того чи іншого явища. Статистичний облік 

становить систему вивчення, узагальнення і контролю за масовими явищами, що 
мають загальнодержавний характер. 

В системі господарського обліку статистика відіграє провідну роль. Це означає, що 
систему оперативно-технічного і бухгалтерського обліку слід організувати так, щоб 
їх дані можна було використати не лише для потреб певного підприємства, а й для 

узагальнення в масштабах країни та окремих регіонів. 
Окремі види обліку доповнюють одне одного. Всі види обліку – оперативно-

технічний, бухгалтерський і статистичний – утворюють єдину систему господарського 
обліку. Єдність системи обліку забезпечується єдністю методології та організації 

обліку на всіх підприємствах, взаємною узгодженістю матеріалів окремих видів 
обліку, а також єдністю первинної облікової документації. 

Єдина система господарського обліку надає можливість всебічно вивчати стан і 



 

темпи розвитку національної економіки, міжгалузеві і міжрайонні зв’язки, 
забезпечувати керівні органи потрібною інформацією. 

ЗАВДАННЯ СТАТИСТИКИ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ 

Державну політику в галузі статистики спрямовано на ство- рення єдиної системи 
первинного обліку і статистики, на визначення змісту й характеру статистичної 

діяльності на всій території України. Основним змістом діяльності з організації 
статистики є ведення державної інформаційної системи для одержання вірогідної 

статистичної інформації про соціально-економічний розвиток України та її регіонів. 
Повноваження і функції органів державної статистики визначено Законом 

України «Про державну статистику в Україні» (1992 р.). Цей Закон регулює правові 
відносини в галузі статистики і ведення первинного обліку, визначає організацію та 

основні завдання державної статистики, порядок подання й використання 
статистичних даних, а також права, обов’язки і відповідальність органів державної 

статистики. 

Основним завданням державної статистики є збирання, розробка й узагальнення 
статистичної інформації про процеси, що відбуваються в економічному й 
соціальному житті України та її регіонів. Ці відомості подаються у встановлені 

строки до Верховної Ради, Адміністрації Президента, Кабінету Міністрів України, 
місцевих органів державної виконавчої влади, представницьких органів 

регіонального самоврядування, відповідних Рад народних депутатів та їх виконавчих 
органів, міністерств, відомств та інших керівних органів. Порядок подання 

статистичних даних визначається у формах державної звітності, затверджених 
органами державної статистики. 

Для того щоб дістати потрібні дані, статистичні органи організують і здійснюють 
статистичне спостереження за ходом виконання державних програм соціально-

економічного розвитку України, її регіонів і видів економічної діяльності; 
забезпечують збирання статистичної інформації, проведення перепису, одноразових 

обстежень, опитувань, вибіркових демографічних та інших обстежень. 
В умовах ринкової економіки велике значення має організація систематичного 

спостереження за процесами формування ринкових відносин і конкурентного 
клімату у виробництві та обігу. Потрібно організувати інформацію про розвиток 

нових форм власності та господарювання, підприємництва, малого й середнього 
бізнесу, становлення альтернативних державним структурам форм організації 
виробництва, зокрема із залученням іноземного капіталу. 

Важливу роль відіграє організація статистичного спостереження за формуванням 
ринкової інфраструктури, зокрема за процесами створення мережі банківсько-

кредитних організацій, торговельних, збутових та інших посередницьких організацій 
ринкового типу, біржових центрів, страхових, брокерських і аудиторських компаній, 

валютних бірж, аукціонів. 
Відповідно до курсу на розвиток ринкових відносин слід організувати 

статистичне вивчення питань економічної кон’юнктури. У неринковому 
господарстві статистики кон’юнктури практично не було, її заміняла оперативна 

інформація про перебіг виконання плану. Потрібно наново створювати статистику 
економічної кон’юнктури, звернувши особливу увагу на макроекономічну 

кон’юнктуру, темпи інфляції, банкрутство, безробіття та інші проблеми. 
Для контролю за ситуацією на ринку праці, аналізу і прогнозування попиту на 

робочу силу та її пропозиції потрібне аналітичне вивчення структури економіки й 



 

виробництва, інвестиційної політики та процесів науково-інноваційоного розвитку, 
формування трудових ресурсів, їх професійно-кваліфікаційного рівня, розподілу і 

руху робочої сили; зайнятості та економічної активності населення, складу 
незайнятого населення, професійної підготовки, підвищення кваліфікації та 

перепідготовки звільнених працівників і незайнятого населення. 

Важливим завданням державної статистики є всебічний аналіз статистичної 
інформації про процеси, що відбуваються в економічному й соціальному житті 

України та її регіонів. Органи державної статистики повинні аналізувати структурну 
перебудову економіки, формування її багатоукладності, технічне переоснащення 

виробництва, розвиток соціальної сфери, ринкові відносини, міжгалузеві, 
міжрегіональні та міждержавні зв’язки, еквівалентність обміну, формування ринку 

праці й товарного ринку, фінансовий стан, рівень життя населення, соціальний 
захист громадян, ефективність суспільного виробництва, тенденції зміни цін, 

тарифів, стан довкілля, виконання природоохоронних заходів тощо. 
Серед зазначених завдань одним з основних є організація спостереження, 

розробка і всебічний аналіз статистичної інформації про роздержавлення та 
приватизацію власності. Замість монопольної державної власності й однотипних 
виробничих відносин національна економіка перебудовується на різноманітні форми 

власності, відповідно до цього перебудовуються і форми організації виробництва. 
Суть перетворювальних процесів – у роздержавленні й приватизації матеріально-

технічних засобів виробництва і встановленні нових земельних відносин у 
сільському господарстві. У зв’язку з цим завданням статистики є також дослідження 

формування відносин власності, розвиток нових форм господарювання та видів 
підприємницької діяльності. При цьому, поряд із кількісним вимірюванням 

становлення багатоукладної економіки, слід значно розширити інформацію про 
якісні показники підприємств різних форм власності й господарювання, що дасть 

змогу проводити порівняльний аналіз ефективності їх діяльності. Статистичний 
аналіз повинен мати не інформаційний, а ініціативний, творчий характер, а його 

результати слід використовувати для вдосконалення економічного механізму 
господарювання. 

На сучасному етапі, коли в агропромисловому комплексі нагромаджено значний 
виробничий потенціал, інтенсивний розвиток виробництва помітно загострює 

екологічні проблеми. Використання мінеральних добрив і пестицидів впливає не 
лише на родючість ґрунтів і урожайність сільськогосподарських культур, а й на 

довкілля. Проте вартість додаткового врожаю, одержаного в результаті застосування 
мінеральних добрив, не завжди об’єктивно характеризує ефективність хімізації, бо 

при цьому не береться до уваги негативний вплив добрив на якість продукту 
харчування і навколишнє середовище. В деяких випадках будівництво 

зрошувальних систем призвело до масового засолення земель і їхнього вилучення із 
сільськогосподарського обігу. Лише всебічний статистичний аналіз масових даних 

дасть змогу оцінити окремі напрями інтенсифікації виробництва й конкретні 
агротехнічні заходи як за економічним, так і за екологічним ефектом. В умовах 

переходу до економічних методів управління особливі вимоги ставляться до якості 
статистичного аналізу. Переважною функцією аналізу тепер є визначення причин 

зміни ефективності господарської діяльності та виявлення резервів її зростання. 
Особливої актуальності набуває факторний аналіз ефективності виробництва як 

засіб виявлення причин відхилень фактичних результатів виробничої та комерційної 
діяльності від планових і нормативних показників. Поліпшення якості й підвищення 



 

оперативності статистичного аналізу тісно пов’язане із застосуванням сучасних 
ЕОМ для автоматизованого збирання, розробки та узагальнення статистичної 

інформації, потрібної для управління. Створення принципово нової науково 
обґрунтованої системи збирання, розробки, узагальнення й аналізу інформації дасть 

змогу запровадити в економічну практику сучасні методи аналізу і прогнозування 
розвитку соціально-економічних процесів. 

Важливим завданням державної статистики є забезпечення вірогідності та 
об’єктивності статистичної інформації, її адекватності соціально-економічним 

явищам і процесам. Тільки на підставі вірогідних даних можна дійти правильних 
висновків про соціально- економічний стан країни та її регіонів і приймати 

правильні управлінські рішення. 
Завданням органів статистики є розробка і впровадження статистичної 

методології, яка ґрунтується на результатах наукових до- сліджень, міжнародних 
стандартах і рекомендаціях, а також на забезпеченні доступності й відкритості 

зведених статистичних даних. 
 
 

 

 

Питання для закріплення знань: 

 

1. Дайте визначення поняттю «статистичні показники»? 

2. Що є предметом статистики? 

3. Перелічіть основні завдання статистики? 

4. Дайте визначення поняттю «статистика». 

5. Дайте визначення поняттю «система статистичних показників» ? 

6. Перелічіть функції статистики. 

7. Які основні задачі статистики на сучасному етапі? 

8. Які існують категорії статистики? 
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