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Вивчення нового матеріалу: 
 

МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ  

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ СТАТИСТИКИ 

Система показників соціально-економічної статистики – це сукупність 
взаємопов’язаних, побудованих у логічній послідовності показників, які об’єктивно 

відображають закономірності суспільного виробництва, умови функціонування його 
елементів, результати розвитку національної економіки на макро- (країна, регіон) і 

мікрорівні (підприємство, домогосподарство, сім’я) та вплив цих результатів на 
рівень життя населення. Воно охоплює показники чисельності та руху населення, 

наявності економічних (інституційних) одиниць, ресурсів, виробництва, розподілу та 
перерозподілу доходів, використання матеріальних благ, фінансової діяльності, 

якості життя населення. 
Інтеграція України у світову економічну систему передбачає перехід до 

міжнародних стандартів у галузі обліку та статистики, зокрема до сучасних 

міжнародних статистичних класифікацій, що віддзеркалюють організацію економіки 
за ринковими принципами. Статистичні класифікації – це систематизований 

розподіл сукупності об’єктів на однорідні категорії (класи) за ознаками, що є 
предметом вивчення. Створюються вони, як правило, за якісною ознакою і являють 

собою систему символічних кодів, що використовується у повідомленнях про 
відповідні процеси та явища задля їх статистичного викладу. Статистичні 

класифікації поділяють на між- 
народні, багатонаціональні та національні. 

Класифікатор – це систематизований перелік об’єктів (продукції, країн, валют 

тощо), кожному з яких надано певний код. На відміну від класифікації, де один і той 
же код має багато об’єктів, у класифікаторі кожний об’єкт має свій певний код. 

Національні статистичні класифікації та класифікатори України 

розробляються згідно з Указом Президента України про перехід країни на 

міжнародні стандарти в галузі обліку та статистики, постановою Кабінету Міністрів 
України «Про концепцію побудови національної статистики» та Державною 

програмою переходу на міжнародну систему обліку і статистики. Згідно з чинним 
порядком прийняття класифікацій і класифікаторів до виконання, вони мають бути 

затверджені наказом Держстандарту України. 



 

Нині в Україні затверджені і діють: Класифікація форм власності (КФВ); 
Класифікація організаційно-правових форм господарювання (КОПФГ); Класифікація 

професій (КП); Класифікатор нормативних документів (КНД); Український 
класифікатор відходів (УКВ); Класифікатор валют (КВ); Класифікатор держав світу 

(КДС); Класифікатор корисних копалин та підземних вод (КККПВ); Класифікація 
видів економічної діяльності (КВЕД); Державний класифікатор управлінської 
документації (ДКУД); Класифікатор системи позначень одиниць вимірювання та 

обліку (КСПОВО); Класифікація послуг зовнішньоекономічної діяльності (КПЗЕД); 
Класифікація основних фондів (КОФ); Класифікатор об’єктів адміністративно-

територіального устрою України (КОАТУ); Класифікація видів науково-технічної 
діяльності (КВНТД); Державний класифікатор продукції та послуг (ДКПП); 

Українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТЗЕД); 
Центральна статистична класифікація продукції (ЦСКП); Номенклатура продукції 

промисловості (НПП); Номенклатура продукції будівництва (НПБ). 
Національні статистичні класифікації гармонізовані (узгоджені 

методологічно і за кодами) з відповідними міжнародними та європейськими 
класифікаціями. 

Центральною є Класифікація видів економічної діяльності (КВЕД), яку 
створено з повним дотриманням методології Статистичної класифікації економічної 

діяльності у Європейському Союзі (NАСЕ, Rеv.1). Основним методологічним 
принципом побудови КВЕД є поділ підприємств, організацій і установ за видами 

економічної діяльності – за ознакою видобувних, обробних та з надання послуг. 
Згідно з міжнародними стандартами, підприємствами видобув- них видів є 

сільське господарство, мисливство й лісове господарство, 
рибне господарство та власна добувна промисловість. 

До обробних зараховують підприємства обробної промисловості та виробництва 
електроенергії, газу (дистиляцією вугілля, з відходів брухту) та води. 

Підприємства решти видів діяльності – торгівлі, науки, освіти, охорони здоров’я, 
державного управління і т. п. – вважаються таки- ми, що надають послуги. 

Будівництво перебуває на межі між обробними видами діяльності та видами 

діяльності з надання послуг, і його підприємства умовно зараховані до таких, що 
надають послуги. 

Впровадження і використання методологічних принципів побудови 
національних статистичних класифікацій згідно з міжнародними стандартами 

забезпечує: 
−  можливість зіставлення національної статистичної інформації з міжнародною; 

− проведення статистичних обстежень економічної діяльності та продукції на 
макро- і мікрорівнях; 

− складання міжгалузевого балансу виробництва та розподілу товарів і послуг 
відповідно до системи національних рахунків. 

Система національних рахунків (СНР) – це система взаємо- пов’язаних 
статистичних показників, яка побудована у вигляді певного набору рахунків і 
таблиць з метою відтворення повної картини економічної діяльності держави. СНР 

характеризує основні явища економічного життя: виробництво, дохід, 

споживання, нагромадження, багатство – і розглядає економіку як єдине ціле, не 

розрізняючи виробництво матеріальних благ і надання послуг. 
Система національних рахунків розроблена спільно ООН, МВФ, Світовим банком 

та Євростатом і прийнята у 1993 р. (СНР-93). Вона використовується для опису й 



 

аналізу процесів ринкової економіки на макрорівні більш ніж у 150 країнах світу. Її 
суть зводиться до формування узагальнюючих показників розвитку економіки на 

різних стадіях процесу суспільного відтворення і взаємному узгодженні цих 
показників між собою. Кожній стадії відтворення відповідає спеціальний рахунок 

або група рахунків. Це дає змогу простежити рух вартості вироблених товарів та 
послуг, а також доданої вартості від виробництва до використання. 

Основою СНР є певні категорії, які охоплюють різноманітні економічні об’єкти 

та явища: інституційні одиниці та сектори; операції та інші потоки; активи і 
зобов’язання; види діяльності, продукти. 

Інституційні одиниці – це фізичні та юридичні особи або їх групи (домашні 
господарства), які можуть володіти активами і брати на себе зобов’язання. 

Інституційна одиниця вважається резидентом в економіці країни, якщо вона має на її 
території центр економічної зацікавленості, тобто якщо вона займається або 

збирається займатися будь-якими видами економічної діяльності. За своїми 
головними функціями інституційні одиниці групуються в сектори. 

Сектором вважається сукупність інституційних одиниць, які мають однакову або 
подібну мету й функції економічної діяльності. 

Сектор нефінансових корпорацій охоплює підприємства, які займаються 
ринковим виробництвом товарів і послуг нефінансового характеру для продажу за 

цінами, що покривають витрати виробництва і дають прибуток. 
Сектор фінансових корпорацій складають установи, які спеціалізуються на 

фінансово-посередницькій діяльності (банки, страхові установи тощо). 
Сектор державного управління охоплює центральні та місцеві органи 

управління, некомерційні бюджетні організації, державні цільові та позабюджетні 
фонди. 

Сектор домашніх господарств об’єднує фізичних осіб, які виступають з 
пропозицією робочої сили, забезпечують кінцеве споживання і виконують 

підприємницьку функцію: виробництво товарів на ринок, а також нефінансових 
послуг. 

Сектор некомерційних установ – це юридичні особи, які виробляють неринкові 

послуги для домашніх господарств (забезпечення політичних, релігійних і 
професійних інтересів), основними ресурсами для цих установ є добровільні внески 

домашніх господарств. Операції – це дії, що виконуються за спільною згодою між 
двома інституційними одиницями. Моментом здійснення операції вважається 

момент виникнення зобов’язання (при зміні юридичного володіння активами), а не 
момент проведення розрахунку. 

Операції з товарами та послугами характеризують походження (внутрішня 
продукція або імпорт) і використання (проміжне споживання, кінцеве споживання, 

капіталоутворення, експорт) товарів та послуг. 
Операції з розподілу характеризують операції, за допомогою яких додана 

вартість, створена у процесі виробництва, розподіляється між робочою силою, 
капіталом і урядом, та операції, пов’язані з перерозподілом доходу і багатства. 

Операції з фінансовими інструментами належать до чисто- го придбання 
фінансових активів або до чистого сальдо взятих зобов’язань за кожним видом 

фінансового інструменту. Вони зумовлюють появу економічних потоків (заробітна 
плата, податки, приріст основного капіталу) та забезпечують створення, 

перетворення, об- мін, трансферт (добровільну передачу) або ліквідацію економічної 
вартості, а також породжують зміни в обсязі, складі або вартості активів чи 



 

зобов’язань інституційних одиниць. 

Інші проведення за рахунками нагромадження охоплюють операції та 
економічні потоки, які змінюють кількість або вартість активів і зобов’язань. Вони 
охоплюють споживання основного капіталу, відкриття чи вичерпання корисних 

копалин, передачу природних активів для вчинення економічних дій. 
Активи – ресурси, контрольовані інституційними одиницями в результаті 

минулих подій, використання яких, як очікується, призведе до надходження 
економічних вигод у майбутньому. 

Зобов’язання – заборгованість, яка виникла внаслідок минулих подій і погашення 
якої в майбутньому, як очікується, призведе до зменшення ресурсів, що втілюють в 
собі економічні вигоди. 

Активи і зобов’язання є компонентами балансів усієї економіки, інституційних 
секторів і одиниць, які відображаються у балансових відомостях. Баланс показує 

наявність активів і зобов’язань у поточ- них цінах, які є на визначену дату за кожною 
одиницею, сектором або економікою в цілому. 

У системі національних рахунків функціонують: 
• продукти – результати праці, що мають матеріально- уречевлену форму; 
• послуги – результати діяльності, які задовольняють особисті, колективні та 

громадські потреби, що не втілюються у продуктах. Їх поділяють на 
матеріальні і нематеріальні. Матеріальні (виробничі) послуги мають 

матеріальний предмет праці (ремонт і техобслуговування автотранспортних 
засобів, ремонт аудіо- і відеоапаратури, послуги ательє з ремонту та 

переробленню одягу, послуги пунктів прокату тощо). Нематеріальні 
(невиробничі) послуги не мають матеріального предмета праці (результати 

діяльності медичних установ, закладів освіти, житлово-комунальні послуги 
тощо); 

• товари – продукти й послуги, призначені для продажу на ринку; 
• нетоварні послуги – послуги державних закладів і суспільних організацій, 

призначені для поточного споживання; 
трансферти (поточні і капітальні) – перерозподілені потоки доходів, які 

становлять однобічні безвідплатні передачі доходів у грошовій та натуральній формі, 

здійснювані з метою перерозподілу доходів. 

Ринкові товари та послуги призначені для продажу за цінами, що покривають 

витрати виробництва і забезпечують одержання прибутку. 
Неринкові товари та послуги надаються органами державного управління і 

некомерційними організаціями для задоволення індивідуальних потреб населення і 
колективних потреб суспільства. 

Національні рахунки – це набір взаємопов’язаних балансових таблиць, показники 
яких характеризують певні аспекти економічного життя. Кожний рахунок становить 

баланс, що будується за принципом подвійного запису (аналогічно до 
бухгалтерських рахунків), тобто кожна операція реєструється двічі: один раз у 

ресурсах, другий – у використанні. 
Рахунок товарів і послуг характеризує ресурси (внутрішнє виробництво та 

імпорт) і використання (проміжне та кінцеве споживання, нагромадження основних 
фондів, приріст запасів матеріальних обігових засобів, експорт) товарів і послуг. 

Рахунок виробництва відображає операції, що стосуються процесу виробництва. 
Тут наводяться дані про випуск товарів і послуг, вартість проміжного споживання, 

валову та чисту додану вартість. За даними рахунку виробництва визначається 



 

вартість валового внутрішнього продукту, який у СНР є основним 
макроекономічним показником розвитку економіки і становить кінцевий результат 

виробничої діяльності інституційних одиниць. 
Рахунок утворення доходу характеризує розподільні операції, безпосередньо 

пов’язані з процесом виробництва. 
Підсумки операцій у лівій і правій частинах рахунку врівноважуються за 

допомогою балансуючої статті, яка є ресурсною статтею наступного рахунку. 

Балансуюча стаття рахунку забезпечує баланс (рівність) його лівої та правої 
частин і розраховується як різниця між обсягом ресурсів і їх використанням. Тобто, 

балансуюча стаття по- переднього рахунку, відображена в розділі «Використання», є 
вихідним показником розділу «Ресурси наступного рахунку». Цим досягається 

узгодженість рахунків між собою і утворення системи національних рахунків. 
Тут відображається первинний розподіл валового внутрішнього продукту на 

оплату трудової діяльності, податки на виробництво та імпорт, споживання основних 
фондів і прибуток економіки. 

Рахунок розподілу первинних доходів відображає розподіл і пере- розподіл 
доходів країни на рівні національної економіки з урахуванням відносин з іншими 

країнами. У ресурсній частині цього рахунку наводять доходи від виробничої 
діяльності (валовий дохід економіки, компенсація за трудову діяльність, податки на 

виробництво та імпорт), а також доходи, одержані в результаті перерозподільних 
операцій (доходи від власності, поточні трансферти). У використанні показують 

субсидії, а також передачу доходів від власності та поточних трансфертів іншим 
країнам. 

Балансуючою статтею рахунку розподілу первинних доходів є валовий 
національний дохід (сальдо первинних доходів), який визначають як різницю між 

одержаними доходами (разом ресурсів) і переданими доходами, показаними у 
використанні (субсидії, доходи від власності й поточні трансфертні передачі). 

Рахунок вторинного розподілу доходів – характеризує перерозподіл доходів 
через поточні трансфертні операції, результатом якого є наявний дохід, що може 

використовуватися на споживання або на заощадження. Поточні трансфертні 

операції – це однобічні перерозподільні потоки доходів, які не викликають потоків 

доходів у зворотному напрямі (сплата податків до бюджету, надходження субсидій), 
а тому вони не пов’язані з утворенням первинних доходів. Ресурсами рахунку 
вторинного розподілу доходів є балансова стаття «первинні доходи» рахунку 

розподілу первинних доходів, а також усі види одержаних трансфертів, податки на 
дохід, власність, внески і виплати допомоги соціального характеру. У використанні 

показують ті самі види трансфертів, але сплачувані. 
Рахунок використання наявного доходу – показує розподіл наявного доходу на 

кінцеве споживання і заощадження. Кінцеве національне споживання – це вартість 
продуктів і послуг, які використовують безпосередньо для задоволення потреб 

людей – як індивідуальних, так і колективних. Воно охоплює витрати на кінцеве 
споживання домашніх господарств, державних установ і громадських організацій, 

що обслуговують домашні господарства. 
У ресурсах рахунку наводиться валовий наявний дохід, що перебуває в 

розпорядженні суспільства, у використанні – витрати на кінцеве споживання 
домашніх господарств, державних установ і громадських організацій, що 

обслуговують домашні господарства і валові національні заощадження. 
 



 

ЗАВДАННЯ СТАТИСТИКИ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ 

Державну політику в галузі статистики спрямовано на створення 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 досліджень, міжнародних 
стандартах і рекомендаціях, а також на забезпеченні доступності й відкритості 

зведених статистичних даних. 
 

 

Питання для закріплення знань: 

 

1. Що таке статистичні класифікації і класифікатори? 

2. Назвіть основні національні статистичні класифікації України. 

3. Що таке інституційні одиниці? 

4. Дайте визначення активів і пасивів. 

5. Назвіть основні національні рахунки. 

6. Які завдання статистики в умовах ринкової економіки 
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