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Шестерняк М.М. Статистика в Україні: основні етапи розвитку, стан, тенденції та перспективи. У 
статті досліджено основні засади формування статистики. Розглянуто проблемні питання теорії та практики 
державної статистики. Розкрито сутність основних етапів розвитку статистики як науки від давніх часів до 
сучасного стану національної статистики. Виокремлено, охарактеризовано 8 основних стадій формування 
та розвитку статистики, таких як стародавні часи; епоха Відродження; I етап «Державознавство»; II етап 
«Політична арифметика»; III етап «Статистико-математичний»; IV етап «Радянська статистика»; V етап 
«Всеукраїнська статистика»; VI етап «Шлях до європейської інтеграції». З’ясовано, що в сучасний період 
розвиток національної статистики в Україні характеризується її докорінною перебудовою та поступовим 
впровадженням європейських стандартів. Визначено, що метою Стратегії розвитку державної статистики 
України є абсолютне задоволення інформаційних проблем суспільства та відповідність національної статис-
тичної системи міжнародним стандартам.

Ключові слова: статистика, етапи розвитку статистики, європейська інтеграція, стратегія розвитку дер-
жавної статистики, міжнародні стандарти статистики.

Шестерняк М.М. Статистика в Украине: основные этапы развития, состояние, тенденции и пер-
спективы. В статье исследованы основные принципы формирования статистики. Рассмотрены проблемные 
вопросы теории и практики государственной статистики. Раскрыта сущность основных этапов развития 
статистики как науки от древних времен до современного состояния национальной статистики. Выделены, 
охарактеризованы 8 основных стадий формирования и развития статистики, таких как древние времена; 
эпоха Возрождения; I этап «Государствоведение»; II этап «Политическая арифметика»; III этап «Статисти-
ко-математический»; IV этап «Советская статистика»; V этап «Всеукраинская статистика»; VI этап «Путь 
к европейской интеграции». Выяснено, что в современный период развитие национальной статистики в 
Украине характеризуется ее коренной перестройкой и постепенным внедрением европейских стандартов. 
Определено, что целью Стратегии развития государственной статистики Украины является абсолютное 
удовлетворение информационных проблем общества и соответствие национальной статистической систе-
мы международным стандартам.

Ключевые слова: статистика, этапы развития статистики, европейская интеграция, стратегия развития 
государственной статистики, международные стандарты статистики.

Shesternyak Mariya. Statistics in Ukraine: main stages of development, status, trends and prospects. In 
the system of economic sciences, one of the fundamental is statistics. Statistics have a strong place in the training 
of economics professionals. Without the knowledge of statistics, it is impossible to be a highly skilled specialist 
in these fields. With the help of statistics, the user receives specific information and can give an objective assess-
ment of the state of the economy and social sphere. Practice shows that one of the main tasks of the development 
of national statistics of Ukraine is to bring the methodology and practice of organizing statistical observation in 
accordance with international standards. Therefore, for scientists it is important to study the problematic issues of 
the theory and practice of statistics, which are essential for the functioning of our country and European integration. 
The basic principles of statistics formation are investigated in the article. The problems of the theory and practice 
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of state statistics are considered. The essence of the main stages of the development of statistics as a science from 
ancient times to the present state of national statistics is revealed. 8 main stages of statistics formation and develop-
ment are distinguished and characterized, namely: Ancient times; The Renaissance; Stage I “State Studies”; Stage II 
“Political Arithmetic”; Stage III “Statistics and Mathematics”; Stage IV “Soviet Statistics”; Stage V “All-Ukrainian 
statistics”; Stage VI “The Road to European Integration”. It is established that the statistics give a clear and objec-
tive picture of the state of the economy and social sphere, satisfy the needs of the management system and other 
socio-economic actors in the quality and timely information. It is found that in the modern period the development 
of national statistics in Ukraine is characterized by its fundamental restructuring and gradual introduction of Euro-
pean standards. It is determined that the purpose of the Strategy for the development of national statistics of Ukraine 
is the absolute satisfaction of information problems of society and the compliance of the national statistical system 
with international standards. It is revealed that the rapid development of statistics at the international level poses 
requirements for the quality of personnel, so there is a need to carry out large-scale programs of de-qualification and 
training of European experience of specialists in the field of statistics. The proposed reforms and innovations for the 
development of the national statistics system of Ukraine are considered.

Key words: statistics, stages of statistics development, European integration, strategy for the development of 
national statistics, international statistics standards.

Постановка проблеми. Динамічний розвиток 
сучасної економіки зумовлює ретельне вивчення кож-
ної сфери. У системі економічних наук однією з фунда-
ментальних є статистика. Знання статистики стає дедалі 
важливішим. Статистика посідає вагоме місце в підго-
товці фахівців у галузях економіки, бухгалтерського 
обліку, фінансів та банківської діяльності. Як свід-
чить практика, без знання статистики неможливо бути 
висококваліфікованим спеціалістом цих галузей. За 
допомогою статистичних відомостей користувач отри-
мує конкретну інформацію й може надати об’єктивну 
оцінку стану економіки та соціальної сфери. Сучасні 
потреби системи управління вимагають оптимізації та 
реформування національної статистики, що не може 
залишатися поза увагою експертів. Одним з основних 
завдань розвитку державної статистики України є при-
ведення методології та практики організації статистич-
ного спостереження у відповідність до міжнародних 
стандартів, тому для науковців та фахівців важливим 
є дослідження проблемних питань теорії та практики 
статистики, які вкрай необхідні для функціонування 
нашої держави та європейської інтеграції.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Опра-
цювавши чималу кількість наукових праць та еконо-
мічних джерел, що розкривають основні засади фор-
мування статистики та проблемні питання державної 
статистики, ми переконались у тому, що є потреба 
детального дослідження й вивчення статистики. Це 
пов’язане з тим, що питання європейської інтеграції, 
реформування та сталого розвитку системи держав-
ної статистики України є малодослідженими. Водно-
час зазначимо, що проблемам теорії статистики та її 
міжнародним стандартам присвячено багато науко-
вих досліджень відомих учених та практиків, таких 
як В.Б. Захожай, В.С. Федорченко [1], Р.М. Моторин 
[2], А.З. Підгорний, О.Г. Милашко, О.П. Русєв [3], 
О.М. Гай [4], О.Г. Осауленко [5], а також зарубіжних 
науковців, зокрема П. фон дер Ліппе [6], Г. Конрінга, 
Г. Ахенваля, В. Петті, А. Кетле. Незважаючи на значні 
здобутки у дослідженнях цих фахівців, актуальними 
залишаються питання, пов’язані з розкриттям сутності 
основних етапів розвитку статистики як науки від дав-
ніх часів до сучасного стану національної статистики, 
що вкрай необхідно для ефективного функціонування 
та розвитку економіки України.

Формулювання завдання дослідження. Метою 
статті є поглиблення теоретичних засад та популяриза-
ція економічних знань щодо статистики, а також інфор-
мування наукового середовища про сучасний стан 
національної статистики. Досягнення визначеної мети 
передбачає реалізацію поставлених автором завдань, 
таких як опрацювання економічної літератури, що 
висвітлює формування наукових засад статистики; роз-
криття сутності основних етапів розвитку статистики; 
пропозиція щодо виокремлення нових етапів розви-
тку статистики («Радянська статистика», «Всеукраїн-
ська статистика», «Шлях до європейської інтеграції»); 
висвітлення мети та основних цілей Стратегії розвитку 
державної статистики України; дослідження сучасного 
стану національної статистики; визначення головного 
завдання розвитку національної статистики.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Одними з фундаментальних інформаційних ресур-
сів суспільства є статистичні відомості. Лише пред-
ставлені у формі кількісних статистичних показників 
масові явища соціально-економічного життя стають 
точно визначеними, тобто статистично вираженими. 
Це дає змогу дізнатися реальну інформацію про 
їхній якісний зміст у конкретних умовах місця й часу. 
В сучасний період ефективність управління державою 
залежить від якості та кількості інформації, що харак-
теризує стан і розвиток економіки країни та пов’язаних 
з нею соціальних процесів. Саме статистичні дані 
дають чітку й об’єктивну картину стану економіки 
та соціальної сфери, задовольняють потреби системи 
управління та інших соціально-економічних суб’єктів 
в якісній, повній, різноманітній та своєчасній інформа-
ції, зрештою, визначають місце та роль держави в між-
народних економічних відносинах [7, с. 111].

У довідковій літературі дефініцію «статистика» 
(англ. “statistic”, від лат. “status” – «стан») розгляда-
ють з трьох позицій: 1) кількісний облік чого-небудь; 
2) наука, що вивчає кількісний аспект масових суспіль-
них явищ і процесів у їх нерозривному зв’язку з якіс-
ним аспектом; 3) статистика математична, тобто розділ 
математики, що стосується математичних методів сис-
тематизації, оброблення та використання статистич-
них даних для наукових і практичних цілей [8, с. 576]. 
Окрім цього, статистику трактують як науку, що вивчає 
кількісну сторону масових явищ; кількісний облік 
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Таблиця 1
Основні етапи розвитку статистики

Етап розвитку Характеристика
Стародавні часи Історична довідка свідчить про те, що ще у Давньому Римі (435 р. до н. е.) кожні п’ять років 

здійснювався перепис населення. В Давньому Китаї (2300 р. до н. е.) робили перепис не тільки 
жителів, але й земель, ремесел та торгівлі. В Давньому Єгипті (2200 р. до н. е.) було введено 
поточний облік населення. У Європі в кінці IX ст. проводилися перші облікові операції, такі як 
інвентаризація королівських маєтків, облік жителів, придатних до військової служби. Першими 
та основними обліково-статистичними джерелами на Русі були літописи, в яких вже у IX – XI ст. 
згадується про збирання різноманітної інформації (дані про виникнення й розвиток міських 
поселень, наявність у них храмів, монастирів, житлових будівель тощо). Отже, виникнення 
статистики пов’язане зі створенням держави та зростаючими потребами людства, адже для 
ефективного управління країною потрібно було знати чималу кількість показників, зокрема 
чисельність і склад населення, кількість земель, стан торгівлі.

Епоха Відродження Історично зумовлений господарський облік виник і розвивався разом із господарською 
діяльністю. Так, у XV ст. з’являються перші друковані праці з правил ведення обліку, автором 
яких був францисканський монах і математик Лука Пачолі (1445–1517 рр.), відомий як засновник 
принципів сучасного бухгалтерського обліку. В епоху Відродження відбуваються зміни в розвитку 
обліку, адже виникає облік банкірів, торговців та ремісників. Накопичення масових даних, їх 
оброблення та узагальнення привели до виникнення багатьох фундаментальних наук (зокрема, 
математики та філософії), які у середині XVII ст. спричинили виникнення статистики як науки.

I етап 
«Державознавство» 
(«описовий» етап)

Статистика як наука розпочинає свій розвиток на першому етапі, такому як державознавство, 
в Німеччині у другій половині XVII ст. Державознавство неодноразово називають описовою 
школою статистики, тому цей етап ще має назву описового. Його засновником вважають 
німецького вченого Германа Конрінга (1606–1681 рр.), який розробив систему опису державного 
устрою. Г. Корінг вважав, що статистика є наукою, завданням якої є систематизований опис 
державних пам’яток. Статистика розглядається як наука про соціальні, правові та господарські 
аспекти держави. Його послідовником є німецький науковець Готфрід Ахенваль (1719–1772 рр.), 
який використав цю систему як основу нової навчальної дисципліни, яку назвав статистикою. 
Як відомо, термін «статистика» походить від латинського слова “status”, що означає «стан 
явищ». Основним змістом цієї дисципліни було вивчення політичного стану держави, її 
адміністративного устрою, територіальних особливостей тощо.

II етап «Політична 
арифметика»

Другий етап (математичний напрям) виникає в Англії та отримує назву політичної арифметики. 
Звернемо увагу на те, що цей етап постає майже одночасно з першим етапом, але форми їх 
виникнення та зміст різняться. Засновником політичної арифметики вважають англійського 
статистика й економіста Вільяма Петті (1623–1687 рр.). Саме він уперше для аналізу й 
характеристики таких явищ, як виробництво, споживання, торгівля, застосував чисельний 
метод, використавши числові дані. Його праці є першими взірцями аналізу економічної ситуації 
за допомогою наявної статистичної інформації. У «Політичній арифметиці» він доводить, що 
невелика країна з нечисленним населенням з огляду на своє положення, торгівлю та політику 
може бути еквівалентна за багатством країні зі значно більшими територіями.

III етап 
«Статистико-
математичний»

У XIX ст. суттєво зростає обсяг офіційної інформації, відповідно, кількісні характеристики 
поступово витісняють текстові описи. Подальший розвиток статистики потребує вдосконалення 
методів збирання, оброблення, узагальнення масових показників. З огляду на це наприкінці 
XIX ст. виникають національні статистичні служби, які періодично узагальнюють результати 
своєї роботи на міжнародних статистичних конгресах. Ініціатором таких конгресів стає 
відомий бельгійський вчений Адольф Кетле (1796–1874 рр.). Звернемо увагу на те, що саме А. 
Кетле вважають фундатором теорії статистики. Статистика разом з астрономією стає першою 
дисципліною, в якій міжнародна співпраця набуває організованої форми, оскільки необхідне 
порівняння інформації з інформацією, отриманою із-за кордону.

в економіці, суспільному житті, а також дані такого 
обліку [9, с. 625].

Важливим є розкриття сутності основних етапів 
розвитку статистики як науки від давніх часів до сучас-
ного стану національної статистики, які виокремлено 
та охарактеризовано в табл. 1.

Як видно з табл. 1, автором виокремлено 8 осно-
вних стадій формування та розвитку статистики (від 
стародавніх часів до сучасного стану національної 
статистики). Так, стародавні часи та епоха Відро-
дження – це дві початкові стадії, в яких, як свідчить 
історична довідка, доведено, що виникнення статис-
тики пов’язане зі створенням держави та зростаючими 

потребами людства. Пізніше накопичення масових 
даних привело до виникнення статистики як науки.

Наступними є загальновідомі три етапи розвитку 
статистики: I етап «Державознавство» («описовий» 
етап ); II етап «Політична арифметика»; III етап «Ста-
тистико-математичний» (табл. 1). Саме ці етапи певною 
мірою висвітлено в економічних джерелах та наукових 
працях вітчизняних і зарубіжних учених-економістів, 
а також практиків. Упродовж цих трьох етапів просте-
жено період від початку розвитку статистики як науки 
до виникнення національних статистичних служб.

Звернемо увагу на те, що, незважаючи на значні 
зміни, які принесло XX ст. (швидку індустріалізацію 



153

Випуск 4 (53) 2019

промисловості, революції, падіння великих імперій, 
політичні потрясіння, утворення нових незалежних 
держав, війни, утворення УНР, а згодом СРСР, зрештою, 
проголошення незалежності України), ми пропонуємо 
виокремити IV етап «Радянська статистика» та V етап 
«Всеукраїнська статистика», які вважаємо основними 
й найбільш важливими у цей період (табл. 1).

Розвиток IV етапу «Радянської статистики» харак-
теризується перебудовою всієї системи статистичного 
обліку на основі його централізації в масштабах кра-
їни, створення державних статистичних установ у цен-
трі й на місцях. При цьому її головними завданнями 
є здобуття й своєчасне надання державним органам 
достовірних даних про виконання державних планів та 
зростання показників галузей народного господарства. 
V етап «Всеукраїнська статистика» охоплює період 
після набуття Україною статусу незалежності. Цей 
етап розкриває проведення першого Всеукраїнського 
перепису населення (2001 р.), метою якого є одер-
жання об’єктивної інформації про докорінні зміни, які 
відбулися в соціально-економічному житті та устрої 
незалежної України, створення інформаційної бази 
демографічних та соціально-економічних даних щодо 
чисельності населення, його національного, мовного, 
сімейного складу, розподілу за віком, статтю, грома-

дянством, рівнем освіти, джерел засобів існування, 
професійної приналежності, становища у занятті, 
міграційної активності тощо.

На наш погляд, сучасний стан національної ста-
тистики визначає VI етап «Шлях до європейської інте-
грації» (табл. 1). Дослідження показують, що VI етап 
зумовлений інтеграцією країн Європи, концентрацією 
світового капіталу, безперервним процесом уніфікації 
міжнародних стандартів, ринковими реформами, Стра-
тегією економічного та соціального розвитку України, 
Стратегією розвитку державної статистики, зокрема 
Програмою «Реформа статистики».

Таким чином, як видно з табл. 1, автором запропо-
новано виокремити нові три етапи розвитку національ-
ної статистики, а саме IV етап «Радянська статистика», 
V етап «Всеукраїнська статистика», VI етап «Шлях до 
європейської інтеграції».

Постійні економічні реформи в Україні, що гостро 
зачіпають інтереси всіх людей, привертають увагу саме 
до статистики, оскільки одними з її основних завдань 
є оптимізація звітності, зведення об’єму інформації 
до сучасних потреб системи управління. Статистика є 
основою прийняття важливих рішень на різних рівнях 
економічної системи країни. Нині забезпечення надій-
ності та достовірності статистичної інформації є мож-

IV етап «Радянська 
статистика»

У радянські часи розвиток статистики характеризується перебудовою всієї системи статистичного 
обліку на основі його централізації в масштабах країни, створення державних статистичних 
установ у центрі й на місцях. Звернемо увагу нате, що у 1920 р. засноване Центральне Статистичне 
Управління України (ЦСУУ). Отже, виникає перший національний орган статистики, на який 
покладено функції спрямування, керування та здійснення статистичної діяльності на території 
країни. У 1930 р. у зв’язку з введенням п’ятирічок і посиленням централізації його функції 
перебрав Держплан СРСР. У 1941 р. ЦСУ СРСР відновлено, але воно підлягає Держплану. У 
1948 р. ЦСУ вилучено з Держплану й підпорядковано безпосередньо Раді Міністрів СРСР. 
Відновлене ЦСУ підлягало ЦСУ СРСР і не залежало від уряду УРСР. Проте вже у 1960 р. ЦСУ 
стає союзно-республіканською установою при Раді Міністрів УРСР, що керує справою обліку 
й статистики на території України. У 1987 р. ЦСУ Української РСР перетворене на Державний 
комітет Української РСР по статистиці. Збирання, оброблення й аналізування статистичної 
інформації по всій країні здійснювалися за єдиним планом та єдиними принципами органами 
державної статистики на чолі із ЦСУ при Раді Міністрів СРСР. Головне завдання радянської 
статистики полягало у здобутті та своєчасному наданні державним органам достовірних даних 
про виконання державних планів та зростання показників галузей народного господарства.

V етап 
«Всеукраїнська 
статистика»

На початку 90-х рр. внаслідок перебудови в Радянському Союзі Україна зуміла утворити 
незалежну державу. 24 серпня 1991 р. проголошено Акт незалежності України. З огляду на 
це у 2001 р. здійснено перший Всеукраїнський перепис населення. Дані перепису були вкрай 
необхідними для прогнозування соціально-економічного розвитку країни та управління ним, 
реалізації демографічної політики, бюджетного планування та інших цілей. Чинним національним 
органом статистики стала Державна служба статистики України (Держстат України, колишній 
Державний комітет статистики України, Держкомстат України), що є центральним органом 
виконавчої влади зі спеціальним статусом, діяльність якого спрямовується й координується 
Кабінетом Міністрів України.

VI етап «Шлях 
до європейської 
інтеграції» 
(сучасний стан 
національної 
статистики)

Як відомо, неодмінною умовою міжнародної інтеграції є ринкові реформи, які визначені 
Стратегією економічного та соціального розвитку України «Шляхом європейської інтеграції» на 
2004–2015 рр. Водночас для сталого розвитку системи державної статистики України створюють 
спеціальну Стратегію розвитку державної статистики на період до 2008 р. Метою цієї стратегії 
є абсолютне задоволення інформаційних проблем суспільства та відповідність національної 
статистичної системи міжнародним стандартам. У 2015 р. схвалено Стратегію сталого розвитку 
«Україна – 2020», яка передбачає реалізацію 62 реформ та програм розвитку держави, серед 
яких є програма «Реформа статистики». Отже, реформується Державна служба статистики 
України (скорочується штат, поетапно зменшується кількість обов’язкових статистичних звітів, 
які подають українські підприємства). Сьогодні актуальною є Програма розвитку державної 
статистики до 2023 р.

Джерело: складено автором на основі джерел [1; 2; 3; 4; 7; 10; 11; 13; 15]

Закінчення табл. 1
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ливим через підвищення наукового рівня статистичної 
методології, наближення її до методології та стандар-
тів світової статистичної практики, вдосконалення 
системи показників, прийомів та методів збирання, 
оброблення, зберігання й аналізування статистичних 
відомостей [7, с. 111].

Статистична інформація щодо економічного та 
соціального становища України на національному 
й регіональному рівнях необхідна для формування 
громадянського суспільства, забезпечення можли-
вості участі широких верств населення в обговоренні 
актуальних питань сьогодення та завдань щодо май-
бутнього розвитку країни, подальшої демократизації 
державного управління та прийняття виважених раці-
ональних рішень у соціальній сфері та бізнес-секторі 
економіки, що є необхідною передумовою міжнарод-
ної інтеграції [4, с. 96].

Звернемо увагу на те, що необхідною умовою 
міжнародної інтеграції стають запропоновані рин-
кові реформи, визначені Стратегією економічного та 
соціального розвитку України «Шляхом європейської 
інтеграції» на 2004–2015 рр. [10]. Відповідно, для ста-
лого розвитку системи державної статистики України 
створюють спеціальну Стратегію розвитку держав-
ної статистики на період до 2008 р. [11]. Метою цієї 
Стратегії є абсолютне задоволення інформаційних 
проблем суспільства та відповідність національної 
статистичної системи міжнародним стандартам. До 
основних цілей стратегії належать удосконалення вза-
ємодії органів державної статистики з користувачами 
статистичної інформації шляхом підвищення рівня 
доступності та зрозумілості статистичних даних і 
методології їх складання; встановлення партнерських 
взаємовідносин органів державної статистики з рес-
пондентами, підвищення їх довіри, заохочення до 
участі у державних статистичних спостереженнях, а 
також чимале залучення адміністративних та інших 
даних під час проведення державних статистичних 
спостережень; координація дій органів, уповноваже-
них на здійснення державної статистичної діяльності, 
вдосконалення взаємодії їх інформаційних систем 
та методів зіставлення й узгодження статистичних 
даних, отриманих з різних джерел, а також забезпе-
чення універсального використання класифікацій, 
реєстрів та баз даних в рамках державної статистики; 
адаптація нормативно-правової бази у галузі статис-
тики до вимог ЄС та розвиток статистичної інфра-
структури; модернізація інформаційних та комуніка-
ційних технологій збирання, оброблення, збереження 
та поширення статистичних даних, розвиток про-
грамно-технічної інфраструктури інформаційної сис-
теми органів державної статистики; вдосконалення 
організаційної структури й системи управління орга-
нів державної статистики [12].

Звернемо увагу на те, що стрімкий розвиток ста-
тистики на міжнародному рівні висуває вимоги до 
якості кадрів. Через те, що багато вітчизняних фахів-
ців у цій галузі навчалися ще за старими методиками, 
є прогалини у знанні мов Ради Європи, без яких 
неможливо вивчати передовий досвід країн-партнерів 
у розвитку статистики. Як наслідок, виникає необхід-
ність виконання масштабних програм перекваліфі-
кації та навчання європейського досвіду фахівців у 
сфері статистики.

Стратегія розвитку державної статистики Укра-
їни обумовлює необхідність продовження реформ у 
статистичній системі, підвищення якості оцінювання 
розвитку економіки та соціальної сфери, повного 
задоволення інформаційних потреб суспільства, реа-
лізації євроінтеграційного розвитку. Реформування 
системи державної статистики відповідно до норма-
тивних документів ЄС та міжнародних стандартів є 
надзвичайно важливим та актуальним завданням. Так, 
створення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС 
сприяє поступовій інтеграції економіки України до 
внутрішнього ринку ЄС та її виходу на провідні пози-
ції світу [7, с. 112].

Як відомо, офіційне відкриття переговорного про-
цесу щодо створення зони вільної торгівлі між Украї-
ною та ЄС відбулось 18 лютого 2008 р. у м. Києві під 
головуванням Президента України та Комісара Євро-
пейської Комісії з питань торгівлі. За кілька років, а 
саме 19 липня 2012 р., у м. Брюсселі відбулось пара-
фування Угоди про асоціацію між Україною та ЄС 
щодо положень зі створення зони вільної торгівлі [13]. 
Таким чином, завершився переговорний процес, який 
тривав більше чотирьох років.

Підписання Угоди про асоціацію між Україною та 
ЄС відбувалося в два етапи. 21 березня 2014 р. під час 
позачергового саміту «Україна – ЄС» було підписано 
політичну частину Угоди та Заключний акт саміту. 
27 червня 2014 р. під час засідання Ради ЄС було під-
писано економічну частину Угоди. 16 вересня 2014 р. 
Верховна Рада України та Європейський Парламент 
синхронно ратифікували Угоду про асоціацію між 
Україною та ЄС [14].

Водночас реформи в Україні не припиняються. 
Так, Указом Президента України від 12 січня 2015 р. 
№ 5/2015 схвалена Стратегія сталого розвитку «Укра-
їна – 2020», яка передбачає реалізацію 62 реформ та 
програм розвитку держави [15]. Серед них є програма 
«Реформа статистики».

У листопаді 2015 р. Кабінет Міністрів України 
схвалив та запропонував Верховній Раді законопроект, 
що реформує Державну службу статистики України. 
Затверджений проект передбачає скорочення штату 
Державної служби статистики на 20% та поетапне 
зменшення кількості обов’язкових статистичних зві-
тів, які подають українські підприємства [16]. Як 
відомо, Державна служба статистики України є упо-
вноваженим центральним органом виконавчої влади 
у галузі статистики. Серед завдань відомства слід 
назвати затвердження статистичної методології та 
звітно-статистичної інформації, формування інфор-
маційної бази для прогнозування та аналізування тен-
денцій соціально-економічного розвитку, складання 
національних рахунків.

Згідно з даними Державної служби статистики 
України [13] у 2018 р. проведено 104 державних ста-
тистичних спостереження, за результатами яких органи 
державної статистики підготували 530 статистичних 
збірників, 5 412 статистичних бюлетенів, 1 115 допові-
дей, 7 527 експрес-випусків та іншу статистичну інфор-
мацію щодо економічної, соціальної, демографічної та 
екологічної ситуації в Україні та її регіонах. При цьому 
органи державної статистики діють за національними 
принципами діяльності, гармонізованими з Кодексом 
діяльності європейської статистики.
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Проведені нами розвідки показують, що запропоно-
вані реформи та нововведення отримали як схвалення, 
так і критичну оцінку ініціатив та викликали жваві 
дискусії в наукових та експертних колах. Водночас 
комплексне реформування національної системи орга-
нів державної статистики та її адаптація до статистич-
них стандартів ЄС є головними завданнями розвитку 
статистики в Україні.

Сьогодні актуальною є Програма розвитку держав-
ної статистики до 2023 р., розроблена відповідно до 
вимог статті 15 Закону України «Про державну статис-
тику» [13]. Ця Програма визначає стратегічні напрями 
та перспективні завдання, спрямовані на забезпечення 
постійного підвищення якості статистичної інформа-
ції, містить очікувані результати їх реалізації, є шос-
тою довгостроковою програмою з часу набуття Украї-
ною незалежності.

Щоби забезпечити довіру до офіційної статис-
тики України, потрібно на належному рівні надавати 
широкому колу користувачів актуальну, достовірну, 
об’єктивну, якісну та оперативну інформацію про 
стан економіки та соціальної сфери. Також необ-
хідно мати розвинену інформаційно-обчислювальну 
систему, використовувати не тільки відомі у світі та 
добре відпрацьовані комп’ютерні системи (“SAS”, 
“SPSS”, “Statistica”, “Statgraphics (STSC)” тощо) 
та веб-інструменти (“Many Eyas”, “Visualizing.
org”, “ChartsBin”, “Google Chart Tools” тощо), але й 
новітні технічні та програмні засоби, сучасні інфор-
маційні й комунікаційні технології та методи обро-
блення, що дасть змогу підвищити ефективність та 
якість автоматизованого оброблення статистичної 
інформації [7, с. 114].

Державна служба статистики України запрова-
джує роботу нового сервісу для електронного звіту-
вання, а саме безкоштовне програмне забезпечення 
«Кабінет респондента», доступ до якого відкрито з 
1 лютого 2019 р. [13]. Це дає змогу респондентам в 
онлайн-режимі звітувати за формами державної ста-
тистичної звітності. Користувачам для реєстрації та 
роботи в цьому сервісі необхідно мати електронний 
підпис із двома сертифікатами, а саме для підписання 
та шифрування.

Проведені автором наукові розвідки спричинили 
розуміння того, що саме реформування є найбільш 
актуальним трендом державної політики України в 
усіх соціально-економічних сферах [7, с. 114]. При 
цьому статистичні дослідження тих чи інших соці-
ально-економічних процесів та явищ мають проводи-
тися за єдиною узгодженою світовою методологією, 
тому основним завданням розвитку національної ста-
тистики є приведення її методології та практики орга-
нізації статистичного спостереження у відповідність 
до міжнародних стандартів.

Як відомо, розбіжності між системами обліку й 
статистики, що використовуються в окремих країнах 
світу, створюють труднощі для розвитку зовнішньое-
кономічних зв’язків країн та їх співпраці з міжнарод-
ними організаціями, інтеграції в міжнародне співро-
бітництво. Міжнародні стандарти у статистиці – це 

комплекс рекомендацій провідних міжнародних орга-
нізацій в галузі статистики, що забезпечують методо-
логію їхнього системного опису в умовах ринкової еко-
номіки. Україна поступово впроваджує в повсякденну 
практику програми вдосконалення вітчизняної статис-
тики, щоби посилити необхідність апроксимації діючої 
статистичної методології до міжнародних стандартів. 
Головне завдання цих міжнародних стандартів полягає 
у забезпеченні однакової побудови національних сис-
тем статистичної інформації, зіставленні показників 
за їх змістом та методологією розрахунку, сприяння 
порівняльному аналізу розвитку країн у зіставленні з 
регіональними та світовими явищами, тому так важ-
ливо дотримуватися цих міжнародних стандартів 
під час публікації даних у статистичних щорічниках, 
довідниках, бюлетенях, аналітичних доповідях тощо.

Як показує практика, розвиток національної ста-
тистики характеризується її докорінною перебудовою. 
Україна поступово впроваджує європейські стандарти 
життя, прагне максимально вдосконалити оброблення 
інформації, впроваджує сучасні статистичні методи 
аналізу, створює автоматизовані банки даних, щоби 
досягнути поставленої мети та вийти на провідні 
позиції світу.

Висновки. Отже, на основі проведених досліджень 
основних етапів розвитку статистики та аналізу сучас-
ного стану національної статистики можна зробити 
такі висновки.

1) Результати проведених досліджень дають під-
ставу виокремити 8 основних стадій формування та 
розвитку національної статистики, таких як стародавні 
часи; епоха Відродження; I етап «Державознавство»; 
II етап «Політична арифметика»; III етап «Статистико-
математичний»; IV етап «Радянська статистика»; V 
етап «Всеукраїнська статистика»; VI етап «Шлях до 
європейської інтеграції».

2) В сучасних умовах господарювання розвиток 
національної статистики характеризується її докорін-
ною перебудовою та поступовим впровадженням євро-
пейських стандартів. Шляхами розвитку національної 
статистики передусім є модернізація державної ста-
тистики, що передбачає такі основні завдання, як імп-
лементація міжнародних стандартів; перехід до про-
цесно орієнтованої системи створення статистичної 
інформації та використання новітніх інформаційних 
технологій.

3) Існує потреба у суттєвих змінах щодо створення 
статистичної інформації, її методологічного забез-
печення та організації. Це пов’язане насамперед із 
тим, що Україна підписала Угоду про асоціацію, якою 
зобов’язалася привести державну статистику до вимог 
та стандартів ЄС.

Перспективи подальших розвідок у цьому напрямі 
пов’язані з формуванням рекомендацій методичного 
характеру щодо приведення національних статистич-
них досліджень соціально-економічних процесів та 
явищ у відповідність до єдиної узгодженої світової 
методології, що дасть змогу на практиці посилити 
апроксимацію чинної статистичної методології до між-
народних стандартів.
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