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АНОТАЦІЯ
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відповідності національної статистичної системи прийнятим 
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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены общие принципы формирования 

официальной статистической методологии. Исследовано со-
временное состояние и направления развития нормативной 
базы официальной статистической методологии Украины. 
Проведена сравнительная характеристика международных 
классификаций и стандартов. Установлена степень соответ-
ствия национальной статистической системы принятым меж-
дународным и европейским стандартам. Изучены проблемы 
и тенденции развития статистической методологии Украины.

Ключевые слова: официальная статистическая методо-
логия, Государственная служба статистики Украины, система 
национальных счетов, статистическая информация, междуна-
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ANNOTATION
The article deals with the general principles of the formation of 

official statistical methodology. The present state and directions of 
development of normative base of official statistical methodology of 
Ukraine are researched. The comparative characteristic of internation-
al classifications and standards is conducted. The degree of conformi-
ty of the national statistical system with the accepted international and 
European standards is established. The problems and tendencies of 
development of statistical methodology of Ukraine are studied.

Keywords: official statistical methodology, the State Statistics 
Service of Ukraine, the system of national accounts, statistical in-
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Постановка проблеми. У сучасному світі 
підвищення якості, доступності, ефективності 
інформації, її неперервний та інноваційний 
характер роблять систему статистики важли-
вим фактором забезпечення економічного зрос-
тання. Сьогодні на всіх рівнях стверджуються 
постулати про цінність інформації, кадрів, інте-
лектуалізму, оскільки, за прогнозами багатьох 
провідних учених, нове століття буде насампе-
ред віком інформації. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблеми статистичної методології знайшли 
відображення в роботах вітчизняних та зару-
біжних дослідників, таких як Ян Біфуглієн, 
Габріель Гамез, Пітер Хакль, Клаудія Юнкер, 
Броніслава Каміскьєне, Курт Васс, О.Г. Осау-
ленко, О.О. Васєчко та ін. 

В умовах глобалізації відбувається розширен-
ням сфер використання міжнародної статистич-
ної інформації, виникає необхідність системної 
організації офіційної статистики від національ-
ного до світового рівнів, вивчення ступеня від-
повідності національної статистичної системи 
прийнятим міжнародним і європейським стан-
дартам, які включають фундаментальні прин-
ципи офіційної статистики. Необхідно виявити 
на основі комплексного економіко-статистич-
ного аналізу сучасний стан, проблеми і тенден-
ції розвитку статистичної методології України.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Наявна тривалий час в 
Україні статистична методологія багато в чому 
відрізнялася від прийнятої у світовій практиці. 
Як наслідок, коло порівнянних показників було 
різко обмеженим, що ускладнювало об’єктивну 
оцінку рівня нашого соціально-економічного і 
науково-технічного розвитку порівняно з пере-
довими капіталістичними країнами. Хоча зараз 
уже введений показник валового національного 
продукту, проводиться двостороннє зіставлення 
показників, проте попереду ще величезна робота 
з відпрацювання методології більш широких 
міжнародних зіставлень.

Необхідно привести систему показників у 
відповідність із прийнятими в міжнародній 
практиці підходами і стандартами, що дозво-
лить здійснювати прямі міжнародні зістав-
лення. Йдеться про широке застосування в 
макроекономічних розрахунках системи націо-
нальних рахунків (СНР), що вимагає докорін-
ної зміни всієї системи бухгалтерського обліку.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
На сучасному етапі в Україні існує нормативна 
база, яка визначає всі параметри розроблення, 
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збирання та розповсюдження статистичної 
методології. При цьому офіційна статистична 
методологія повинна бути науково обумовлена, 
відкрита і доступна, відповідати міжнародними 
стандартами і рекомендаціям.

Одним із найважливіших напрямів удо-
сконалення статистики України, що дозволяє 
вирішити проблему інтеграції статистики в 
загальнонаціональну і міжнародну статистичну 
систему, є використання міжнародних класифі-
кацій і стандартів як інструменту, що забезпе-
чує формування актуальної, достовірної і порів-
нянної інформаційної системи статистичних 
показників економіки.

У Законі «Про державну статистику» (статті 
1) визначено, що державна статистика – це «цен-
тралізована система збирання, опрацювання, 
аналізу, поширення, збереження, захисту та 
використання статистичної інформації» [1]. 

Зрозуміло, що від якості статистичної інфор-
мації залежать результати подальшого дослі-
дження. Тому вона має відповідати певним 
вимогам. Перша – це вірогідність даних, тобто 
їх відповідність реальному стану. На жаль, ця 
вимога іноді не додержується як на мікро-, так 
і на макрорівні. Прикладом можуть бути мате-
ріали перепису населення на території Укра-
їни, який відбувся лише один раз – 5 грудня 
2001 року, мав бути проведений другий (у 
2010 році), а третій – у 2020 році. На мікро-
рівні типовим є приховування частини доходів 
від оподаткування як юридичними, так і фізич-
ними особами. Досягти достатньої вірогідності 
можна, з одного боку, усунувши передумови 
таких викривлень, наприклад, удосконаливши 
податкову систему, а з іншого – застосувавши 
чутливішу систему оціночних показників. 

З метою приведення національної системи 
офіційної статистики України до міжнародних 
стандартів була здійснена глобальна оцінка наці-
ональної системи офіційної статистики Укра-
їни, спільно проведена Європейською комісією 
(Євростат), Європейською асоціацію вільної тор-
гівлі (ЄАВТ) і Економічною комісією ООН для 
Європи (ЄЕК ООН) у межах фінансованого про-
екту ЄС «Глобальні оцінки статистичних систем 
кандидатів і потенційних країн-кандидатів, а 
також країн ЄПС». ICON-Institut державного 
сектору GmbH, за контрактом із Євростатом, 
був відповідальним за організацію всіх заходів 
і завдань, пов’язаних з АГО. Процес оцінки був 
ініційований у відповідь на прохання Державної 
служби статистики України (Держстат України) 
до Євростату в лютому 2010 року [2].

Статистичні органи включають Комісію 
(Євростат), національні статистичні органи та 
інші національні установи, що відповідають за 
розроблення, виробництво і поширення євро-
пейської статистики спільно з урядами, мініс-
терствами та Європейською Радою [3].

Головна роль Євростату полягає в тому, 
щоб розробляти і публікувати порівнянну ста-
тистичну інформацію на європейському рівні. 

Робляться зусилля з метою створення загаль-
ної статистичної «мови», яка охоплює концеп-
ції, методи, структури і технічні стандарти. 
Євростат не збирає дані. Це робиться в країнах-
членах їх національними статистичними орга-
нізаціями. Вони перевіряють і аналізують наці-
ональні дані і направляють їх у Євростат. Роль 
Євростату полягає в тому, щоб агрегувати і кон-
солідувати дані і забезпечити їх порівнянність, 
використовуючи гармонізовану методологію. 
Натепер Євростат є єдиним постачальником 
статистичних даних на європейському рівні, і 
випущені ним дані максимально гармонізовані 
і порівнянні в межах можливого [2].

Статистична методологія є основою для всіх 
статистичних досліджень, крім того, вонає важ-
ливим інструментом відкритості та доступності 
офіційної статистики для суспільства. На сучас-
ному етапі порівняти статистичну інформацію 
України складно навіть на рівні держави, адже 
існують розбіжності між даними Національного 
банку України (НБУ) та Держслужби статис-
тики України (ДССУ). Складання НБУ Платіж-
ного балансу проводиться згідно з методологією 
Міжнародного валютного фонду «Керівництво з 
платіжного балансу та міжнародної інвестицій-
ної позиції», 6-те видання, 2009 р., а складання 
зовнішньоторговельного балансу ДССУ – згідно 
з методологією Статкомітету ООН «Керівництво 
зі статистики міжнародної торгівлі товарами», 
2010 рік, «Керівництво зі статистики міжна-
родної торгівлі послугами», 2010 рік. Характе-
ристика розбіжностей приведена в таблиці 1.

Розбіжності між даними Національного 
банку України (НБУ) та Держслужби статис-
тики України (ДССУ) щодо зовнішньої торгівлі 
в основному пов’язані з різними методологіч-
ними підходами та ступенем охоплення статис-
тикою зовнішньоторговельних операцій.

Сформована економічна ситуація висуває 
нові вимоги до характеру статистичної інформа-
ції, на основі якої здійснюється управління. Все 
це, на наш погляд, зумовлює необхідність комп-
лексного статистичного дослідження та прогно-
зування системи статистичних показників. 

У сучасному глобалізованому світі виникає 
потреба в тому, щоб користувачі могли порів-
нювати структури та продуктивність країн і 
отримати статистику про транскордонні явища. 
У CESS 2016 один трек охоплював обидва з цих 
аспектів. Транскордонні явища в межах офіцій-
ної статистики багаті й різноманітні. Необхідно 
підкреслити твердження (Lynn, 2003), що між-
країнна гармонізація статистики є важливою 
для забезпечення того, що дані, які використо-
вуються для доказів, пов’язаних із політикою, 
не є упередженими важливими чинниками, 
пов’язаними з непотрібними коливаннями 
статистики. Програмою інтеграції України до 
Європейського Союзу передбачені заходи щодо 
адаптації законодавства України до законодав-
ства ЄС, серед яких – потреба узгодити з Єврос-
татом методологію розрахунку показників, при-
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значених для обміну статистичними даними, і 
продовжити роботу з упровадження уніфікова-
ної статистичної методології та стандартів ЄС за 
окремими галузями статистики [9].

У зв’язку з тим, що Україна підписала угоду 
про асоціацію з ЄС, виникає потреба в прийнятті 
розробленого проекту Закону України «Про вне-
сення змін до деяких законів України, що регу-
люють державну статистичну діяльність». Від-
повідно до проекту національна статистична 
система має дотримуватися Фундаментальних 
принципів ООН щодо офіційної статистики, 
з урахуванням acquis ЄС у сфері статистики, 
зокрема Кодексу норм європейської статистики, 
з метою гармонізації статистичної системи з 
європейськими нормами та стандартами. Одним 
із напрямів співробітництва у сфері статистики 
в Угоді визначено поступову гармонізацію укра-
їнської статистичної системи з Європейською 
статистичною системою, що передбачає ство-
рення професійно незалежної статистичної сис-
теми, яка вироблятиме необхідну для громадян, 
суб’єктів господарювання й органів управління 
в Україні та ЄС статистичну інформацію [2]. 

Конфіденційність статистичної інформації 
має бути надійно захищена Законом «Про дер-
жавну статистику». ДССУ однозначно зацікав-
лена в регулярному отриманні і розповсюдженні 
даних високої якості, для чого необхідно і далі 
розвивати методи збору даних. У цьому контек-
сті залишаються невирішеними такі проблеми, 
як відсутність досконалої системи управління 
якістю та підготовки кадрів, а також нестача 
ресурсів у регіональних відділеннях. Виника-
ють питання до ефективного задоволення потреб 
користувачів. За останні роки отримало значний 
розвиток поширення даних по мережі Інтернет, 
проте подальшого розроблення потребують такі 
питання, як забезпечення зручного для корис-
тувача доступу до даних і випереджальна стра-
тегія поширення даних. ДССУ України має про-
вадити сумлінну практику неупередженості та 
об’єктивності під час збору та поширення ста-
тистичних даних, а також дотримуватися пра-

вил рівного спілкування з усіма користувачами 
та регулярного інформування громадськості.

Висновки. Статистична методологія України 
не повною мірою відповідає міжнародним стан-
дартам, не всі показники системи статистики 
відповідають міжнародним вимогам. Покращить 
ситуацію, на нашу думку, співпраця України з 
міжнародними організаціями, приведення ста-
тистичної методології України до міжнародних 
стандартів. Вся статистична інформація має від-
повідати вимогам Європейського кодексу статис-
тики. Наявність надійної, порівнянної і широко 
доступної статистичної інформації зробить вели-
кий внесок упоглиблення діалогу і розширення 
взаємодії у сфері обміну інформацією між Євро-
пейським союзом і Україною.
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Таблиця 1
Розбіжності між даними Національного банку України (НБУ)  

та Держслужби статистики України (ДССУ)
Номер п/п Чинники НБУ ДССУ
Чинники розбіжностей показників зовнішньої торгівлі

Платіжний баланс (НБУ) Зовнішньоторговельний баланс (ДССУ)
Товари 
та послуги

Товари + послуги Товари + послуги – 
вартість послуг із перероблення

Відмінності між монетарною та наглядовою статистикою та їх застосуванням
Дві системи показників – монетарна та наглядова статистика – існують паралельно. Окремі показники 
монетарної та наглядової статистики мають однакові назви (кредити, депозити, цінні папери тощо)

Монетарна статистика використо-
вується в макроекономічному ана-
лізі та прогнозуванні та пов’язана 
з виконанням основної функції 
центрального банку – є основною в 
комунікаціях центральних банків

Наглядова статистика є інформацією про 
якість внутрішнього стану банків та банків-
ської системи. Її комунікація здійснюється у: 
– звітності FINREP/COREP, SOLVENCY etc; 
– Звіті про фінансову стабільність; 
– публікаціях щодо нагляду за фінансовим 
ринком.

Джерело: складено автором на основі даних 6–8


