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ПЕРЕДУМОВИ ВПРОВАДЖЕННЯ МЕТОДІВ СТАТИСТИКИ В 

АГРАРНІ ЗЕМСЬКІ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

Резюме 

 

У статті отримано основні передумови впровадження статистичних 

методів в аграрні галузеві дослідження на території сучасної України. З цією 

метою проаналізовано здобутки вітчизняної статистичної науки у ХІХ ст. та 

досягнення у вивченні господарського життя території сучасної України 

державними статистичними органами.  

Розглядаються науково-практичні галузі вітчизняної статистичної 

діяльності, що є невіддільними від предмета дослідження. Це дає можливість 

показати збурюючий вплив вітчизняної статистичної науки ХІХ ст. на 

виникнення передумов. Наступним кроком, спираючись на підґрунтя та 

досягнення статистики як науки, ми отримуємо можливість показати внесок 

практичної роботи органів державної статистики у поступовий процес 

формування передумов. 

Метою представленої роботи є аналіз досягнень статистичної науки та 

результатів виконаних статистичних робіт на території сучасної України в 

ХІХ ст. з ціллю встановлення основних передумов впровадження статистичних 

методів і підходів у практичні дослідження різних галузей сільськогосподарської 

діяльності та з'ясування цінності статистичних підходів для досліджень того 

часу в контексті розвитку аграрної науки. 

Показано, що основними передумовами є: перетворення статистики на 

науку з ґрунтовними теоретичними засадами; розвиток теорії середніх і 

відносних величин та поняття «групування», введення динамічних 

характеристик досліджуваних процесів; перехід до наукового вирішення 

питання якості та достовірності статистичних досліджень; досягнення в 

практичному застосуванні статистичних методів; робота зі встановлення 

методологічних напрямів статистичної характеристики сільського 

господарства за певний період на статистичних з'їздах; виконання земствами 

комплексу обліково-статистичних робіт для отримання загальноекономічної 
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характеристики губернії або повіту; спроби врахування поділу земель за різними 

угіддями, посівів за видами культур та отриманого урожаю зерна при виконанні 

робіт з обліку господарств та започаткування статистики землекористування 

з урахуванням розподілу ріллі за різними посівами та вирішення задачі з 

обчислення рівня врожайності на одиницю площі.  

Досліджено основні чинники, що склали науково-практичну основу 

статистичних досліджень губернських та повітових земських статистиків. 
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