
"Основні принципи 
та засади 

діяльності органів 
державної 

статистики"  

СЕМІНАР 

Відділ публікаційної та інформаційно-аналітичної роботи 

ГУС у Вінницькій області 



• Немає більш сильніших і вагоміших аргументів в руках спеціаліста, ніж 

статистичні дані. 

• Офіційні статистичні дані – це дзеркало соціально-економічного розвитку 

країни, регіону, району. 

• Статистика – це інструмент, який дозволяє проводити аналіз інформації 

та прогнозувати соціально-економічні показники. 

Статистика – це облік суспільниих явищ, процесів, які відбуваються в країні. 

Слово “СТАТИСТИКА” походить від латинського STATUS – стан справ. 

Статистика у давні часи: 

Історія – це статистика в русі, а статистика – це 
нерухома історія. 

Статистика, можливо, знає все, але її знають не всі. 

СТАТИСТИКА  

Діяльність 

Наука 
Мова 
цифр 

Інформація 

Стародавній Китай – проводив 
перепис населення 

Інші країни - здійснювали порівняння 
військового потенціалу держав 

Стародавній Рим – вів облік майна 
громадян 



ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОРГАНИ 

•Головне управління 
статистики у Вінницькій 

області 

•Головне управління 
статистики у Волинській 

області 

•Головне управління 
статистики у 

Дніпропетровській області 

• і т.д. 

Створюється у кожному 
регіоні 

 

ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОРГАНИ 

Національна академія 
статистики обліку  

та аудиту 

Державне підприємство 
“Інформаційно-аналітичне 

агенство” 

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ 
Центральний орган 

виконавчої влади  
в галузі статистики 



Основні завдання:  

Збирання 

Опрацювання 

Аналіз 

Поширення 

Збереження та захист 

Збір даних 
(5 відділів у складі 

управління) 

Обробка 
даних 

(2 відділи у складі 
управління) 

Аналіз даних  
(7 відділів – 
самостійні 
підрозділи) 

Поширення 
даних 

(2 відділи – самостійні 
підрозділи) 

Процесний підхід:  

Використання статистичної 
інформації: 

• Економічних 

• Соціальних 

• Демографічних 

• Екологічних явищ та процесів 



Управління збирання, підготовки даних та взаємодії з респондентами 

Центр “Єдине вікно”: 

– прийняття звітності від респондентів на паперових носіях; 
– введення паперових носіїв звітності до комплексів електронної обробки інформації 
(КЕОІ); 

– вияснення причин невідповідей (незвітування) респондентів; 
– повідомлення респондентів про участь у державних статистичних спостереженнях; 
– забезпечення респондентів, які звітують на паперових носіях, бланочною продукцією; 
– надання довідкової інформації респондентам. 

ЗБІР ДАНИХ 

Збирання усіх необхідних даних за 
допомогою різних методів збору  

(статистичні та адміністративні дані) 

За 2018 рік зібрано та опрацьовано - 395800 статистичних  

та фінансових звітів (68,7% - електронна звітність) 



Статистична та фінансова  

звітність, яка розробляється у 2019 році  

Економічна 

статистика 

72 форми 

Демографічна  

та соціальна 

статистика 

23 форми 

Навколишнє 

середовище та 

статистика багатьох 

галузей 

5 форм 

Розподіл форм за періодичністю подання: 

100 

форм 

Щомісячна 

24 форми 

Щоквартальна 

26 форм 

Піврічна 

6 форм 

Річна 

44 форми 

Розподіл форм за галузями статистики: 



Розроблено БЕЗКОШТОВНЕ програмне забезпечення "Кабінет 

респондента", яке спрощує процедуру подання електронної 

статистичної звітності та дозволяє респондентам безоплатно звітувати  

в онлайн-режимі до органів державної статистики.  



ВІДДІЛ ОБРОБКИ ДАНИХ  
ЕКОНОМІЧНОЇ СТАТИСТИКИ 

ВІДДІЛ ОБРОБКИ ДАНИХ 
ДЕМОГРАФІЧНОЇ  

ТА СОЦІАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ 

• Діяльність підприємств 

• Внутрішня торгівля  

• Капітальні інвестиції 

• Основні засоби 

• Сільське господарство 

• Енергетика 

• Промисловість 

• Будівництво 

• Зовнішня торгівля товарами та послугами 

• Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності 

• Навколишнє середовище  

• Зайнятість та безробіття 

• Оплата праці та соціально-трудові відносини 

• Освіта 

• Охорона здоров’я 

• Соціальний захист 

• Населені пункти та житло 

• Правосуддя  

• Суспільна діяльність 

• Туризм 

ОБРОБКА ДАНИХ 
Очищення даних та їх 

представлення до аналізу 

Управління обробки даних 



ЗАВДАННЯ ОБРОБКИ 

• Контроль\перевірка 
повноти сукупностей, 

перевірка правильності 
кодування 

КОНТРОЛЬ 

• Отримання та\або обчислення 
значень розрахункових показників 

(середніх значень) з первинних 
даних для оцінки правильності та 

достовірності даних 

ОБЧИСЛЕННЯ 
розрахункових 

показників 
• Формування масивів даних за 

результатами проведення 
державних статистичних 

спостережень 

ФОРМУВАННЯ 
масиву даних 

Арифметичний Логічний 

Після обробки показників форм державних статистичних спостережень 

підготовка проекту пояснень на Головне управління регіональної статистики 



АНАЛІЗ 
Формування вихідної статистичної 
інформації, її детальна перевірка  

та підготовка до поширення 

• аналіз сукупностей ДСС та надання пропозицій Держстату  

з питань формування сукупностей; 

• надання пропозицій Держстату з удосконалення державних 

статистичних спостережень;  

• надання допомоги респондентам, вивчення стану первинного  

обліку та статистичної звітності; 

• проведення нарад  та участь у проведенні нарад з респондентами; 

• формування таблиць порівняльного аналізу показників з минулим 

роком, з відповідним періодом минулого року, з попереднім періодом; 

• опис таблиць порівняльного аналізу показників та підготовка текстових 

файлів для відправки на державний рівень; 

• взаємодія з місцевими органами виконавчої влади   

з питань забезпечення інформацією  відповідного розділу статистики; 

•  підготовка відповідей на запити користувачів (в тому числі публічної 

інформації) з питань відповідного розділу статистики; 

• підготовка статистичних публікацій та інших статистичних матеріалів 

(прес-випусків, буклетів,  інфографіки тощо); 

• підготовка таблиць статистичної інформації з відповідного розділу 

статистики для веб-сайту. 



ПОШИРЕННЯ 
Створення статистичних продуктів 

для надання користувачам 

Основні 
завдання 

Виробництво 
продуктів 

Електронні Друковані 

Управління 
поширенням 

Каталог 
офіційних 

статистичних 
публікацій 

Оприлюднення 
статистичної 
інформації  
на веб-сайті 

Надання 
інформації 

Місцевим 
органам 

державної влади 
та органам 
місцевого 

самоврядування 

Іншим 
користувачам 

Засобам 
масової 

інформації 

Просування 
продуктів 

Розширення кола 
користувачів 

Рекламна 
продукція 



www.vn.ukrstat.gov.ua 



СТАТИСТИЧНІ ПРОДУКТИ 



Статистика студентові наука непроста. 

Якщо її вивчати, не матимеш хвоста. 

Статистика для кожного ще раз доведе,  

Хто добре її знатиме – роботу враз знайде! 

Статистика із цифрами пов’язана давно. 

Добре рахуватимеш – ходитимеш в кіно! 

Праця управлінця та економіста будь-якої спеціалізації неминуче 

пов’язана із збиранням, обробкою і аналізом статистичних  матеріалів. 

ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ! 


