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«ДОСТУПНО

ПРО СТАТИСТИКУ»



ЩО ТАКЕ ДЕРЖАВНА СТАТИСТИКА?

ЯКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ОРГАН Є ВИРОБНИКОМ СТАТИСТИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ В УКРАЇНІ?

ЯКУ ДІЯЛЬНІСТЬ ЗДІЙСНЮЄ ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ?

ЯКІ ОСНОВНІ НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ РЕГУЛЮЮТЬ ДІЯЛЬНІСТЬ?

ЩО ТАКЕ ПЛАН ДЕРЖАВНИХ СТАТИСТИЧНИХ СПОСТЕРЕЖЕНЬ?

ЩО ТАКЕ СТАТИСТИЧНЕ СПОСТЕРЕЖЕННЯ

ЯКІ Є ДЖЕРЕЛА СТАТИСТЧИНОЇ ІНФОРМАЦІЇ?

ХТО Є РЕСПОНДЕНТОМ?

ЯКІ Є ПРОЦЕСИ СТАТИСТИЧНОГО ВИРОБНИЦТВА?

ЯКІ Є РОЗДІЛИ СТАТИСТИКИ?

ХТО Є КОРИСТУВАЧАМИ СТАТИСТИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ?

ЯК ПОШИРЮЄТЬСЯ СТАТИСТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ?

ПИТАННЯ ДЛЯ РОЗГЯДУ



Централізована система збирання,

опрацювання, аналізу, поширення,

збереження, захисту та використання

статистичної інформації

ЩО ТАКЕ

ДЕРЖАВНА СТАТИСТИКА?

Статистичні дані дають змогу відстежити

тенденції розвитку, здійснити порівняння

між країнами, провести наукові

дослідження



ЯКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ОРГАН

Є ВИРОБНИКОМ

СТАТИСТИЧНОЇ ІНОРМАЦІЇ?

Державна служба статистики України (Держстат) -

основний виробник офіційної статистичної інформації щодо

економічної, соціальної, демографічної й екологічної ситуації в

Україні та її регіонах

Система органів державної статистики:

- апарат Держстату

- територіальні органи статистики

- функціональні органи (підприємств, установ та організацій, 

що належать до управління Держстату)



ЯКУ ДІЯЛЬНІСТЬ ЗДІЙСНЮЄ

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ

СТАТИСТИКИ

В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ?

Головне управління статистики в Одеській області

(ГУС в Одеській області):

- територіальний орган Держстату, що в межах наданих

повноважень здійснює реалізацію державної політики у

сфері статистики в Одеській області

- розробник статистичної інформації щодо економічної,

соціальної, демографічної й екологічної ситуації в Одеській

області

електронна пошта: gus@od.ukrstat.gov.ua

вебсайт: www.od.ukrstat.gov.ua

телефон: (048) 722-20-00



ЯКІ ОСНОВНІ НОРМАТИВНО-

ПРАВОВІ АКТИ РЕГУЛЮЮТЬ 

ДІЯЛЬНІСТЬ?

- Закон України «Про державну статистику»

- Програма розвитку державної статистики до 2023 року

- План державних статистичних спостережень

- Положення



ЩО ТАКЕ ПЛАН

ДЕРЖАВНИХ СТАТИСТИЧНИХ 

СПОСТЕРЕЖЕНЬ?

- офіційний документ, що включає описи державних статистичних спостережень,

які містять інформацію про мету їх проведення, методологічні документи та

інструментарій, джерела статистичної інформації, а також перелік статистичних

показників, що поширюються за результатами державного статистичного

спостереження, План ДСС також визначає форми та строки оприлюднення

статистичних продуктів

- План ДСС на 2022 рік затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів

України від 24.11.2021 № 1497-р

План державних статистичних спостережень (План ДСС):



Збирання даних щодо масових явищ та

процесів, які відбуваються в економічній,

соціальній та інших сферах життя України

та її регіонів, шляхом їх реєстрації за

спеціальною програмою, розробленою на

основі статистичної методології

ЩО ТАКЕ

СТАТИСТИЧНЕ 

СПОСТЕРЖЕННЯ?

План ДСС на 2022 рік містить описи 90

державних статистичних спостережень, що

необхідні для забезпечення статистичних

потреб суспільства та органів влади



ЯКІ Є ДЖЕРЕЛА

СТАТИСТИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ?

Згідно статті 7 Закону України «Про державну статистику» з метою складання

статистичної інформації органи державної статистики можуть використовувати такі

джерела інформації:

‒ первинні та статистичні дані щодо респондентів, які підлягають статистичним

спостереженням (звіти, опитування, анкетування, переписи населення)

‒ адміністративні дані державних органів, органів місцевого самоврядування,

інших юридичних осіб

‒ статистичну інформацію міжнародних організацій та статистичних служб інших

країн тощо

‒ оцінки та розрахунки, що здійснюються на основі зазначених вище даних



ХТО Є РЕСПОНДЕНТОМ?

Респондент статистичного спостереження:

особа або сукупність осіб, які підлягають статистичному спостереженню у

встановленому законодавством порядку

Респонденти:

- юридичні особи, їх філії, відділення, представництва та інші відособлені структурні

підрозділи, що знаходяться на території України

- юридичні особи, їх філії, відділення, представництва та інші відособлені структурні

підрозділи, що знаходяться за межами України і створені за участю юридичних

осіб України

- фізичні особи, незалежно від їх громадянства, які перебувають на території

України, або сукупності таких осіб

- фізичні особи, які є громадянами України і перебувають за її межами, або

сукупності таких осіб



ЯКІ Є ПРОЦЕСИ

СТАТИСТИЧНОГО ВИРОБНИЦТВА?

Збирання, Обробка,  Аналіз, Поширення –

основні процеси статистичного виробництва на регіональному рівні

Визначення потреб

Проєктування

Створення

ЗбиранняОбробка даних

Аналіз

Поширення

Оцінка 1

2

3

45

6

7

8



ЯКІ Є РОЗДІЛИ СТАТИСТИКИ?

Демографічна та

соціальна статистика
Економічна статистика

Багатогалузева статистична 

інформація

Населення та міграція

Ринок праці

Освіта

Охорона здоров’я

Доходи та умови життя

Соціальний захист

Населені пункти та житло

Правосуддя та злочинність

Культура

Політична та інша суспільна 

діяльність

Макроекономічна статистика

Національні рахунки

Діяльність підприємств

Послуги

Внутрішня торгівля

Капітальні інвестиції

Основні засоби

Сільське, лісове та рибне 

господарство

Енергетика

Промисловість

Будівництво

Транспорт

Туризм

Реєстр статистичних одиниць

Державні фінанси, податки та 

публічний сектор

Зовнішньоекономічна діяльність

Ціни

Наука, технології та інновації

Навколишнє середовище

Інформаційне суспільство

Комплексна статистика

Регіональна статистика



ХТО Є КОРИСТУВАЧАМИ 

СТАТИСТИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ?

- громадяни

- засоби масової інформації

- центральні органи виконавчої

влади та місцеві органи влади,

міністерства та відомства

- вище керівництво країни:

Президент України, Верховна

Рада України, Кабінет міністрів

України

- юридичні особи

- науково-дослідні інститути й

установи

- освітні навчальні заклади та

бібліотеки



ЯК ПОШИРЮЄТЬСЯ СТАТИСТИЧНА 

ІНФОРМАЦІЯ?

інформаційно-публікаційна

діяльність

інформаційне забезпечення

офіційного вебсайту

відповіді на запити

проведення семінарів, нарад 

інтернет-конференцій

взаємодія із ЗМІ

підтримка сторінки у

соціальній мережі

FACEBOOK



ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ!

 Головне управління статистики в Одеській області, 2022


