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Державна статистика:
історія розвитку та сьогодення



Месопотамія

Давній Єгипет

Китай
Японія

Скіфи



Цікаві факти з історії
статистики на Миколаївщині

Перші засідання 
статистичного

комітету 
відбувалися у 

Палаці
Головного 

командира
Чорноморського 

флоту і портів







Державна статистика 
України -

централізована система
збирання, опрацювання,

аналізу, поширення,
збереження, захисту та

використання
статистичної інформації



Коло користувачів

- політики та політичні радники;

- державні службовці;

- менеджери та спеціалісти

підприємств/організацій;

- представники бізнесу;

- журналісти ЗМІ;

- діячі громадських організацій;
- школярі, студенти, викладачі, науковці.



Система органів державної статистики

Апарат
Держстату

Територіальні 
органи 

статистики

Функціональні 
та дорадчі 

органи 



Законодавча база

Програма розвитку 
державної статистики 

до 2023 року

Накази Міністерства

розвитку громад та територій

Нормативні акти 
Держстату

Комунікаційна стратегія 
Державної служби статистики 

України до 2023 року 

Регламент Державної служби 

статистики України

Положення про 
Державну службу 
статистики України





Напрями реформування

Модернізація 
державної 
статистики

Зменшення 
звітного 

навантаження

Відкритість і 
доступність 
статистичної 
інформації

Розвиток 
людського 
капіталу

Інформаційне 
забезпечення 

моніторингу ЦСР

і



Принципи діяльності органів державної статистики 

Професійна незалежність

Неупередженість і 
об'єктивність

Ґрунтовність статистичної 
методології

Відповідність 
статистичних процедур

Помірне навантаження 
на респондентів

Конфіденційність даних

Забезпечення якості

Достатність ресурсів 

Повноваження щодо 
збирання даних

Точність

Відповідність

Ефективність витрат

Доступність і зрозумілість

Послідовність і 
зіставність

Своєчасність і 
пунктуальність  





Статистичне
спостереження

планомірний, науково організо-
ваний процес 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



Респондент
статистичного
спостереження

одиниця, від якої отримують 
інформацію у ході статистич-
ного спостереження

Юридичні особи (підприємства, 
організації, установи)

Фізичні особи (населення)

Фізичні особи-підприємці

Респондентом 
можуть бути



Форми статистичних спостережень



Класифікація статистичної звітності

За змістом 
звітних даних

типова

спеціа-
лізована

За обсягом 
показників

коротка

повна

За терміном 
подання

поточна

річна

За ступенем 
узагальнення

первин-
на

зведена

За способом 
відправлення

елект-
ронна

папе-
рова



Спеціалізовані форми звітності
(основні)  

● № 1-ПЕ (міс.)

● № 1П-НПП (річна)

Промисловість

● № 1-кб (міс.)

Будівництво

● № 24 (річна)

● № 29-сг (річна)

С/Г виробництво



● № 3-торг (кв.)

● № 1-опт (кв.)

Внутрішня торгівля

● № 5-ЗЕЗ (міс.)

● № 14-ЗЕЗ (кв.)

Зовнішня торгівля

● № 51-авто (міс.)

● № 2-тр (річна)

● № 51-вод (міс.)

Транспорт



Класифікація статистичної звітності

За змістом 
звітних даних

типова

спеціа-
лізована

За обсягом 
показників

коротка

повна

За терміном 
подання

поточна

річна

За ступенем 
узагальнення

первин-
на

зведена

За способом 
відправлення

елект-
ронна

папе-
рова



СЕРВІС «КАБІНЕТ РЕСПОНДЕНТА»



СЕРВІС «КАБІНЕТ РЕСПОНДЕНТА»



СЕРВІС «КАБІНЕТ РЕСПОНДЕНТА»



Термінал у приміщенні управління



Форми статистичних спостережень









Механічний 
арифмометр 

«Фелікс»



«Искра-111М»
Перший 

калькулятор, 
виконаний на 
мікросхемах



Друкарська машинка 
«ОПТИМА»

Телетайп 
«EMPFANGLOCHER 

TYP T52/3»



Електроніка







ІНФОГРАФІКА

(схематичне 
представлення даних)

ЕКСПРЕС-
ВИПУСКИ

(коротке офіційне 
повідомлення)

БЮЛЕТЕНІ

(містять табличний 
матеріал)

ДОПОВІДІ

(аналітичні видання у 
вигляді тексту)

ЗБІРНИКИ

(готуються за річними 
даними)

ПРЕСВИПУСКИ

(повідомлення для 
розміщення у ЗМІ)





Найбільш повне статистичне видання
за підсумками 2020 року 

«Статистичний щорічник 
Миколаївської області».

Містить широкий спектр 
статистичних

показників, які дають 
можливість здійснити 

поглиблений аналіз
соціального і економічного

становища області у 
ретроспективі.



Інформаційно-публікаційна діяльність

Відповіді на запити, у тому
числі відповідно до Закону
України «Про доступ до
публічної інформації»

Співпраця зі ЗМІ

E-mail розсилка

Інформаційне забезпечення 
офіційного вебсайту

Інформаційна підтримка сторінки 
у соціальній мережі «Фейсбук»

Проведення заходів із користувачами

Розміщення статистичних 
відеоматеріалів на каналі «Ютуб»

Мобільний додаток «Статистика 
в Смартфоні»
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Дякуємо за увагу!


