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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





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»





3,8 тис.

Домогосподарства -
фізичні особи

Матеріали спеціально 
організованих обстежень 
та розрахунковий метод 
визначення показників

Підприємства -
юридичні особи

Статистична звітність
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2020р.
область % до

України

Площі сільськогосподарських угідь (на 01.01.2020), тис.га 1994,7 4,8

у тому числі рілля 1703,7 5,2

Продукція сільського господарства (у постійних цінах 2016 р.), млн.грн 19778,0 3,2

продукція рослинництва 17081,3 3,6

продукція тваринництва 2696,7 1,9

Валовий збір основних сільськогосподарських культур, тис.т

Зернові та зернобобові 2362,1 3,6

Соняшник 691,9 5,3

Овочі 575,3 6,0

Виробництво продукції тваринництва

М'ясо (у живій масі), тис.т 45,6 1,3

Молоко, тис.т 278,5 3,0

Яйця, млн. штук 201,6 1,2



Дякуємо за увагу!

© Головне управління статистики у Миколаївській області, 2021


