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До  Дня  працівників статистики 
 

5 грудня в Україні відзначається професійне свято – День працівників 
статистики.  

Статистика універсальна. Вона знає все і потрібна всім.  
Сучасний темп життя вимагає від усіх сфер діяльності динамічності, 

втілення актуальних змін і реформ. Саме тому статистика не стоїть на місці,  
а йде в ногу з часом. З кожним роком спектр доступної статистичної 
інформації розширюється, змінюються технології збору, оброблення та 
поширення статистичних даних. Значних якісних змін зазнали майже всі сфери 
статистичної діяльності. 

Забезпечення суспільства та держави надійною статистичною 
інформацією, яка гарантує належну якість і зміст інформаційних потоків, є 
необхідною умовою для формування іміджу та інвестиційної привабливості 
країни та регіонів, сприяє прийняттю ефективних управлінських рішень.  

Виробництво такої статистичної інформації – це повсякденна, 
самовіддана та наполеглива праця  фахівців, колективу професіоналів, які 
працюють в єдиній команді з респондентами і користувачами як 
повноправними учасниками процесу статистичного виробництва. 

Державна статистична служба України функціонує як галузь практичної 
діяльності, що займається збором, обробкою, аналізом та поширенням 
статистичних даних про масові процеси й явища, що відбуваються в 
економічному і соціальному житті суспільства. 

Гідний внесок у розвиток статистичної галузі належить працівникам 
органів державної статистики Дніпропетровщини, які виконують свою роботу, 
демонструючи високий фаховий рівень, компетентність, ініціативність та 
відданість справі. Колектив Головного управління статистики багато зусиль 
докладає для підвищення якості статистичних продуктів, впровадження 
передових технологій оброблення даних, застосування новітніх методів 
організації статистичної діяльності.  

Головними пріоритетами  діяльності органів статистики було і 
залишається повне та своєчасне забезпечення потреб усіх користувачів  
у достовірній та об’єктивній статистичній інформації. За 9 місяців 2019 року 
Головним управлінням статистики опрацьовано майже 550,3 тис. первинних 
звітів від респондентів, підготовлено та оприлюднено більше  
300 інформаційно-аналітичних матеріалів (експрес-випусків, збірників, 
бюлетенів, доповідей), надано понад 1100 відповідей на запити 
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користувачів. Для засобів масової інформації підготовлено 252 прес-випуски  з 
актуальних питань, 120 виступів на радіо та 118 повідомлень про соціально-
економічне становище області, її міст та районів.  

Для вдосконалення системи виробництва статистичних продуктів і 
послуг, популяризації статистичної діяльності, поширення статистичних даних 
та активної взаємодії з користувачами проводяться анкетні опитування, 
організовуються семінари, круглі столи, наради тощо.  

З метою забезпечення рівного доступу до статистичної інформації та 
оприлюднення основних положень статистичної методології інформація 
розміщується і постійно оновлюється на офіційному вебсайті Головного 
управління статистики. З початку року його послугами скористалося майже  
77 тисяч відвідувачів. 

Для інформування респондентів на вебсайті працює спеціальний сервіс – 
пошукове вікно, за допомогою якого кожен респондент може дізнатися або 
уточнити перелік форм звітів, які йому  необхідно надавати до органів 
державної статистики. З метою спрощення для підприємств і організацій самої 
процедури звітування у Головному  управлінні статистики успішно 
функціонує система електронної звітності. Для підвищення зручності 
електронного звітування постійно вдосконалюється “Кабінет респондента”.  
Наразі за допомогою сучасних засобів комунікації респонденти можуть 
подавати 89 форм статистичної звітності. 

У поточному році рівень звітування в електронному вигляді  досяг 82,6%. 
Висловлюємо вдячність підприємствам і організаціям області  за 
конструктивну співпрацю та розуміння важливості наданої інформації під час 
проведення статистичних спостережень.  

Наразі триває процес подальшої адаптації української статистики до 
відповідних міжнародних норм. Колектив працівників статистики 
Дніпропетровської області і надалі сприятиме формуванню найсучаснішої 
інформаційної системи, орієнтуючись на міжнародні стандарти діяльності та 
широку доступність інформації.  

Напередодні  свята вітаємо всіх працівників і ветеранів статистики та 
висловлюємо щиру подяку за відданість справі та високий професіоналізм.  

 

Бажаємо всім  миру, злагоди та віри у краще майбутнє!  
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