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До  Дня  працівників статистики 
 

Щороку 5 грудня в Україні відзначається професійне свято – День 

працівників статистики. Ця дата була обрана не випадково – саме 5 грудня 

2001 року розпочався перший Всеукраїнський перепис населення – один із 

наймасштабніших загальнодержавних заходів за часів незалежності України. 

Але перепис – це лише мала частка статистики. 

Статистика – це величезна скарбниця знань про економіку та розвиток 

суспільства. Немає сильніших і вагоміших аргументів у руках спеціаліста, 

ніж статистичні дані.  

Вітчизняні статистики забезпечують суспільство важливою 

інформаційною базою для потреб загальнодержавного та регіонального 

управління, що дає можливість відкрито відстежувати основні тенденції 

соціально-економічного розвитку країни та об’єктивно оцінювати реальний 

стан усіх сфер життя.  

Статистичну інформацію використовують органи державної влади, 

наукові та громадські організації, підприємства, установи, засоби масової 

інформації та пересічні громадяни.  

Важливим джерелом офіційної статистичної інформації наразі є 

вебсайти Державної служби статистики (www.ukrstat.gov.ua) та її 

територіальних органів (у Дніпропетровській області – www.dneprstat.gov.ua), 

де розміщуються оперативні дані, статистичні показники у динаміці, 

публікації, інфографіка та аналітичні матеріали, а також широкий спектр 

інформації для звітуючих підприємств.  

Кількість відвідувачів вебсайту Головного управління статистики, 

постійно зростає, з початку поточного року зареєстровано більше 155 тис. 

переглядів  вебсторінок. 

Для спрощення процедури звітування в системі електронної звітності 

для респондентів успішно функціонує безкоштовне програмне забезпечення. 

“Кабінет респондента”. У поточному році рівень звітування в електронному 

вигляді  досяг 95%.  

http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.dneprstat.gov.ua/
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Висловлюємо вдячність підприємствам і організаціям області за 

конструктивну співпрацю та розуміння важливості наданої інформації під 

час проведення статистичних спостережень.  

Колектив Головного управління статистики забезпечує об’єктивний 

аналіз, широку гласність результатів соціально-економічного розвитку 

нашого регіону. Працівники мають високий фаховий рівень, досвід та вміння, 

демонструючи витримку, наполегливість та відданість улюбленій справі. 

Наразі триває процес подальшої адаптації української статистики до 

відповідних міжнародних норм. З кожним роком зростають потреби у 

надійній та об’єктивній статистичній інформації, а разом із цим – вимоги до неї. 

І саме завдяки справжнім професіоналам, компетентним і відповідальним, 

вітчизняна статистика здатна якісно на новому рівні задовольняти запити 

широкого кола користувачів. 

Вітаємо всіх працівників і ветеранів статистики з професійним святом! 

Усім  миру, злагоди та віри у краще майбутнє! 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Довідки за телефоном: (056) 778 49 88 

Веб-сайт  Головного управління  статистики: www.dneprstat.gov.ua   
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