
Реформування державної статистики

МЕТА:  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

СУЧАСНИХ ПОТРЕБ СУСПІЛЬСТВА 
В ОБ'ЄКТИВНІЙ ТА НЕУПЕРЕДЖЕНІЙ

СТАТИСТИЧНІЙ ІНФОРМАЦІЇ 
ДЛЯ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ 

ОБҐРУНТОВАНИХ РІШЕНЬ, 
ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ І 

ВІДКРИТИХ ОБГОВОРЕНЬ



ВИКЛИКИ ПЕРЕД ОФІЦІЙНОЮ СТАТИСТИКОЮ

Цифровий розвиток України 
(Індустрія 4.0, експорт цифрових 
технологій, цифрові робочі місця тощо)

Цілі сталого розвитку (2020, 2025, 2030)

Децентралізація влади 
(об'єднання у територіальні громади)

Інституціональна застарілість і                
спротив старої системи
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БАЗА РЕФОРМУВАННЯ

Програма розвитку державної статистики
до 2022 року

СУСПІЛЬНІ 
ВИКЛИКИ

Рекомендації
АГО-2016

Середньо-
строковий 
План дій

Уряду 
2020

Угода про 
асоціацію 
Україна-ЄС



Модернізація 

державної 

статистики

Зменшення 

звітного 

навантаження

Відкритість і доступність 

статистичної інформації

Розвиток 

людського капіталу

НАПРЯМИ РЕФОРМУВАННЯ

Інформаційне забезпечення 

моніторингу ЦСР

і



МОДЕРНІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ СТАТИСТИКИ

Набуття професійної незалежності та розбудова
Національної статистичної системи

Імплементація міжнародних стандартів (нормативні 
акти, методологія, обмін даними)

Перехід до процесно-орієнтованої системи 
виробництва статистичної інформації

Використання новітніх інформаційних технологій



ВІДКРИТІСТЬ І ДОСТУПНІСТЬ СТАТИСТИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Створення сучасного веб-порталу Держстату
(персональні кабінети користувачів, побудова запитів,
засоби візуалізації тощо) та його мобільної версії

Забезпечення доступу користувачів до мікроданих

Створення дорадчих органів користувачів та респондентів

Активізація зовнішніх комунікацій

Покращення статистичної грамотності суспільства
(ВНЗ, школи, засоби масової інформації тощо)



ЗМЕНШЕННЯ ЗВІТНОГО НАВАНТАЖЕННЯ

Збільшення кількості спостережень на
несуцільній основі та запровадження моделювання

Використання сучасних методів та технологій збору
даних (web, BigData, дані мобільних операторів)

Розширення використання адміністративних даних, у
т.ч. на регіональному рівні

Запровадження безкоштовного звітування
в електронному вигляді



ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОНІТОРИНГУ ЦСР

Упровадження та координація збору й поширення
даних і метаданих для моніторингу ЦСР на
глобальному та національному рівнях

Створення національної платформи для звітування за
показниками цілей сталого розвитку (НПЗ ЦСР)

і



РОЗВИТОК ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ

Гармонізація освітніх програм підготовки фахівців у галузі
статистики з європейськими стандартами, зокрема з EMOS

Удосконалення системи підвищення кваліфікації (у т.ч. за
рахунок розвитку дистанційного навчання)

Вивчення іноземних мов


