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ПРЕС-ВИПУСК 
 

                                                                      

До  Дня  працівників статистики 
 

5 грудня в Україні відзначається професійне свято – День працівників 

статистики. 

Статистика (від латинського слова «status» – стан речей) означає 

кількісний облік масових, соціально-економічних явищ і процесів що 

відбуваються у державі та суспільстві і використовується практично в усіх 

сферах діяльності.  

Сьогодні статистика вивчає життєвий рівень населення, демографічну та 

екологічну ситуацію, оцінює розвиток підприємництва та фінансові результати 

діяльності підприємств, проводить спостереження за динамікою цін і тарифів 

на товари та послуги, обстежує умови життя домогосподарств тощо. 

Гідний внесок у розвиток статистичної галузі належить працівникам  

органів державної статистики Дніпропетровщини, що представлені   Головним   

управлінням та відокремленими підрозділами статистики  у містах та районах 

області. Всі вони добре виконують свою роботу, демонструючи високий 

фаховий рівень, компетентність, ініціативність та відданість своїй справі.  

Відносно невеликий колектив працівників статистики якісно і своєчасно 

виконує значний обсяг статистичних робіт, при цьому щорічно опрацьовує 

понад мільйон  первинних звітів (у т.ч. адміністративних даних) підприємств 

та організацій, проводить глибокий аналіз змін, що відбуваються в  

економічному та соціальному становищі області, задовольняє потреби 

широкого кола  користувачів у достовірній та об’єктивній інформації.   
З метою забезпечення відкритості статистичних даних та рівного 

доступу до них всіх користувачів, , як підприємств, установ, так і пересічних 
громадян,  проводиться значна інформаційно-публікаційна діяльність. Засобам 
масової інформації надається всебічна статистична інформація з різних 
актуальних питань розвитку економіки та суспільного життя 
Дніпропетровщини, функціонує веб-сайт Головного управління статистики в 
мережі Інтернет (www.dneprstat.gov.ua), готується велика кількість 
різноманітних статистичних публікацій.  

Вважливою справою для працівників статистики є зміцнення 
партнерських взаємовідносин зі своїми респондентами. Зокрема, для 
зменшення звітного навантаження на респондентів державні статистичні 
спостереження поступово переводяться із суцільної основи на вибіркову.  
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На головній сторінці веб-сайту працює спеціальний сервіс, 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 електронна система 
звітності. На сьогодні рівень звітування респондентів в електронному вигляді 
сягає майже 78%.  

Отримання достовірної  статистичної інформації, ефективне задоволення 
потреб суспільства в ній неможливе без участі респондентів і користувачів, які 
працюють в єдиній команді зі статистиками як повноправні учасники процесу 
статистичного виробництва. Саме завдяки цьому співробітництву суспільство 
має змогу отримувати якісні статистичні дані, які сьогодні національна 
статистика розробляє відповідно до загальновизнаних міжнародних, перш за 
все, європейських статистичних норм і стандартів. 

Щиро вітаю з професійним святом усіх колег, працівників статистичних 
служб  інших установ, підприємств та організацій, науковців, викладачів та 
всіх фахівців, що займаються питаннями статистики, та висловлюю щиру 
подяку за плідну співпрацю. Бажаю, щоб наша професія приносила їм 
задоволення й натхнення, давала можливість відчувати себе корисними країні 
й гідно була оцінена суспільством, на користь якого вони самовіддано віддають 
свої зусилля й час. 

Усім  миру, злагоди та віри у краще майбутнє!  
 
 
 
 
Начальник Головного управління  
статистики у Дніпропетровській області                                       І.В. Почиталіна 
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