
 
Державна служба статистики України 

 
 
 
 ЗАТВЕРДЖЕНО 

 
Наказ Державної служби 
статистики 
 
09 червня 2021 року № 111 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПОЛОЖЕННЯ 
ДЕРЖАВНОГО СТАТИСТИЧНОГО СПОСТЕРЕЖЕННЯ 
ЩОДО МЕРЕЖІ ТА ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Київ – 2021 



2 

Державна служба статистики України 
 

Відповідальний за підготовку – директор департаменту соціальної 
статистики апарату Держстату Інеса Сеник. 

Методологічні положення державного статистичного спостереження щодо 
мережі та діяльності закладів освіти (далі – Методологічні положення) містять 
опис основних положень, правил і методів проведення цього державного 
статистичного спостереження. 

Ці Методологічні положення призначені для  використання працівниками 
органів державної статистики, а також можуть бути корисні для інших 
заінтересованих користувачів статистичної інформації. 

Методологічні положення підготовлені фахівцями департаменту соціальної 
статистики апарату Держстату: 

Кармазіна О.О. – заступник директора департаменту; 
Михайлюк Н. О. – начальник відділу статистики гуманітарної сфери. 
Методологічні положення схвалені Комісією з питань удосконалення 

методології та звітної документації Держстату (протокол від 16 квітня           
2021 року № КПУМ/7-21). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Держстат 
вул. Шота Руставелі, 3, Київ, 01601  
http://www.ukrstat.gov.ua 
телефони: (044) 235-50-27, 234-12-24 
адреса електронної пошти: office@ukrstat.gov.ua 

 
 
 
 
 

 Державна служба статистики України, 2021 
 

 



3 

Зміст 
 

 Стор. 
 

Скорочення та умовні позначення………………..….………………...…….. 4 

I. Вступ………………………………………………………………………… 5 

ІI. Загальна характеристика явища, що вивчається, та показники, що 
поширюються.…………………………………………………………..…….. 6 

ІІI. Об’єкт і одиниця статистичного спостереження……………..…………. 8 

ІV. Джерела та методи отримання інформації статистичного 
спостереження…………………………………………………………..…….. 8 

V. Сукупність одиниць статистичного спостереження,  
що вивчається…………………………………………………………………. 10 

VI. Статистичні методи обробки й аналізу даних статистичного 
спостереження …..……………………………………….…............................ 11 

VII. Статистичні методи уникнення розкриття конфіденційних 
статистичних даних статистичного спостереження……….……………….. 11 

VІІI. Поширення результатів статистичного спостереження....................... 13 

IX. Перегляд статистичної інформації статистичного спостереження…… 13 

Додаток. Показники, що поширюються за результатами державного 
статистичного спостереження "Мережа та діяльність закладів освіти"..... 15 

Список використаних джерел……………………...………………....……… 24 
 

 
 

 

 



4 

Скорочення та умовні позначення 
 

Ас – заклади вищої освіти та наукові установи з  
          підготовки аспірантів; 

ДІСО – Державна інформаційна система освіти; 
ДСС, 
статистичне 
спостереження 

– державне статистичне спостереження; 

ДНУ "ІОА" – Державна наукова установа "Інститут освітньої  
           аналітики"; 

ДП "Інфоресурс" – Державне підприємство "Інфоресурс"; 
Євростат – Статистична служба Європейського Союзу; 
ЄДЕБО – Єдина державна електронна база з питань освіти; 
ЄС – Європейський Союз; 
ЄФО – Європейський фонд освіти; 
ЗВО – заклади вищої освіти; 
ЗДО – заклади дошкільної освіти; 
ЗЗСО – заклади загальної середньої освіти; 
ЗППТО – заклади професійної (професійно-технічної) освіти; 
ЗФПО – заклади фахової передвищої освіти; 
КВЕД – Класифікація видів економічної діяльності; 
КІСЕ – Класифікація інституційних секторів економіки 

           України; 
КОПФГ – Класифікація організаційно-правових форм 

           господарювання; 
МОН – Міністерство освіти і науки; 
ПККС – Перелік кодів країн світу для статистичних цілей; 
РСО – Реєстр статистичних одиниць; 
СРП – Статистичний реєстр підприємств; 
ТОД – територіальні органи Держстату; 
Т – рік, у якому формуються сукупності одиниць  

          державного статистичного спостереження. 
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І. Вступ 
 

1. Метою проведення державного статистичного спостереження (далі – 
ДСС, статистичне спостереження) "Мережа та діяльність закладів освіти" є 
формування інформації щодо характеристик закладів освіти, а також наукових 
установ з підготовки аспірантів (закладів дошкільної освіти (ЗДО), закладів 
загальної середньої освіти (ЗЗСО), закладів професійної (професійно-технічної) 
освіти (ЗППТО), закладів вищої освіти (ЗВО), закладів фахової передвищої 
освіти (ЗФПО), заклади з підготовки аспірантів (Ас)) для інформаційного 
забезпечення аналізу стану системи освіти, складання допоміжного 
(сателітного) рахунку освіти в Україні, міжнародних порівнянь. 

Користувачами даних ДСС можуть бути органи державної влади та 
місцевого самоврядування, науковці та дослідники, засоби масової інформації, 
міжнародні організації, підприємства (організації), фізичні особи.  

 
2. Ці Методологічні положення також ураховують рекомендації, визначені 

Регламентом (ЄС) № 452/2008 Європейського Парламенту та Ради від 23 квітня 
2008 року стосовно виробництва та розробки статистики освіти та навчання 
протягом життя (далі – Регламент (ЄС) № 452/2008) [24], а також Регламенту 
Комісії (ЄС) № 912/2013 від 23 вересня 2013 року про імплементацію 
Регламенту (ЄС)    № 452/2008 [25] у частині даних щодо зарахованих осіб, які 
навчаються, та випущених осіб закладами дошкільної, загальної середньої, 
професійної (професійно-технічної), вищої, фахової передвищої освіти та 
наукових установ з підготовки аспірантів. 

 
3. ДСС проводиться відповідно до статті 9 Закону України "Про державну 

статистику" [2] та відповідає зобов’язанням України щодо імплементації статті 
355 Глави 5 "Статистика" розділу V Угоди про асоціацію з ЄС у частині питань 
щодо надання вчасних та надійних даних, які можна порівняти на міжнародному 
рівні. 

 
4. ДСС проводиться з річною періодичністю. 
 
5. Для цілей Методологічних положень терміни вживаються у значеннях, 

наведених у статтях 1, 7, 8, 9 Закону України "Про державну статистику" [2], 
статті 1 законів України "Про освіту" [9], "Про вищу освіту" [1], "Про фахову 
передвищу освіту" [11], "Про наукову і науково-технічну діяльність" [8], у 
пунктах 5, 9, 11, 12, 13, 15, 20, 33, 42, 44, 60, 67, 73, 75 Глосарія до плану 
статистичного спостереження [12], Глосарії термінів національної моделі 
статистичного виробництва в органах державної статистики [13], розділах І та 
ІІ Положення про Реєстр статистичних одиниць та формування основ вибірки 
сукупностей одиниць статистичних спостережень за діяльністю підприємств 
[21]. 
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ІІ. Загальна характеристика явища, що вивчається, 
та показники, що поширюються 

 
1. Явищем, яке досліджується у цьому спостереженні, є здійснення  

освітньої діяльності суб’єктами освітньої діяльності, спрямованої на 
організацію, забезпечення та реалізацію освітнього процесу у формальній 
та/або неформальній освіті. 
 

2. Для відстеження цього процесу в рамках ДСС формуються такі 
показники:  

 
1) кількість ЗДО, ЗЗСО, ЗППТО, ЗВО, ЗФПО, Ас (показник у частині ЗДО 

розраховується шляхом підсумовування кількості записів даних ДІСО щодо 
мережі ЗДО, у частині ЗЗСО та ЗППТО – отримується з адміністративних даних 
МОН, у частині ЗВО та ЗФПО – розраховується шляхом підсумовування 
кількості записів даних ЄДЕБО щодо мережі ЗВО та ЗФПО, у частині Ас – 
обчислюється шляхом підсумовування кількості заповнених звітів респондентів 
за формою державного статистичного спостереження № 1-нк (річна) "Звіт про 
роботу аспірантури" (далі – форма № 1-нк (річна)), одиниць;  

 
2) кількість осіб у ЗДО, ЗЗСО, ЗППТО, ЗВО, ЗФПО, Ас (показник у частині 

ЗДО розраховується шляхом підсумовування кількості відповідних записів 
даних ДІСО кількості дітей у ЗДО, у частині ЗЗСО та ЗППТО – отримується з 
адміністративних даних МОН, у частині ЗВО та ЗФПО – розраховується шляхом 
підсумовування кількості відповідних записів даних ЄДЕБО щодо кількості 
здобувачів у ЗВО та ЗФПО, у частині Ас – обчислюється шляхом 
підсумовування відповідних даних звітів респондентів за формою № 1-нк 
(річна)), в особах; 

 
3) кількість осіб, зарахованих на навчання до ЗВО, ЗФПО, Ас (показник у 

частині ЗВО та ЗФПО розраховується шляхом підсумовування кількості 
відповідних записів даних ЄДЕБО щодо кількості здобувачів, які зараховані на 
навчання у ЗВО та ЗФПО, у частині Ас – обчислюється шляхом підсумовування 
відповідних даних звітів респондентів за формою № 1-нк (річна)), в особах; 

 
4) кількість осіб, які здобули освітній ступінь (освітньо-професійний 

ступінь)/освітньо-кваліфікаційний рівень у ЗВО, ЗФПО (показник 
розраховується шляхом підсумовування кількості відповідних записів даних 
ЄДЕБО щодо кількості осіб, які здобули освітній ступінь), в особах; 

 
5) кількість осіб, випущених із ЗППТО, ЗВО, ЗФПО, Ас (показник у частині 

ЗППТО отримується з адміністративних даних МОН, у частині ЗВО та ЗФПО – 
розраховується шляхом підсумовування кількості відповідних записів даних 
ЄДЕБО щодо кількості здобувачів, які завершили навчання у ЗВО та ЗФПО, у 
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частині Ас – обчислюється шляхом підсумування відповідних даних звітів 
респондентів за формою № 1-нк (річна)), в особах; 

 
6) кількість осіб-іноземців, які навчаються у ЗВО, ЗФПО, Ас (показник у 

частині ЗВО та ЗФПО розраховується шляхом підсумовування кількості 
відповідних записів даних ЄДЕБО щодо кількості здобувачів-іноземців, які 
навчаються у ЗВО та ЗФПО, у частині Ас – обчислюється шляхом 
підсумовування відповідних даних звітів респондентів за формою № 1-нк 
(річна)), в особах; 

 
7) кількість осіб-іноземців, прийнятих на навчання до ЗВО, ЗФПО, Ас 

(показник у частині ЗВО та ЗФПО розраховується шляхом підсумовування 
кількості відповідних записів даних ЄДЕБО щодо кількості здобувачів-
іноземців, які зараховані на навчання у ЗВО та ЗФПО, у частині Ас – 
обчислюється шляхом підсумовування відповідних даних звітів респондентів за 
формою № 1-нк (річна)), в особах; 

 
8) кількість осіб-іноземців, випущених із ЗВО, ЗФПО, Ас (показник у 

частині ЗВО та ЗФПО розраховується шляхом підсумовування кількості 
відповідних записів даних ЄДЕБО щодо кількості осіб-іноземців, які закінчили 
навчання у ЗВО та ЗФПО, у частині Ас – обчислюється шляхом підсумовування 
відповідних даних звітів респондентів за формою № 1-нк (річна)), в особах; 

 
9) питома вага осіб, охоплених ЗДО (у відсотках) (показник розраховується 

як частка від ділення кількості дітей віком 0-6 років, які перебувають у ЗДО, до 
загальної кількості дітей в Україні віком 0-6 років); 

 
10) кількість місць у ЗДО (показник розраховується шляхом підсумовування 

кількості відповідних записів даних ДІСО щодо кількості місць у ЗДО), одиниць; 
 
11) кількість груп у ЗДО (показник розраховується шляхом підсумовування 

кількості відповідних записів ДІСО щодо кількості груп у ЗДО), одиниць; 
 
12) облікова кількість штатних працівників ЗДО (показник обчислюється 

шляхом підсумовування кількості відповідних записів ДІСО щодо облікової 
кількості штатних працівників ЗДО), в особах; 

 
13) кількість працівників ЗЗСО, ЗВО, ЗФПО (показник у частині ЗЗСО 

отримується з адміністративних даних МОН, у частині ЗВО та ЗФПО –
розраховується шляхом підсумовування кількості відповідних записів даних 
ЄДЕБО щодо викладацького складу у ЗВО та ЗФПО), в особах. 

  
3. Перелік показників, що поширюються за результатами ДСС, разом з їх 

розрізами (деталізацією) наведено в додатку до цих Методологічних положень.  
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ІІІ. Об’єкт і одиниця статистичного спостереження 
 

1. Об’єктом статистичного спостереження є суб’єкти освітньої діяльності – 
фізична або юридична особа (заклад освіти, підприємство, установа, 
організація), що провадить освітню діяльність.  

 
2. Для проведення ДСС використовується комбінація статистичних 

методів, а саме використання адміністративних даних і проведення обстеження 
безпосередньо одиниць ДСС із використанням методу суцільного вивчення 
сукупностей. 

 
3. Одиницею ДСС є юридичні особи і фізичні особи-підприємці.  
 

ІV. Джерела та методи отримання інформації статистичного 
спостереження 

 
1. Джерелами інформації ДСС є: 
 
1) інформація, отримана від респондентів, за формою ДСС № 1-нк (річна) 

"Звіт про роботу аспірантури" щодо: 
кількості закладів освіти із розподілом за видами закладів, галузями 

знань/галузями наук; 
кількість осіб у закладах освіти із розподілом за видами закладів, формами 

навчання, джерелами фінансування навчання, галузями знань/галузями наук, 
віком, статтю; 

кількості осіб, зарахованих на навчання до закладів освіти, із розподілом за 
формами навчання, джерелами фінансування навчання, галузями 
знань/галузями наук, статтю; 

кількості осіб, випущених із закладів освіти, із розподілом за формами 
навчання, джерелами фінансування навчання, галузями знань/галузями наук, 
статтю; 

кількості осіб-іноземців, які навчаються у закладах освіти, із розподілом за 
джерелами фінансування навчання, галузями знань/галузями наук, віком, 
статтю, країнами, з яких вони прибули на навчання; 

кількості осіб-іноземців, прийнятих на навчання до закладів освіти, із 
розподілом за джерелами фінансування навчання, галузями знань/галузями 
наук, країнами, з яких вони прибули на навчання; 

кількості осіб-іноземців, випущених із закладів освіти, із розподілом за 
джерелами фінансування навчання, галузями знань/галузями наук, країнами, з 
яких вони прибули на навчання. 

Зазначені дані отримуються на початку березня року, наступного за 
звітним, у паперовій або електронній формі; 
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2) адміністративні дані МОН щодо мережі та діяльності закладів загальної 
середньої освіти та професійної (професійно-технічної) освіти за формами 
звітності та зведеними таблицями: 

№ 76-РВК (один раз на рік) "Зведений звіт денних закладів загальної 
середньої освіти"; 

№ 83-РВК (один раз на рік) "Звіт про чисельність та склад педагогічних 
працівників закладів загальної середньої освіти"; 

№ ЗВ-1 (річна) "Зведений звіт вечірніх (змінних) шкіл"; 
№ 1-ЗСО (один раз на рік) "Звіт про продовження навчання для здобуття 

повної загальної середньої освіти випускниками 9-х класів загальноосвітніх 
навчальних закладів"; 

№ 1-ДБШ (зведена) (один раз на рік) "Зведений звіт дитячих будинків, 
загальноосвітніх шкіл-інтернатів (спеціальних загальноосвітніх шкіл-
інтернатів) для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування"; 

№ Д-4 (один раз на рік) "Відомості про матеріальну базу денних закладів 
загальної середньої освіти та використання сучасних інформаційних 
технологій" (зведена таблиця); 

№ Д-7-8 (річна) "Відомості про мови навчання та вивчення мови як 
предмета у загальноосвітніх навчальних закладах" (зведена таблиця); 

№ Д-9 (один раз на рік) "Відомості про заклади спеціальної освіти" 
(зведена таблиця); 

№ 1 (профтех)-зведена (один раз на рік) "Зведений звіт про підсумки 
роботи професійно-технічних навчальних закладів"; 

№ 2 (профтех)-зведена (один раз на рік) "Зведений звіт про приймання 
учнів та слухачів до професійно-технічних навчальних закладів"; 

№ 3 (профтех)-зведена (один раз на рік) "Зведений звіт про контингент 
учнів та слухачів професійно-технічних навчальних закладів", 
які отримуються відповідно до укладеної Угоди щодо взаємообміну 
інформаційними ресурсами між Держстатом і МОН; 

 
3) дані реєстру суб’єктів освітньої діяльності ЄДЕБО МОН про 

провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти на третьому освітньо-
науковому рівні (https://registry.edbo.gov.ua), які використовуються для 
формування сукупності одиниць і переліку респондентів ДСС за формою ДСС 
№ 1-нк (річна); 

 
4) дані ДІСО щодо мережі та діяльності закладів дошкільної освіти, які 

отримуються відповідно до укладеної Угоди щодо взаємообміну 
інформаційними ресурсами між Держстатом і ДНУ "ІОА"; 

 
5) дані ЄДЕБО щодо мережі та діяльності закладів вищої та фахової 

передвищої освіти, які отримуються відповідно до укладеної Угоди щодо 
взаємообміну інформаційними ресурсами між Держстатом і ДП "Інфоресурс". 
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V. Сукупність одиниць статистичного спостереження, що вивчається  
 

1. Формування генеральної сукупності, сукупності одиниць статистичного 
спостереження, що вивчається, та сукупності респондентів ДСС за формою       
№ 1-нк (річна) відбувається у грудні року Т на державному рівні (для 
отримання інформації безпосередньо від респондентів). 

Генеральна сукупність одиниць статистичного спостереження формується 
на основі РСО (у частині СРП) та включає підприємства, які є активними 
станом на 01 листопада року T та відповідають таким критеріям: 

тип статистичної одиниці: підприємство; 
інституційний сектор економіки відповідно до КІСЕ: S.11 "Нефінансові 

корпорації", S.13 "Сектор загального державного управління", S.15 
"Некомерційні організації, що обслуговують домашні господарства"; 

організаційно-правова форма господарювання за такими кодами КОПФГ: 
120-180 (крім 145, 170), 230-260, 425-440; 

основний вид економічної діяльності за КВЕД: 85.41 "Фахова передвища 
освіта", 85.42 "Вища освіта", 72.11 "Дослідження й експериментальні розробки 
у сфері біотехнологій", 72.19 "Дослідження й експериментальні розробки у 
сфері інших природничих і технічних наук" та 72.20 "Дослідження й 
експериментальні розробки у сфері суспільних і гуманітарних наук". 

 
2. На основі генеральної сукупності одиниць статистичного спостереження 

формується сукупність одиниць статистичного спостереження, що вивчається, 
шляхом відбору з неї підприємств із видом економічної діяльності за КВЕД 
85.41 "Фахова передвища освіта", 85.42 "Вища освіта", 72.11 "Дослідження й 
експериментальні розробки у сфері біотехнологій", 72.19 "Дослідження й 
експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук" та 
72.20 "Дослідження й експериментальні розробки у сфері суспільних і 
гуманітарних наук", відомості про провадження освітньої діяльності у сфері 
вищої освіти на третьому освітньо-науковому рівні яких наявні у реєстрі 
суб’єктів освітньої діяльності ЄДЕБО МОН.  

 
3. На підставі сукупності одиниць статистичного спостереження, що 

вивчається, формується сукупність респондентів, до якої включаються 
юридичні особи, яким відповідають одиниці, що наявні в сукупності одиниць 
державного спостереження. Очікується, що рівень відповідей респондентів 
становитиме 99%. 

 
4. Актуалізація сукупності одиниць статистичного спостереження і 

сукупності респондентів ДСС не здійснюється. 
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VІ. Статистичні методи обробки й аналізу даних статистичного 
спостереження 

 
1. Обробка даних ДСС складається із опрацювання стандартних процедур 

щодо даних, отриманих від респондентів та з адміністративних джерел, які 
уведено/завантажено до електронного середовища (у тому числі кодування 
даних, контроль повноти їх уведення, перевірка правильності співвідношення 
окремих значень показників, порівняння значень показників у динаміці (із 
застосуванням методів зʼєднання даних, групування, кодування, 
мікроредагування), а також зведених даних, що надійшли з адміністративних 
джерел. У разі виявлення неузгодженостей може здійснюватися звʼязок з 
респондентами та постачальниками даних і відповідне редагування інформації. 

 
2. Статистичні методи, що дозволяють компенсувати інформацію, 

відсутню через відмову респондентів надати інформацію, не застосовуються.  
 
3. Формування показників за результатами ДСС (відповідно до їх переліку, 

викладеному в розділі ІІ цих Методологічних положень) відбувається методом 
поєднання підсумків, отриманих за результатами обстеження сукупності 
одиниць, що вивчається, і зведених даних з адміністративних джерел МОН, ДП 
"Інфоресурс", ДНУ "ІОА". Для формування показників ДСС застосовуються 
методи обчислення відносних величин, інтенсивності, простого підсумовування 
абсолютних величин та їх розподілу за категоріями.  

Отримані результати для забезпечення їх якості аналізуються, зокрема з 
точки зору взаємозв’язку показників: кількість осіб у закладах освіти, питома 
вага осіб, охоплених ЗДО, кількість місць у ЗДО, кількість груп у ЗДО. 

Також здійснюється аналіз розподілу даних, аналіз абсолютних та 
відносних величин, вивчаються тенденції. 

Здійснюється формування статистичної інформації, яка отримується за 
результатами ДСС, для оприлюднення. 

 
VІІ. Статистичні методи уникнення розкриття конфіденційних 

статистичних даних статистичного спостереження  
 
1. Забезпечення статистичної конфіденційності у практиці проведення 

ДСС здійснюється згідно з міжнародними вимогами до правил 
конфіденційності статистичних даних відповідно до статей 20–26 Регламенту 
(ЄС) № 223/2009 Європейського Парламенту та Ради від 11 березня 2009 року 
щодо європейської статистики [26], а також відповідно до вимог статей 16, 17, 
21, 22 Закону України "Про державну статистику" [2], статей 18, 21 Закону 
України "Про інформацію" [7], статей 6, 7 Закону України "Про доступ до 
публічної інформації" [3], статей 5, 6, 7, 24 Закону України "Про захист 
персональних даних" [6]. 

Також забезпечення статистичної конфіденційності проведення ДСС 
відбувається з урахуванням основних принципів, правил і статистичних 
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методів, визначених пунктом 3 підрозділу 1 та пунктом 1 підрозділу 2 розділу 
ІV Методологічних положень щодо забезпечення статистичної 
конфіденційності в органах державної статистики [16]. Для забезпечення 
встановлених законодавством гарантій перед респондентами щодо 
забезпечення конфіденційності наданої ними інформації використання цієї 
інформації відбувається виключно у статистичних цілях. 

У ході проведення ДСС реалізуються заходи щодо забезпечення 
статистичної конфіденційності для: 

первинних даних, отриманих від респондентів; 
адміністративних даних, отриманих органами державної статистики 

відповідно до угод щодо взаємообміну інформаційними ресурсами між 
Держстатом та іншими державними органами, установами, організаціями. 

 
2. Для забезпечення встановлених законодавством гарантій забезпечення 

статистичної конфіденційності перед респондентами реалізуються такі заходи: 
надання статистичної інформації, отриманої за результатами ДСС, 

користувачам у зведеному знеособленому вигляді;  
нерозповсюдження інформації, яка була отримана під час проведення 

ДСС, уключаючи адміністративні, якщо є загроза розкриття первинних даних;  
нерозголошення інформації щодо сукупності респондентів (які підлягають 

статистичному спостереженню) та сукупності одиниць статистичного 
спостереження (що вивчається), сформованих на основі первинних даних, 
отриманих від респондентів під час проведення ДСС, що є конфіденційними. 

 
3. Контроль ризику розкриття статистичних даних здійснюється для 

кожного з показників, що формуються за результатами ДСС, що перелічені в 
розділі II цих МП, за правилом порогового значення, згідно з яким значення 
статистичного показника є вразливим, якщо воно розраховано на базі занадто 
малої кількості статистичних одиниць (три та менше), та правилом домінанти, 
згідно з яким значення є вразливим, якщо воно розраховано з перевагою однієї 
(80 і більше відсотків визначеного розміру/обсягу показника) та/або двох 
одиниць (90 і більше відсотків визначеного обсягу показника). Правило 
домінанти застосовується до показників щодо зарахованих осіб, які навчаються, 
та випущених осіб закладами освіти, кількості працівників закладів освіти. 

Для уникнення розкриття конфіденційних статистичних даних 
застосовуються методи блокування вразливого значення (первинне блокування) 
та блокування значень, за допомогою яких можна розрахувати вразливі 
значення, що були заблоковані на етапі первинного блокування (вторинне 
блокування), уключаючи блокування значень взаємопов’язаних показників та 
беручи до уваги їх розрізи й агрегацію. 
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VIІI. Поширення результатів статистичного спостереження 
 
1. Відповідно до Закону України "Про державну статистику" статистична 

інформація, отримана за результатами ДСС, поширюється у зведеному 
знеособленому вигляді. 

 
2. З метою забезпечення статистичної конфіденційності поширенню не 

підлягає зведена знеособлена статистична інформація, яка містить дані, 
отримані від трьох і менше респондентів та/або якщо частка одного з 
респондентів у ній перевищує 80 відсотків або частка двох респондентів у ній 
перевищує 90 відсотків, а також інформація про респондентів, що звітували до 
органів державної статистики.  

 
3. З метою забезпечення вільного та одночасного доступу користувачів 

узагальнена статистична інформація за результатами ДСС оприлюднюється на 
офіційному вебсайті Держстату (www.ukrstst.gov.ua) та вебсайтах його 
територіальних органів (www.ukrstst.gov.ua/work/region.html) у відповідних 
статистичних продуктах (статистична інформація, статистичні публікації 
тощо). Інформація, що оприлюднюються на вебсайтах ТОД, узгоджена з 
інформацією, що оприлюднює Держстат.  

Результати ДСС оприлюднюються не пізніше ніж через шість місяців після 
звітного року. Терміни оприлюднення, показники та їх розрізи (деталізація), а 
також статистичні продукти, які поширюються за результатами ДСС, 
зазначаються у плані державних статистичних спостережень на відповідний 
рік. 

 
4. Інформацію за результатами ДСС Держстат також надає: 
 
1) за запитами користувачів статистичної інформації у порядку та на 

умовах, визначених чинним законодавством; 
 
2) за угодами про взаємообмін інформаційними ресурсами між 

Держстатом та іншими державними органами, установами, організаціями; 
 
3) міжнародним організаціям (Євростату, ЮНЕСКО, ЄФО) у рамках 

виконання міжнародних зобов’язань, а також статистичним службам інших країн 
за їхніми запитами. 

 
ІХ. Перегляд статистичної інформації статистичного спостереження 
 
1. У разі непередбачуваних подій, помилок, а також появи нової та/або 

більш повної інформації МОН, ДП "Інфоресурс" та ДНУ "ІОА", що була 
недоступна на час формування адміністративних даних, які можуть значно (до 
10%) вплинути на оприлюднену статистичну інформацію за цим ДСС, може 
здійснюватися незапланований перегляд статистичної інформації. 
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Перегляд статистичної інформації здійснюється по показниках, у яких 
були допущені помилки, якщо стала доступна більш повна інформація щодо 
них та сталися непередбачувані події, які відобразилися на значеннях 
показників. Перегляд статистичної інформації проводиться за період, у якому 
були виявлені помилки. 

 
3. Про незапланований перегляд статистичної інформації користувачам 

повідомляють, як тільки виникає потреба в ньому. Повідомлення здійснюється 
шляхом оприлюднення на офіційному вебсайті Держстату відповідного 
оголошення. 

 
4. Переглянута інформація оприлюднюється разом із черговим 

оприлюдненням відповідної статистичної інформації за підсумками ДСС, 
згідно із календарем оприлюднення інформації, і з відповідними поясненнями. 
 
 
 
 
Директора департаменту соціальної 
статистики апарату Держстату                                                 Інеса СЕНИК 
 



15 
Додаток  
до Методологічних положень 
(пункт 3 розділу ІІ) 

 

Показники, що поширюються за результатами державного статистичного спостереження  
"Мережа та діяльність закладів освіти" 

 

Найменування показника Періодичність 
Розпоряд-

ник 

Терито-
ріальний 

розріз 
Інші розрізи 

1 2 3 4 5 
Кількість закладів освіти ЗДО: річна 

ЗЗСО: один раз на рік 
ЗППТО: один раз на рік 
ЗВО: один раз на рік 
ЗФПО: один раз на рік 
Ас: річна 

МОН Україна  ЗЗСО: за типами закладів (I ступеня, I-II ступенів, I-III ступенів, II-III 
ступенів, гімназії, ліцеї, навчально-виховні комплекси (об'єднання), 
спеціальні школи (школи-інтернати), школи соціальної реабілітації); формою 
власності, на якій засновано заклад (державна та комунальна, приватна); за 
підпорядкуванням; мовами навчання учнів (українською, російською, 
кількома)  
ЗППТО: за підпорядкуванням 

Регіони ЗЗСО: за типами закладів; формою власності, на якій засновано заклад; 
мовами навчання учнів 
ЗППТО: - 

Держстат Україна  ЗДО: за типами закладів (дитячий садок, ясла-садок, ясла, інший); видами 
закладів (загального розвитку, комбінований, сімейний, санаторний, 
спеціальний); видами груп (санаторні, спеціальні (з них для дітей з 
порушенням слуху, мови, зору, інтелекту, опорно-рухового апарату, 
затримкою психічного розвитку), інклюзивні, короткотривалого 
перебування, з цілодобовим перебуванням дітей); мовами виховання дітей 
(українська, англійська, болгарська, кримсько-татарська, молдовська, 
німецька, польська, російська, румунська, словацька, угорська, інша мова); 
типом місцевості (сільська, міська), формою власності, на якій засновано 
заклад (державна, комунальна, приватна, корпоративна)    
ЗВО: за формою власності, на якій засновано заклад (державна, комунальна, 
приватна, корпоративна) 
ЗФПО: за формою власності, на якій засновано заклад (державна, 
комунальна, приватна, корпоративна) 
Ас: за видами закладів (заклади вищої освіти, наукові установи); галузями 
знань/галузями наук 
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Продовження додатка 
1 2 3 4 5 

   Регіони ЗДО: за типами закладів; видами закладів; групами перебування дітей у 
закладі; мовами навчання дітей;  типом місцевості; формою власності, на 
якій засновано заклад 
ЗВО: за формою власності, на якій засновано заклад 
ЗФПО: за формою власності, на якій засновано заклад 
Ас: за видами закладів 

ТОД Регіон ЗДО: - 
ЗЗСО: - 
ЗППТО: - 
ЗВО: - 
ЗФПО: - 
Ас: - 

Кількість осіб у закладах освіти ЗДО: річна 
ЗЗСО: один раз на рік 
ЗППТО: один раз на рік 
ЗВО: один раз на рік 
ЗФПО: один раз на рік 
Ас: річна 

МОН Україна  ЗЗСО: за типами закладів; формою власності, на якій засновано заклад; 
підпорядкуванням; класами; статтю; віком; типом місцевості; окремими 
категоріями учнів (учні з інвалідністю, учні, постраждалі унаслідок аварії на 
ЧАЕС); мовами навчання (українська, англійська, болгарська, кримсько-
татарська,  молдовська, польська, російська, румунська, словацька, угорська) 
ЗППТО: за підпорядкуванням; окремими категоріями (діти-сироти і діти, 
позбавлені батьківського піклування, особи з інвалідністю); статтю; віком 

Регіони ЗЗСО: за типами закладів; формою власності, на якій засновано заклад; 
класами; статтю; віком; типом місцевості; окремими категоріями учнів; 
мовами навчання  
ЗППТО: за окремими категоріями; статтю; віком 
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Продовження додатка 
1 2 3 4 5 

  Держстат Україна ЗДО: за типами закладів; видами закладів; видами груп; мовами виховання 
дітей; віком; статтю; категоріями дітей (діти-сироти та діти, позбавлені 
батьківського піклування, діти з особливими освітніми потребами, діти з 
інвалідністю, в інклюзивних групах, діти, потерпілі від наслідків 
Чорнобильської катастрофи); типом місцевості; формою власності, на якій 
засновано заклад 
ЗВО: за формою власності, на якій засновано заклад; джерелами 
фінансування навчання (бюджет, контракт, цільовий пільговий кредит, 
ваучер, пільговий довгостроковий кредит); формами навчання (денна, 
заочна, вечірня, інша); освітніми ступенями/освітньо-кваліфікаційними 
рівнями (молодший бакалавр, бакалавр, магістр, спеціаліст, молодший 
спеціаліст); галузями знань, напрямами підготовки та спеціальностями; 
статтю; віком 
ЗФПО: за формою власності, на якій засновано заклад; джерелами 
фінансування навчання (бюджет, контракт, цільовий пільговий кредит, 
ваучер, пільговий довгостроковий кредит); формами навчання (денна, 
заочна, вечірня, інша); освітньо-професійними ступенями (фаховий 
молодший бакалавр, бакалавр, молодший спеціаліст); галузями знань, 
напрямами підготовки та спеціальностями; статтю; віком 
Ас: за видами закладів; за формами навчання (денна, вечірня та заочна); 
джерелами фінансування навчання (державний бюджет, юридичні та фізичні 
особи); галузями знань/галузями наук; віком; статтю 

Регіони ЗДО: за видами закладів; видами груп; мовами виховання дітей; віком; 
статтю; категоріями дітей; типом місцевості; формою власності, на якій 
засновано заклад 
ЗВО: за формою власності, на якій засновано заклад; джерелами 
фінансування навчання; формами навчання; статтю; віком 
ЗФПО: за формою власності, на якій засновано заклад; джерелами 
фінансування навчання; формами навчання; статтю; віком 
Ас: за формами навчання; джерелами фінансування навчання; віком; статтю 
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Продовження додатка 
1 2 3 4 5 

  ТОД Регіон ЗДО: - 
ЗЗСО: - 
ЗППТО: - 
ЗВО: - 
ЗФПО: - 
Ас: - 

Кількість осіб, зарахованих на 
навчання до закладів освіти 

ЗДО: - 
ЗЗСО: - 
ЗППТО: один раз на рік 
ЗВО: один раз на рік 
ЗФПО: один раз на рік 
Ас: річна 

МОН Україна, 
регіони 

ЗЗСО: - 
ЗППТО: - 

Держстат Україна ЗДО: - 
ЗВО: за формами навчання; формою власності, на якій засновано заклад; 
джерелами фінансування навчання; освітніми ступенями/освітньо-
кваліфікаційними рівнями; галузями знань, напрямами підготовки та 
спеціальностями 
ЗФПО: за формами навчання; формою власності, на якій засновано заклад; 
джерелами фінансування навчання; освітньо-професійними ступенями; 
галузями знань, напрямами підготовки та спеціальностями 
Ас: за формами навчання; джерелами фінансування навчання; галузями 
знань/галузями наук; статтю 

Регіони ЗДО: - 
ЗВО: за формами навчання; формою власності, на якій засновано заклад; 
джерелами фінансування навчання 
ЗФПО: за формами навчання; формою власності, на якій засновано заклад; 
джерелами фінансування навчання 
Ас: за формами навчання; джерелами фінансування навчання; галузями 
знань/галузями наук; статтю 

ТОД Регіон ЗДО: - 
ЗЗСО: - 
ЗППТО: - 
ЗВО: - 
ЗФПО: - 
Ас: - 
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Продовження додатка 
1 2 3 4 5 

Кількість осіб, які здобули 
освітній ступінь (освітньо-
професійний ступінь)/освітньо-
кваліфікаційний рівень 

ЗДО: - 
ЗЗСО: - 
ЗППТО: - 
ЗВО: один раз на рік 
ЗФПО: один раз на рік 
Ас: - 

МОН Україна, 
регіони 

ЗЗСО: - 
ЗППТО: - 

Держстат Україна ЗДО: - 
ЗВО: за джерелами фінансування навчання; освітніми ступенями/освітньо-
кваліфікаційними рівнями; галузями знань, напрямами підготовки та 
спеціальностями 
ЗФПО: за джерелами фінансування навчання; освітньо-професійними 
ступенями; галузями знань, напрямами підготовки та спеціальностями 
Ас: - 

Регіони ЗДО: - 
ЗВО: за джерелами фінансування навчання 
ЗФПО: за джерелами фінансування навчання 
Ас: - 

Кількість осіб, випущених із 
закладів освіти 

ЗДО: - 
ЗЗСО: - 
ЗППТО: один раз на 
рік 
ЗВО: один раз на рік 
ЗФПО: один раз на рік 
Ас: річна 

МОН Україна ЗЗСО: - 
ЗППТО: за окремими категоріями випускників; статтю 

Регіони ЗЗСО: - 
ЗППТО: - 

Держстат Україна ЗДО: - 
ЗВО: за формою власності, на якій засновано заклад; формами навчання; 
статтю; освітніми ступенями/освітньо-кваліфікаційними рівнями; галузями 
знань, напрямами підготовки та спеціальностями 
ЗФПО: за формою власності, на якій засновано заклад; формами навчання; 
статтю; освітньо-професійними ступенями; галузями знань, напрямами 
підготовки та спеціальностями 
Ас: за формами навчання; джерелами фінансування навчання; галузями 
знань/галузями наук; статтю 

Регіони ЗДО: - 
ЗВО: за формою власності, на якій засновано заклад; формами навчання; 
освітніми ступенями/освітньо-кваліфікаційними рівнями; статтю 
ЗФПО: за формою власності, на якій засновано заклад; формами навчання; 
освітньо-професійними ступенями; статтю 
Ас: за формами навчання; джерелами фінансування навчання 
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Продовження додатка 
1 2 3 4 5 

  ТОД Регіон ЗДО: - 
ЗЗСО: - 
ЗППТО: - 
ЗВО: - 
ЗФПО: - 
Ас: - 

Кількість осіб-іноземців, які 
навчаються у закладах освіти 

ЗДО: - 
ЗЗСО: - 
ЗППТО: - 
ЗВО: один раз на рік 
ЗФПО: один раз на рік 
Ас: річна 

МОН Україна, 
регіони 

ЗЗСО: - 
ЗППТО: - 

Держстат Україна ЗДО: - 
ЗВО: за статтю; країнами, з яких студенти прибули на навчання (Перелік 
кодів країн світу для статистичних цілей) 
ЗФПО: за статтю; країнами, з яких студенти прибули на навчання (Перелік 
кодів країн світу для статистичних цілей) 
Ас: за галузями знань/галузями наук; джерелами фінансування навчання 
(міжнародні договори України, угоди між закладами вищої освіти, договори 
з юридичними та фізичними особами); віком; статтю; країнами, з яких вони 
прибули на навчання (Перелік кодів країн світу для статистичних цілей) 

Регіони ЗДО: - 
ЗЗСО: - 
ЗППТО: - 
ЗВО: - 
ЗФПО: - 
Ас: за джерелами фінансування навчання 

Кількість осіб-іноземців, 
прийнятих на навчання до 
закладів освіти 

ЗДО: - 
ЗЗСО: - 
ЗППТО: - 
ЗВО: один раз на рік 
ЗФПО: один раз на рік 
Ас: річна 

МОН Україна, 
регіони 

ЗЗСО: - 
ЗППТО: - 

Держстат Україна ЗДО: - 
ЗВО: за статтю; країнами, з яких студенти прибули на навчання 
ЗФПО: за статтю; країнами, з яких студенти прибули на навчання 
Ас: за галузями знань/галузями наук; джерелами фінансування навчання; 
країнами, з яких вони прибули на навчання 

Регіони ЗДО: - 
ЗЗСО: - 
ЗППТО: - 
ЗВО: - 
ЗФПО: - 
Ас: за джерелами фінансування навчання 
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Продовження додатка 
1 2 3 4 5 

Кількість осіб-іноземців, 
випущених із закладів освіти 

ЗДО: - 
ЗЗСО: - 
ЗППТО: - 
ЗВО: один раз на рік 
ЗФПО: один раз на рік 
Ас: річна 

МОН Україна, 
регіони 

ЗЗСО: - 
ЗППТО: - 

Держстат Україна ЗДО: - 
ЗВО: за статтю; країнами, з яких студенти прибули на навчання 
ЗФПО: за статтю; країнами, з яких студенти прибули на навчання 
Ас: за галузями знань/галузями наук; джерелами фінансування навчання; 
країнами, з яких вони прибули на навчання 

Регіони ЗДО: - 
ЗЗСО: - 
ЗППТО: - 
ЗВО: - 
ЗФПО: - 
Ас: за джерелами фінансування навчання 

Питома вага осіб, охоплених 
закладами освіти 

ЗДО: річна 
ЗЗСО: - 
ЗППТО: - 
ЗВО: - 
ЗФПО: - 
Ас: - 

МОН Україна, 
регіони 

ЗЗСО: - 
ЗППТО: - 

Держстат Україна, 
регіони 

ЗДО: за віковими групами дітей (0-2 роки, 3-4 роки, 5 років, 3-5 років, 6 
років, 3-6 років); типом місцевості 
ЗВО: - 
ЗФПО: - 
Ас: - 

ТОД Регіон ЗДО: - 
ЗЗСО: - 
ЗППТО: - 
ЗВО: - 
ЗФПО: - 
Ас: - 

Кількість місць у закладах 
освіти 

ЗДО: річна 
ЗЗСО: - 
ЗППТО: - 
ЗВО: - 
ЗФПО: - 
Ас: - 

МОН Україна, 
регіони 

ЗЗСО: - 
ЗППТО: - 

Держстат Україна, 
регіони 

ЗДО: за типами закладів; видами закладів; видами груп; віковими групами 
дітей (до 3-х років, 3 роки і старше); типом місцевості; формою власності, на 
якій засновано заклад 
ЗВО: - 
ЗФПО: - 
Ас: - 

ТОД Регіон ЗДО: - 
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Продовження додатка 
1 2 3 4 5 

Кількість груп у закладах 
освіти 

ЗДО: річна 
ЗЗСО: - 
ЗППТО: - 
ЗВО: - 
ЗФПО: - 
Ас: - 

МОН Україна, 
регіони 

ЗЗСО: - 
ЗППТО: - 

Держстат Україна, 
регіони 

ЗДО: за видами груп; віковими групами дітей; типом місцевості 
ЗВО: - 
ЗФПО: - 
Ас: - 

Облікова кількість штатних 
працівників закладів освіти 

ЗДО: річна 
ЗЗСО: - 
ЗППТО: - 
ЗВО: - 
ЗФПО: - 
Ас: - 

МОН Україна, 
регіони 

ЗЗСО: - 
ЗППТО: - 

Держстат Україна ЗДО: за типами закладів; видами закладів; типами посад працівників 
закладу; типами посад педагогічних працівників (директори; вихователі; 
вихователі-методисти; практичні психологи; соціальні педагоги; асистенти 
вихователів в інклюзивних групах; інший педагогічний персонал); віком; 
статтю; освітніми ступенями (освітньо-кваліфікаційними рівнями) 
(молодший бакалавр, молодший спеціаліст; бакалавр, спеціаліст, магістр); 
формою власності, на якій засновано заклад 
ЗВО: - 
ЗФПО: - 
Ас: - 

Регіони ЗДО: за типами посад працівників закладу; віком; статтю; освітніми 
рівнями; формою власності, на якій засновано заклад 
ЗВО: - 
ЗФПО: -  
Ас: - 
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Продовження додатка 
1 2 3 4 5 

Кількість працівників закладів 
освіти 

ЗДО: - 
ЗЗСО: один раз на рік 
ЗППТО: - 
ЗВО: один раз на рік 
ЗФПО: один раз на рік 
Ас: - 

МОН Україна ЗЗСО: за типами закладів; формою власності, на якій засновано заклад; 
підпорядкуванням  
ЗППТО: - 

Регіони ЗЗСО: за типами закладів; формою власності, на якій засновано заклад  
ЗППТО: - 

Держстат Україна ЗДО: - 
ЗВО: за підпорядкуванням; науковими ступенями (доктор 
філософії/кандидат наук, доктор наук); вченими званнями (старший 
науковий співробітник (старший дослідник), доцент, професор); типами 
посад (наукові працівники, науково-педагогічні працівники, педагогічні 
працівники); статтю 
ЗФПО: за підпорядкуванням; науковими ступенями (доктор 
філософії/кандидат наук, доктор наук); вченими званнями (старший 
науковий співробітник (старший дослідник), доцент, професор); типами 
посад (наукові працівники, науково-педагогічні працівники, педагогічні 
працівники); статтю 
Ас: - 

Регіони ЗДО: - 
ЗВО: за науковими ступенями; вченими званнями; типами посад 
ЗФПО: за науковими ступенями; вченими званнями; типами посад 
Ас: - 

ТОД Регіон ЗЗСО: - 
 
 
 
 
 
 

Директор департаменту соціальної 
статистики апарату Держстату                                                                                                                       Інеса СЕНИК 
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