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Державна служба статистики України
Відповідальний за випуск – директор департаменту соціальної статистики
Державної служби статистики України Сеник І. В.
Методологічні положення з організації державного статистичного
спостереження щодо мережі та діяльності закладів освіти (далі – Методологічні
положення) містять опис основних положень, правил і методів проведення
цього державного статистичного спостереження.
Методологічні положення підготували фахівці відділу статистики
гуманітарної сфери департаменту соціальної статистики Державної служби
статистики України.
Методологічні положення схвалені Комісією з питань удосконалення
методології та звітної документації Державної служби статистики України
(протокол від 27.12.2019 № 27).

Державна служба статистики України
· адреса: вул. Шота Руставелі, 3, м. Київ, 01601
· телефони: (044) 235-50-27, 234-12-24
· факс: (044) 235-37-39
· електронна пошта: office@ukrstat.gov.ua
· вебсайт: http://www.ukrstat.gov.ua
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Передмова
Метою розроблення цих Методологічних положень є визначення системи
показників і методів проведення державного статистичного спостереження
щодо мережі та діяльності закладів освіти.
Методологічні положення призначені для використання працівниками
органів державної статистики, а також можуть бути корисні для інших
зацікавлених користувачів статистичної інформації.
Скорочення та умовні позначення
АД

–

ДСС
Євростат
ЄС
ЄФО
ЗВО
ЗДО
ЗЗСО
ЗППТО
КВЕД
КІСЕ
КОПФГ
КОАТУУ

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

МОН
ПККС
ПКОДУ

–
–
–

РСО
СРП
ТОД
Т

–
–
–
–

заклади вищої освіти та наукові установи з підготовки
аспірантів та докторантів;
державне статистичне спостереження;
Статистична служба Європейського Союзу;
Європейський Союз;
Європейський фонд освіти;
заклади вищої освіти;
заклади дошкільної освіти;
заклади загальної середньої освіти;
заклади професійної (професійно-технічної) освіти;
Класифікація видів економічної діяльності;
Класифікація інституційних секторів економіки України;
Класифікація організаційно-правових форм господарювання;
Класифікатор об’єктів адміністративно-територіального
устрою України;
Міністерство освіти і науки;
Перелік кодів країн світу для статистичних цілей;
Перелік кодів органів державного управління для
статистичних цілей;
Реєстр статистичних одиниць;
Статистичний реєстр підприємств;
територіальні органи Держстату;
рік, у якому формуються сукупності одиниць державного
статистичного спостереження.

5

І. Загальні положення
1. Ці Методологічні положення визначають методи та правила проведення
державного статистичного спостереження щодо мережі та діяльності закладів
освіти (далі – ДСС), використання та поширення його результатів.
2. Методологічні положення ґрунтуються на нормах закону України "Про
державну статистику" та ураховують положення наказів Держстату від
15.02.2017 № 41 "Про затвердження Методологічних положень щодо
забезпечення статистичної конфіденційності в органах державної статистики",
від 17.08.2018 № 170 "Про затвердження Принципів діяльності органів
державної статистики України".
3. Ці Методологічні положення також ураховують рекомендації, визначені
Регламентом (ЄС) № 452/2008 Європейського Парламенту та Ради від
23.04.2008 стосовно виробництва та розробки статистики освіти та навчання
протягом життя (далі – Регламент (ЄС) № 452/2008), а також Регламенту
Комісії (ЄС) № 912/2013 від 23.09.2013 про імплементацію Регламенту (ЄС)
№ 452/2008 у частині даних щодо зарахованих, які навчаються та випущених
осіб закладами дошкільної, загальної середньої, професійної (професійнотехнічної), вищої освіти та наукових установ з підготовки аспірантів та
докторантів.
ІІ. Основні поняття та терміни
Для цілей цих Методологічних положень терміни й поняття вживаються в
значеннях, визначених статтею 1 законів України "Про державну статистику",
"Про освіту", "Про вищу освіту", "Про наукову та науково-технічну діяльність",
пунктами 5, 9, 11, 12, 13, 15, 33, 42, 44, 60, 67, 73, 75 глосарія до плану
статистичного спостереження, затвердженого наказом Держкомстату від
29.12.2009 № 498, розділом ІІ Положення про Реєстр статистичних одиниць та
формування основ вибірки сукупностей одиниць статистичних спостережень за
діяльністю підприємств, затвердженого наказом Держкомстату від 16.12.2009
№ 481.
ІІІ. Методологічні й організаційні засади проведення
державного статистичного спостереження
1. Мета й основні характеристики державного статистичного спостереження
1. Метою проведення ДСС є формування інформації щодо характеристик
закладів освіти, а також наукових установ з підготовки аспірантів та
докторантів для інформаційного забезпечення аналізу стану системи освіти,
складання допоміжного (сателітного) рахунку освіти в Україні, міжнародних
порівнянь.
2. ДСС охоплює підприємства, які надають освітні послуги.

6

3. ДСС проводиться шляхом поєднання декількох джерел даних: збору
даних безпосередньо від респондентів щодо діяльності закладів дошкільної,
вищої освіти, наукових установ та отримання адміністративних даних
Міністерства освіти та науки (далі – МОН) щодо діяльності закладів загальної
середньої та професійної (професійно-технічної) освіти.
4. ДСС має такі основні характеристики:
1) вид ДСС:
за ступенем охоплення одиниць: суцільне;
за часом реєстрації даних: поточне;
2) періодичність: річна;
3) організаційна форма ДСС: статистична звітність;
4) спосіб ДСС: документальний облік;
5) одиниця ДСС: підприємство;
6) респондент ДСС: юридична особа;
7) органи, які здійснюють ДСС: Держстат, ТОД;
8) статистичні
класифікатори
(класифікації),
переліки,
що
використовуються при проведенні ДСС: КВЕД, КІСЕ, КОПФГ, КОАТУУ,
ПККС, ПКОДУ;
9) місце проведення ДСС: регіони України.
2. Джерела інформації державного статистичного спостереження
Джерелами інформації ДСС є:
1) дані за формою № 85-к (річна) "Звіт про діяльність закладу дошкільної
освіти" (далі – форма № 85-к (річна));
2) дані за формою № 2-3 нк (один раз на рік) "Звіт про діяльність закладу
вищої освіти" (далі – форма № 2-3 нк (один раз на рік));
3) дані за формою № 1-нк (річна) "Звіт про роботу аспірантури та
докторантури" (далі – форма № 1-нк (річна));
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4) адміністративні дані МОН щодо 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 шкілінтернатів) 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".
Ці дані також використовуються для складання допоміжного (сателітного)
рахунку освіти в Україні, заповнення міжнародних запитальників зі статистики
освіти та отримуються відповідно до укладеної Угоди від 12.08.2015 № 7 щодо
взаємообміну інформаційними ресурсами між Держстатом та МОН;
5) переліки закладів дошкільної освіти обласних державних адміністрацій,
які використовуються для формування сукупності одиниць і переліку
респондентів ДСС за формою № 85-к (річна). Інформація отримується
відповідно до:
Угоди від 26.09.2019 № 14 щодо взаємообміну інформаційними ресурсами
між Державною службою статистики України та Вінницькою обласною
державною адміністрацією;
Угоди від 03.03.2016 № 5 щодо взаємообміну інформаційними ресурсами
між Державною службою статистики України та Волинською обласною
державною адміністрацією;
Угоди від 02.10.2018 № 16 щодо взаємообміну інформаційними ресурсами
між Державною службою статистики України та Дніпропетровською обласною
державною адміністрацією;
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Угоди від 10.10.2019 № 15 щодо взаємообміну інформаційними ресурсами
між Державною службою статистики України та Житомирською обласною
державною адміністрацією;
Угоди від 20.05.2019 № 6 щодо взаємообміну інформаційними ресурсами
між Державною службою статистики України та Закарпатською обласною
державною адміністрацією;
Угоди від 18.06.2019 № 9 щодо взаємообміну інформаційними ресурсами
між Державною службою статистики України та Запорізькою обласною
державною адміністрацією;
Додаткової угоди від 02.02.2018 № 1 до Угоди № 8 щодо взаємообміну
інформаційними ресурсами між Державною службою статистики України й
Івано-Франківською обласною державною адміністрацією від 16.03.2016;
Додаткової угоди від 17.08.2018 № 1 до Угоди № 11-38/10363 щодо
взаємообміну інформаційними ресурсами між Державною службою статистики
України й Київською обласною державною адміністрацією від 26.01.2016;
Угоди від 23.10.2018 № 21 щодо взаємообміну інформаційними ресурсами
між Державною службою статистики України та Кіровоградською обласною
державною адміністрацією;
Угоди від 11.11.2019 № 16 щодо взаємообміну інформаційними ресурсами
між Державною службою статистики України та Луганською обласною
державною адміністрацією;
Угоди від 11.10.2018 № 19 щодо взаємообміну інформаційними ресурсами
між Державною службою статистики України та Львівською обласною
державною адміністрацією;
Угоди від 08.08.2018 № 12 щодо взаємообміну інформаційними ресурсами
між Державною службою статистики України та Миколаївською обласною
державною адміністрацією;
Угоди від 05.02.2018 № 3 щодо взаємообміну інформаційними ресурсами
між Державною службою статистики України та Одеською обласною
державною адміністрацією;
Угоди від 12.02.2019 № 4 щодо взаємообміну інформаційними ресурсами
між Державною службою статистики України та Полтавською обласною
державною адміністрацією;
Угоди від 10.07.2019 № 12 щодо взаємообміну інформаційними ресурсами
між Державною службою статистики України та Рівненською обласною
державною адміністрацією;
Угоди від 02.02.2018 № 1 щодо взаємообміну інформаційними ресурсами
між Державною службою статистики України та Сумською обласною
державною адміністрацією;
Угоди від 22.10.2018 № 20 щодо взаємообміну інформаційними ресурсами
між Державною службою статистики України та Тернопільською обласною
державною адміністрацією;
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Угоди від 19.09.2018 № 14 про взаємний обмін інформацією між
Харківською обласною державною адміністрацією та Державною службою
статистики України;
Угоди від 18.06.2019 № 8 щодо взаємообміну інформаційними ресурсами
між Державною службою статистики України та Херсонською обласною
державною адміністрацією;
Угоди від 02.10.2018 № 15 щодо взаємообміну інформаційними ресурсами
між Державною службою статистики України та Хмельницькою обласною
державною адміністрацією;
Угоди від 30.10.2018 № 22 щодо взаємообміну інформаційними ресурсами
між Державною службою статистики України та Черкаською обласною
державною адміністрацією;
Угоди від 03.07.2019 № 11 щодо взаємообміну інформаційними ресурсами
між Державною службою статистики України та Чернівецькою обласною
державною адміністрацією;
Угоди від 03.10.2018 № 17 щодо взаємообміну інформаційними ресурсами
між Державною службою статистики України та Чернігівською обласною
державною адміністрацією;
6) переліки закладів вищої освіти МОН, які використовуються для
формування сукупності одиниць і переліку респондентів ДСС за формою № 2-3
нк (один раз на рік). Інформація отримується відповідно до укладеної Угоди від
12.08.2015 № 7 щодо взаємообміну інформаційними ресурсами між
Держстатом та МОН;
7) адміністративні дані Єдиної державної електронної бази з питань освіти
та відомості МОН про провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти
на третьому освітньо-науковому рівні наукових установ, які використовуються
для формування сукупності одиниць і переліку респондентів ДСС за формою
№ 1-нк (річна). Ці дані розміщено на офіційному вебсайті МОН у розділі
"Студентам та науковця"/"Заклади вищої освіти" (у вільному доступі).
3. Система статистичних показників державного статистичного
спостереження
Показниками ДСС є:
1) кількість ЗДО, ЗЗСО, ЗППТО, ЗВО, АД;
2) кількість осіб у ЗДО, ЗЗСО, ЗППТО, ЗВО, АД;
3) кількість осіб, зарахованих на навчання до ЗВО та АД;
4) кількість осіб, які здобули освітній ступінь/освітньо-кваліфікаційний
рівень у ЗВО;
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5) кількість осіб, випущених із ЗППТО, ЗВО, АД;
6) кількість осіб-іноземців, які навчаються у ЗВО та АД;
7) кількість осіб-іноземців, прийнятих на навчання до ЗВО та АД;
8) кількість осіб-іноземців, випущених із ЗВО та АД;
9) кількість осіб, які прийняті на навчання (навчаються/випущені) до
відокремлених структурних підрозділів ЗВО;
10) питома вага осіб, охоплених ЗДО;
11) кількість місць у ЗДО;
12) кількість груп у ЗДО;
13) кількість штатних посад працівників у ЗДО;
14) облікова кількість штатних працівників ЗДО;
15) кількість працівників ЗЗСО та ЗВО.
ІV. Формування й актуалізація сукупностей одиниць і переліків
респондентів державного статистичного спостереження
1. Формування сукупностей одиниць і переліків респондентів
державного статистичного спостереження
1. Формування генеральних сукупностей одиниць, сукупностей одиниць,
які безпосередньо будуть досліджуватися, і переліків респондентів ДСС
здійснюється щорічно у грудні року Т.
2. Формування генеральних сукупностей одиниць, сукупностей одиниць,
які безпосередньо будуть досліджуватися, і переліків респондентів ДСС
здійснюється на державному рівні.
3. Формування генеральних сукупностей одиниць здійснюється на основі
РСО (у частині СРП) та включає одиниці, які є активними станом на
01 листопада року T.
4. Генеральна сукупність одиниць ДСС за формою № 85-к (річна)
формується на основі РСО (у частині СРП) та включає одиниці, які
відповідають критеріям:
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1) інституційний сектор економіки відповідно до КІСЕ: S.11 "Нефінансові
корпорації", S.13 "Сектор загального державного управління", S.15
"Некомерційні організації, що обслуговують домашні господарства";
2) тип статистичної одиниці: підприємство;
3) організаційно-правова форма господарювання відповідно до КОПФГ:
120-180 (крім 145, 170), 230-260, 410-440, 815-825, 845;
4) основний вид економічної діяльності згідно з КВЕД: класи 85.10, 85.20,
85.31.
5. Генеральна сукупність одиниць ДСС за формою № 2-3 нк (один раз на
рік) формується на основі РСО (у частині СРП) та включає одиниці, які
відповідають критеріям:
1) інституційний сектор економіки відповідно до КІСЕ: S.11 "Нефінансові
корпорації", S.13 "Сектор загального державного управління", S.15
"Некомерційні організації, що обслуговують домашні господарства";
2) тип статистичної одиниці: підприємство;
3) організаційно-правова форма господарювання відповідно до КОПФГ:
120-180 (крім 145, 170), 230-260, 425-440;
4) основний вид економічної діяльності згідно з КВЕД: класи 85.41, 85.42.
6. Генеральна сукупність одиниць ДСС за формою № 1-нк (річна)
формується на основі РСО (у частині СРП) та включає одиниці, які
відповідають критеріям:
1) інституційний сектор економіки відповідно до КІСЕ: S.11 "Нефінансові
корпорації", S.13 "Сектор загального державного управління", S.15
"Некомерційні організації, що обслуговують домашні господарства";
2) тип статистичної одиниці: підприємство;
3) організаційно-правова форма господарювання відповідно до КОПФГ:
120-180 (крім 145, 170), 230-260, 425-440;
4) основний вид економічної діяльності згідно з КВЕД: класи 85.41, 85.42,
72.11, 72.19, 72.20.
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7. Сукупність одиниць, яка безпосередньо буде досліджуватись, для форми
№ 85-к (річна) формується на основі генеральної сукупності одиниць ДСС і
включає одиниці, які:
за видом економічної діяльності за КВЕД відносяться до класу 85.10 – у
повному обсязі;
за видом економічної діяльності за КВЕД відносяться до класів 85.20,
85.31 і наявні у переліках закладів дошкільної освіти обласних державних
адміністрацій.
8. Сукупність одиниць, яка безпосередньо буде досліджуватись, для форми
№ 2-3 нк (один раз на рік) формується на основі генеральної сукупності
одиниць ДСС і включає одиниці, які наявні у переліку закладів вищої освіти
МОН.
9. Сукупність одиниць, яка безпосередньо буде досліджуватись, для форми
№ 1-нк (річна) формується на основі генеральної сукупності одиниць ДСС і
включає одиниці, які:
за видом економічної діяльності за КВЕД відносяться до класів 85.41,
85.42 і наявні у реєстрі суб’єктів освітньої діяльності Єдиної державної
електронної бази з питань освіти МОН;
за видом економічної діяльності за КВЕД відносяться до класів 72.11,
72.19, 72.20 і наявні у відомостях МОН про провадження освітньої діяльності у
сфері вищої освіти на третьому освітньо-науковому рівні наукових установ.
10. На основі сукупностей одиниць, які безпосередньо будуть
досліджуватись, формуються переліки респондентів за формами № 85-к (річна),
№ 2-3 нк (один раз на рік) та № 1-нк (річна), до яких уключаються юридичні
особи, яким відповідають одиниці, що наявні в сукупностях одиниць ДСС.
2. Актуалізація сукупностей одиниць і переліків респондентів
державного статистичного спостереження
Актуалізація сукупностей одиниць і переліків респондентів ДСС не
здійснюється.
V. Проведення державного статистичного спостереження та обробка даних
1. Методи проведення державного статистичного спостереження
1. Засобами зв’язку, в електронному форматі або безпосередньо
здійснюється інформування респондентів про їхнє залучення до участі в ДСС.
Крім того, інформація щодо участі у ДСС розміщується на офіційному
вебсайті Держстату (www.ukrstat.gov.ua) у сервісі "Пошук за кодом ЄДРПОУ".
2. Дані за формами № 85-к (річна), № 2-3 нк (один раз на рік) та № 1-нк
(річна) на паперових носіях (нарочним або поштою), у формі електронного звіту
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засобами електронного зв’язку відповідно до Порядку подання електронної
звітності до органів державної статистики, затвердженого наказом Держкомстату
від 12.01.2011 № 3, зареєстрованого в Мін’юсті 29.03.2011 за № 408/19146, або
через сервіс "Кабінет респондента", який розміщено на офіційному вебсайті
Держстату (www.ukrstat.gov.ua), отримуються: наприкінці лютого року,
наступного за звітним (форма № 85-к (річна)), у ІІІ декаді жовтня року,
наступного за звітним (форма № 2-3 нк (один раз на рік), у ІІ декаді січня року,
наступного за звітним (форма № 1-нк (річна) у терміни, визначені на бланках
відповідних форм.
3. Після отримання звітів за формами № 85-к (річна), № 2-3 нк (один раз на
рік) та № 1-нк (річна) здійснюється їх уведення/завантаження до електронного
середовища для подальшої обробки статистичної інформації.
2. Основні етапи обробки даних державного статистичного спостереження
1. Під час обробки звітів в електронному середовищі здійснюються такі
арифметичні та логічні контролі:
перевірка ідентифікації респондента;
перевірка повноти введення даних;
перевірка правильності співвідношення окремих значень показників форми;
виявлення алогічних відповідей шляхом порівняння значень показників, у
тому числі у динаміці (порівняння з попереднім звітним роком).
2. За результатами проведення контролів, з метою визначення причин
виявлених неузгодженостей, відповідно до статті 13 Закону України "Про
державну статистику" та Порядку проведення перевірок достовірності
первинних та статистичних даних, вивчення стану первинного обліку і
статистичної звітності органами державної статистики, затвердженого наказом
Державного комітету статистики України від 19.06.2003 № 186, зареєстрованого
у Міністерстві юстиції України 26.09.2003 за № 862/8183, органи державної
статистики можуть здійснюватися зв’язок з респондентами, і в разі виявлення
помилок первинні дані доопрацьовуються та коригуються.
3. За результатами обробки даних ДСС показники узагальнюються по країні
в цілому, по регіонах, містах обласного значення та районах.
4. Узагальнення показників по країні в цілому здійснюється у розрізах:
1) для показника про кількість:
ЗДО за їх типами (дитячий садок, ясла-садок, ясла, інший), їх видами
(загального розвитку, комбінований, сімейний, санаторний, спеціальний),
видами груп (санаторні, спеціальні, інклюзивні, короткотривалого перебування, з
цілодобовим перебуванням дітей), мовами виховання дітей (українська,
російська, англійська, болгарська, кримсько-татарська, молдовська, німецька,
польська, румунська, словацька, угорська, інша), типом місцевості (сільська,
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міська), формою власності, на якій засновано заклад (державна, комунальна,
приватна, корпоративна), за їх підпорядкуванням (ПКОДУ);
ЗЗСО за їх типами (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, мовами навчання учнів (українською, російською, кількома);
ЗППТО за їх підпорядкуванням;
ЗВО за їх типами (коледжі, технікуми, училища та університети, академії,
інститути), формою власності, на якій засновано заклад, їх підпорядкуванням;
АД за їх видами (заклади вищої освіти, наукові установи), галузями
знань/галузями наук;
2) для показника про кількість осіб у:
ЗДО за їх типами та видами, типом місцевості, формою власності, на якій
засновано заклад, їх підпорядкуванням, видами груп, мовами виховання дітей,
статтю (дівчата), віком, 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);
ЗЗСО за їх типами, типом місцевості, формою власності, на якій засновано
заклад, їх підпорядкуванням, статтю, віком, окремими категоріями учнів (учні з
інвалідністю, учні, постраждалі унаслідок аварії на ЧАЕС), мовами навчання
(українська, російська, румунська, угорська, кримсько-татарська, польська,
англійська, словацька, болгарська, молдовська), класами;
ЗППТО за їх підпорядкуванням, статтю, віком, окремими категоріями учнів
і слухачів (діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, особи з
інвалідністю);
ЗВО за їх типами, формою власності, на якій засновано заклад, джерелами
фінансування навчання (державний бюджет, місцеві бюджети, юридичні особи,
фізичні особи), формами навчання, їх підпорядкуванням, освітніми
ступенями/освітньо-кваліфікаційними рівнями, галузями знань, напрямами
підготовки та спеціальностями, мовами навчання (українська, англійська,
російська, румунська, угорська, інша, кількома), статтю, віком, категоріями
студентів (особи з інвалідністю, діти-сироти і діти, позбавлені батьківського
піклування);
АД за їх видами, формами навчання, джерелами фінансування навчання,
галузями знань/галузями наук, віком, статтю;
3) для показника про кількість осіб, зарахованих на навчання до:
ЗВО за їх типами, їх підпорядкуванням, формою власності, на якій
засновано заклад, за формами навчання (денна, вечірня та заочна), джерелами
фінансування навчання (державний бюджет, місцеві бюджети), освітніми
ступенями/освітньо-кваліфікаційними рівнями (молодший бакалавр/молодший
спеціаліст, бакалавр, магістр/спеціаліст), галузями знань, напрямами підготовки
та спеціальностями;
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АД за формами навчання (денна, вечірня та заочна), джерелами
фінансування навчання (державний бюджет, юридичні особи та фізичні особи),
галузями знань/галузями наук, статтю;
4) для показника про кількість осіб, які здобули освітній ступінь/освітньокваліфікаційний рівень у ЗВО, за підпорядкуванням, джерелами фінансування
навчання, освітніми ступенями/освітньо-кваліфікаційними рівнями, галузями
знань, напрямами підготовки та спеціальностями;
5) для показника про кількість осіб, випущених із:
ЗППТО за окремими категоріями випускників, їх статтю;
ЗВО за їх типами, їх підпорядкуванням, формою власності, на якій
засновано заклад, формами навчання, освітніми ступенями/освітньокваліфікаційними рівнями, галузями знань, напрямами підготовки та
спеціальностями, статтю;
АД за формами навчання, джерелами фінансування навчання, галузями
знань/галузями наук, статтю;
6) для показника про кількість осіб-іноземців, які навчаються у:
ЗВО за їх типами, статтю, країнами, з яких студенти прибули на навчання
(СККС);
АД за галузями знань/галузями наук, джерелами фінансування навчання
(міжнародні договори України, угоди між закладами вищої освіти, договори з
юридичними та фізичними особами), статтю, віком, країнами, з яких особиіноземці прибули на навчання;
7) для показників про кількість осіб-іноземців, прийнятих на навчання до/
випущених із:
ЗВО за їх типами, статтю, країнами, з яких студенти прибули на навчання;
АД за галузями знань/галузями наук, джерелами фінансування навчання,
країнами, з яких особи-іноземці прибули на навчання;
8) для показника про кількість осіб, які прийняті на навчання
(навчаються/випущені) до відокремлених структурних підрозділів ЗДО, за їх
типами;
9) для показника про питому вагу осіб, охоплених ЗДО, за віковими групами
дітей (0-2 роки, 3-4 роки, 5 років, 3-5 років, 6 років, 3-6 років), типом місцевості;
10) для показника про кількість місць у ЗДО за їх типами та видами, типом
місцевості, формою власності, на якій засновано заклад, їх підпорядкуванням,
видами груп, віковими групами дітей (до 3 років, 3 роки і старше);
11) для показника про кількість груп у ЗДО за видами груп, віковими
групами дітей, типом місцевості;
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12) для показника про кількість штатних посад працівників у ЗДО за їх
типами та видами, їх підпорядкуванням, типом місцевості, типами посад
працівників закладу (педагогічні працівники, технічний персонал), відповідністю
штатному розпису (за штатним розписом, фактично зайнятих);
13) для показника про облікову кількість штатних працівників ЗДО за їх
типами та видами, формою власності, на якій засновано заклад, їх
підпорядкуванням, 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);
14) для показника про кількість працівників:
ЗЗСО за їх типами, формою власності, на якій засновано заклад, їх
підпорядкуванням;
ЗВО за їх типами, їх підпорядкуванням, науковими ступенями (доктор
філософії/кандидат наук, доктор наук), вченими званнями (старший дослідник,
доцент, професор), типами посад (наукові працівники, науково-педагогічні
працівники, педагогічні працівники), статтю.
5. Узагальнення показників по регіонах здійснюється у розрізах стосовно:
1) для показника про кількість:
ЗДО за їх типами та видами, типом місцевості, формою власності, на якій
засновано заклад, видами груп, мовами виховання дітей;
ЗЗСО за їх типами, формою власності, на якій засновано заклад, мовами
навчання учнів;
ЗВО за їх типами, формою власності, на якій засновано заклад;
АД за видами закладів;
2) для показника про кількість осіб у:
ЗДО за їх типами та видами, типом місцевості, формою власності, на якій
засновано заклад, видами груп, за мовами виховання дітей, статтю, віком,
категоріями дітей;
ЗЗСО за їх типами, типом місцевості, формою власності, на якій засновано
заклад, класами, статтю, віком, окремими категоріями учнів, мовами навчання;
ЗППТО за окремими категоріями учнів і слухачів, статтю, віком;
ЗВО за їх типами, формою власності, на якій засновано заклад, джерелами
фінансування навчання, формами навчання, статтю, віком, мовами навчання,
категоріями студентів;
АД за формами навчання, джерелами фінансування навчання, статтю, віком;
3) для показника про кількість осіб, зарахованих на навчання до:
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ЗВО за їх типами, формою власності, на якій засновано заклад, формами
навчання, джерелами фінансування навчання;
АД за формами навчання, джерелами фінансування навчання, галузями
знань/галузями наук, статтю;
4) для показника про кількість осіб, які здобули освітній ступінь/освітньокваліфікаційний рівень, у ЗВО за джерелами фінансування навчання;
5) для показника про кількість осіб, випущених із:
ЗВО за їх типами, формою власності, на якій засновано заклад, формами
навчання, освітніми ступенями/освітньо-кваліфікаційними рівнями, статтю;
АД за формами навчання, джерелами фінансування навчання;
6) для показників про кількість осіб-іноземців, які навчаються у/ прийнятих
на навчання до/ випущених із:
ЗВО за їх типами;
АД за джерелами фінансування навчання;
7) для показника про кількість осіб, які прийняті на навчання
(навчаються/випущені) до відокремлених структурних підрозділів ЗВО, за їх
типами;
8) для показника про кількість місць у ЗДО за їх типами та видами, типом
місцевості, формою власності, на якій засновано заклад, їх підпорядкуванням,
видами груп, віковими групами дітей (до 3 років, 3 роки і старше);
9) для показника про питому вагу осіб, охоплених ЗДО, за віковими групами
дітей, типом місцевості;
10) для показника про кількість груп у ЗДО за видами груп, віковими
групами дітей, типом місцевості;
11) для показника про кількість штатних посад працівників у ЗДО за типами
посад працівників закладу, відповідністю штатному розпису, типом місцевості;
12) для показника про облікову кількість штатних працівників ЗДО за
типами посад працівників закладу, статтю, віком, освітніми ступенями, формою
власності, на якій засновано заклад;
13) для показника про кількість працівників:
ЗЗСО за їх типами, формою власності, на якій засновано заклад;
ЗВО за їх типами, науковими ступенями, вченими званнями, типами посад.
6. Узагальнення показників щодо ЗДО по містах обласного значення та
районах здійснюється про:
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1) кількість закладів;
2) кількість дітей у закладах;
3) кількість місць у закладах.
VІ. Забезпечення якості даних державного статистичного спостереження
1. Для забезпечення якості даних, які отримуються шляхом збору
інформації безпосередньо від респондентів, аналізується рівень надання звітів
респондентами, залученими до ДСС, та причини їх ненадання. Очікуваний
рівень відповідей для ДСС становить 100%. Для його досягнення у разі
відсутності звіту органами державної статистики може використовуватися
метод безпосереднього контакту з респондентом для з'ясування причини
неотримання звіту. Як правило, рівень ненадання звітів респондентами,
залученими до ДСС, не перевищує 2%, що не впливає на результати ДСС.
Метод компенсації даних не застосовується, сезонні коригування не
здійснюються.
2. Для контролю якості результатів ДСС застосовуються такі методи, як
аналіз даних у часі (динаміка показника за останні 3-5 років); аналіз даних у
просторі (по регіонах), а також аналізу агрегатів та розподілу даних (порівняння
сумнівних агрегатів та одиниць, показники яких значно відрізняються від
розподілу основної частини даних).
3. Публікація результатів ДСС здійснюється не пізніше ніж через три
місяці після звітної дати. Сформовані за результатами ДСС матеріали
супроводжуються відповідними поясненнями щодо методології проведення ДСС.
4. З метою інформування користувачів стосовно основних критеріїв та
показників якості результатів ДСС складається стандартний звіт з якості
спостереження, який містить загальну інформацію, яка не залежить від
результатів ДСС за конкретний період, а визначена чинною методологією,
процедурами обробки даних і методами вимірювання якості статистичних даних
і процесів.
Звіт розміщується на офіційному вебсайті Держстату та оновлюється в міру
змін ключових метаданих ДСС (методології, процедур, процесів статистичного
виробництва, класифікацій, основних статистичних показників тощо).
VІІ. Забезпечення конфіденційності статистичної інформації
державного статистичного спостереження
1. Забезпечення статистичної конфіденційності у практиці проведення
ДСС здійснюється відповідно до вимог статті 21 Закону України "Про
державну статистику", статей 6, 11, 18, 20, 21 Закону України "Про
інформацію", статті 7 Закону України "Про доступ до публічної інформації", з
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урахуванням основних методів, визначених пунктом 1 підрозділу 2 розділу ІV
Методологічних положень щодо забезпечення статистичної конфіденційності в
органах державної статистики, затверджених наказом Держстату від 15.02.2017
№ 41, міжнародних вимог до правил конфіденційності статистичної інформації
відповідно до положень Регламенту (ЄС) № 223/2009 Європейського
Парламенту та Ради від 11.03.2009, Регламенту Комісії (ЄС) № 557/2013 від
17.06.2013.
2. Для дотримання встановлених законодавством гарантій забезпечення
статистичної конфіденційності перед респондентами реалізуються такі заходи:
1) захист первинних даних, отриманих органами державної статистики від
респондентів у ході проведення ДСС, відповідно до вимог Закону України "Про
державну статистику" та використання їх виключно для статистичних цілей;
2) надання статистичної інформації, отриманої за результатами ДСС,
користувачам у зведеному знеособленому вигляді;
3) нерозповсюдження статистичної інформації, яка була отримана в ході
проведення ДСС, якщо є загроза розкриття первинних даних.
3. При проведенні ДСС перевірка статистичної конфіденційності
здійснюється для показників, що перелічені у главі 3 розділу ІІІ цих
Методологічних положень.
Загроза розкриття первинних даних установлюється за правилом
порогового значення та індивідуального значення одиниці: якщо статистичні
дані за визначеним показником розраховані на базі занадто малої кількості
одиниць (щонайменше 3) та/або якщо складається перевага однієї одиниці (80 і
більше відсотків визначеного розміру/обсягу показника), зведені підсумки не
оприлюднюються.
4. Основними методами захисту розкриття первинних даних для
агрегованих даних є неоприлюднення вразливого значення (первинне
блокування) та блокування значень, за допомогою яких можна розрахувати
вразливі значення, що були заблоковані на етапі первинного блокування
(вторинне блокування), включаючи блокування значень взаємопов'язаних
показників, та беручи до уваги їх розрізи й агрегацію.
VIІI. Поширення результатів державного 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 вільного та одночасного доступу користувачів
узагальнена статистична інформація за результатами спостереження
оприлюднюється на офіційному вебсайті Держстату (www.ukrstat.gov.ua) та
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сайтах його територіальних органів (www.ukrstat.gov.ua/work/region.html) у
відповідних статистичних продуктах (статистична інформація, статистичні
публікації). Дані, що оприлюднюються на вебсайтах ТОД, узгоджені з даними,
які публікує Держстат.
Терміни оприлюднення, вихідні показники та їх розрізи (деталізація), а
також статистичні продукти, які поширюються за результатами ДСС,
визначаються планом державних статистичних спостережень на відповідний рік.
3. Інформацію за результатами ДСС Держстат також надає:
1) за запитами користувачів статистичної інформації у порядку та на
умовах, визначених законодавством;
2) за угодами про взаємообмін інформаційними ресурсами між
Держстатом та іншими державними органами, установами, організаціями,
укладеними на підставі норм законодавства;
3) міжнародним організаціям (Євростату, ЮНЕСКО, ЄФО), а також
статистичним службам інших країн за їхніми запитами.
ІХ. Перегляд даних державного статистичного спостереження
1. Перегляд опублікованих даних за цим ДСС може бути запланованим
(спеціальним) та не запланованим.
2. Спеціальний перегляд даних ДСС передбачається у разі зміни його
методології (зокрема, збирання даних/формування сукупностей) та/або
класифікатору, який використовується для формування результатів ДСС
(КОАТУУ). Перегляд здійснюється для показників:
кількість ЗДО, ЗЗСО, ЗППТО, ЗВО, АД;
кількість осіб у ЗДО, ЗЗСО, ЗППТО, ЗВО, АД;
кількість осіб, зарахованих на навчання до ЗВО та АД;
кількість осіб, які здобули освітній ступінь/освітньо-кваліфікаційний
рівень у ЗВО;
кількість осіб, випущених із ЗППТО, ЗВО, АД.
Перегляду підлягають дані в цілому по Україні, у розрізі регіонів, містах
обласного значення та районах із застосуванням макрометоду, основаного на
перерахунку зведених, агрегованих даних з використанням тенденцій, що
склалися.
Перегляд даних ДСС здійснюється за максимально можливий період
проведення ДСС, але не менше п’яти останніх років.
3. Також у разі непередбачуваних подій, помилок, які можуть значно (до
5%) вплинути на оприлюднені статистичні показники ДСС, може
здійснюватися незапланований перегляд даних ДСС.
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4. Про спеціальний перегляд даних ДСС користувачам статистичної
інформації повідомляють не пізніше, як за півроку, про зміни в оприлюднених
даних в результаті незапланованого перегляду даних користувачів
повідомляють, як тільки виникне потреба в ньому, шляхом оприлюднення на
офіційному вебсайті Держстату відповідного оголошення.
5. Переглянуті дані оприлюднюються разом із черговим оприлюдненням
відповідної статистичної інформації за підсумками ДСС, згідно із календарем
оприлюднення інформації, й з відповідними поясненнями.

Заступник директора департаменту
соціальної статистики Держстату

Ольга КАРМАЗІНА
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