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“Державна політика у сфері освіти формується і 
реалізується на основі наукових досліджень, 
міжнародних зобов’язань, вітчизняного та 
іноземного досвіду з урахуванням прогнозів, 
статистичних даних та індикаторів розвитку з 
метою задоволення потреб людини та 
суспільства”.

ЗУ “Про освіту”, ст. 5, ч. 3



Освітня статистика 

➢ Статистичні дані про систему освіти і ринок праці;
➢Адміністративні дані та інша інформація про 

систему освіти;
➢Дані, отримані шляхом оброблення 

деперсоніфікованої інформації про здобувачів 
освіти;

➢Дані моніторингових досліджень якості освіти;
➢Показники, що відображають стан системи освіти.

➢ ЗУ “Про освіту”, ст. 72, ч. 1



Загальний стан

В Україні істотно бракує надійних і 
релевантних даних, необхідних для 
формування ефективної освітньої політики 
та якісних досліджень. 

Наявні дані:

❖ мають складну структуру і різні формати;

❖ недостатньо повні та актуальні;

❖ не завжди порівнювані з аналогічними 
даними інших країн. 



Деякі джерела даних

❖ ІПС «Законодавство України» ВР України;

❖ ЄДБО;

❖ УЦОЯО;

❖ ДІСО та ІСУО;

❖ Державна служба статистики;

❖МОН, Мінфін, інші ЦОВВ;

❖ Інститут освітньої аналітики МОН;

❖ Заклади освіти та інші ресурси.



ІПС «Законодавство України»
rada.gov.ua



ІПС «Законодавство України»



ІПС «Законодавство України»



ЄДБО

❖ Реєстр суб’єктів освітньої діяльності;

❖ Реєстр здобувачів освіти;

❖ Реєстр документів про освіту;

❖ Реєстр сертифікатів зовнішнього незалежного 
оцінювання;

❖ Реєстр студентських (учнівських) квитків;

❖ Реєстр педагогічних працівників;

❖ Реєстр сертифікатів педагогічних працівників;

❖ Інші дані



ЄДБО (info.edbo.gov.ua)
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УЦОЯО (testportal.gov.ua)



УЦОЯО



Держстат (ukrstat.gov.ua)



Мінфін (mof.gov.ua)



Міжнародні та іноземні ресурси

• ООН

• ЮНЕСКО

• ОЕСР

• Євростат

• National Center for Education Statistics 

• U.S. Bureau of Labor Statistics



ОЕСР (data.oecd.org)
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U.S. Bureau of Labor Statistics
(www.bls.gov)



U.S. Bureau of Labor Statistics
(www.bls.gov)



Polish Graduate Tracking System 
(ela.nauka.gov.pl)



Polish Graduate Tracking System



Публічна інформація ЗВО

➢ Статут
➢ Кадровий склад
➢ Освітні програми та їх компоненти
➢ Правила прийому
➢ Кількість здобувачів освіти
➢ Річний звіт
➢ Розмір оплати за навчання
➢ Додаткові послуги
➢ Дисертації
➢ Результати щорічного оцінювання здобувачів та 

науково-педагогічних працівників
➢ …



Harvard financial report
finance.harvard.edu/files/fad/files/fy19_harvard_financial_report.pdf

https://finance.harvard.edu/files/fad/files/fy19_harvard_financial_report.pdf
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