
 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ СТАТИСТИКИ 
World Statistics Day 2020 

 

 

20 жовтня 2010 року :

"Celebrating the many achievements of official statistics"

"Відзначимо численні досягнення офіційної статистики"

20 жовтня 2015р:

"Better data, better lives"

"Кращі дані, краще життя"

20 жовтня 2020р.:

"Connecting the world with data we can trust"

"Об’єднуємо світ даними, яким можемо довіряти"

Враховуючи внесок статистичної науки в розвиток і вдосконалення сучасних процесів 

управління ресурсами та економікою світу, віддаючи данину поваги і визнання всім, хто так 

чи інакше сприяв розвитку цієї галузі, Статистична комісія на 41-й сесії ООН прийняла 

рішення заснувати Всесвітній день статистики. Відповідна резолюція Генеральної 

Асамблеї ООН № 64/267 була прийнята 3 червня 2010 року. Відтоді святкування цього  

Дня відбувається раз на п’ять років 20-го жовтня під різними гаслами: 

 

У 2020р. Всесвітній день 
статистики проходить під гаслом: 
"Об’єднуємо світ даними, яким 
можемо довіряти". 

 
В епоху інформаційного 

суспільства дані, яким можна 
довіряти, є засобом об’єднання 
світової спільноти, зокрема перед 
викликами подолання пандемії 
коронавірусу. 

 
Ключовий елемент дизайну 

логотипу – прапорець, який 
переходить у гістограму і 
окреслює повне коло (глобус), 
показує важливість надійних 
даних у сучасному світі і створює 
відчуття загальної безпеки. 
 



 
 

Антоніу 
Гутєрриш

Генеральний 
секретар ООН

Шігеру
Кавасакі

Голова статистичної 
комісії ООНШ

«Актуальні, надійні, своєчасні та достовірні 
дані необхідні для розуміння мінливого світу, в 
якому ми живемо. 

Безпрецедентна пандемія коронавірусу 
підвищила важливість статистичних даних та 
статистики і продемонструвала, як прив'язка 
даних до геопросторової інформації може 
допомогти нам відстежувати швидкозмінну 
динаміку глобальної ситуації». 

«Хоча гасло "Об’єднуємо світ даними, яким можемо довіряти" виникло задовго до пандемії, наразі воно 
набуло ще більшої актуальності, адже роль статистики у цей складний період постає у декількох аспектах. 

Так, статистика, як наука, відіграє важливу роль, надаючи статистичні методи для аналізу поширення 
вірусу, визначення ефективних заходів щодо запобігання зараженню та перевірки ефективності та безпеки 
лікарських засобів та вакцин. 

Не менш важливим для стримування вірусу є розповсюдження надійної та зрозумілої інформації серед 
громадськості, оскільки в умовах карантину люди, як правило, відчувають тривогу або сумніви, стають 
жертвами «фальшивих новин» та різноманітних спекуляцій. Отримуючи  надійну статистичну інформацію 
про стан пандемії та заходи щодо її подолання, громадяни, від підтримки яких залежить й успіх 
профілактичних заходів, зможуть реально оцінити ситуацію і відчути себе захищеними. 

Статистика також виконує багато інших важливих функцій, таких як виявлення тих, хто потребує 
допомоги в умовах пандемії, сприяння належному плануванню швидкого економічного відновлення після 

пандемії тощо». 

«Оскільки ми продовжуємо адаптувати наші статистичні системи до мінливих 
потреб пандемії Covid-19, святкування Всесвітнього дня статистики 2020 року є більш 
актуальним, ніж будь-коли раніше. 

Наші стандарти даних, незалежність національної статистичної системи та 
Основні принципи офіційної статистики сприяють зміцненню довіри до статистичної 
інформації, яка виробляється статистичними системами та використовується для 
прийняття рішень. 

Довіра – основа нашої діяльності. Тож, 20 жовтня 2020 року стане днем, коли у 
всьому світі буде підкреслено важливість надійних даних у з’єднанні світу». 
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