
Потреба в стажуванні громадян з числа молоді, які не перебувають на посадах державної служби,  

у Головному управлінні статистики в Івано-Франківській області 

 

 

№ 

з/п 

Структурний 

підрозділ 

Головного 

управління 

статистики 

Необ-

хідна 

кількість 

стажистів 

Орієнтов-

ний термін 

стажу-

вання 

Критерії відбору 

кандидатів 

Завдання  

на період стажування 

Перелік навичок та знань, 

які стажисти отримають  

за результатами стажування 

1. Управління 

збирання даних 

статистичних 

спостережень, 

взаємодії з 

респондентами і 

ведення реєстру 

статистичних 

одиниць 

1 16.08–

15.09.2021 

Вища освіта не нижче 

ступеня молодшого 

бакалавра або бакалавра 

за спеціальностями  галузі 

знань «Управління та 

адміністрування», 

спеціальностями 

«Економіка», 

«Статистика» або 

навчання у вищих 

навчальних закладах 

відповідного 

спрямуванням, вміння 

використовувати 

комп'ютерне обладнання 

та програмне 

забезпечення, офісну 

техніку 

 Збір та опрацювання ста-

тистичної звітності;  організація 

проведення нарад з респон-

дентами державних статистичних 

спостережень; підготовка рес-

пондентам листів органі-

заційного характеру; заходи 

щодо залучення респондентів до 

подання статистичної звітності 

системою електронної звітності, 

у тому числі через сервіс 

електронного звітування «Кабі-

нет респондента»; реєстрація 

статистичної та фінансової 

звітності в програмному 

забезпеченні «Автоматизована 

системи обліку статистичних 

звітів» 

Розуміння процесу збирання 

звітності,  способів подання 

звітності, зокрема через 

сервіс електронного звіту-

вання «Кабінет респон-

дента», навички роботи в 

програмному забезпеченні 

«Автоматизована система 

обліку статистичних звітів», 

налагодження комунікацій з 

респондентами  

2. Управління 

обробки даних 

структурної, 

демографічної та 

соціальної 

статистики 

1 16.08–

15.09.2021 

Вища освіта не нижче 

ступеня молодшого 

бакалавра або бакалавра 

за спеціальностями  галузі 

знань «Управління та 

адміністрування», 

Інтеграція та обробка даних  

звітності в комплексах електро-

нної обробки інформації (КЕОІ) 

та Інтегрованій системі статис-

тичної інформації (ІССІ); 

формування та аналіз протоколів 

Розуміння процесу обробки 

даних звітності, отримання 

практичних навичок роботи 

в КЕОІ та ІССІ, зокрема в 

частині інтеграції, контролю  

даних, формування масивів 



№ 

з/п 

Структурний 

підрозділ 

Головного 

управління 

статистики 

Необ-

хідна 

кількість 

стажистів 

Орієнтов-

ний термін 

стажу-

вання 

Критерії відбору 

кандидатів 

Завдання  

на період стажування 

Перелік навичок та знань, 

які стажисти отримають  

за результатами стажування 

спеціальностями 

«Економіка», 

«Статистика» або 

навчання у вищих 

навчальних закладах 

відповідного 

спрямуванням, вміння 

використовувати 

комп'ютерне обладнання 

та програмне 

забезпечення, офісну 

техніку 

контролю даних звітності згідно 

з КЕОІ та ІССІ; використання 

системи додаткових контролів;   

участь в встановленні зворотного 

зв’язку з респондентами; підго-

товка масивів даних до передачі 

на державний рівень та 

розміщення в електронному 

архівному сховищі 

вихідної інформації, набуття 

досвіду роботи з респон-

дентами 

3. Управління 

аналізу даних 

статистичних 

спостережень 

1 09.08–

08.09.2021 

 

 

Вища освіта не нижче 

ступеня молодшого 

бакалавра або бакалавра 

за спеціальностями  галузі 

знань «Управління та 

адміністрування», 

спеціальностями 

«Економіка», 

«Статистика» або 

навчання у вищих 

навчальних закладах 

відповідного 

спрямуванням, вміння 

використовувати 

комп'ютерне обладнання 

та програмне 

забезпечення, офісну 

техніку 

Узагальнення та аналіз статис-

тичної інформації щодо масових  

економічних, соціальних, демо-

графічних, екологічних явищ і 

процесів, які відбуваються в 

області; участь у підготовці 

статистичних продуктів до 

поширення: експрес-випусків, 

статистичних інформацій, 

бюлетенів, інфографіки; участь у 

підготовці відповідей на запити 

користувачів  

Вміння працювати з 

інформацією, здійснювати її 

аналіз, практичні навики у 

підготовці статистичних 

продуктів 

4. Відділ   1 16.08– Вища освіта не нижче Інформаційне наповнення Отримання практичних  



№ 

з/п 

Структурний 

підрозділ 

Головного 

управління 

статистики 

Необ-

хідна 

кількість 

стажистів 

Орієнтов-

ний термін 

стажу-

вання 

Критерії відбору 

кандидатів 

Завдання  

на період стажування 

Перелік навичок та знань, 

які стажисти отримають  

за результатами стажування 

поширення 

інформації, 

комунікацій із 

користувачами та 

громадськістю   

15.09.2021 ступеня молодшого 

бакалавра або бакалавра 

за спеціальностями  галузі 

знань «Управління та 

адміністрування», 

спеціальностями 

«Економіка», 

«Статистика» або 

навчання у вищих 

навчальних закладах 

відповідного 

спрямуванням, вміння 

використовувати 

комп'ютерне обладнання 

та програмне 

забезпечення, офісну 

техніку 

офіційного вебсайту Головного 

управління статистики; участь у 

поширенні статистичної інфор-

мації в засобах масової 

інформації та моніторинг  

публікацій; участь в організації 

проведенні заходів з користува-

чами  статистичної інформації; 

участь у підготовці відповідей на 

запити користувачів, зокрема  

щодо надання публічної 

інформації  

навичок з підготовки 

матеріалів для наповнення 

офіційного вебсайту 

Головного управління 

статистики,  налагодження 

комунікацій з засобами 

масової інформації та 

користувачами статистичної 

інформації 



№ 

з/п 

Структурний 

підрозділ 

Головного 

управління 

статистики 

Необ-

хідна 

кількість 

стажистів 

Орієнтов-

ний термін 

стажу-

вання 

Критерії відбору 

кандидатів 

Завдання  

на період стажування 

Перелік навичок та знань, 

які стажисти отримають  

за результатами стажування 

5. Управління  

інформаційних 

технологій 

1 20.08–

20.09.2021 

Вища освіта не нижче 

ступеня молодшого бака-

лавра або бакалавра за 

спеціальностями галузей 

знань «Математика та 

статистика», «Інформа-

ційні технології» або 

навчання у вищих 

навчальних закладах 

відповідного 

спрямуванням, знання 

стандартних пакетів офіс-

ного програмного забезпе-

чення, вміння використо-

вувати комп’ютерне 

обладнання,  офісну 

техніку 

Завантаження електронної 

звітності до електронного  

середовища; підтримка програм-

ними засобами функціонування 

КЕОІ та ІССІ; передача даних на 

державний рівень; програмне 

формування статистичних про-

дуктів; формування електронн-

ого архіву даних; технічна 

підтримка офіційного вебсайту 

Головного управління 

статистики  

 

Отримання практичних 

навичок використання про-

грамно-технічних засобів в 

процесі статичного вироб-

ництва, зокрема за проце-

сами збирання, обробки, 

аналізу та поширення даних 

6. Сектор управління 

персоналом 

1 09.08–

08.09.2021 

 

 

Вища освіта не нижче 

ступеня молодшого 

бакалавра або бакалавра 

за спеціальностями галузі 

знань «Управління та 

адміністрування»,  

спеціальністю «Право» 

або навчання у вищих 

навчальних закладах 

відповідного 

спрямуванням, вміння 

використовувати 

комп'ютерне обладнання 

та програмне забезпе-

Ознайомлення з нормативно-

правовою базою, яка використо-

вується в роботі; участь у 

підготовці проєктів наказів з 

кадрових питань; оформлення 

відпусток, довідок, відповідей на 

звернення громадян; ознайом-

лення зі звітністю з кадрових 

питань 

Отримання теоретичних 

знань та практичних навичок 

щодо документального офор-

млення роботи з персоналом 



№ 

з/п 

Структурний 

підрозділ 

Головного 

управління 

статистики 

Необ-

хідна 

кількість 

стажистів 

Орієнтов-

ний термін 

стажу-

вання 

Критерії відбору 

кандидатів 

Завдання  

на період стажування 

Перелік навичок та знань, 

які стажисти отримають  

за результатами стажування 

чення, офісну техніку 

7. Управління 

адміністративно-

господарського 

забезпечення  

1 01.09–

30.09.2021  

Вища освіта не нижче 

ступеня молодшого бака-

лавра або бакалавра за 

спеціальностями "Статис-

тика", "Економіка", 

"Інформаційна, бібліо-

течна та архівна справа" 

або прирівняними до них 

спеціальностями, вміння 

використовувати комп'ю-

терне обладнання та 

програмне забезпечення, 

офісну техніку 

Ознайомлення з нормативно-

правовою базою щодо забез-

печення функціонування  

документообігу, у тому числі  

електронного, архівного збері-

гання документів;  реєстрація 

вхідних, внутрішніх  та вихідних  

документів в системі електро-

нного документообігу; упоряд-

кування справ для архівного 

зберігання  

Отримання теоретичних 

знань та практичних навичок 

щодо ведення документо-

обігу та впорядкування 

архівних документів 

 


