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Політика з якості в органах державної статистики 
 
Політика з якості органів державної статистики розроблена відповідно до 

Закону України "Про державну статистику", Положення про Державну службу 
статистики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
23 вересня 2014 року № 481, Етичного кодексу працівників органів державної 
статистики, затвердженого наказом Держстату від 18 червня 2013 року № 183, 
Принципів діяльності органів державної статистики України, затверджених 
наказом Держкомстату України від 14 червня 2010 року № 216, гармонізованих 
з Кодексом діяльності європейської статистики, Декларації якості Європейської 
статистичної системи та з урахуванням положень Основних принципів 
офіційної статистики, прийнятих Генеральною Асамблеєю ООН у 2014 році.  

 
Ця Політика визначає основні засади, яких мають дотримуватися органи 

державної статистики для забезпечення належного рівня якості статистичної 
інформації відповідно до потреб суспільства. Для реалізації цієї цілі Державна 
служба статистики України бере на себе  такі зобов'язання: 

 
1. Дотримуватися  при виробництві статистичної інформації критеріїв 

якості: відповідність/релевантність, точність/надійність, своєчасність та 
пунктуальність, доступність та зрозумілість/ясність, послідовність/ 
узгодженість та зіставність/порівнянність.   

 
2. Оприлюднювати якісні характеристики даних державних статистичних 

спостережень для забезпечення можливості оцінювання користувачами якості 
статистичної інформації.   

 
3. Використовувати у статистичному виробництві науково обґрунтовану 

методологію, яка відповідає міжнародним стандартам у сфері статистики. 
 
4. Вивчати та задовольняти потреби в статистичній інформації різних 

груп користувачів, забезпечувати доступність, гласність і відкритість 
статистичної інформації, її джерел та методології складання, поліпшувати її 
якісні характеристики.  
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5. Зміцнювати співробітництво з респондентами державних статистичних 
спостережень, гарантувати забезпечення конфіденційності статистичної 
інформації, запроваджувати заходи зі зменшення звітного навантаження на 
респондентів. 

 6. Зміцнювати співробітництво з іншими державними органами, що 
виробляють державну статистичну інформацію, спільно з ними підвищувати 
довіру до державної статистики. 

 
7. Використовувати  передовий міжнародний досвід з питань управління 

якістю у сфері статистики.  
 
8. Постійно вдосконалювати управління якістю в органах державної 

статистики та здійснювати його моніторинг. 
 
9. Підвищувати рівень професійної компетентності, навичок та мотивації  

працівників органів державної статистики, стимулювати їхню ініціативу й 
відповідальність за результати діяльності. 

 
10. Здійснювати заходи, що сприяють підвищенню ефективності та 

модернізації статистичного виробництва. 
 


