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офіційної державної статистичної 

інформації 

 

1. Офіційна державна статистична інформація виробляється відповідно до 

плану державних статистичних спостережень і має задовольняти поточні та 

потенційні потреби користувачів і відповідати основним принципам офіційної 

статистики щодо забезпечення її якості, а саме: актуальність, точність і 

надійність, своєчасність і пунктуальність, узгодженість і порівнянність, 

доступність і ясність. 

 

2. Своєчасність офіційної державної статистичної інформації має 

відповідати європейським та міжнародним стандартам у галузі статистики, а її 

періодичність максимально враховує потреби користувачів. 

 

3. Офіційна державна статистична інформація поширюється з 

дотриманням принципів статистичної конфіденційності, неупередженості й 

об’єктивності, визначених пунктом 1 частини першої статті 4 Закону України 

“Про офіційну статистику”. 

 

4. Усі користувачі незалежно від статі, ознак раси, кольору шкіри, 

політичних, релігійних та інших переконань, віку, інвалідності, етнічного та 

соціального походження, громадянства, сімейного та майнового стану, місця 

проживання, мовних або інших ознак мають рівний і одночасний доступ до 

офіційної державної статистичної інформації. Будь-який привілейований 

попередній доступ зовнішніх користувачів є обмеженим, належним чином 

обґрунтованим, контрольованим та оприлюднюваним. У разі порушення умови 

попереднього доступу переглядаються. 
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5. Для поширення офіційної державної статистичної інформації 

використовуються сучасні інформаційні та комунікаційні технології. Вебсайти 

центрального органу виконавчої влади з питань статистики та інших 

виробників офіційної статистики є основним засобом (інструментом) для 

першого оприлюднення статистичних даних. Водночас для зручності 

користувачів також можуть видаватися друковані статистичні продукти. 
 

6. Офіційна державна статистична інформація є відкритою для широкої 

громадськості. Вона оприлюднюється на вебсайтах центрального органу 

виконавчої влади з питань статистики та інших виробників офіційної 

статистики й надається користувачам безоплатно, крім випадків, передбачених 

законом. 

 

7. Офіційна державна статистична інформація поширюється відповідно до 

складених виробниками офіційної статистики на кожний рік календарями 

поширення офіційної державної статистичної інформації, в яких містяться 

заплановані дати та час її поширення. Про будь-які відхилення від календаря 

поширення офіційної державної статистичної інформації користувачі 

повідомляються завчасно шляхом розміщення відповідного повідомлення на 

вебсайті виробника офіційної статистики. 

 

8. У разі внесення виправлень до офіційної статистичної інформації 

виробники офіційної статистики інформують про це користувачів невідкладно 

шляхом розміщення повідомлення на своєму вебсайті. 

 

9. Метадані щодо офіційної державної статистичної інформації, методів, 

процедур її виробництва, а також статистична методологія підлягають 

поширенню. Про важливі зміни в методології повідомляється заздалегідь. 

 

10. Для постійного вдосконалення процесів виробництва якість офіційної 

державної статистичної інформації систематично контролюється виробниками 

офіційної статистики шляхом: проведення з користувачами консультацій з 

питань якості офіційної державної статистичної інформації; встановлення з 

респондентами зворотного зв’язку для підвищення якості первинних даних. 

 

11. Виробники офіційної статистики мають право здійснювати 

виробництво та поширювати на платній основі статистичну інформацію, не 

передбачену планом державних статистичних спостережень. 

 

12. У дослідницьких цілях та з метою виконання Україною взятих на себе 

зобов’язань у межах міжнародних угод може надаватися доступ до наборів 

мікроданих із дотриманням принципу статистичної конфіденційності у 

порядку, встановленому статтею 32 Закону України “Про офіційну 

статистику”. 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2524-20?find=1&text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81&w1_9
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2524-20?find=1&text=%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD&w1_13
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13. Підготовка статистичних продуктів здійснюється за встановленими 

процедурами та стандартами, які визначають єдиний дизайн. Логотип 

виробника офіційної статистики має бути впізнаваним. 

 

14. Статистичні продукти та офіційні повідомлення виробників офіційної 

статистики є об’єктивними, неупередженими та не містять оцінок політичного 

курсу та/або впроваджуваної державної політики. 

 

15. У разі використання офіційної державної статистичної інформації для 

оприлюднення в засобах масової інформації, поширення в інформаційних 

мережах, на паперових, електронних, магнітних чи інших носіях, у наукових 

працях тощо користувачі зобов’язані зазначити відповідного виробника 

офіційної статистики. 

 

16. Центральний орган виконавчої влади з питань статистики та інші 

виробники офіційної статистики мають право коментувати некоректне чи 

неправильне використання або тлумачення статистичної інформації. Для 

запобігання неправильного використання статистичних даних центральний 

орган виконавчої влади з питань статистики та інші виробники офіційної 

статистики можуть проводити заходи, спрямовані на підвищення статистичної 

грамотності користувачів. 

 

 
 

Директор департаменту 

поширення інформації та 
комунікацій апарату Держстату                                     Олена ВИШНЕВСЬКА 


