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ПРЕС-ВИПУСК 
                                                                      

 

До  Дня  працівників статистики 
 

5 грудня в Україні відзначається професійне свято – День працівників 

статистики. 

Сьогодні статистичними спостереженнями охоплені практично всі 

соціально-економічні процеси, що відбуваються у державі та суспільстві:  

статистика вивчає розвиток  економіки, життєвий рівень населення, 

демографічну та екологічну ситуацію, проводить спостереження за динамікою 

цін і тарифів  на товари та послуги, обстежує умови життя домогосподарств тощо.  

Гідний внесок у розвиток статистичної галузі належить працівникам  

органів державної статистики Дніпропетровщини, які виконують свою роботу, 

демонструючи високий фаховий рівень, компетентність, ініціативність та 

відданість справі.  

Головним пріоритетом  діяльності державної статистики було і 

залишається повне та своєчасне задоволення потреб користувачів у 

достовірній та об’єктивній статистичній інформації. Традиційно основними 

користувачами є органи виконавчої влади та місцевого самоврядування. 

Значний обсяг статистичної інформації надається підприємствам, установам, 

суб’єктам підприємницької діяльності, як юридичним, так і фізичним особам, 

громадським організаціям та окремим громадянам. 
Проводиться широка публікаційна робота: на замовлення користувачів 

за результатами державних статистичних спостережень готуються 
різноманітні публікації, постійно удосконалюється їх тематика та зміст, а 
також засоби поширення інформації.  

Для вдосконалення системи виробництва статистичних продуктів і 
послуг та поширення статистичних даних проводяться анкетні опитування, 
організовуються семінари та круглі столи з користувачами статистичної 
інформації.  

Важливою справою для працівників статистики є зміцнення 

партнерських взаємовідносин з респондентами. З метою спрощення для 

підприємств і організацій процедури звітування у Головному  управлінні 

статистики успішно функціонує  система електронної звітності, якою  нині 

користується  переважна більшість респондентів.  
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Ефективне задоволення потреб суспільства в статистичній інформації 
неможливе без участі статистиків, респондентів і користувачів, які працюють в 
єдиній команді як повноправні учасники процесу статистичного виробництва: 
збирання, обробки, аналізу та поширення статистичної інформації. Саме 
завдяки цьому співробітництву суспільство має змогу отримувати якісні 
статистичні дані, які сьогодні національна статистика розробляє відповідно до 
загальновизнаних міжнародних статистичних норм і стандартів. 

Щиро вітаємо з професійним святом усіх колег, працівників 
статистичних служб  інших установ, підприємств та організацій, науковців, 
викладачів та всіх фахівців, що займаються питаннями статистики, та 
висловлюю щиру подяку за плідну співпрацю. Бажаємо, щоб обрана професія 
приносила всім нам задоволення й натхнення, давала можливість відчувати 
себе корисними країні й гідно була оцінена суспільством.  

Усім  миру, злагоди та віри у краще майбутнє!  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Довідки за телефоном: (056) 778 49 88 
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