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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Адміністративні правопорушення як певне соціальне 

явище тісно пов’язані з об’єктивними та суб’єктивними умовами життя суспільства 

та держави, відбуваються у його найрізноманітніших сферах. Їх вчинення негативно 

впливає на дотримання прав громадян, фінанси, громадський порядок, безпеку та 

порядок управління тощо. В Україні в останні роки зауважена тенденція поширення 

вчинення адміністративних правопорушень: якщо у 2015 році в Україні було 

притягнуто до адміністративної відповідальності 1984 тисяч осіб, то у 2018 році їх 

кількість зросла майже удвічі – до 3577 тисяч осіб. З метою з’ясування чинників, що 

впливають на динаміку адміністративних правопорушень необхідне більш глибоке 

статистичне вивчення цих правопорушень, а саме статистична інформація про аналіз 

причин та умов їх вчинення, яка має повністю відповідати усім вимогам стосовно 

якості. Оскільки, для розроблення дієвих заходів з метою профілактики та 

запобігання вчиненню адміністративних правопорушень органи державної влади та 

місцевого самоврядування, своєю чергою, потребують якісної статистичної 

інформації. Забезпечення якості статистичної інформації передбачає вивчення й 

аналіз як якості процесів виробництва інформації про адміністративні 

правопорушення, так і самої отриманої інформації, розроблення ефективних 

організаційно-правових заходів, спрямованих на її покращання. 

В Україні окремими проблемами забезпечення якості статистичної інформації 

займалися такі вчені, як О. Васєчко, А. Головач, О. Гончар, А. Єріна, В. Захожай, 

О. Осауленко, Н. Парфенцева, М. Пугачова та ін. Однак наразі в українській 

статистиці не існує фундаментальних праць, в яких комплексно розглядаються та 

вирішуються питання оцінювання й забезпечення якості інформації про 

адміністративні правопорушення. 

Розроблення теоретичних засад статистичного оцінювання якості інформації є 

одним з основних чинників забезпечення якості статистичної інформації щодо 

адміністративних правопорушень, наслідком чого стане підвищення дієвості заходів 

щодо їх попередження, а також надання виробникам такої інформації інструментів 

постійного контролю за її якістю. Актуальність розроблення організаційно-правових 

засад забезпечення якості статистичної інформації про адміністративні 

правопорушення (СІАП), зокрема тієї, що формується Державною службою 

статистики України, обумовили вибір теми дисертації, її мету та завдання, об’єкт, 

предмет, методи дослідження та напрями використання результатів. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна 

робота виконана згідно з планами науково-дослідних робіт:  

− кафедри статистики Національної академії статистики, обліку та аудиту за 

темою: «Розроблення статистичного забезпечення для дослідження соціально-

економічного розвитку» (державний реєстраційний номер 0113U005980). У межах 

теми автором розроблено теоретичні положення і пропозиції з удосконалення 

організаційно-правових засад оцінювання і забезпечення якості виробництва СІАП; 

− Громадської наукової організації «Фінансово-економічна наукова рада» та є 

складовою теми «Управління економічною ефективністю діяльності підприємств» 

(номер державної реєстрації 0118U000786). 
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Мета та завдання дослідження. Метою дисертації є розроблення 

організаційно-правових засад забезпечення якості СІАП, яка формується органами 

державної статистики. 

Поставлена мета дослідження зумовила вирішення таких основних завдань 

організаційно-правового, методологічного, методичного та практичного характеру: 

‒ обґрунтувати поняття «статистична інформація про адміністративні 

правопорушення» як об’єкт статистичного дослідження; 

‒ визначити чинники якості СІАП, яку формує державна статистика України; 

‒ сформувати систему індикаторів і критеріїв якості процесів виробництва 

СІАП; 

‒ надати порівняльну характеристику СІАП, отриманої з різних джерел; 

‒ розробити теоретичні засади складання звіту з якості як основного джерела 

щодо якості СІАП; 

‒ розробити теоретичні та методичні засади моніторингу якості процесів 

виробництва СІАП; 

‒ спланувати та здійснити спеціальне статистичне обстеження з метою 

врахування думки виробників інформації про адміністративні правопорушення щодо 

її якості; 

‒ за результатами здійсненого обстеження розробити пропозиції щодо 

підвищення якості СІАП. 

Об’єкт дослідження – статистична інформація про адміністративні 

правопорушення. 

Предмет дослідження – теоретичні засади та методи оцінювання  якості СІАП. 

Методи дослідження. Теоретичною та методологічною базою дослідження є 

наукові положення, розглянуті у працях провідних вітчизняних і зарубіжних учених, 

щодо організації та проведення статистичних спостережень, упровадження систем 

управління якістю, оцінювання та забезпечення якості статистичної інформації. 

У роботі використано теоретико-методичні засади економічної теорії та 

статистики, положення адміністративного права. Методологічну основу дослідження 

становив діалектичний метод пізнання, що дозволив дослідити генезис філософії 

якості та імплементацію систем управління якістю у практику діяльності 

національних статистичних служб. Статистичні методи спостереження, порівняння, 

узагальнення й аналізу застосовано для розв’язання окремих завдань дослідження, 

зокрема для формування інформаційної бази дослідження, порівняльної 

характеристики якості даних про адміністративні правопорушення, оцінювання 

впливу чинників на індикатори якості статистичної інформації. 

Інформаційну базу дослідження становлять законодавчі та нормативні акти 

органів державної влади України, методичні матеріали Державної служби статистики 

України, національних статистичних служб окремих країн світу та міжнародних 

організацій, дані державних статистичних спостережень за адміністративними 

правопорушеннями, адміністративні дані органів державної влади щодо 

адміністративних правопорушень, публікації вітчизняних учених щодо забезпечення 

якості статистичної інформації. Дисертаційна робота виконана з використанням 

комп’ютерних технологій, реалізованих у програмних продуктах Microsoft Office та 

Microsoft R. 
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Наукова новизна отриманих результатів полягає у розробленні 

організаційно-правових засад забезпечення якості СІАП. Найважливішими 

положеннями, що містять наукову новизну, є такі:  

уперше:  

– розроблено теоретико-методичні засади моніторингу якості СІАП, 

застосування якого сприятиме покращанню якості процесів виробництва СІАП і, як 

наслідок, підвищенню дієвості управлінських рішень, що розробляються із 

залученням такої інформації; 

удосконалено:  

‒ понятійний апарат дослідження СІАП, що дозволило розглядати її як об’єкт 

статистичного дослідження; 

‒  теоретичні та методичні засади формування стандартного звіту з якості 

державного статистичного спостереження про адміністративні правопорушення, 

який уможливлює оцінювання якості вищезгаданого спостереження та розроблення 

заходів з її підвищення; 

‒ критерії оцінювання якості СІАП, індикатори якості процесів виробництва 

статистичної інформації та систему чинників, що на неї впливають, з метою 

інформування користувачів про якість такої інформації та задоволення постійно 

зростаючого попиту на неї;  

дістали подальшого розвитку: 

‒ методологічні положення державного статистичного спостереження за 

адміністративними правопорушеннями для забезпечення підготовки та публікації 

звітів про якість даних зазначеного спостереження; 

‒ теоретичні засади збирання даних про адміністративні правопорушення з 

метою підвищення їх якості шляхом урахування інформації про причини та умови 

вчинення адміністративних правопорушень; 

‒ законодавча та нормативна бази оцінювання якості статистичної інформації 

у цілому та СІАП зокрема, шляхом розроблення пропозицій щодо змін до Закону 

України «Про державну статистику». 

Практичне значення отриманих результатів визначається тим, що 

розроблені в дисертації теоретичні положення доведені до рівня пропозицій, які 

реалізовані в діяльності органів державної статистики, міністерств і відомств 

України, а саме:  

• у практичній діяльності: 

– при розробленні змін до Закону України «Про державну статистику», проєкту 

постанови Кабінету Міністрів «Про затвердження Положення про Національну раду з 

питань статистики» в частині посилення професійної незалежності Держстату та 

визначення окремих положень щодо забезпечення якості статистичної інформації, в 

тому числі про адміністративні правопорушення, зокрема щодо складання/побудови 

звіту з якості державного статистичного спостереження про адміністративне 

правопорушення, та при вдосконаленні нормативно-правової бази у галузі статистики 

з метою її гармонізації із законодавством ЄС (довідка про впровадження Державної 

служби статистики України від 08.02.2019 р. № 21-23/40-19); 

– при розробленні системи моніторингу якості процесів статистичного 

виробництва Державною службою статистики України використані запропоновані 
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індикатори якості процесів виробництва СІАП (довідка про впровадження Державної 

служби статистики України від 08.01.2020 р. № 23-11/6-20); 

• у законодавчій діяльності – при внесенні змін і доповнень до чинного 

законодавства у частині забезпечення якості СІАП (Лист-звернення до Комітету 

Верховної Ради України з питань економічної політики від 08.02.2019 р.).                

Згідно з листом апарату Верховної Ради України від 06.03.2019 р.                                                       

№ 09-0297.26.19/1.2-03.19-Г, вищезазначені пропозиції передано до секретаріату 

Комітету Верховної Ради України з питань економічної політики; 

• в освітньому процесі – при викладанні організаційно-правових засад 

забезпечення якості СІАП в Україні на курсах підвищення кваліфікації керівників 

структурних підрозділів територіальних органів Державної служби статистики 

України (довідка про впровадження Національної академії статистики, обліку та 

аудиту від 08.10.2019 р.  № 1107/1).  

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною науковою роботою. 

Усі наукові положення, висновки та рекомендації, що висвітлені в роботі та 

виносяться на захист, розроблені автором самостійно. З наукових праць, 

опублікованих у співавторстві, використані лише ті ідеї та положення, що є 

результатом самостійної роботи здобувача. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати 

дослідження оприлюднені й доповідалися на таких міжнародних та всеукраїнській 

науково-практичних конференціях: ХVІ та ХVІI Міжнародна науково-практична 

конференція з нагоди Дня працівників статистики «Статистика в Україні та світі: 

стан, тенденції та перспективи розвитку» та «Нові джерела та методи поширення 

даних у статистиці» (Київ, 2018 р., 2019 р.); VІ Міжнародна науково-практична 

конференція, присвячена пам’яті першого ректора Національної академії статистики, 

обліку та аудиту, доктора економічних наук, професора, заслуженого економіста 

України І. І. Пилипенка «Стратегія розвитку України: фінансово-економічний та 

гуманітарний аспекти», (Київ, 2019 р.); IV Писаренківські читання «Эффективность 

сферы товарного обращения и труда» (Гомель, 2018 р.); Міжнародна науково-

практична конференція «Стан та перспективи розвитку фінансово-економічного 

потенціалу сучасних підприємств» (Дніпро, 2018 р.); ХІХ Міжнародна науково-

практична конференція «Статистичні методи та інформаційні технології аналізу 

соціально-економічного розвитку» (Хмельницький, 2019 р.); Всеукраїнська науково-

практична конференція «Модернізація та суспільний розвиток національної 

економіки: теоретичні та практичні аспекти» (Одеса, 2018 р.). 

Публікації. Основні положення дисертації знайшли відображення у 

15 наукових працях, серед яких 3 наукові статті, опубліковані у фахових виданнях 

України, 5 статей – в іноземних фахових виданнях та 7 публікацій за матеріалами 

конференцій. Загальний обсяг публікацій, які належать особисто здобувачу, 

становить 6,39 друк. арк. Публікації повною мірою відображають основні результати 

дисертації. 

Структура дисертації визначається її метою та завданнями, відповідає логіці 

наукового пошуку й вимогам Міністерства освіти і науки України та складається зі 

вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Повний 

обсяг дисертації – 255 сторінок друкованого тексту, основний зміст роботи викладено 
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на 149 сторінках. Дисертація містить в основному тексті 30 таблиць та 19 рисунків, 

список використаних джерел нараховує 237 найменувань на 26 сторінках, 7 додатків 

викладено на 33 сторінках.  

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У розділі 1 «Теоретичні засади забезпечення якості статистичної інформації 

про адміністративні правопорушення» узагальнено інформацію про найбільш 

поширені адміністративні правопорушення, здійснювані в Україні, та обґрунтовано 

важливість дослідження якості статистичної інформації про них, зважаючи на зв’язок 

адміністративних правопорушень із забезпеченням прав громадян, їх майнової та 

фізичної безпеки, дотримання громадського порядку й порядку управління. 

Обґрунтовано поняття «статистична інформація про адміністративне 

правопорушення» як об’єкт статистичного дослідження. Зазначено, що за 

результатами державного статистичного спостереження (ДСС) за адміністративними 

правопорушеннями створюється система документованих даних про протиправні, 

умисні або необережні дії чи бездіяльність, які посягають на громадський порядок, 

власність, права та свободи громадян, на встановлений порядок управління та за 

здійснення яких законодавством передбачено адміністративну відповідальність.   

Статистичний аналіз причин та умов вчинення адміністративних правопорушень 

є важливим підґрунтям визначення характеристики особи порушника, розроблення 

системи профілактичних заходів запобігання таким правопорушенням.  

Дослідження звітності про адміністративні правопорушення показало, що у 

більшості випадків у первинних документах відсутні дані щодо причин і умов 

вчинення конкретних адміністративних правопорушень. Обґрунтовано необхідність 

включення до форм звітності таких даних з метою підвищення дієвості запобіжних 

заходів для недопущення вчинення правопорушень у майбутньому. Зокрема, 

відомості щодо причин і умов вчинення адміністративних правопорушень 

запропоновано відображати у формі № 1-АП (річна) «Звіт про розгляд справ про 

адміністративні правопорушення та осіб, які притягнуті до адміністративної 

відповідальності». 

Встановлено, що адміністративні правопорушення можуть бути викликані дією 

низки – соціально-економічних чинників, які визначають протиправну поведінку 

громадян. У зв’язку з цим методичні положення статистичного спостереження за 

адміністративними правопорушеннями потребують удосконалення з метою 

відображення у звітності, таких причин, як: 

– відсутність і незрілість культури, що породжує значну кількість 

правопорушень, які вчиняються на побутовому ґрунті; 

– злочинність; 

– корумпованість державних установ; 

– стан алкогольного, токсичного або наркотичного сп’яніння.  

Поряд із цим мають ураховуватись і такі умови вчинення адміністративних 

правопорушень, як майнова диференціація, економічна криза, вроджені та набуті 

психологічній соціальні особливості правопорушника. Для відстеження зв’язку з 
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ними як факторами вчинення правопорушень слід спланувати і здійснювати на 

постійній основі спеціально організовані статистичні спостереження. 

Було виявлено, що внаслідок існування складнощів при забезпеченні 

порівнянності й узгодженості статистичних даних із даними з адміністративних 

джерел, відмінностей у їх повноті, відповідності потребам споживачів, а також через 

необхідність застосування методів оброблення даних, відмінних від тих, що 

використовуються для даних, отримуваних з інших статистичних обстежень 

інформація стосовно розгляду справ про адміністративні правопорушення містить 

певні недоліки.  

Для їх усунення запропоновано: 

1) розробити нормативно-правове забезпечення доступу фахівців органів 

державної статистики до адміністративних джерел даних; 

2) визначити можливості використання декількох джерел даних; 

3)  передбачити створення системи координування статистичних реєстрів з 

метою інтеграції та ефективного використання даних про адміністративні 

правопорушення; 

4)  розв’язати суперечності у визначенні сукупностей та ознак спостереження, 

що необхідно для забезпечення узгодженості оцінок, отриманих із різних джерел. 

Доведено, що належна якість адміністративних даних для забезпечення 

необхідної якості СІАП може бути досягнута в разі виконання таких дій:  

–  укладання угод з постачальниками даних із чітко окресленим колом 

взаємовідносин, включаючи гарантії забезпечення якості;  

–  вирішення питань порівнянності та узгодженості даних;  

– передбачення можливості подальшого редагування отриманих даних;  

– встановлення причин і рівня відсутності даних, помилкових об’єднань, 

неузгодженостей;  

– оцінювання індикаторів та характеристик якості даних;  

– документування якості процесів виробництва та якості статистичних даних, 

отриманих з використанням адміністративних джерел. 

 

У розділі 2 «Методи оцінювання якості статистичної інформації про 

адміністративні правопорушення» обґрунтовано необхідність складання звіту з 

якості державного статистичного спостереження за адміністративними 

правопорушеннями з урахуванням вимірів якості за стандартами Європейської 

статистичної системи та визначення чинників якості інформації. 

З метою забезпечення якості статистичної інформації запропоновано 

здійснювати моніторинг якості процесів виробництва СІАП. Відповідним чином 

організований та здійснений моніторинг надає можливість не тільки оцінити якість 

процесу виробництва статистичної інформації, а й розробити заходи щодо 

підвищення якості останньої. Основними завданнями моніторингу якості процесів 

виробництва СІАП є: 

– визначення умов, у яких здійснюються зазначені процеси; 

– отримання інформації про стан методичної, методологічної та звітно-

статистичної документації ДСС за адміністративними правопорушеннями; 
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– оцінювання відповідності такої документації національним і міжнародним 

нормам та стандартам, регламентам ЄС, вимогам щодо розроблення й упровадження 

звітно-статистичної документації; 

– урахування потреб респондентів і користувачів СІАП щодо результатів та 

організації проведення спостереження; 

– збирання інформації щодо впливу моніторингу на якість СІАП. 

Вирішення цих завдань вимагає:  

1) розроблення плану моніторингу;                         

2) організації та здійснення збирання інформації;  

3) аналізу результатів моніторингу;  

4) надання рекомендацій та пропозицій;  

5) контролю виконаних рішень. 

Зважаючи на те, що дані про адміністративні правопорушення надходять до 

користувачів із різних джерел і формуються за різними методичними підходами, а 

користувачі висловлюють до них різні вимоги, обґрунтовано необхідність 

впровадження мінімального стандарту якості СІАП та розроблення системи 

індикаторів для її визначення. З метою забезпечення реалізації вказаних підходів, 

ураховуючи типову модель Generic Statistical Business Process Model v. 5.1 (далі – 

GSBPM), розроблено Національну модель виробництва СІАП. Складовими її є 8 

процесів (рис. 1): 

1. Визначення потреб процесу виробництва СІАП – процес, що розпочинає та 

вдосконалює виробництво СІАП. 

2. Підготовка проєкту процесу виробництва СІАП, у ході якого визначаються 

деталі та процедури, котрих слід дотримуватися відповідно до європейських та 

міжнародних стандартів. 

3. Розроблення процесу виробництва СІАП, що передбачає створення, 

формування та випробовування технологій і систем виробництва статистичної 

інформації до того моменту, доки не буде підтверджена готовність систем 

виробництва до введення у безпосередню експлуатацію. 

4. Збирання даних про адміністративні правопорушення, у ході якого 

відбувається збирання даних (у тому числі з альтернативних джерел) та їх 

завантаження у відповідне інформаційне середовище. 

5. Обробка даних про адміністративні правопорушення, що охоплює комплекс 

дій з перевірки, очищення та трансформації даних, проведення потрібних 

розрахунків; ці дії повторюються певну кількість разів до досягнення необхідного 

результату. 

6. Аналіз вмісту вихідної СІАП, цілями якого є формування вмісту, тлумачення 

вихідної інформації та контроль можливостей її розкриття. 

7. Поширення СІАП, у ході якого відбувається остаточна підготовка 

статистичних продуктів до надання користувачам та розроблення заходів із 

підтримки останніх. 

8. Оцінка СІАП, підсумком якого є формування планів подальших дій щодо 

вдосконалення процесу її виробництва. 
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Рис. 1. Національна модель виробництва СІАП (розроблено автором із урахуванням 

стандартної моделі GSBPM) 
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Для оцінювання якості процесів та підпроцесів виробництва СІАП 

найдоцільніше застосовувати індикатори якості GSBPM.  

Індикатори окремих підпроцесів у сукупності формують загальну систему 

індикаторів якості процесів виробництва статистичної інформації з огляду на те, що 

запропонована національна модель статистичного виробництва інформації про 

адміністративні правопорушення передбачає два рівні статистичного виробництва. 

Сформована система індикаторів якості процесів виробництва статистичної 

інформації про адміністративні правопорушення охоплює певну кількість необхідних 

основних індикаторів щодо СІАП.  

Для вирішення завдань аналізу загальної ситуації з адміністративними 

правопорушеннями в Україні в регіональному розрізі за даними Держстату було 

здійснене ранжування областей за показником «кількість осіб, притягнутих до 

адміністративної відповідальності, в розрахунку на 1000 населення» з подальшим 

розподілом на три групи: з високим, середнім та низьким рівнем цього показника 

(рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Кількість осіб, притягнутих до адміністративної відповідальності, в 

розрахунку на 1000 населення за регіонами України, 2018 рік (розроблено автором із 

використанням даних Держстату)  

 

Ранжування дозволило визначити проблемні території, на яких органи 

державної влади мають насамперед вживати заходи для профілактики та запобігання 
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вчиненню адміністративних правопорушень, що сприятиме зменшенню їх кількості 

та скороченню завданої ними шкоди. 

 

Розділ 3 «Забезпечення якості виробництва статистичної інформації про 

адміністративні правопорушення» містить обґрунтування організаційно-правових 

засад вдосконалення оцінювання та забезпечення якості виробництва СІАП. 

Визначено, що одним із основних інструментів забезпечення якості СІАП та її 

моніторингу є стандартний звіт з якості статистичної інформації, зміст якого дозволяє 

також інформувати користувачів про її стан. У роботі окреслено основні шляхи 

вдосконалення такого звіту. Обґрунтовано, зокрема, що цьому буде сприяти: 

1) включення до звіту інформації про частоту і час оновлення основи 

сукупності, а також про їх можливий вплив на оцінки обстеження; 

2) включення до звіту основних визначень, формул та методів розрахунку 

компенсації невідповідей;  

3) наведення відомостей щодо забезпечення конфіденційності статистичних 

даних, а саме, опис процедур, які забезпечують дотримання умов конфіденційності 

під час збирання, оброблення та поширення даних. Це, зокрема, угоди/протоколи 

(письмові свідоцтва), які гарантують доступність до мікроданих для наукових потреб; 

4) наведення виявлених недоліків та способів їх ліквідації; 

5) включення до звіту плану заходів з конкретними термінами та результатами 

фактичної реалізації; 

6) встановлення постійно діючого зворотного зв’язку з 

користувачами/респондентами статистичної інформації;  

7) передбачення спрощеної можливості для відвідувачів веб сайту залишати 

свої пропозиції до ДСС щодо розділу «Звіти з якості», а для керівника ДСС − з певною 

періодичністю публікувати коментарі щодо врахування/неврахування цих 

пропозицій. 

Для отримання інформації про вплив моніторингу процесів виробництва на 

якість СІАП, а також про відповідність процесів її виробництва міжнародним 

статистичним стандартам та рекомендаціям підготовлено та реалізовано опитування 

виробників такої інформації. Завданнями опитування було отримання відомостей 

щодо: 

– видів статистичної інформації, що збирається; 

– наявності методів стандартизації виробництва статистичної інформації; 

– наявності статистичного інструментарію, способів поширення інформації та 

взаємодії з користувачами; 

– впливу моніторингу процесів виробництва на якість СІАП.  

Відповіді на запитання анкети дозволили з’ясувати наявність/відсутність 

проблемних аспектів виробництва цієї інформації. Також в анкетах було передбачено 

можливість надання респондентами пропозицій стосовно удосконалення якості 

інформації про адміністративні правопорушення шляхом усунення певних чинників, 

що негативно впливають на процеси її виробництва.  

Анкети було розіслано до 37 респондентів основного масиву спостереження, що 

є уповноваженими розглядати справи про адміністративні правопорушення. Зведена 

інформація щодо відповідей на запитання анкети наведена на рис. 3. Узагальнення 
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відповідей учасників стало підґрунтям для розроблення пропозицій щодо заходів з 

підвищення якості виробництва СІАП, основними з яких мають стати: 

– надання допомоги зі стандартизації органам, уповноваженим розглядати 

справи про адміністративні правопорушення, щодо існуючих процесів виробництва 

статистичної інформації, або з переходу на процесний підхід за його відсутності, що 

уможливить створення єдиного реєстру даних про адміністративні правопорушення; 

– надання інструктивно-інформаційної допомоги, що дозволить 

уповноваженим органам розглядати справи про адміністративні правопорушення за 

стандартами європейської статистики з можливістю порівняльного аналізу з 

інформацією Держстату; 

– визначення відповідального за моніторинг якості виробництва статистичної 

інформації та якості самої інформації у кожному уповноваженому органі; 

 

 
Рис. 3. Узагальнені результати анкетування щодо впливу моніторингу процесів 

статистичного виробництва на якість СІАП (розроблено автором) 
 

– передбачення можливості надання консультативної допомоги з усунення 

виявлених в організації процесів виробництва статистичної інформації 

невідповідностей; 

– проведення моніторингу результатів реалізації наданих рекомендацій з 

усунення невідповідностей; 

– підтримка зворотного зв’язку з відповідальним за моніторинг якості 

виробництва статистичної інформації в уповноваженому органі з метою визначення 

шляхів подальшого її підвищення. 

Визначено, що одним із основних заходів підвищення якості статистичної 

інформації є вдосконалення її нормативно-правового забезпечення. Беручи за основу 
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Інформація органів державної влади, уповноважених розглядати

справи про адміністративні правопорушення, збирається на підставі

протоколів про адміністративні правопорушення та приписів про них

Виробництво статистичної інформації про адміністративні

правопорушення, що збирається, відбувається відповідно до

національної моделі статистичного виробництва в органах державної

статистики

Мають певний інструментарій / звітну документацію, що

використовують для збирання інформації

Процес формування інформаційної бази, програмного забезпечення

даних про адміністративні правопорушення відбувається у ручному

режиі (шляхом злиття отриманих файлів)

Інформація про адміністративні правопорушення поширюється як в
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Зауваження, пропозиції або скарги на якість інформації про

адміністративні правопорушення не надходять 
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положення Типового закону про офіційну статистику (Generic Law on Official 

Statistics), розробленого в рамках проєкту «Рахунки розвитку Організації Об’єднаних 

Націй для країн Східної Європи, Кавказу та Центральної Азії», у роботі 

запропоновано доповнення профільного законодавства, насамперед Закону України 

«Про державну статистику», розділом «Якість офіційної державної статистичної 

інформації» (табл. 1). 

Наслідком впровадження вказаних доповнень має стати:  

– підвищення, шляхом адаптації до прогресивного законодавства ЄС, якості 

статистичної інформації в цілому і, зокрема, якості СІАП;  

– поліпшення партнерських відносин між усіма учасниками процесу 

виробництва статистичної інформації;  
 

Таблиця 1 

Пропозиції щодо Закону України «Про державну статистику» 

Назва статті 

 

Зміст статті 

Зобов’язання 

щодо 

забезпечення 

якості 

1. Виробники державної статистики зобов’язані постійно оцінювати та 

покращувати якість офіційної державної статистичної інформації з позиції її 

релевантності, точності, надійності, своєчасності, пунктуальності, прозорості, 

зрозумілості, узгодженості та зіставності. 

2. З метою гарантування якості розроблення, виробництво та поширення 

офіційної державної статистичної інформації здійснюється на основі єдиних 

стандартів та узгодженої методології щодо охоплення, концепцій, визначень, 

одиниць і класифікацій державної статистики. Ця робота проводиться 

відповідно до принципів діяльності органів статистики, законодавства про 

державну статистику та міжнародно узгоджених статистичних стандартів і 

рекомендацій. 

3. З метою покращення якості офіційної державної статистичної інформації її 

виробники мають право перевіряти та редагувати дані, комбінувати дані з 

різних джерел, здійснювати ув’язку та зіставлення персональних даних лише 

для статистичних цілей та використовувати статистичні методи оцінки для 

заповнення відсутніх даних.  

4. Виробники державної статистики документують стандартним способом 

джерела та методи, що використовуються у виробничому процесі, а також 

підсумкові набори даних.  

 

Оцінка якості 1. Виробники державної статистики проводять на регулярній основі 

консультації з користувачами з питань якості офіційної державної статистичної 

інформації. 

2. Виробники державної статистики встановлюють зворотний зв’язок з 

респондентами з метою покращення якості даних. 

3. Виробники державної статистики можуть залучати до співпраці науковців 

для оцінювання й удосконалення статистичної методології, проведення 

аналітичної роботи. Внутрішні та зовнішні експерти, у тому числі міжнародні, 

можуть проводити оцінювання інституційного середовища, процесів і вихідних 

матеріалів (кінцевої продукції) національної статистичної системи. 
 

Джерело: розроблено автором із урахуванням Типового закону про офіційну 

статистику 
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– розширення доступу користувачів до статистичної інформації; 

– оптимізація звітного навантаження на респондентів, а також розширення 

сфери використання адміністративних даних для вирішення завдань офіційної 

статистики;  

– удосконалення статистичних процедур у процесі виробництва статистичної 

інформації на основі методології, класифікацій та реєстрів відповідно до 

європейських і міжнародних стандартів; 

– впровадження інтегрованої інформаційно-аналітичної системи державної 

статистики. 

 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертації здійснено узагальнення існуючих проблем формування 

статистичної інформації про адміністративні правопорушення та розроблено 

пропозиції щодо їх вирішення шляхом розроблення нормативно-правового, 

методологічного та методичного забезпечення якості СІАП. Здійснене дослідження 

дозволило сформулювати такі висновки:  

1. «Статистична інформація про адміністративні правопорушення» становить  

об’єкт статистичного й наукового дослідження. За результатами спостереження за 

адміністративними правопорушеннями створюється система документованих 

державних статистичних даних щодо вчинених адміністративних правопорушень.  

2. Для скорочення адміністративних правопорушень необхідним є здійснення 

аналізу причин та умов вчинення адміністративних правопорушень. Обґрунтовано 

необхідність упровадження державного статистичного спостереження за 

удосконаленою формою № 1-АП (річна) для отримання даних щодо чинників, які 

обумовлюють вчинення адміністративних правопорушень. Запропоновані зміни 

враховуватимуть виміри якості за стандартами Європейської статистичної системи і 

дозволять надати характеристику факторам, які чинять вплив на якість інформації про 

адміністративні правопорушення. Доведено, що запровадження в практику аналізу 

адміністративних правопорушень відповідних статистичних показників, підвищить 

якість інформаційно-аналітичного забезпечення, наслідком чого стане більш 

ефективне запобігання вчиненню адміністративних правопорушень. 

3. З метою оцінювання та аналізу якості інформації про адміністративні 

правопорушення як у цілому, так і на рівні окремих підпроцесів, доцільним є 

застосування розробленої в роботі системи критеріїв якості та індикаторів до них (22 

критерії і 157 індикаторів). 

4. За результатами порівняльної характеристики інформації про адміністративні 

правопорушення, що формується в окремих адміністративних джерелах, визначено 

недоліки, для усунення яких запропоновано низку заходів і додержання певних 

принципів, необхідних для забезпечення відповідної якості даних із цього джерела. 

5. Система підготовлених звітів про якість даних державних статистичних 

спостережень має містити як складовий елемент стандартний звіт з якості даних 

державного статистичного спостереження за додержанням вимог адміністративного 

законодавства.  Структура та компоненти такого звіту розроблені в роботі.  



 

 

14 

6.  Моніторинг є ефективним методом оцінювання та інструментом управління 

якістю процесів статистичного виробництва інформації, зокрема про адміністративні 

правопорушення, оскільки дозволяє визначити подальші заходи щодо підвищення 

якості інформації. У роботі наведено завдання та етапи такого моніторингу за 

результатами якого виникає можливість відстежити наявність порушень під час 

виконання процесів і підпроцесів статистичного виробництва.  

7. За результатами спеціально організованого обстеження охарактеризовано 

стан інформації про адміністративні правопорушення, що виробляється органами 

державної влади, уповноваженими розглядати справи про адміністративні 

правопорушення. Узагальнення відповідей учасників анкетування дозволило 

сформувати перелік пропозицій щодо заходів із підвищення якості статистичного 

виробництва інформації про адміністративні правопорушення. 

8. З метою створення законодавчих підстав для оцінювання та постійного 

покращення виробниками державної статистики якості СІАП, ураховуючи, зокрема, 

положення нормативно-правової бази ЄС у сфері статистики, доцільно доповнити 

законодавство про державну статистику розділом «Якість офіційної державної 

статистичної інформації». 
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АНОТАЦІЯ  
 

Гінчук Л. І. Організаційно-правові засади забезпечення якості 

статистичної інформації про адміністративні правопорушення в Україні. − 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за 

спеціальністю 08.00.10 «Статистика». – Національна академія статистики, обліку та 

аудиту, Київ, 2020. 

Дисертація присвячена формуванню організаційно-правових та методичних засад 

забезпечення якості СІАП. 

У процесі дослідження обґрунтовано поняття «статистична інформація про 

адміністративні правопорушення» та необхідність упровадження державного 

статистичного спостереження за удосконаленою формою № 1-АП (річна), 

доповненою показниками щодо причин та умов вчинення адміністративних 

правопорушень. З метою забезпечення якості інформації про адміністративні 

правопорушення сформовано систему індикаторів якості процесів статистичного 

виробництва цієї інформації та розроблено теоретичні й методичні засади складання 

звіту з якості даних, що стосуються вищезгаданих правопорушень. 

У ході дослідження розроблено теоретико-методичні засади моніторингу якості 

процесів виробництва СІАП. Для отримання інформації про впливу моніторингу 

якості процесів виробництва на якість статистичної інформації, відповідність процесів 

її виробництва міжнародним статистичним стандартам і рекомендаціям підготовлено 

та реалізовано анкетне опитування, в результаті якого розроблено пропозиції з 

підвищення якості процесів статистичного виробництва інформації про 

адміністративні правопорушення. 

Запропоновано зміни до законодавства про державну статистику щодо 

врегулювання забезпечення та оцінювання якості статистичної інформації у цілому та 

СІАП зокрема. 

Ключові слова: якість статистичної інформації, адміністративні 

правопорушення, державне статистичне спостереження, індикатори якості, критерії 

якості, моніторинг якості, процес  виробництва статистичної інформації. 
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Гинчук Л. И. Организационно-правовые основы обеспечения качества 

статистической информации об административных правонарушениях в 

Украине. – Квалификационный научный труд на правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук по 

специальности 08.00.10 «Статистика». – Национальная академия статистики, учета и 

аудита, Киев, 2020. 

Диссертация посвящена формированию организационно-правовых основ 

обеспечения качества статистической информации об административных 

правонарушениях. 

В процессе исследования обосновано понятие «статистическая информация об 

административных правонарушениях» (СИАП). Рассмотрено определение в 

национальном законодательстве административных правонарушений, по результатам 

наблюдения за которыми образуется система документированных данных о 

противоправных, умышленных или неосторожных действиях или бездействии, 

посягающих на государственный или общественный порядок, собственность, права и 

свободы граждан, на установленный порядок управления и за совершение которых 

законодательством предусмотрена административная ответственность. 

Проведенное исследование качества СИАП позволило выявить отсутствие в 

первичных документах, в большинстве случаев, информации о причинах и условиях 

совершения конкретного правонарушения. Для исправления этого недостатка в 

работе предложено усовершенствование методических положений по 

статистическому наблюдению за административными правонарушениями, в 

частности, дополнение формы № 1-АП «Отчет о рассмотрении дел об 

административных правонарушениях и лицах, привлеченных к административной 

ответственности» графами, в которых были бы отражены причины и условия 

совершения административных правонарушений в каждой отдельно взятой сфере. 

Обосновано, что сведения о качестве данных государственного 

статистического наблюдения за административными правонарушениями должны 

содержаться в соответствующем отчете, являющемся составной частью общей 

системы подготовки и публикации отчетов о качестве данных государственных 

статистических наблюдений. Отмечено, что в отчете должны содержаться сведения о 

таких компонентах качества, как релевантность статистических данных об 

административных правонарушениях, точность и достоверность данных, их 

своевременность и пунктуальность в соответствии с периодичностью 

распространения в Украине, доступность и понятность, а также описание доступа к 

статистическим данным об административных правонарушениях в Украине и формы 

распространения таких данных среди пользователей. 

В ходе исследования разработаны теоретические и методические основы 

мониторинга качества процессов производства СИАП. Доказано, что результаты 

мониторинга сбора, обработки, хранения и распространения информации о качестве 

СИАП могут стать эффективным инструментом обеспечения качества последней. 

Определены основные задачи такого мониторинга и этапы его проведения, к которым 

относятся определение цели и задач мониторинга, проведение подготовительных 
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работ, сбор информации, анализ результатов мониторинга, разработка рекомендаций 

и предложений, контроль выполненных решений. 

Для получения информации о влиянии мониторинга качества процессов 

производства на качество СИАП, а также о соответствии процессов ее производства 

международным статистическим стандартам и рекомендациям подготовлено и 

реализовано исследование в форме анкетного опроса. Это позволило обобщить 

предоставленную респондентами информацию и разработать предложения по 

повышению качества процессов производства СИАП. 

В работе исследован процесс производства СИАП в Украине. По результатам 

исследования идентифицированы основные индикаторы и критерии качества 

информации об административных правонарушениях для статистических 

наблюдений с применением распространенной в мировой практике модели оценки 

качества процессов Generic Statistical Business Process Model v. 5.1 и индикаторов 

качества GSBPM, разработанных Комитетом по стандартам и стандартизации 

Группы высокого уровня по модернизации официальной статистики. Сформирована 

обобщенная система индикаторов качества процессов производства СИАП. 

Доказано, что для обеспечения соответствующего качества СИАП нормативно-

методическая база официальной статистики Украины требует пересмотра и 

приведения в соответствие с фундаментальными принципами ООН по официальной 

статистики с учетом acquis ЕС в сфере статистики, прежде всего Кодекса норм 

европейской статистики. Для этого необходимо осуществить определенные меры 

организационно-правового, методологического и финансового характера, которые 

должны повысить качество процессов статистического производства и усилить 

институциональные возможности существующей статистической системы. В работе 

предложены изменения в действующее законодательство о государственной 

статистике по оценке качества статистической информации в целом и в частности – 

об административных правонарушениях. 

Ключевые слова: качество статистической информации, административные 

правонарушения, государственное статистическое наблюдение, индикаторы 

качества, критерии качества, мониторинг качества, процесс производства 

статистической информации. 
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Hinchuk L. I. Institutional and legal framework for quality assurance of 

statistical information on administrative offenses in Ukraine. – Qualifying scientific 

work on the rights of the manuscript. 

Dissertation for the candidate of economic sciences in specialty 08.00.10 Statistics. – 

National Academy of Statistics, Accounting and Audit, Kyiv, 2020. 

The thesis is devoted to the formation of organizational, legal and methodical 

principles of quality assurance of administrative offences. 

The study involves justifications of the notion «statistical information on 

administrative offences», and of the need to introduce the official statistical observation by 

the revised form № 1-АП (annual) supplemented by the indicators reflecting the causes and 

conditions for administrative offences. A set of indicators measuring the quality of statistical 
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production of this information was constructed, and theoretical and methodical foundations 

for making a quality report for the data concerned with the abovementioned offences was 

elaborated.   

A theoretical and methodical framework for monitoring the quality of production 

processes for the statistical information on administrative offences was developed as part of 

the study. To obtain information about the impact of the monitoring of the quality of 

production processes on the quality of statistical information, the compliance of its 

production processes with international statistical standards and recommendations, a 

questioning was prepared and conducted, which results were used in elaborating 

propositions on enhancing the quality of statistical production processes for the information 

on administrative offences. 

Changes in the law on the official statistics are proposed, to improve quality 

assessment of statistical information on the whole and the one on administrative offences in 

particular. 

Key words: statistical information quality, administrative offenses, state statistical 

observation, quality indicators, quality criteria, quality monitoring, statistical production 

processes. 
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