
 ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ 

 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ СТАТИСТИКИ, ОБЛІКУ ТА АУДИТУ 

 

 

                                                             Кваліфікаційна наукова праця 

                                                             на правах рукопису 

                                                             УДК 311.2:366.65:[342:34.03] (477) (043.3) 

 

 

 

 

Гінчук Лілія Іванівна 

 

 

ДИСЕРТАЦІЯ 

 

Організаційно-правові засади забезпечення якості 

статистичної інформації про адміністративні 

правопорушення в Україні 

 

Спеціальність 08.00.10 – статистика 

 

 

 

 
Подається на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук  

 

Дисертація містить результати власних досліджень. Використання ідей, 

результатів і текстів інших авторів мають посилання на відповідне джерело 

___________________ Л. І. Гінчук 

 

 

Науковий керівник: Герасименко Сергій Сергійович,  

доктор економічних наук, професор 

 

 

 

 

Київ – 2020 

 



2 

 

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 засад 

забезпечення якості статистичної інформації про адміністративні 

правопорушення в Україні. 

У процесі дослідження обґрунтовано поняття «статистична інформація 

про адміністративні правопорушення». Зазначено, що у результаті 

спостереження за адміністративними правопорушеннями утворюється 

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. Наявність 

таких даних дозволяє розглядати адміністративні правопорушення як об’єкт 

статистичного дослідження.  

Здійснене у роботі дослідження якості статистичної інформації про 

адміністративні правопорушення засвідчило відсутність у первинних 

документах, у більшості випадків, інформації про причини та умови вчинення 

певного конкретного адміністративного правопорушення. Визначення причин 

вчинення адміністративних правопорушень та умов, що їм сприяють, є 

важливою передумовою характеристики особи правопорушника й окреслення 

конкретних заходів профілактики відповідних правопорушень. 

Для виправлення цього недоліку в роботі запропоновано удосконалення 

методичних положень щодо організації статистичного спостереження за 

адміністративними правопорушеннями. Зокрема, упровадити форму № 1-АП 

(річна) «Звіт про розгляд справ про адміністративні правопорушення та осіб, 
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які притягнуті до адміністративної відповідальності» доповнену графами, в 

яких були б відображені причини та умови вчинення адміністративних 

правопорушень у кожній окремо взятій сфері.  

За результатами дослідження визначено певні недоліки, пов’язані зі 

складнощами, що виникають при порівнянні та узгодженні статистичних та 

адміністративних даних, оцінюванні точності даних з адміністративних 

джерел, забезпеченні їх повноти, відповідності статистичним потребам і 

своєчасності їх отримання. Усе це зумовлює необхідність застосування 

методів оброблення адміністративних даних, відмінних від тих, що 

використовуються для даних зі статистичних обстежень. 

Для усунення зазначених недоліків запропонована низка заходів: 

1) розробити нормативно-правове забезпечення доступу фахівців 

статистичної служби до адміністративних джерел даних; 

2) визначити напрями використання декількох джерел даних для 

формування статистичної інформації про адміністративні правопорушення; 

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 статистичних 

показників спостереження, що необхідно для забезпечення узгодженості 

оцінок, отриманих з різних джерел.  

Визначено основні індикатори та критерії якості інформації про 

адміністративні правопорушення зі статистичних обстежень із дотриманням 

світової практики оцінки якості процесів «Generic Statistical Business Process 

Model» v5.1 з використанням індикаторів якості GSBPM, розроблених 

Комітетом зі стандартів та стандартизації Групи високого рівня з модернізації 

офіційної статистики. Крім того, сформовано загальну систему індикаторів 

якості процесів статистичного виробництва інформації про адміністративні 

правопорушення. Також у ході дослідження розроблено теоретичні та 

методичні засади моніторингу якості процесів виробництва статистичної 
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інформації про адміністративні правопорушення та доведено, що ефективним 

інструментом забезпечення якості цієї інформації можуть стати результати 

моніторингу її збирання, введення, оброблення, зберігання, аналізу та 

поширення. Основними завданнями моніторингу якості процесів виробництва 

статистичної інформації про адміністративні правопорушення є: 

– визначення умов, в яких здійснюються процеси виробництва 

статистичної інформації про адміністративні правопорушення; 

– отримання інформації про стан методичної, методологічної та звітно-

статистичної документації щодо адміністративних правопорушень;  

− забезпечення відповідності інформації міжнародним нормам і 

стандартам, регламентам ЄС, вимогам щодо розроблення й упровадження 

звітно-статистичної документації та вибору джерела отримання даних; 

– урахування потреб респондентів і користувачів статистичної 

інформації про адміністративні правопорушення щодо результатів та 

організації проведення відповідного державного статистичного 

спостереження;  

– збирання інформації щодо впливу моніторингу на якість статистичної 

інформації про адміністративні правопорушення.  

Обґрунтовано, що відомості про якість даних державного статистичного 

спостереження (далі – ДСС) за адміністративними правопорушеннями повинні 

міститись у відповідному звіті, який слід розроблювати як складову загальної 

системи підготовки та публікації звітів про якість даних державних 

статистичних спостережень. Зазначено, що у звіті мають міститися відомості 

щодо таких компонентів якості, як відповідність, точність і достовірність, 

своєчасність та пунктуальність відповідно до періодичності поширення 

статистичних даних про адміністративні правопорушення в Україні, 

доступність та зрозумілість, а також опис доступу до цих даних та форми їх 

поширення серед користувачів.  

Порівняно з існуючим стандартним звітом з якості даних звіт з якості 

даних ДСС за адміністративними правопорушеннями має містити додаткові 
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елементи. Враховуючи те, що заключна частина стандартного звіту з якості 

містить перелік виявлених недоліків та способів їх ліквідації, але не включає 

план заходів з конкретними термінами та результатами їх реалізації, 

запропоновано доповнити стандартний звіт з якості вищезазначеним планом 

як інструментом інформування користувачів і респондентів про підвищення 

якості даних ДСС. Пропонується передбачити спрощену можливість для 

відвідувачів вебсайта (респондентів і користувачів) залишати свої пропозиції 

до державного статистичного спостереження про адміністративні 

правопорушення в розділі «Звіти з якості», а для керівника цього ДСС – 

можливість публікувати коментарі щодо врахування/неврахування 

пропозицій.  

Для отримання інформації щодо впливу моніторингу процесів 

статистичного виробництва на якість статистичної інформації про 

адміністративні правопорушення, а також щодо відповідності процесів її 

виробництва міжнародним статистичним стандартам і рекомендаціям 

підготовлено та реалізовано анкетне опитування. Завданнями опитування було 

отримання даних стосовно: 

− видів статистичної інформації, що збирається;  

− наявності методів стандартизації виробництва статистичної 

інформації про адміністративні правопорушення;  

− наявності статистичного інструментарію, способів поширення 

інформації та взаємодії з користувачами;  

− впливу моніторингу процесів статистичного виробництва на якість 

статистичної інформації про адміністративні правопорушення. 

Кожне запитання анкети стосувалося певного процесу/етапу 

виробництва статистичного інформації про адміністративні правопорушення. 

Отримані відповіді дозволили з’ясувати наявність/відсутність проблемних 

аспектів виробництва цієї інформації під час її збирання оброблення, аналізу 

та поширення. Анкети було розіслано до 37 респондентів – державних органів 
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влади, які є основними уповноваженими розглядати справи про 

адміністративні правопорушення.  

Узагальнення відповідей учасників стало підґрунтям для розроблення 

пропозицій щодо заходів з підвищення якості процесів статистичного 

виробництва інформації про адміністративні правопорушення. Основними 

запропонованими заходами є такі: 

− надання допомоги органам, уповноваженим розглядати справи про 

адміністративні правопорушення, зі стандартизації існуючих процесів 

статистичного виробництва або з переходу на процесний підхід (за його 

відсутності) з метою уможливлення створення єдиного реєстру даних про 

адміністративні правопорушення; 

− надання інструктивно-інформаційної допомоги уповноваженим 

органам щодо розгляду справ про адміністративні правопорушення за 

стандартами європейської статистики та з можливістю порівняльного аналізу 

з інформацією органів державної статистики; 

− передбачення можливості консультативної допомоги з усунення 

виявлених під час проведення моніторингу невідповідностей організації 

процесів статистичного виробництва; 

− передбачення можливості моніторингу результатів застосування 

рекомендацій з усунення невідповідностей під час виробництва інформації 

про адміністративні правопорушення; 

− підтримка зворотного зв’язку з відповідальним за моніторинг якості 

статистичного виробництва та статистичної інформації у відповідному органі 

з метою визначення шляхів подальшого розвитку цього напряму.  

У процесі дослідження також доведено, що для забезпечення відповідної 

якості статистичної інформації про адміністративні правопорушення 

нормативно-методична база офіційної статистики України потребує перегляду 

та приведення у відповідність до фундаментальних принципів ООН щодо 

офіційної статистики з урахуванням acquis ЄС у сфері статистики, насамперед 

щодо Кодексу норм європейської статистики. Для цього необхідно вжити 
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певних заходів організаційно-правового, методологічного та фінансового 

характеру, що має покращити якість процесів статистичного виробництва та 

посилити інституційну спроможність існуючої статистичної системи. Беручи 

за основу положення типового закону про офіційну статистику, розробленого 

Європейською економічною комісією (ЄЕК ООН) разом зі статистичною 

службою Європейської Комісії (Євростатом) і Європейською асоціацією 

вільної торгівлі (ЄАВТ), у роботі запропоновано: 

1. Доповнення профільного законодавство, зокрема закону України 

«Про державну статистику», розділом «Якість офіційної державної 

статистичної інформації».  

2. Забезпечення основних користувачів статистичною інформацією, 

отриманою та виробленою відповідно до усталеної світової практики та 

методології спеціалізованих агенцій ООН. Пріоритетним напрямом для цього 

має стати забезпечення вільного доступу до актуальної інформації та 

можливість перевірки її якості.  

3. Розроблення плану запровадження нових спостережень, що 

відповідають сьогоднішнім реаліям і потребам, скасування спостережень, які 

втратили актуальність, зменшення звітного навантаження на суб’єктів 

підприємницької діяльності та активізація роботи щодо отримання інформації 

з адміністративних джерел. Використання сучасних форм вибіркового 

обстеження дозволить отримувати дані без збільшення статистичних 

спостережень. 

4. Розроблення й упровадження гармонізованої статистичної 

методології і методів збирання та оброблення інформації щодо 

адміністративних правопорушень, що ґрунтуються на міжнародних нормах і 

стандартах, надання організаційної та консультативної підтримки з питань 

глобального управління якістю. 

5. Вдосконалення та актуалізація системи збирання й оброблення 

статистичної інформації шляхом використання електронних носіїв та 
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електронних ресурсів; створення системи управління великими даними в 

національній статистичній системі.  

6. Розроблення комплексної системи захисту інформації, зокрема 

усунення загроз інформаційній безпеці держави, а також мінімізація 

передумов порушення конфіденційності, цілісності та доступності інформації. 

7. Запровадження мобільного доступу суспільства до відкритих 

статистичних даних, що є одним зі шляхів підвищення рівня задоволеності 

користувачів та іміджу органів державної статистики. 

 

Ключові слова: статистична інформація, адміністративні 

правопорушення, державне статистичне спостереження, якість, критерії 

якості, індикатори якості, моніторинг якості, якість статистичних даних, якість 

статистичної інформації, офіційна статистика, статистичне виробництво. 

 

ANNOTATION 

Hinchuk L. І. The organizational and legal framework to assure the quality of 

statistical information on administrative offences in Ukraine. – A qualifying research 

work printed as manuscript. 

The thesis for the scientific degree of Candidate of Sciences in Economics, 

specialty 08.00.10 «Statistics». – National Academy of Statistics, Accounting and 

Audit, Kyiv, 2020. 

This thesis is devoted to the creation of the organizational and legal 

framework enabling to assure the quality of statistical information on administrative 

offences in Ukraine. 

The notion «statistical information on administrative offences» is 

substantiated. It is argued that the observation of administrative offences results in a 

set of documented data on illegal, purposeful or negligent actions or inaction that 

infringe on the public order, property, rights and freedoms of citizens, on the 

established procedure of administration, and for which the administrative 
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responsibility is provided by the law. The availability of these data enables to 

consider administrative offences as an object for statistical study.   

The study of the quality of statistical information on administrative offences, 

conducted in this work, shows that information on causes and conditions for 

committing a particular administrative offence is missing for the most part in 

primary records. The identified causes and conditions for administrative offences is 

the key to characterization of an offender and setting up preventive measures.      

To remove this drawback, it is proposed to improve methodical provisions on 

organization of the statistical observation of administrative offences. Thus, the form 

№ 1-АП (annual) «Report on the proceedings of administrative offences and persons 

charged with administrative responsibility» should be supplemented by columns for 

informing causes and conditions for administrative offences in each particular 

sphere.  

Results of the study are used to reveal drawbacks attributed to the difficulties 

faced in comparisons and harmonization of statistical and administrative data, 

assessment of the accuracy of data from administrative sources, assurance of their 

completeness, compliance with statistical requirements and timeliness of their 

production. All the above causes the need for methods of administrative data 

processing, which would differ from the ones used for the data obtained in statistical 

observations.   

A set of measures is proposed, to eliminate the above drawbacks: 

1) elaborate a regulatory support providing for access of staff from the 

statistical service to administrative sources of data;  

2) determine the uses of several data sources for producing statistical 

information on administrative offences;  

3) create a system for coordination of statistical registers, aimed at integration 

and effective utilization of data on administrative offences;  

4) settle disputable points in determining the sets of indicators for the 

observation, which is necessary for achieving the consistency of estimates obtained 

from various sources.    
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Main indicators and quality criteria for information on administrative offences 

from statistical observations are defined in keeping with the worldwide practice of 

the process quality assessment «Generic Statistical Business Process Model» v5.1, 

using the quality indicators of GSBPM developed by the Committee on Standards 

and Standardization of the High Level Group on Modernization of Official Statistics. 

In addition to this, an overall set of indicators of the quality of processes of statistical 

production of information on administrative offences is constructed. Also, a 

theoretical and methodical framework for monitoring of the quality of processes of 

production of statistical information on administrative offence is elaborated, with 

demonstrating that the results of monitoring of its collection, entry, processing, 

storage, analysis and dissemination can be an effective tool for quality assurance of 

this information. The central objectives of the monitoring of the quality of processes 

of production of statistical information on administrative offences are as follows:        

– determine the conditions in which the processes of production of statistical 

information on administrative offences take place;  

– obtain information on the status of methodical, methodological, reporting 

and statistical documentation on administrative offences;  

− ensure the compliance of the information with international norms and 

standards, EU regulations, requirements on elaboration and implementation of 

reporting and statistical documentation and selection of a data source;  

– take account for the needs of respondents and users of statistical information 

on administrative offences when organizing the respective official statistical 

observation and producing its results;  

– obtain information on the monitoring impact on the quality of statistical 

information on administrative offence.  

It is substantiated that information on the quality of data from the official 

statistical observation (OSO) of administrative offences needs to be included in the 

respective report that should be elaborated as a component of the overall procedure 

of preparation and publication of quality reports for OSO data. It is stressed that the 

report has to contain information about quality components such as relevance, 
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accuracy and reliability, timeliness and punctuality in keeping with the periodicity 

of dissemination of statistical data on administrative offences in Ukraine, 

accessibility and intelligibility, description of access to these data and formats of 

their dissemination among users.   

Compared with the existing standard report on data quality, the report on the 

quality of data from OSO of administrative offences has to contain additional 

components. Given that the final part of the standard quality report contains a list of 

revealed drawbacks and ways of their elimination, but does not contain an action 

plan with specified terms and results of actions implementation, it is proposed that 

the standard quality report should be supplemented by the above mentioned plan as 

a tool to inform users and respondents how the quality of OSO data is enhanced. It 

is proposed that visitors of the website (respondents and users) should have a 

simplified means for conveyance of their propositions to OSO on administrative 

offences in the section «Quality reports», and the supervisor of this OSO should be 

provided with the means to release commentaries on whether the propositions were 

taken into account or vice versa.           

A questioning was prepared and conducted in order to obtain information 

about the impact of the monitoring of statistical production processes on the quality 

of statistical information on administrative offences, and on the compliance of its 

production processes with international statistical standards and recommendations. 

The questioning was intended to obtain data about:  

− types of statistical information collected;  

− available methods for standardization of production of statistical 

information on administrative offences; 

− available statistical tools, ways of the information dissemination and 

interactions with users;  

− the impact of monitoring of statistical production processes on the quality 

of statistical information on administrative offences. 

Each question of the questionnaire was about certain process/phase of the 

production of statistical information on administrative offences. The obtained 
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responses enabled to reveal the existence or absence of problematic aspects in the 

production of this information in time of its collection, processing, analysis and 

dissemination. The questionnaires were sent to 37 respondents  representing official 

power bodies that are the main authorities investigating the cases on administrative 

offences.     

The aggregated responses formed the ground for elaborating propositions of 

the measures designed to improve the quality of processes of statistical production 

of information on administrative offences. The main proposed measures were as 

follows:     

− provide assistance to the bodies authorized to consider the cases on 

administrative offences on standardizing the existing processes of statistical 

production or adopting the process approach (if it is not practiced), in order to build 

their capacities required for creating a single register of data on administrative 

offences;  

− providing instructional and informational assistance to the bodies authorized 

to consider the cases on administrative offences according to the standards of the 

European statistics and with the possibility of making comparisons with the 

information of official statistics offices; 

− providing the possibility for consultative assistance in eliminating 

inconsistencies in organization of the statistical production processes, revealed in 

time of the monitoring;  

− providing the possibility for monitoring of the implementation of 

recommendations on elimination of inconsistencies in time of the production of 

information on administrative offences; 

− providing support for feedback with a person responsible for monitoring of 

the quality of statistical production and statistical information in the respective body, 

in order to determine the ways for further developments in this area.  

Also, the study demonstrated that the adequate quality of statistical 

information on administrative offences cannot be assured unless the normative and 

methodological framework of the official statistics in Ukraine is revised and brought 
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into conformity with the fundamental principles of UN on official statistics, with 

due account for acquis EU in the statistics sector, first and foremost for the European 

Statistics Code of Practice. This calls for a series of measures at organizational, legal, 

methodological and financial level, which is supposed to improve the quality of the 

statistical production processes and enhance the institutional capacities of the 

existing statistical system. The following recommendation are given, based on the 

provisions of the Generic Law on Official Statistics, elaborated by the UN Economic 

Commission for Europe jointly with the Statistical Office of the European Union 

(Eurostat) and the European Free Trade  Association:  

1. Supplement the specialized legislation, the Law of Ukraine «Official 

Statistics» in particular, by the section «Quality of the Official Statistical 

Information». 

2. Supply main users with statistical information obtained and produced in 

keeping with the established global practice and methodologies of the specialized 

UN agencies. The priority direction here should be opening free access to up-to-date 

information and the possibility to check its quality.    

3. Elaborate a plan for implementation of new observations that are in match 

with the realities and needs of today; abrogate the observations that have been out 

of date; reduce the reporting burden on business enterprises and intensify the efforts 

to obtain information from administrative sources. If advanced forms of the sample 

observation are used, data collection will not require increasing scopes of statistical 

observations.        

4. Elaborate and introduce harmonized statistical methodologies and methods 

for collection and processes of information on administrative offences, which are 

based on international norms and standards; provide organizational and consultative 

support on issues of global quality management.  

5. Improve and update the overall procedure for collection and processing of 

statistical information by using electronic carriers and electronic resources; create a 

big data management system within the national statistical system. 
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6. Elaborate a comprehensive system for information protection, including 

elimination of threats to the information security of the state; minimize the 

possibilities for breach of confidentiality, integrity and availability of information.     

7. Introduce mobile access of the public to open statistical data, which is a 

way to increase the user satisfaction and improve the image of official statistics 

bodies.  

 

Key words: : statistical information, administrative offence, official statistical 

observation, quality, quality criteria, quality indicators, monitoring of quality, 

quality of statistical data, quality of statistical information, official statistics, 

statistical production. 
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ВСТУП 

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 
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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, 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 статистичної інформації про адміністративні 

правопорушення; 

− Громадської наукової організації «Фінансово-економічна наукова 

рада» та є складовою теми «Управління економічною ефективністю діяльності 

підприємств» (номер державної реєстрації 0118U000786). 

Мета та завдання дослідження. Метою дисертації є розроблення 

організаційно-правових засад забезпечення якості статистичної інформації 

про адміністративні правопорушення, 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 статистичної інформації про 

адміністративні правопорушення, яку формує державна статистика України; 
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‒ сформувати систему індикаторів і критеріїв якості процесів 

виробництва статистичної інформації про адміністративні правопорушення; 

‒ надати порівняльну характеристику статистичної інформації про 

адміністративні правопорушення, отриманої з різних джерел; 

‒ розробити теоретичні засади складання звіту з якості як основного 

джерела щодо якості статистичної інформації про адміністративні 

правопорушення; 

‒ розробити теоретичні та методичні засади моніторингу якості 

процесів виробництва статистичної інформації про адміністративні 

правопорушення; 

‒ 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 статистичної інформації про адміністративні 

правопорушення. 

Об’єкт дослідження – статистична інформація про адміністративні 

правопорушення. 

Предмет дослідження – теоретичні засади та методи оцінювання  якості 

статистичної інформації про адміністративні правопорушення. 

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 
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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. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає у розробленні 

організаційно-правових засад забезпечення якості статистичної інформації 

про адміністративні правопорушення. Найважливішими положеннями, що 

містять наукову новизну, є такі:  

уперше:  

– розроблено теоретико-методичні засади моніторингу якості 

статистичної інформації про адміністративні правопорушення, застосування 

якого сприятиме покращанню якості процесів виробництва статистичної 

інформації про адміністративні правопорушення і, як наслідок, підвищенню 

дієвості управлінських рішень, що розробляються із залученням такої 

інформації; 

удосконалено:  

‒ понятійний апарат дослідження статистичної інформації про 

адміністративні правопорушення, що дозволило розглядати її як об’єкт 

статистичного дослідження; 
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‒  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 статистичної інформації про 

адміністративні правопорушення, 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 статистичної інформації про адміністративні 

правопорушення 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 
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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 індикатори якості процесів виробництва статистичної 

інформації про адміністративні правопорушення (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 статистичної інформації про 

адміністративні правопорушення (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 статистичної інформації про адміністративні 

правопорушення 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. 
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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 на 149 сторінках. Дисертація містить в 
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основному тексті 30 таблиць та 19 рисунків, список використаних джерел 

нараховує 237 найменувань на 26 сторінках, 7 додатків викладено на 33 

сторінках.  
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РОЗДІЛ 1                                                                                           

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ СТАТИСТИЧНОЇ 

ІНФОРМАЦІЇ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ 

 

1.1 Адміністративне правопорушення як об’єкт статистичного 

дослідження  

 

Відповідно до доктрини адміністративного права та норм чинного 

Кодексу України про адміністративні правопорушення України (далі − 

КУпАП [4], адміністративне правопорушення – це конкретне протиправне 

діяння (факт, явище, подія), що відбулося (мало місце) у реальній дійсності 

[8].  

Сучасне національне законодавство України про адміністративні 

правопорушення складається з кодексу та інших законів України, тобто на 

законодавчому рівні визнано, що Кодекс України про адміністративні 

правопорушення не регулює усі правовідносини у сфері притягнення до 

адміністративної відповідальності. Адміністративно-правові норми 

передбачають встановлені державою, її органами законодавчої або виконавчої 

влади, місцевими адміністраціями правила належного чи можливого 

поводження суб’єктів адміністративного права, дотримання яких 

забезпечується спеціальними заходами державного впливу.  

КУпАП – основний законодавчий акт адміністративно-деліктної сфери, 

він забезпечує демократичні перетворення в державі, що сприяють створенню 

системи необхідної протидії значному масиву адміністративних 

правопорушень [4]. 

Юридичне визначення адміністративного правопорушення в 

законодавстві України міститься у статті 9 КУпАП, яка розкриває його 

сутність, юридичну природу, зміст та найважливіші ознаки. Адміністративним 

правопорушенням (проступком) визнається протиправна, винна (умисна або 

необережна) дія чи бездіяльність, яка посягає на громадський порядок, 
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власність, права і свободи громадян, на встановлений порядок управління і за 

яку законом передбачено адміністративну відповідальність [4]. У цьому 

визначенні названо три характерні ознаки правопорушення (проступку): 

протиправність, винність та адміністративна караність, що є підґрунтям 

сучасного його розуміння. Теорія і практика адміністративного права, окрім 

цих трьох ознак, визнають ще й суспільну шкідливість (суспільну 

небезпечність, антигромадську спрямованість). Іншими словами, наявність 

цих ознак складає фактичні підстави настання адміністративної 

відповідальності. Адміністративне правопорушення неможливе, якщо 

відсутній об’єкт, проти якого він спрямований. Об’єктом адміністративного 

проступку є суспільні відносини, тобто відносини, які складаються в різних 

галузях діяльності людей. 

Під предметом адміністративного проступку розуміють речі, предмети 

матеріального світу, гроші, цінні папери, з приводу яких виникають суспільні 

відносини [4; 6; 8]. Тобто предмет проступку необхідно розглядати як 

складову частину його об’єкта. Предмет проступку, якщо його названо в 

конкретних нормах КУпАП, виступає обов’язковою ознакою його об’єкта, 

відсутність якої свідчить про відсутність юридичного складу проступку. 

Об’єктивна сторона адміністративного проступку − це сукупність 

зовнішніх ознак проступку, які визначають акт зовнішньої поведінки 

правопорушника [9, с. 22−23]. Це система передбачених нормою 

адміністративного права ознак, які характеризують зовнішній бік 

правопорушення. Вона характеризує суспільну шкідливість проступку, його 

спрямованість містить ряд ознак, які прийнято поділяти на основні та 

факультативні. Своєю чергою, адміністративно-правова дія − це протиправна, 

активна, свідома і вольова поведінка особи, яка завдає або може створити 

реальну можливість завдання шкоди об’єкту, що охороняється нормами 

адміністративного права [5]. Більшість проступків вчиняється шляхом 

протиправних дій. 
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Учені та практики в юридичних працях часто висловлюють позицію, що 

держава повинна створити механізм реагування на адміністративні 

правопорушення [16, с. 186−187], який би гарантував оперативне застосування 

заходів адміністративного впливу до винних осіб і одночасно виключав будь-

які прояви беззаконня і свавілля щодо громадян. Серед заходів 

адміністративного впливу, які застосовуються до правопорушників, особливе 

місце займає адміністративна відповідальність, оскільки саме вона виражає 

негативну державну оцінку здійсненного діяння. Тому важливе значення має 

проблема вдосконалення діяльності суб’єктів адміністративної юрисдикції, 

зокрема органів і осіб відповідних посадових категорій, правомочних 

розглядати і вирішувати справи про адміністративні правопорушення.  

З теоретичного погляду основні ознаки правопорушення розглянуто у 

працях М. Кельмана та О. Мурашина [221]. Правопорушення визначається 

ними по-перше, як протиправний акт поведінки, тобто такий, що порушує саме 

правову норму, а не будь-яку іншу із соціальних норм. По-друге, 

правопорушення – це зовнішній акт поведінки, діяння, яке може проявлятися 

у формі дії або бездіяльності (не визначаються правопорушенням думки, 

почуття тощо). По-третє, правопорушення − це свідомий і вольовий акт 

поведінки, тобто скоєний особою, яка розуміє характер і значення свого діяння 

і може керувати своїми вчинками. Тому правопорушення − це варіант 

поведінки, вчинений осудною і дієздатною особою (неповнолітні та психічно 

хворі не визнаються законом деліктоздатними) [5, с. 38−40]. По-четверте, 

правопорушенням визнається лише винне діяння, тобто скоєне умисно або з 

необережності. По-п’яте, для правопорушення характерна наявність 

причинного зв’язку між діянням і суспільно небезпечними наслідками, що 

наступили, тобто такі наслідки зумовлені саме цим діянням, а не іншими 

причинами. По-шосте, правопорушення завжди завдає суспільству певної 

шкоди, а тому є небажаним, суспільно небезпечним. 

Водночас С. Стеценко визначає такі ознаки адміністративного 

правопорушення:  
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1. Діяння: акти поведінки, виражені як у діях, так і в бездіяльності, що 

усвідомлюються особою і можуть вважатись адміністративним 

правопорушенням [4, ст. 9 ; 10, с. − ]. Як приклади дій, що є адміністративними 

правопорушеннями, можна навести керування транспортними засобами чи 

суднами особами, які перебувають у стані сп’яніння ([4], ст. 130), або дрібне 

хуліганство ([4], ст. 173). Своєю чергою, прикладами бездіяльності, що є 

адміністративними правопорушеннями, можуть бути ухилення від виконання 

законних вимог поліцейського ([4], ст. 1857 ) чи невиконання рішення виборчої 

комісії, комісії з референдуму ([4], ст. 21218). Такі прояви психічної діяльності, 

як думки, бажання, уподобання (навіть якщо вони мають протиправний 

характер) не можуть уважатись адміністративним правопорушенням; 

2. Протиправність: суть адміністративного правопорушення полягає в 

порушенні правил поведінки, встановлених відповідними правовими нормами 

[10, с. 43−44]. Важливо підкреслити недопустимість використання 

компетентними органами (посадовими особами), уповноваженими розглядати 

справи про адміністративні правопорушення, аналогії закону. Порушення 

правил поведінки лише тоді вважається адміністративним правопорушенням, 

коли воно визначене як таке чинним законодавством. 

3. Суспільна небезпека: адміністративне правопорушення заподіює або 

створює загрозу громадському порядкові, власності, правам і свободам 

громадян, встановленому порядку управління [10, с. 46−49]. У цілому йдеться 

про небезпеку для суспільства, для суспільних інтересів. Суспільна 

небезпечність адміністративного правопорушення визначається всією 

сукупністю ознак правопорушення: а) цінністю того блага, на яке посягає 

правопорушення; б) шкідливістю наслідків, що наступають як результат 

правопорушення; в) способом діяння; г) мотивами діяння, формою та 

ступенем вини. 

Отже, ці ознаки можна об’єднати в такі чотири групи: об’єкт 

адміністративного проступку; об’єктивна сторона; суб’єкт адміністративного 

проступку; суб’єктивна сторона. З огляду на це, склад адміністративного 
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проступку можна визначити як сукупність встановлених законом об’єктивних 

і суб’єктивних ознак, які характеризують діяння як адміністративне 

правопорушення [4, ст. 9]. 

Низка вчених, зокрема, А. Альохін, Ю. Козлов, А. Кармолицький, 

зазначають, що адміністративно-правова норма – це встановлене державою 

правило поведінки, метою якого є регулювання суспільних відносин, що 

виникають, змінюються і припиняються (за необхідності) у сфері 

функціонування механізму виконавчої влади або (в широкому сенсі) 

державного управління. Натомість, А. Коренєв, дослідивши сутність норм 

адміністративного права, а також порядок їх застосування, говорить, що норма 

адміністративного права, як і норма іншої галузі права, становить правило 

загального характеру, визначену міру належного чи можливого поводження, 

установлену державою й таку, що охороняється спеціальними державними 

засобами [11, с. 19]. З урахуванням позиції А. Коренєва можна зауважити, що 

норми адміністративного права, реалізовані у сфері профілактики 

правопорушень, по суті переслідують ті самі цілі, що і норми 

адміністративного права, які діють в інших сферах управління. Вони 

впорядковують і закріплюють найдоцільніші суспільні відносини у сфері 

управління, охороняють врегульовані правом суспільні відносини, а також 

витісняють зі сфери управління суспільні відносини, що не відповідають 

сучасним реаліям.  

Проблемний практичний аспект у сфері адміністративних 

правопорушень, що безпосередньо впливає на якість інформації про них, – це 

різноманітність аспектів класифікації адміністративних правопорушень. 

Необхідно відмітити той факт, що відсутність чіткої класифікації 

адміністративних правопорушень є суттєвою прогалиною у теорії 

адміністративного права, яка значно ускладнює не тільки попередження та 

боротьбу з правопорушеннями, а й проведення наукових досліджень, аналіз 

стану правопорядку та інших складових правової діяльності. Необхідність 

такої класифікації полягає і в тому, що за її допомогою класифікуються 



34 

 

закономірні об’єктивні зв’язки між об’єктами та предметами реальної 

діяльності шляхом розподілу їх за відповідними рубриками (класами, видами 

і т. д.), унаслідок чого, в зовні неупорядкованій емпіричній дійсності свідомо 

виявляються логіка і закономірності, й, тим самим, уможливлюється чітка 

орієнтація в розмаїтті досліджуваних об’єктів і явищ [17]. 

Класифікація адміністративних правопорушень має важливе значення 

також для правозастосовної діяльності усіх органів. У цій діяльності, як і 

раніше, актуальними є питання адекватної класифікації порушень норм 

адміністративного законодавства, правил і адміністративних деліктів, що 

посягають на нормальну суспільну діяльність, а також розмежування їх одне 

від одного. Неврегульованість таких питань ускладнює як профілактику 

досліджуваних правопорушень, так і притягнення винних осіб до 

адміністративної відповідальності [17, с.9].  

Загальна кількість адміністративних правопорушень в Україні різниться 

з року в рік. Так, у 2013 році до відповідальності за вчинення 

адміністративного правопорушення було притягнуто 4249,9 тис. осіб; у 2014 

році – 2657,0 тис. осіб, у 2015 році – 1984,6 тис. осіб; у 2016 році – 2183,6 тис. 

осіб; у 2017 році – 2885,3 тис. осіб [27; 28]. Інформація щодо вчинених за 

останні два роки протиправних дій в Україні наведена у додатку А. За цей 

період кількість адміністративних справ, що надійшли на розгляд, зросла на 

23%. Зі збільшенням кількості вчинених адміністративних правопорушень 

зросла кількість осіб, притягнутих до адміністративної відповідальності [27]. 

Водночас, поряд із загальним приростом, в окремих групах адміністративних 

правопорушень можна спостерігати зменшення як кількості справ, так і сум 

накладених штрафів. 
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Рис. 1.1. Групи адміністративних правопорушень, Україна, 2017 – 2018 роки 

 

Станом на 2018 рік можна виділити такі групи найбільш поширених 

адміністративних правопорушень (рис. 1.1. розроблено автором за даними 

[27]): 

1. Адміністративні правопорушення в галузі охорони праці та 

здоров’я населення. 

2. Адміністративні правопорушення, що посягають на власність. 

3. Адміністративні правопорушення у сфері охорони природи, 

використання природних ресурсів, охорони культурної спадщини. 

4. Адміністративні правопорушення в промисловості, будівництві та 

у сфері використання паливно-енергетичних ресурсів. 

5. Адміністративні правопорушення на транспорті, в галузі шляхового 

господарства і зв’язку.  
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6. Адміністративні правопорушення в галузі житлових прав громадян, 

житлово-комунального господарства та благоустрою. 

7. Адміністративні правопорушення в галузі торгівлі, громадського 

харчування, у сфері послуг, у галузі фінансів і підприємницької діяльності.  

8. Адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією. 

9. Адміністративні правопорушення, що посягають на громадський 

порядок та безпеку. 

10. Адміністративні правопорушення, що посягають на встановлений 

порядок управління. 

11. Адміністративні правопорушення, що посягають на здійснення 

народного волевиявлення та встановлений порядок його забезпечення [4]. 

Зважаючи на вищенаведене можна зробити висновок, що 

адміністративне правопорушення – це протиправне, умисне або необережне 

дія чи бездіяльність, що посягає на державний або громадський порядок, 

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

за яку передбачено адміністративну відповідальність. Структурно 

адміністративне правопорушення складається з чотирьох підсистем: об’єкт, 

об’єктивна сторона, суб’єкт, суб’єктивна сторона, а також елементів, які 

входять до складу підсистеми (вина, мотив, мета) [6, с. 433]. 

Кожній з наук притаманний свій власний понятійний апарат, який 

історично сформувався відповідно до її предмета. Проте формування 

розвинутого понятійного апарату неможливе без застосування системного та 

логічного підходів. 

Логічний метод дає нам можливість дослідити інститут інформації щодо 

адміністративних правопорушень [32, с. 313−314], окреслити їх основні 

особливості та ознаки, виокремити головні принципи якості такої інформації 

при розгляді справ про адміністративні правопорушення. А за допомогою 

логіко-семантичного підходу можна вдосконалити понятійний апарат 

дослідження, а саме, виокремити поняття інформація про адміністративні 

правопорушення. В науці адміністративного права існують серйозні проблеми 
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з понятійним апаратом, про що неодноразово наголошувалось у наукових 

публікаціях. Приєднуємося до позиції, що лише законодавчого визначення 

таких понять недостатньо. Легальні визначення, закріплені у законі, 

набувають значення зобов’язуючої норми, яка через це зв’язує вживання 

інших норм, унаслідок чого може утворитися невідповідність у застосуванні 

правових норм, тоді як наука може уточнювати визначення, виправляти їх, 

ґрунтуючись на матеріальних нормах закону.  

Одним із відомих логічних методів є метод юридичної характеристики, 

оскільки основною умовою застосування характеристики є необхідність 

виокремити інститут, який характеризується, із найбільш близьких та схожих 

інститутів або розрізнити види одного і того самого інституту. Як зауважує           

М. Кельман [32, с. 321−322], цей метод визначено в наукових роботах, адже за 

його допомогою прискорюється виокремлення досліджуваного інституту з-

поміж інших схожих або взагалі близьких явищ, оскільки згідно з тією або 

іншою характеристикою встановлюється в остаточному складі його елементів 

і сама юридична природа інституту. Так, метод характеристики у науковому 

дослідженні [37, с. 47−49] ми зводимо не до пошуку лише механічних 

відмінностей особливих ознак схожих інститутів у їх  юридичній природі, а до 

пізнання сутності інституту підвідомчості. Зокрема, досліджуючи інститут 

інформації про адміністративні правопорушення, ми чимало уваги присвятили 

характеристиці загальнотеоретичних положень адміністративних 

правопорушень, оскільки юридичний характер цих інститутів – це поняття, 

ознаки, склад, повноваження юрисдикційних органів, їх посадових осіб з 

розгляду та вирішення юридичних справ або ж, зокрема, справ про 

адміністративні правопорушення.  

Недостатню ефективність нормативно-правових актів можна 

пов’язувати не лише з недостатнім рівнем загальної правової культури певної 

частини населення, незаконними діями посадових осіб, що порушують 

встановлені законодавством норми, а й з недосконалістю нормативних актів, 

недостатньо чітким визначенням міри відповідальності за порушення закону 
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та невизначеним алгоритмом застосування правових норм. У науковій 

літературі [33, с. 38] обґрунтовують позицію, що чверть усіх порушень 

законності, пов’язаних з недосконалістю законодавства, зумовлена його 

неповнотою, незрозумілістю, суперечливістю. З огляду на це необхідним є 

удосконалення логічно-категоріального апарату правової статистики.  

В юридичній науці під правовою статистикою розуміють галузеву 

соціально-правову науку, предмет якої становить кількісна сторона явищ і 

процесів, пов’язаних із правовим аспектом суспільного життя, зафіксованих 

компетентними органами відповідно до існуючої методології, що 

досліджується у нерозривному зв’язку з їх якісною стороною в конкретних 

умовах простору та часу [9, с. 24]. Виникнення правової статистики 

обумовлено тими самими чинниками, що й статистики взагалі. Практика 

свідчить, що стабільність будь-якого суспільного устрою великою мірою 

залежить від стану правопорядку в країні. Тому статистичні відомості про 

правове оформлення відносин, договірних питань, кількісні та якісні ознаки 

суспільно небезпечних посягань та інші аспекти, пов’язані з реалізацією (або 

порушенням) прав та обов’язків населення, потрібні керівництву держави. 

Вирішення питання захисту населення, від суспільно шкідливих та суспільно 

небезпечних посягань здебільшого залежить від адекватної оцінки 

ефективності роботи органів, відповідальних за протидію руйнівним для 

суспільства процесам. Необхідна інформація може бути отримана шляхом 

збирання та оброблення статистичних даних. 

Отже, можна зробити висновок з погляду статистики, що 

адміністративні правопорушення являють собою великий масив подій 

(деліктів), які щороку вчиняються в державі. А статистична інформація про 

адміністративні правопорушення справляє важливий вплив на правові та 

соціально-економічні процеси, судову практику, а також показники державної 

статистики в цілому. На основі вище наведеного аналізу різноманітності 

класифікацій адміністративних правопорушень, їх структури та складу, 

зазначимо, що адміністративні правопорушення, як об’єкта статистичної 
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інформації та наукового дослідження − це сукупність документованих, даних 

отриманих у процесі проведення статистичних спостережень про протиправні, 

умисні або необережні дії чи бездіяльність, що посягають на державний або 

громадський порядок, власність, права та свободи громадян, на встановлений 

порядок управління, та за які законодавством передбачено адміністративну 

відповідальність.  

 

1.2 Порівняльна характеристика інформації про адміністративні 

правопорушення 
 

Метою статистичного спостереження за суспільно-правовими явищами 

та процесами є отримання даних, на підставі яких можна сформувати 

узагальнену характеристику стану та розвитку таких явищ або процесів із 

визначенням їх відповідних закономірностей [65]. Мета спостереження за 

такими явищами та процесами – підготовка управлінського рішення для 

вжиття належних заходів. Зокрема, метою адміністративно-правової 

статистики є визначення рівня вчинення адміністративних правопорушень для 

розробки та реалізації заходів, спрямованих на запобігання цим 

правопорушенням, виявлення й усунення причин та умов, які сприяють їх 

вчиненню, а також на виховання громадян у дусі високої свідомості та 

дисципліни, суворого додержання законів України.  

Статистична інформація являє собою документовану інформацію, що дає 

кількісну характеристику масових явищ і процесів, які відбуваються в 

економічній, соціальній, культурній та інших сферах життя суспільства. 

Отримана на підставі проведених органами державної статистики 

статистичних спостережень, статистична інформація існує у вигляді 

первинних даних щодо респондентів, статистичних даних, що пройшли одну 

чи декілька стадій опрацювання й накопичені на паперових, магнітних та 

інших носіях або в електронному вигляді, а також аналітичних матеріалів, 

підготовлених на підставі цих даних [27; 28]. Первинними даними є 
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інформація щодо кількісної та якісної характеристики явищ і процесів, яка 

подана респондентами під час статистичних спостережень [38]. А 

статистичними даними, своєю чергою, є інформація, отримана на підставі 

проведених статистичних спостережень, що опрацьована і подана у 

формалізованому вигляді відповідно до загальноприйнятих принципів та 

методології. Статистичні дані, що є результатом зведення та групування 

первинних даних, за умови забезпечення їх знеособленості являють собою 

зведену знеособлену статистичну інформацію (дані).  

Відмінність інформації від даних полягає в тому, що дані – це зафіксовані 

відомості про окремі події та явища, а інформація отримується в результаті 

оброблення даних для вирішення конкретних завдань. Передача 

зареєстрованих даних ще не свідчить про отриману інформацію від джерела, 

якщо за допомогою відомих споживачу правил вона не матиме відповідного 

змісту. Зараз у світі спостерігається швидке зростання попиту на всі види 

інформації, а разом з тим − підвищення вимог до її змісту та форм надання. В 

економіках країн значно зростає роль видів економічної діяльності, пов’язаних 

із виробництвом та розповсюдженням інформаційних продуктів. 

У сучасній науці та у чинному законодавстві інформація поділяється на 

такі види (рис. 1.2 розроблено автором за даними [38; 66]).  

Відповідно до Закону України «Про інформацію» [66, ст. 17], правова 

інформація – це будь-які відомості про право, його систему, джерела, 

реалізацію, юридичні факти, правовідносини, правопорядок, правопорушення 

і боротьбу з ними та їх профілактику тощо. Джерелами правової інформації є 

Конституція України, інші законодавчі та підзаконні нормативно-правові 

акти, міжнародні договори й угоди, норми і принципи міжнародного права, а 

також ненормативні правові акти, повідомлення засобів масової інформації, 

публічні виступи, інші джерела інформації з правових питань. З метою 

забезпечення доступу фізичних та юридичних осіб до законодавчих та інших 

нормативних актів держава забезпечує офіційне видання цих актів масовими 

тиражами у найкоротші строки після їх прийняття.  

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2297-17#_blank
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Рис. 1.2. Види інформації  

 

Офіційна державна статистична інформація підлягає систематичному 

оприлюдненню [66, ст. 18]. Держава гарантує суб’єктам інформаційних 

відносин відкритий доступ до офіційної державної статистичної інформації, за 

винятком інформації, доступ до якої обмежений згідно з законом (ст. 18 

Закону України «Про інформацію»). Правовий режим державної статистичної 

інформації визначається Законом України «Про державну статистику» [38], 

іншими законами та міжнародними договорами України, згода на 

обов’язковість яких надана Верховною Радою України. 

Публічна інформація, що містить персональні дані фізичної особи, як-то 

про адміністративні правопорушення фізичної особи або посадової особи, 

оприлюднюється та надається на запит у формі відкритих даних у разі 

додержання однієї з таких умов:  

1) персональні дані знеособлені та захищені відповідно до Закону 

України «Про захист персональних даних» [71]; 

Види 
інформації

– інформація про фізичну особу

– інформація довідково-енциклопедичного характеру

– інформація про стан довкілля (екологічна інформація) 

– інформація про товар (роботу, послугу) 

– науково-технічна інформація 

– податкова інформація 

– правова інформація 

– статистична інформація

– соціологічна інформація 

– інші види інформації 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2297-17#_blank
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2297-17#_blank
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2) фізичні особи (суб’єкти даних), персональні дані яких містяться в 

інформації у формі відкритих даних, надали свою згоду на поширення таких 

даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» [71]; 

3) надання чи оприлюднення такої інформації передбачено Законом 

України «Про доступ до публічної інформації» [70]; 

4) обмеження доступу до такої інформації (віднесення її до інформації з 

обмеженим доступом) заборонено законом.  

Посадові та службові особи не підлягають юридичній відповідальності, 

незважаючи на порушення своїх обов’язків, за розголошення інформації про 

правопорушення або відомостей, які стосуються серйозної загрози здоров’ю 

чи безпеці громадян, довкіллю, якщо особа при цьому керувалася добрими 

намірами та мала обґрунтоване та підтверджене переконання, що інформація 

є достовірною, а також містить докази правопорушення або стосується 

істотної загрози здоров’ю чи безпеці громадян, довкіллю [70, ст. 11]. 

У відсотковому співвідношенні, порівняно з кримінальною та цивільно-

правовою відповідальністю, адміністративна застосовується в державі 

найчастіше. Протягом 2017 року в Україні 2 885 339 осіб було притягнуто до 

адміністративної відповідальності, що у 37,5 рази більше за кількість осіб, 

притягнутих до кримінальної відповідальності [27]. Це пов’язано як із 

широтою регулювального спектра норм адміністративного права, так і з 

відносною простотою притягнення до відповідальності та накладення 

адміністративних стягнень. 

Запровадження нового статистичного показника, що визначає причини 

та умови вчинення адміністративних правопорушень обумовлена 

необхідністю встановити, що власне спонукало суб’єкта правопорушення до 

вчинення адміністративного проступку, своєчасно розробити та запровадити 

попереджувальні й превентивні заходи щодо боротьби з правопорушеннями. 

Тому показники, які містять інформацію щодо характеристики причин та умов 

вчинення вищевказаних правопорушень, мають важливе значення в побудові 

системи профілактики адміністративних правопорушень [3; 4; 5]. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2297-17#_blank
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У теорії адміністративного права причини адміністративних 

правопорушень відображають конкретні суперечності суспільного буття в 

економічних і соціальних відносинах людей, мають постійний і тимчасовий 

характер [3, с. 97−99]. Крім суб’єктивних причин вчинення правопорушень, в 

умовах формування демократичного суспільства та подолання бідності 

існують негативні соціально-економічні фактори, що впливають на поведінку 

громадян і визначають також об’єктивні причини адміністративних 

правопорушень. У зв’язку з цим у формі, що слугуватиме для збору інформації 

про розгляд справ про адміністративні правопорушення та осіб, які притягнуті 

до адміністративної відповідальності, розділ «Показники форми» має, 

зокрема, включати графи, які містять дані щодо характеристики причин та 

умов вчинення адміністративних правопорушень [45]. Відповідно, методичні 

положення стосовно статистичного спостереження теж потребують 

удосконалення з таких причин:  

− відсутність та незрілість культури, що своєю чергою породжує значну 

кількість правопорушень, які вчиняються на побутовому ґрунті; 

− злочинність, а також корумпованість державних установ; 

− перебування у стані алкогольного, токсичного або наркотичного 

сп’яніння, що вкрай часто стає причиною адміністративних правопорушень на 

транспорті або у сфері громадського порядку;  

− порушення Правил дорожнього руху (далі − ПДД) або перевищення 

встановленого швидкісного режиму, як одна з найпоширеніших причин 

адміністративних правопорушень на транспорті.  

Щодо умов адміністративних правопорушень об’єктивного та 

суб’єктивного характеру, то до них можна віднести: 

−  майнову диференціацію; 

−  економічну кризу; 

− вроджені та набуті соціально-психологічні особливості 

правопорушника; 
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– інші умови, які сприяють вчиненню адміністративного 

правопорушення або підвищують ризик його настання [5]. 

Отже, вивчення причин та умов вчинення адміністративних 

правопорушень є актуальним, оскільки наразі відсутня офіційна статистична 

інформація про них. 

Діючи в межах прав та обов’язків, визначених нормами, зокрема, ст. 14 

Закону України «Про державну статистику», органи державної статистики 

готують і проводять статистичні спостереження за соціально-економічними й 

демографічними процесами в Україні та її регіонах, у тому числі визначаючи 

кількість вчинених адміністративних правопорушень в усіх сферах життя 

суспільства, а також надають державним органам та органам місцевого 

самоврядування відповідну статистичну інформацію [38]. Така інформація 

потрібна останнім для реалізації ними своїх повноважень щодо прийняття 

рішень, спрямованих на вжиття дієвих заходів із профілактики та запобігання 

адміністративним правопорушенням.  

Як вважають науковці, соціологічні дослідження покликані сприяти 

врахуванню впливу суб’єктивних факторів, які великою мірою визначають 

вибір конкретного варіанта правової поведінки [32, с. 398−399]. Так, 

соціально-правові дослідження передбачають застосування таких методів, як 

соціологічне спостереження, опитування експертів, експеримент, анкетування 

та ін. Значущість використання цього методу, на наш погляд, полягає в тому, 

що емпіричні дослідження у сфері якості інформації про адміністративні 

правопорушення створюють її аргументаційну основу і дають можливість 

перевірити обґрунтованість гіпотез, висунутих у процесі дослідження. Під час 

дослідження застосовано статистичний метод, сутність якого полягає в 

обробці юридичних фактів (і позитивних, і негативних), як наслідок 

застосування норм права, у нашому випадку норм адміністративно-деліктного 

права. Важливим є те, що цей метод дає змогу дослідити вплив на 

юрисдикційну діяльність органів, уповноважених збирати інформацію про 

адміністративні правопорушення, не лише чинних норм права, а й низки інших 
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факторів М. Кельман відмічає, що застосування юридично-статистичного 

методу допустиме при дотриманні певних умов, а саме, досліджуваний 

статистичний матеріал повинен підлягати перевірці не тільки щодо 

достовірності та істинності, але й щодо самого джерела отримання матеріалу 

[32, с. 307−308]. Втім, на нашу думку, сучасні техніки збирання статистичних 

даних органами державної статистики доведені до високого рівня, а саме такі 

дані нами використані в дослідженні.  

Шляхом застосування порівняльного методу можна визначити 

ефективність дії правових чинників. Перевірка дії кожного правового чинника 

повинна встановлюватися також і судовою практикою, що, безперечно, слугує 

матеріалом для юридично-статистичного методу. Оскільки, як зазначає             

М. Кельман, право, правова інформація є органічним, взаємно обумовленим у 

своїх інститутах фактором, то юридично-статистичний метод має враховувати 

певну комбінацію правових чинників і не обмежуватися констатацією одного 

з них [37, с. 40−45]. Наприклад, при дослідженні питання ефективності 

діяльності органів, уповноважених розглядати справи про адміністративні 

правопорушення, як визначальний чинник ми висвітлюємо саме 

недосконалість чинних норм адміністративного деліктного права, однак 

погоджуємося, що мають значення й інші соціальні чинники, зокрема, 

соціально-економічний показник рівня життя населення, рівень правової 

культури та поваги до норм права, довіра громадян до діяльності 

юрисдикційних органів, тощо.  

Застосування методу класифікації у методології сучасного 

правознавства [31, с. 171] має особливу значущість, адже дає змогу не лише 

визначити види інформації про адміністративні правопорушення, а й 

охарактеризувати загальні поняття, критерії якості статистичної інформації, 

згрупувати суб’єктів, які уповноважені збирати таку інформацію, обробляти, 

а також розглядати та вирішувати справи про адміністративні 

правопорушення. М. Кельман, характеризуючи класифікаційний метод, 

зауважує, що оскільки нормативна наука правознавства має справу не просто 
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з логічними поняттями, але також з живою нормативною діяльністю – 

нормами-поняттями, то і класифікаційний метод як органічний, тобто 

внутрішньо пов’язаний у поняттях і взаємно обумовлений ними загалом, є 

одним із найкращих методів групування змісту наукового дослідження, 

набуваючи значення доказу, причому найціннішого для дослідження [32, с. 

307−308].  

Системність передбачає дослідження державно-правових явищ як 

цілісних єдностей певних складових частин, які між собою взаємодіють. 

Основні положення цього підходу С. Гусарєв та О. Тихомиров визначають [39, 

с. 78–79], такі: 

– державно-правові явища мають цілісний характер, що зумовлює 

наявність у них властивостей, які не зводяться до суми властивостей їх частин; 

– елементи будь-якого державно-правового явища, які є системою, 

взаємопов’язані між собою, так само, як і кожне явище з множиною інших 

систем, причому інтерпретація властивостей, елементів чи систем 

відрізняється від властивостей системного цілого, частиною якого вони є; 

– будь-яке державно-правове явище має динамічну природу, тобто йому 

притаманні процеси виникнення, становлення, розвитку, зміни та припинення 

існування;  

– функціонування та розвиток цих явищ здійснюється в результаті 

взаємодії з зовнішнім середовищем при домінуванні внутрішніх 

закономірностей над зовнішніми чинниками та закономірностями.  

Отже, системний підхід до наукового дослідження інформації про 

адміністративні правопорушення передбачає її вивчення у сукупності з 

правовими, економічними та статистичними інститутами у їх науковій 

єдності, взаємозв’язку, взаємозалежності та взаємообумовленості.  

Застосування порівняльно-правового методу як важливого способу 

вивчення економічних та правових явищ є обов’язковим у сучасному 

науковому дослідженні. Як зауважує В. Сирих [40, с. 407], порівняльний метод 

наукового дослідження неминуче є передумовою стадії формування будь-яких 
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понять і категорій у цілому та правових понять зокрема. Перш ніж дослідити 

найважливіше, сутнісне, необхідне, те, що становить зміст поняття, треба 

виявити те, що в цьому понятті є загальним і сталим.  

Державну політику у сфері статистики, в тому числі й у сфері статистики 

адміністративних правопорушень, реалізують та формують органи державної 

статистики. Правовим підґрунтям державної статистичної діяльності є 

Конституція України, інші закони України та нормативно-правові акти, які 

регулюють відносини в галузі статистики, інформації, інформатизації, 

науково-технічної діяльності, стандартизації, а також міжнародні договори 

України в галузі статистики, згода на обов’язковість яких надана Верховною 

Радою України. Державна політика в галузі статистики спрямована на 

створення єдиної системи обліку та статистики на всій території України та її 

узгодження з міжнародними стандартами й методологією [38]. 

Відносини, що виникають між органами державної статистики з 

респондентами та користувачами, у тому числі з державними органами, 

органами місцевого самоврядування, іншими юридичними особами, які 

провадять діяльність, пов’язану зі збиранням та використанням 

адміністративних даних, базуються на принципах забезпечення надійності, 

об’єктивності та конфіденційності статистичної інформації, оптимізації 

витрат на її складання та відкритості статистичної методології [38].  

Планом державних статистичних спостережень на 2018 рік (далі − ДСС) 

визначалися основні статистичні показники, що характеризують:  

− кількість розглянутих справ про адміністративні правопорушення; 

− кількість осіб, притягнутих до адміністративної відповідальності;  

− суму накладеного штрафу;  

− розмір заподіяної майнової шкоди;  

− кількість вилучених предметів.  

За результатами проведення спостереження сформований статистичний 

продукт (інформація) «Адміністративні правопорушення в Україні». 
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Згадувані дані становлять масові системні характеристики соціально-

правових явищ і процесів. При цьому саме масовість відрізняє вказані дані від 

інших, оскільки завдяки переходу від окремих фактів до масових можна 

визначити загальні закономірності поза впливом випадкових причин. Своєю 

чергою, ступінь масовості залежить від рівня узагальнення досліджуваних 

явищ. На макрорівні збираються дані про явища та процеси 

загальнодержавного характеру. Це відомості про кількість вчинених 

адміністративних правопорушень за галузями, про кількість осіб, притягнутих 

до адміністративної відповідальності, і т. ін. На мікрорівні дані також є 

масовими, але іншого характеру. Дані, які збирають окремі міністерства, 

заклади, установи, характеризуються певною фрагментарністю [36, с. 84]. Це, 

наприклад, дані про кількість осіб, притягнутих до адміністративної 

відповідальності органами державного пожежного нагляду, органами 

державного митного контролю або Національним банком України. 

Одним із джерел отримання статистичних даних про адміністративні 

правопорушення є статистична звітність, що являє собою документи 

спеціально затвердженої форми, призначені для збирання статистичних даних. 

Основним джерелом цих даних є респондент [38, ст. 1], тобто особа або 

сукупність осіб, які підлягають статистичному спостереженню в 

установленому законодавством порядку. Респондентами є юридичні особи; 

відокремлені підрозділи юридичних осіб, що знаходяться на території 

України; відокремлені підрозділи юридичних осіб України, що знаходяться на 

території за межами України; фізичні особи, незалежно від їх громадянства, 

які перебувають на території України, або сукупності таких осіб; фізичні 

особи, які є громадянами України і перебувають за її межами, або сукупності 

таких осіб.  

Крім форм статистичних звітів, які підприємства, установи та організації 

надають органам державної статистики, Державною службою статистики 

України (далі – Держстат) щорічно визначаються форми звітності, пов’язані зі 

збиранням та використанням адміністративних даних, які респонденти 
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надають органам державної влади, органам місцевого самоврядування, іншим 

юридичним особам, що займаються діяльністю, пов’язаною зі збиранням та 

використанням адміністративних даних [38].  

Крім державної статистичної звітності, міністерства та відомства 

розробляють бланки форм галузевої статистичної звітності, які 

затверджуються відповідним наказом, погоджуються з Державною службою 

статистики України та реєструються у Міністерстві юстиції України. Порядок 

їх подання визначається відповідними інструкціями. За цими формами 

установи або заклади, що належать до сфери управління відповідної галузі, в 

обумовлені строки подають звітну документацію до структурних підрозділів, 

призначених для збирання та опрацювання статистичної звітності.  

Статистична звітність до органів державної статистики подається 

засобами електронного зв’язку, телекомунікацій, поштовим відправленням, 

кур’єром. Останнім часом все більшого поширення набуває система 

електронної звітності, яка дозволяє респондентам подавати до органів 

державної статистики статистичну і фінансову звітність через мережу Інтернет 

[116]. 

До переліку форм, що містять інформацію про адміністративні 

правопорушення, які складаються окремими міністерствами та відомствами, 

належать [38]:  

1. Зведені таблиці Головного управління регіональної статистики «Звіт 

про розгляд справ про адміністративні правопорушення та осіб, які притягнуті 

до адміністративної відповідальності» (форма № 1-АП (річна); 

2. Звіт Державної пенітенціарної служби України «Звіт про 

професійно-технічне навчання засуджених і осіб, які утримуються в 

лікувально-трудових профілакторіях» (форма № УВП (проф-техосвіта) 

(річна); 

3. Звіт Служби безпеки України «Єдина форма звіту щодо протидії 

тероризму» (форма № 1-Т (річна); 
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4. Звіт Міністерства юстиції України «Звіт про склад та рух кадрів 

органів юстиції» (ф. № К-Ю) (річна); 

5. Звіт Міністерства юстиції України «Звіт про роботу адвокатських 

об’єднань» (форма № 1-АДВ (річна); 

6. Звіт Міністерства юстиції України «Звіт про роботу державних та 

приватних нотаріусів» (форма № 1-нотаріат (річна); 

7. Річні зведені таблиці по області, органах, уповноважених розглядати 

справи про адміністративні правопорушення про розгляд справ про 

адміністративні правопорушення та осіб, які притягнуті до адміністративної 

відповідальності (ф. № 1–АП) за поточний рік.  

До 2020 року, всі респонденти при заповненні форми № 1-АП (річна) 

були зобов’язані використовувати Інструкцію щодо заповнення форми 

державного статистичного спостереження № 1-АП від 26.10.2009 р. № 405 

[45]. 

Розглянемо основні показники форми № 1-АП (річна), додаток Б. 

Звітним періодом для цієї форми є календарний рік [38; 45]. Звіт за формою  

№ 1-АП заповнюють щороку органи (посадові особи), уповноважені 

розглядати справи про адміністративні правопорушення та визначені статтею 

213 і главою 17 КУпАП [4] та іншими законами України. 

Державні митні органи подають два звіти за формою № 1-АП:  

1) щодо громадян України;  

2) щодо іноземців та осіб без громадянства [45]. 

Водночас зазначимо, що в більшості випадків у первинних документах 

про факт вчинення конкретного адміністративного правопорушення відсутня 

характеристика причин та умов його вчинення. Зрозуміло, що їх не завжди 

можна встановити в момент вчинення адміністративного правопорушення або 

відразу після такого. Проте цей показник має важливе значення для 

правоохоронної системи, як для аналізу, так і для розроблення запобіжних 

заходів з метою недопущення вчинення правопорушень в майбутньому. Адже 

саме профілактика є найефективнішим і найгуманнішим способом боротьби з 
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правопорушеннями, потребуючи водночас комплексних зусиль з боку як 

суспільства і держави в цілому, так і окремих її структур. Тому виявлення, 

систематизація й характеристика причин та умов учинення вказаних 

правопорушень має важливе значення в побудові системи профілактики 

адміністративних правопорушень.  

У теорії адміністративного права причини адміністративних 

правопорушень відображають конкретні суперечності суспільного буття в 

економічних і соціальних відносинах людей, мають постійний і тимчасовий 

характер [3, с. 97−99]. Однак механізм впливу соціально-економічних 

процесів на свідомість і поведінку людини є досить складним. Визначення 

системи причин вчинення адміністративних правопорушень та обставин, що 

їм сприяють, є важливою передумовою характеристики особи порушника у 

кожному конкретному правопорушенні, розроблення системи їх профілактики 

та визначення відповідних профілактичних заходів профілактики для кожного 

окремого випадку. Саме тому, на наш погляд, необхідно впровадити 

удосконалену форму № 1-АП, зокрема доповнену графами, які б відображали 

причини та умови вчинення адміністративних правопорушень в кожній 

окремо взятій сфері (додаток В).  

Оброблені й узагальнені статистичні дані про адміністративні 

правопорушення зосереджувалися в таких основних видах статистичної 

документації [38; 45]:  

 статистичні щорічники та бюлетені про стан галузевої економіки;  

 документи (довідки, доповідні записки, відомості тощо) до них;  

 зведені річні, річні статистичні звіти й таблиці з усіх основних видів 

діяльності організації; документи (довідки, доповідні записки, відомості тощо) 

до них;  

 бланки форм статистичної звітності (систематизований комплект) за 

місцем розроблення і затвердження.  

Порядок надходження статистичної звітності про адміністративні 

правопорушення до органів державної статистики залежить від органу, що 
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входить до системи органів державної статистики, яка побудована відповідно 

до адміністративно-територіального поділу України і містить рівні: обласний 

і державний.  

Порядок збирання статистичної звітності про адміністративні 

правопорушення та схеми її проходження, вид і спосіб передавання інформації 

(на регіональний, на державний рівень), перелік і зміст вхідних форм та інші 

складові державних статистичних спостережень визначаються постановками 

задач до Комплексу електронної обробки інформації (далі − КЕОІ), які 

розробляються на кожен вид державного статистичного спостереження 

відповідно до Технологічного плану державних статистичних спостережень 

на рік [38; 93; 113; 114; 115; 116; 117; 123; 141; 143]. Для розроблення КЕОІ 

використовуються сертифіковані технічні та програмні засоби, що 

відповідають вимогам відкритих систем взаємодії. 

Відбір документів проводять у два етапи: у діловодстві підприємств, 

установ та організацій – при складанні номенклатури та формуванні справ; в 

архіві підприємств, установ та організацій – при складанні описів на справи 

постійного зберігання та підготовці документів для передавання до 

державного архіву. Третім (допоміжним) етапом умовно може бути названа 

робота державної архівної установи з комплектування підбірок документів із 

повторюваною інформацією з метою використання та забезпечення 

збереженості документів. Уже при складанні номенклатури справ необхідно 

виявити, за можливістю, всю документацію з повторюваною інформацією, 

зазначивши при цьому, де створюються і відкладаються первинний і 

вторинний документи.  

Важливим джерелом даних щодо кількості адміністративних 

правопорушень є також судова статистика (табл. 1.1, розроблена автором за 

даними [213]).  
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Таблиця 1.1 
 

Розгляд місцевими загальними судами справ і матеріалів про 

адміністративні правопорушення, Україна, 2014−2018 роки 

Найменування 

показника 

Роки Зміна 

(2018 до 

2014), 

% 

2014 2015 2016 2017 2018 

Перебувало на розгляді 

справ  про 

адміністративні 

правопорушення, тис. 

од. у тому числі: 

748,7 644,6 672,0 751,7 799,4 6,8 

щодо справ про 

адміністративні 

правопорушення, 

пов’язані з корупцією, 

тис. од. 

2,7 2,3 2,6 5,2 10,3 281,5 

про порушення Правил 

дорожнього руху, тис. 

од. 

284,1 230,2 256,1 302,6 295,2 3,9 

 

Згідно із Законом України «Про забезпечення прав і свобод громадян та 

правовий режим на тимчасово окупованій території України», за порушення 

порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї 

місцевими загальними судами у 2018 році винесено постанов про накладення 

адміністративного стягнення у виді штрафу щодо 251 особи на загальну суму 

438 140 грн, із яких 95 200 грн було сплачено добровільно [72].  

Відповідно до результатів розгляду місцевими загальними судами справ 

про адміністративні правопорушення у 2014 – 2018 роках, на розгляд до 

місцевих загальних судів загалом надійшло 22,6 тис. справ про 

адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією (табл. 1.2, розроблена 

автором за даними [213]). 

Розгляд даних щодо кількості вчинених адміністративних 

правопорушень свідчить про те, що вона значно збільшилася за перше 

десятиліття незалежності України з незначним зменшенням у наступному 

десятилітті. 
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Таблиця 1.2 

 

Кількість справ про адміністративні правопорушення, пов’язані з 

корупцією, що надійшли на розгляд до місцевих загальних судів, 

Україна, 2014−2018 роки 

Найменування 

показника 

Роки Зміна (2018 до 

2014),% 2014 2015 2016 2017 2018 

Надійшло справ 

на розгляд до 

судів, тис 

2,8 2,3 2,6 5,0 9,8 250,0 

 

Так, якщо у 1990 році до адміністративної відповідальності було 

притягнуто 6 515,9 тис. осіб, то у 2000 році – 9 395,4 тис. осіб, у 2010 році –                 

8 854,1 тис. осіб [27]. Особливу увагу привертає негативна тенденція  до 

збільшення кількості адміністративних правопорушень за наступні три роки: 

2016 рік – 2 183,6 тис. осіб, 2017 рік – 2 885,3 тис. осіб, 2018 рік – 3 577,0 тис. 

осіб (рис. 1.3, розроблено автором за даними [27]).  

 

 

 

 

Рис. 1.3. Кількість осіб, притягнутих до адміністративної відповідальності, 

Україна, 1990 – 2018 роки 
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Відповідно до вимог статей 245 та 280 КУпАП [4], суди зобов’язані 

своєчасно, всебічно, повно та об’єктивно з’ясовувати всі обставини, які мають 

значення для правильного вирішення справи, зокрема й ті, що пом’якшують 

чи обтяжують відповідальність, визначати розмір заподіяної шкоди тощо. 

Проте розгляд адміністративних справ показав, що у більшості з них 

усупереч вимогам ст. 281 КУпАП протоколи судових засідань не велися, тому 

у справах відсутні: відомості про явку осіб, які брали участь у розгляді справи 

судом; пояснення, клопотання вказаних осіб і результати їх розгляду; 

інформація про документи та докази, досліджені судом при розгляді справ; 

відомості про оголошення прийнятих постанов і роз’яснення порядку їх 

оскарження [92]. 

Роз’яснення законодавства, а саме п. 17 постанови Пленуму Верховного 

Суду України від 26 червня 1992 р. № 8 «Про застосування судами 

законодавства, що передбачає відповідальність за посягання на життя, 

здоров’я, гідність та власність суддів і працівників правоохоронних органів» 

[13], зобов’язує суддів перевіряти правильність складення протоколу про 

адміністративне правопорушення, наявність даних, що характеризують цю 

особу правопорушника, зокрема, чи притягалася вона до адміністративної 

відповідальності протягом року. За відсутності зазначених даних матеріал 

підлягає поверненню до органу внутрішніх справ для належного оформлення. 

У мотивувальній частині постанови разом із поясненням притягнутої до 

відповідальності особи необхідно наводити пояснення свідків, потерпілих, 

інші докази, що були досліджені у справі і покладені в основу прийнятого 

рішення. Однак суди не завжди виконують вказані вимоги й закривають 

провадження у справах за відсутністю події та складу адміністративного 

правопорушення у діяннях осіб саме через неналежне оформлення 

адміністративних матеріалів.  

Також істотним недоліком у судовій практиці є низький рівень 

здійснення судами підготовки до розгляду справ про адміністративне 

правопорушення [13; 92]. Не завжди виконуються вимоги ст. 278 КУпАП, 
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тобто не перевіряється, чи правильно складено протокол та інші матеріали 

справи про адміністративне правопорушення, чи сповіщено осіб, які беруть 

участь у розгляді справи, про час і місце її розгляду, чи витребувано необхідні 

додаткові матеріали тощо [4]. Допущення судами таких недоліків інколи 

призводить до порушення передбачених строків накладення адміністративних 

стягнень. 

Якість складання й оформлення судових рішень у справах про 

адміністративні правопорушення є передумовою прийняття законного та 

обґрунтованого судового рішення та формування якісної статистичної 

інформації. Але подекуди судді неправильно зазначають назву місцевого суду, 

тому буває незрозуміло, це районний чи міський суд. Вимоги до оформлення 

копій судових рішень і процес їх видачі регламентуються відповідно до 

загальних правил діловодства. Проте розгляд даних про судові рішення (табл. 

1.3, розроблено автором за даними [72]) та аналіз судової практики показують, 

що місцеві суди як суди першої інстанції при винесенні постанов у справах 

про адміністративні правопорушення не завжди дотримуються зазначених 

вимог закону, справи розглядаються за відсутності осіб, які притягаються до 

адміністративної відповідальності, оскільки вони з різних причин не 

з’являються до суду, правопорушників належним чином не повідомляють про 

місце і час розгляду справи судом. За таких підстав суд не має можливості в 

судовому засіданні уточнити дані про особу правопорушника, повністю 

встановити фактичні обставини справи, а потім дати правильну юридичну 

кваліфікацію вчиненого винним адміністративного правопорушення. 

Ураховуючи норми європейського законодавства в сфері судочинства, 

практику Європейського суду з прав людини та норми національного 

матеріального та процесуального права, постанова судді про визнання особи 

винною у вчиненні адміністративного правопорушення має бути обґрунтована 

достатніми і незаперечними доказами (сукупність даних протоколу про 

адміністративне правопорушення, пояснення особи, яка притягається до 

відповідальності, свідків, висновки експерта, речові докази тощо) [4; 92]. 
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Таблиця 1.3 

Розгляд місцевими загальними судами справ і матеріалів, Україна, 2014-2018 

роки 

Н
а
й

м
ен

у
в

а
н

н
я

 

п
о
к

а
зн

и
к

а
 

Перебувало на розгляді справ, тис. од. 

Частка розглянутих судами справ і 

матеріалів у загальній кількості 

справ, що перебували на розгляді, % 

Роки 

2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 

к
р
и

м
ін

а

л
ь
н

о
го

 

су
д

о
ч

и
н

ст
в
а,

 т
и

с 813,2 815,1 943,3 1021,2 1318,9 95,0 93,9 92,6 90,0 90,7 

п
р

о
 

а
д

м
ін

іс
т

р
а
т
и

в
н

і

п
р

а
в

о
п

о

р
у
ш

ен
н

я
, 
т
и

с 

758,3 656,1 687,2 768,2 811,0 98,0 97,3 94,4 93,9 93,4 

за
га

л
о
м

, 

ти
с 

1571,4 1471,2 1630,5 1789,4 2129,9 96,5 95,4 93,4 91,7 91,7 

 

Але у багатьох випадках у постановах не наводяться пояснення і 

ставлення до вчиненого правопорушення особи, яка притягається до 

відповідальності, відсутні пояснення свідків та інші докази вини 

правопорушника, міркування і мотивовані висновки суду, а лише одним 

реченням зазначаються ознаки правопорушення. Водночас досить часто на 

підтвердження вчинення правопорушення суд в постановах посилається 

тільки на протокол про адміністративне правопорушення чи на те, що 

обставини вчинення правопорушення підтверджуються матеріалами справи, 

тоді як у них наявний один протокол. Інколи у постановах суди посилаються 

на докази, що оформлені з порушенням визначеного законом порядку. 

Зокрема, працівники органів внутрішніх справ, які складають протоколи у 

справах про порушення Правил дорожнього руху (затверджені постановою 

Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 р. № 1306), не додержуються 

вимог ст. 256 КУпАП [4; 13] щодо змісту протоколу про адміністративне 
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правопорушення: неправильно зазначають (або взагалі не зазначають) місце, 

час та обставини вчинення адміністративного правопорушення, не вказують 

адреси свідків і потерпілих та інші відомості, необхідні для вирішення справи, 

допускають інші недоліки. Судді у постановах також припускаються помилок, 

повторюючи зміст такого протоколу або посилаючись на нього як на доказ. 

Іншим недоліком процедури заповнення постанов про притягнення осіб до 

адміністративної відповідальності за порушення ПДД є незазначення пунктів 

правил, що були порушені.  

Вимога ст. 283 КУпАП щодо обов’язкового зазначення у постанові 

нормативного акту, що передбачає відповідальність за таке адміністративне 

правопорушення [4], спрямована на забезпечення законності рішень, які 

приймаються, та виключає двозначність тлумачення складу адміністративного 

діяння, за вчинення якого на винну особу накладається адміністративне 

стягнення. Але іноді при викладенні резолютивної частини постанови судді не 

вказують статтю КУпАП, за якою правопорушника притягнуто до 

адміністративної відповідальності. Висновки суду у деяких постановах 

істотно суперечать постановленому у справі рішенню, що є неприпустимим. 

У постановах про накладення адміністративного стягнення у вигляді 

штрафу з конфіскацією предмета правопорушення судді не завжди вказують 

вартість предмета, яку слід стягнути за його відсутності. Таке викладення 

резолютивної частини постанови у подальшому створює труднощі під час її 

виконання. Стан якості складення й оформлення судових рішень у справах про 

адміністративні правопорушення було проаналізовано з метою вдосконалення 

діяльності судів та усунення причин порушення законодавства при ухваленні 

судових рішень, утвердження принципу їх законності та остаточності.  

Ураховуючи вищевикладене, можна охарактеризувати інформаційно-

статистичне забезпечення правової статистики в Україні.  

Інформаційно-статистичне забезпечення правової статистики в Україні 

до 2020 року умовно можна було розділити на державну та відомчу складові 

(рис. 1.4, розроблено автором за даними [66, ст. 18]). До державної належала 
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статистична діяльність, що здійснюється органами державної статистики. До 

відомчої − статистична діяльність, що здійснюється іншими центральними 

органами виконавчої влади (далі − ЦОВВ) відповідно до 

інструментарію/звітної документації затверджених ними для збирання 

даних/інформації про адміністративні правопорушення (додаток Г). Разом з 

тим, з 01 січня 2020 року, Держстатом було скасовано форму державного 

статистичного спостереження № 1-АП (річна) "Звіт про розгляд справ про 

адміністративні правопорушення та осіб, які притягнуті до адміністративної 

відповідальності".  

Своєю чергою, зазначаємо, що з метою визначення чинників, що 

впливають на динаміку росту вчинення адміністративних правопорушень в 

країні, забезпечення правопорядку та законності, необхідний детальний аналіз 

адміністративних правопорушень, причин та умов їх вчинення шляхом 

запровадження відповідних статистичних показників. Отримані результати 

цього аналізу підвищать якість інформаційно-аналітичного забезпечення 

запобігання та протидії адміністративним правопорушенням. 

Отже, узагальнюючи вищенаведене, зроблено висновок, що необхідно 

повернути державне статистичне спостереження за удосконаленою формою    

№ 1-АП (річна) з урахуванням вимірів якості за стандартами Європейської 

статистичної системи і визначення факторів, які чинять вплив на якість 

інформації про адміністративні правопорушення. Оскільки відсутність 

державних статистичних даних про адміністративні правопорушення, 

причини та умови їх вчинення не дозволяє спеціально уповноваженим органам 

своєчасно розробляти й упроваджувати попереджувальні заходи щодо 

боротьби з правопорушеннями, що сприятиме їх зменшенню, а також 

виявляти латентні правопорушення. 
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Рис. 1.4. Інформаційно-статистичне забезпечення правової статистики щодо 

адміністративних правопорушень 
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Інформаційно-статистичне забезпечення правової 
статистики щодо адміністративних правопорушень в Україні 

в 2018 році
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1.3 Оцінка якості статистичної інформації про адміністративні 

правопорушення, отриманої з адміністративних джерел 

 

Адміністративні дані, як зазначає О. Гончар [128], можуть 

використовуватися з метою вироблення самостійного статистичного 

продукту, поєднуватися з даними зі статистичних обстежень (вибіркових чи 

суцільних) або використовуватись як додаткова інформація при проведенні 

статистичних обстежень. У першому випадку йдеться про статистичний 

процес, що використовує дані з адміністративного джерела, і тому якість 

адміністративних даних тут є найважливішою ознакою. У другому випадку 

якість вихідних статистичних даних залежить від якості не лише 

адміністративних, а й статистичних даних, які об’єднуються. У останньому 

випадку якість адміністративних даних є менш важливою, ніж у попередніх 

випадках, проте все одно має велике значення, оскільки адміністративні дані 

низької якості й у цьому разі можуть значно погіршити якість вихідних 

статистичних даних. Важливо, що оцінювання якості результуючих 

статистичних даних буде відрізнятись у всіх трьох випадках. 

Використання адміністративних джерел для отримання статистичних 

даних про адміністративні правопорушення вимагає розроблення методології 

спостережень для оцінювання якості вихідних даних. Водночас існують 

відмінності в методології оцінювання якості статистичної інформації про 

адміністративні правопорушення, отриманої зі статистичних обстежень та зі 

спостережень з використанням адміністративних джерел. У зв’язку з цим 

використання адміністративних джерел пов’язане з певними недоліками, 

обумовленими складнощами забезпечення порівнянності й узгодженості 

статистичних та адміністративних даних, оцінювання точності даних з 

адміністративних джерел, забезпечення повноти адміністративних даних, їх 

відповідності статистичним потребам та своєчасності їх отримання, а також з 

необхідністю використання методів оброблення даних, відмінних від тих, що 
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застосовуються для даних, отримуваних зі статистичних обстежень [128,                     

с. 82].  

Виокремлюють такі основні фактори впливу якості адміністративних 

даних на якість даних статистичних спостережень з використанням 

адміністративних джерел: 

1. Адміністративні системи, в яких виробляються адміністративні дані. 

Збирання даних всередині адміністративних систем зазвичай відрізняється від 

збирання даних органами державної статистики. Звітування в рамках цих 

систем відрізняється за особливих умов і визначається адміністративними 

правилами та регуляторними актами.  

2. Системи реєстрів та баз даних. Адміністративний реєстр повинен 

бути узгоджений з рештою реєстрів системи, а система як єдине ціле має 

функціонувати ефективно.  

3. Спосіб оброблення адміністративних даних. Він охоплює 

визначення сукупності, змісту ознак спостереження, правил і методів 

оброблення даних [82]. 

Статистичні обстеження проводяться переважно з однією метою, тоді як 

адміністративні дані використовуються для різних потреб. Дані статистичних 

обстежень можуть використовуватися для покращення якості 

адміністративних даних, а саме:  

 для оцінювання якості адміністративних даних, зокрема 

недоохоплення сукупності, частки неактивних одиниць в обстеженнях 

підприємств, можливого недоохоплення, якості класифікаційних ознак (таких 

як вид економічної діяльності чи регіональна належність для підприємств), 

оцінювання точності, узгодженості та порівнянності показників у 

адміністративних джерелах тощо;  

 для покращення якості адміністративних даних, зокрема для 

заповнення пропусків у адміністративних даних, оновлення контактної 

інформації, покращення охоплення сукупності, уточнення значень ознак, що є 
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ідентичними для обох джерел, покращення узгодженості та порівнянності 

завдяки гармонізації використовуваних концепцій;  

 для доповнення даних про одиниці, які з певних причин не 

обстежуються в адміністративній системі; для створення похідних ознак у 

адміністративних даних. З цією метою ознаки, які використовуються у 

статистичних обстеженнях, порівнюються з ознаками з адміністративних 

джерел, та будуються моделі похідних ознак.     

Виходячи з наведених положень, охарактеризуємо якість статистичної 

інформації про адміністративні правопорушення за період 2015 – 2018 роки, 

отриманої з адміністративних джерел на основі судових даних та даних 

Держстату (Табл. 1.4, розроблена автором за даними [28; 213]). 

Таблиця 1.4 

Надходження до місцевих загальних судів справ і матеріалів про 

адміністративні правопорушення, Україна, 2015, 2018 роки 

Надійшло 

справ та 

матеріалів 

за звітний 

період, тис. 

од. 

Роки Зміна, % 

(2018 р. до 2015 р.) 2015 2018 

Дані 

судової 

статистик

и 

Дані 

Держстат

у 

Дані 

судової 

статистик

и 

Дані 

Держстат

у 

Дані 

судової 

статистики 

Дані 

Держстат

у 

Усього із 

них: 

642,0 … 769,8 … 19,9 … 

справ про 

адміністрат

ивні 

правопоруш

ення (тис.) 

630,7 2219,0 758,1 4005,1 20,2 80,5 

 

Упродовж останніх років спостерігалася тенденція до збільшення 

надходження до місцевих загальних судів справ і матеріалів про 

адміністративні правопорушення. За аналізований період зростання 

становило 20,22 % (Табл. 1.4, розроблена автором за даними [28; 213]).  
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Таблиця 1.5 

Інформація щодо справ про адміністративні правопорушення, 

що надійшли на розгляд до місцевих загальних судів, Україна, 2015, 

2018 роки. 

Назва статті КУпАП або 

адміністративного 

правопорушення 

Номер 

статті 

КУпАП 

Частка у загальній кількості справ, які 

надійшли за звітний період, % 

2015 2018 

Дані 

судової 

статистики 

Дані 

Держстату 

Дані 

судової 

статистики 

Дані 

Держстату 

1 2 3 4 5 6 

Порушення правил 

дорожнього руху, що 

спричинило 

пошкодження 

транспортних засобів, 

вантажу, автомобільних 

доріг, вулиць, 

залізничних переїздів, 

дорожніх споруд чи 

іншого майна 

ст. 124 16,7 4,9 17,3 3,3 

Керування 

транспортними засобами 

або суднами особами, які 

перебувають у стані 

алкогольного, 

наркотичного або іншого 

сп'яніння або під впливом 

лікарських препаратів, 

що знижують їх увагу та 

швидкість реакції 

ст. 130 16,8 5,1 16,4 3,1 

Вчинення домашнього 

насильства, насильства за 

ознакою статі, 

невиконання термінового 

заборонного припису або 

неповідомлення про 

місце свого тимчасового 

перебування 

ст. 1732 12,6 3,6 13,5 2,5 

Дрібне хуліганство ст. 173 7,7 2,2 8,4 1,6 

Порушення правил 

адміністративного 

нагляду 

ст. 187 5,3 1,5 4,8 0,9 

Невиконання батьками, 

або особами, що їх 

замінюють, обов’язків 

щодо виховання дітей 

ст. 184 4,5 1,3 2,4 1,1 

 



65 

 

Продовж. табл. 1.5 
1 2 3 4 5 6 

Незаконне перетинання 

або спроба незаконного 

перетинання державного 

кордону України 

ст. 2041 1,8 0,8 4,6 0,9 

Розпивання пива, 

алкогольних, 

слабоалкогольних напоїв 

військовослужбовцями 

ст. 

17220 

2,8 0,8 2,1 0,4 

Торгівля з рук у 

невстановлених місцях 

ст. 160 2,4 0,7 1,9 0,4 

Порушення порядку 

ведення податкового 

обліку, надання 

аудиторських висновків 

ст. 1631 3,0 0,9 2,1 0,4 

Неподання або 

несвоєчасне подання 

платіжних доручень на 

перерахування належних 

до сплати податків та 

зборів (обов'язкових 

платежів) 

ст. 1632 3,1 0,9 1,7 0,3 

 

У структурі справ про адміністративні правопорушення (Табл. 1.5, 

розроблено автором за даними [28; 213]), що надійшли на розгляд до місцевих 

загальних судів у 2018 році, найбільшу частку становили справи про 

порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів, 

вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд 

чи іншого майна (ст. 124 КУпАП), – 17,3%, проти 16,7% у 2015 році, або 131,2 

тис. справ. Справи про вчинення правопорушень, пов’язаних із керуванням 

транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані 

алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських 

препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції (ст. 130 КУпАП), 

становить 16,4%, проти 16,8% у 2015 році, або 124,2 тис. [72].  

Вибіркову статистику кількості справ, які перебували у провадженні за 

видами правопорушень наведено у (Табл. 1.6, розроблено автором за даними 

[27; 213]). 
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Таблиця 1.6 

Кількість справ, які знаходились у провадженні за видами 

правопорушень, Україна, у 2018 рік 
Назва статті 

КУпАП або 

адміністратив

ного 

правопоруше

ння, яке не 

увійшло до 

КУпАП, але 

передбачено 

іншими 

законами 

України 

Номер 

статті, 

глави або 

розділу 

Кодекса 

Кількість справ, 

які надійшли за 

2018 рік, тис. од. 

Кількість 

розглянутих 

справ, за якими 

винесено 

постанови 

(рішення), тис. од. 

Кількість справ, 

не розглянутих на 

початок звітного 

періоду, тис.од. 

Дані 

судової 

статист

ики 

Дані 

Держст

ату 

Дані 

судової 

статист

ики 

Дані 

Держст

ату 

Дані 

судової 

статист

ики 

Дані 

Держст

ату 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Адміністрати

вні 

правопоруше

ння в галузі 

охорони праці 

і здоров’я 

населення  

Глава 5, 

КУпАП 

… 24,2 … 22,5 … 1,1 

Адміністрати

вні 

правопоруше

ння, що 

посягають на 

власність  

Глава 6,  

КУпАП 

… 14,8 … 11,0 … 1,2 

Порушення 

правил 

дорожнього 

руху, що 

спричинило 

пошкодження 

транспортних 

засобів, 

вантажу, 

автомобільних 

доріг, вулиць, 

залізничних 

переїздів, 

дорожніх 

споруд чи 

іншого майна 

Стаття 

124, 

КУпАП 

131,2 131,1 121,6 121,7 11,1 16,0 
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Продовж. табл. 1.6 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Порушення 

водієм правил 

керування 

транспортним 

засобом, 

правил 

користування 

ременями 

безпеки або 

мотошоломам

и 

Стаття 

121, 

КУпАП  

4,8 457,2 3,5 455,9 0,4 0,4 

Перевищення 

встановлених 

обмежень 

швидкості 

руху, проїзд 

на 

заборонний 

сигнал 

регулювання 

дорожнього 

руху та 

порушення 

інших правил 

дорожнього 

руху 

Стаття 

122, 

КУпАП 

2,0 796,8 1,7 796,5 0,2 0,3 

Адміністрати

вні 

правопоруше

ння, 

передбачені 

митним 

кодексом  

Розділ 

XVIII. 

Порушен

ня митних 

правил та 

відповіда

льність за 

них. 

Статті 

468-485, 

Митний 

кодекс 

… 47,9 … 46,2 … 2,8 

Адміністрати

вні 

правопоруше

ння, пов’язані 

із корупцією  

Глава 13-

А, 

КУпАП  

… 9,8 … 8,0 … 0,7 

 

Протягом 2018 року адміністративні органи розглянули та винесли 

постанови (рішення) щодо 46 181 справи про адміністративні 

правопорушення, передбачені Митним кодексом України, що на 174,7% 
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більше порівняно з 2015 роком (16 811 справ) їх частка від загальної кількості 

розглянутих місцевими загальними судами справ про адміністративні 

правопорушення також збільшилася і становила 1,2% (0,8% у 2015 році). 

Адміністративне стягнення за адміністративні правопорушення, 

передбачені Митним кодексом України, накладено на 44 218 осіб, що на        

182,9% більше порівняно з 2015 роком (15 628 осіб), або 95,7% від кількості 

осіб, щодо яких справи про такі адміністративні правопорушення розглянуто 

з винесенням постанови (93,0% у 2015 році). Закрито справи стосовно 1 941 

особи (1 178 у 2015 році), із них у зв’язку із закінченням строків накладення 

адміністративних стягнень (ст. 467 Митного кодексу) – щодо 495 осіб, що на 

59,2% більше, ніж у 2015 році (311 осіб), (Табл. 1.7, розроблено автором за 

даними [27; 213]). 

Таблиця 1.7 

Дані щодо кількості розглянутих справ про адміністративні 

правопорушення, передбачені Митним кодексом України, України, 2015, 

2018 роки 

Найменування 

показників 

Роки Зміна, % 

(2018 р. до 2015 р.) 2015 2018 

Дані 

судової 

статисти

ки 

Дані 

Держстат

у 

Дані 

судової 

статисти

ки 

Дані 

Держстат

у 

Дані 

судової 

статисти

ки 

Дані 

Держста

ту 

1 2 3 4 5 6 7 

Кількість 

розглянутих справ, 

за якими яких 

винесено 

постанови 

(рішення), тис. од. 

… 16,8 … 46,2 … 182,9 

Їх частка від 

загальної кількості 

розглянутих справ 

про 

адміністративні 

правопорушення, 

% 

… 0.8 … 1.2 … 50 
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Продовж. табл. 1.7 
1 2 3 4 5 6 7 

Кількість осіб, на 

яких накладено 

адміністративне 

стягнення за 

адміністративні 

правопорушення, 

тис. осіб 

… 15,6 … 44,2 … 182,9 

Частка осіб щодо 

яких справи про 

адміністративні 

правопорушення 

розглянуто з 

винесенням 

постанови, % 

… 93,0 … 95,7 … 2,9 

Кількість осіб, 

щодо яких 

винесено рішення 

про закриття 

справи, тис. осіб, 

усього із них: 

… 1,2 … 1,9 … 64,8 

− у зв’язку із 

закінченням 

строків накладення 

адміністративних 

стягнень  

… 0,3 … 0,5 … 66,7 

Кількість осіб, 

щодо яких 

винесено рішення 

про накладення 

адміністративного 

стягнення у вигляді 

штрафу, тис. осіб 

… 14,6 … 43,8 … 200,6 

Частка осіб, щодо 

яких винесено 

рішення про 

накладення 

адміністративного 

стягнення у вигляді 

штрафу, % 

… 93,1 … 98.9 … 6,2 

Частка добровільно 

сплачених штрафів 

від загальної суми 

накладеного 

штрафу на 

порушників 

митного 

законодавства 

України, % 

… 1,6 … 8,3 … 418,8 
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Продовж. табл. 1.7 
1 2 3 4 5 6 7 

Кількість осіб, 

щодо яких 

винесено рішення 

про конфіскацію 

предмета, грошей – 

безпосередніх 

предметів 

порушень, 

передбачених 

Митним кодексом 

України (як 

основний, так і 

додатковий вид 

адміністративного 

стягнення), тис. 

осіб 

… 7,6 … 3,7 … –51,4 

 

У справах про порушення, передбачені Митним кодексом України у 2018 

році накладено адміністративних стягнень у вигляді штрафу на 43 752 особи, 

або 98,9% від кількості всіх осіб, на яких накладено адміністративне стягнення 

за такі правопорушення (у 2015 році – 14 554 особи або 93,1%).  

Загальна сума накладеного у 2018 році на порушників штрафу становила 

1 636 410 286 грн, із яких добровільно сплачено лише 135 105 692 грн, або              

8,3% (1,6% у 2015 році) від накладеної суми. Конфіскація предмета, грошей – 

безпосередніх предметів порушень, передбачених Митним кодексом України, 

(як основний, так і додатковий вид адміністративного стягнення) застосована 

до 3 685 осіб, що на 51,4% менше порівняно з 2015 роком (7 577 осіб) (див. табл. 

1.7 ). Зазначимо, що відсутність у формі Державної судової адміністрації 

України зведених даних стосовно правопорушень, передбачених митним 

кодексом України унеможливлює їх порівняння із даними Держстату. 

Упродовж 2018 року на виконання вимог Закону України від 14.10.2014 

№ 1700-VII «Про запобігання корупції» на розгляд надійшло 9 829 справ про 

адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією, відповідальність за 

які передбачена КУпАП (глава 13-А "Адміністративні правопорушення, 
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пов’язані з корупцією", статті 1724–1729 КУпАП), що на 306,2% більше, ніж у 

2015 році (2 420 справ), (Табл. 1.8, розроблено автором за даними [28; 213]). 

Таблиця 1.8 

Характеристики розглянутих справ про адміністративні 

правопорушення, пов'язані з корупцією, Україна, 2015, 2018 роки 

Найменування 

показників 

Роки Зміна, % 

(2018 р. до 2015 р.) 2015 2018 

Дані 

судової 

статистик

и 

Дані 

Держстат

у 

Дані 

судової 

статистик

и 

Дані 

Держстат

у 

Дані 

судової 

статистик

и 

Дані 

Держстат

у 

1 2 3 4 5 6 7 

Кількість справ, що 

надійшли на 

розгляд , тис. од. 

… 2,4 … 9,8 … 306,2 

Кількість 

розглянутих справ, 

за якими винесено 

постанови 

(рішення), тис. од. 

… 2,2 … 8,0 … 259,5 

частка від кількості 

тих, що надійшло 

на розгляд, % 

… 91,7 … 81,2 … –11,5 

Кількість осіб, 

щодо яких 

винесено рішення 

про закриття 

справи, тис. од. 

… 0,4 … 3,9 … 920,4 

Їх частка від 

кількості 

розглянутих справ, 

за якими винесено 

рішення про 

накладення 

адміністративного 

стягнення, % 

… 21,0 … 95,9 … 356,7 

Кількість осіб, 

щодо яких 

провадження у 

справах закрито у 

зв’язку з 

відсутністю події та 

складу 

адміністративного 

правопорушення 

тис. осіб 

… 0,2 … 1,7 … 603 
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Продовж. табл. 1.8 

1 2 3 4 5 6 7 

Їх частка від 

кількості осіб, 

щодо яких 

провадження у 

справах цієї 

категорії закрито, 

% 

… 61,1 … 42,1 … –31,1 

Кількість осіб, 

щодо яких 

провадження у 

справах закрито у 

зв’язку із 

закінченням строків 

для накладення 

адміністративного 

стягнення, 

передбачених ст. 38 

КУпАП, тис. осіб 

… 0,1 … 1,6 … 1500 

Їх частка від 

кількості осіб, 

щодо яких 

провадження у 

справах цієї 

категорії закрито, 

% 

… 21,1 … 40,5 … 91,9 

Кількість осіб, 

звільнених від 

адміністративної 

відповідальності за 

малозначністю 

вчиненого 

корупційного 

правопорушення, 

тис. осіб 

… 0,1 … 0,6 … 500 

Їх частка від 

кількості осіб, 

щодо яких 

провадження у 

справах цієї 

категорії закрито, 

% 

… 13,6 … 15,9 … 16,9 

 

Із винесенням постанови у 2018 році була розглянута 7 981 справа про 

адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією, або 81,2% від 

кількості тих, що надійшло на розгляд. У 2015 році ці показники становили, 

відповідно, 2 220 справ і 91,7%. 
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Місцеві загальні суди закрили провадження у справах про 

адміністративні корупційні правопорушення щодо 3 908 осіб, що на 920,4% 

більш, ніж у 2015 році (383) особи; їх частка від кількості осіб, щодо яких 

справи про адміністративні корупційні правопорушення розглянуто з 

винесенням постанови, у 2018 році також збільшилася – 95,9% (лише 21,0% у 

2015 році). У тому числі провадження у справах закрито у зв’язку з:  

1) відсутністю події та складу адміністративного правопорушення – 

щодо 1 645 осіб (234 осіб у 2015 році), або 42,1% (61,1% у 2015 році) від 

кількості осіб, щодо яких провадження у справах цієї категорії закрито; 

2) закінченням строків для накладення адміністративного стягнення, 

передбачених ст. 38 КУпАП, – щодо 1 584 осіб (81 особа у 2015 році), або                

40,5% (21,1% у 2015 році) відповідно [28]. За малозначністю вчиненого 

корупційного правопорушення звільнено від адміністративної 

відповідальності 620 осіб (52 особи в 2015 році), або 15,9% (13,6% у 2015 році). 

Зазначимо, що відсутність у формі Державної судової адміністрації України 

зведених даних про адміністративні правопорушення, пов'язані з корупцією 

унеможливлює їх порівняння із даними Держстату. 

Із винесенням постанови місцеві загальні суди у 2018 році розглянули 

630,9 тис. справ і матеріалів про адміністративні правопорушення (568,9 тис. 

у 2015 році); у тому числі власне справ – 619,3 тис. (558,6 тис. у 2015 році), 

або 77,8% (86,7% у 2015 році) від кількості справ, що перебували на розгляді 

(стосовно 620,9 тис. осіб у 2018 році та 559,9 тис. осіб у 2015 році). Серед 

загальної кількості розглянутих у 2018 році із винесенням постанови справ 

про адміністративні правопорушення 39,3% становили справи про 

порушення ПДР (статті 121–1321 КУпАП), у 2015 році таких було 36,9%   

(Табл. 1.9, розроблено автором за даними [28; 72]). 
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Таблиця 1.9 

Характеристика розглянутих справ про порушення правил дорожнього 

руху, Україна, 2015, 2018 роки 

Найменування 

показників 

Роки Зміна, % 

(2018 р. до 2015 р.) 2015 2018 

Дані 

судової 

статистики 

Дані 

Держстат

у 

Дані 

судової 

статистик

и 

Дані 

Держстат

у 

Дані 

судової 

статистик

и 

Дані 

Держстат

у 

Кількість 

розглянутих 

справ та 

матеріалів, за 

якими винесено 

постанови 

(рішення), тис. 

од. 

568,9 … 630,9 ... 10,9 … 

Кількість 

розглянутих 

справ, за якими 

винесено 

постанови 

(рішення), тис. 

од. 

558,6 733,9 619,3 2073,9 10,9 182,6 

Їх частка від 

кількості справ 

та матеріалів, що 

перебували на 

розгляді, % 

86,7 97,7 77,8 98,5 –10,3 0,8 

Кількість осіб, 

щодо яких 

розглянуто 

справи, тис. осіб 

559,9 2139,9 620,9 3859,3 10,9 80,3 

Частка справ про 

порушення 

Правил 

дорожнього руху 

від загальної 

кількості справ 

про 

адміністративні 

правопорушення, 

розглянутих із 

винесенням 

постанови, % 

36,9 34,3 39,3 53,7 6,5 56,6 

 

За вчинення адміністративних правопорушень, відповідальність за які 

передбачена КУпАП, місцеві загальні суди протягом 2018 року застосували 
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різні види стягнень майже до 376,3 тис. осіб (431,3 тис. осіб у 2015 році); їх 

частка від загальної кількості осіб, щодо яких розглянуто справи з 

винесенням постанови, становила 60,8 % (77 % у 2015 році), (Табл. 1.10, 

розроблено автором за даними [28; 72]).  

Таблиця 1.10 

Застосування адміністративного стягнення (за видом стягнення), 

Україна, 2015, 2018 роки 

Найменування 

показників 

Роки Зміна, % 

(2018 р. до 2015 р.) 2015 2018 

Дані 

судової 

статисти

ки 

Дані 

Держстат

у 

Дані 

судової 

статистик

и 

Дані 

Держстат

у 

Дані 

судової 

статистик

и 

Дані 

Держстат

у 

1 2 3 4 5 6 7 

Кількість осіб, до 

яких застосовано 

адміністративне 

стягнення, тис. 

осіб 

431,3 1984,7 376,3 3577,0 

 

–12,8 80,2 

Їх частка від 

загальної 

кількості осіб, 

щодо яких 

розглянуто 

справи з 

винесенням 

постанови, % 

77,0 92,7 60,8 92,6 –21 –0,1 

Кількість осіб, до 

яких застосовано 

адміністративне 

стягнення у 

вигляді штрафу, 

тис. осіб 

332,7 1568,5 347,0 2681,2 4,3 70,9 

Їх частка від 

кількості осіб, на 

яких накладено 

адміністративне 

стягнення, % 

77,1 79,0 92,2 75,0 19,6 –5,1 

Кількість осіб, до 

яких застосовано 

адміністративне 

стягнення у 

вигляді 

громадських 

робіт, тис. осіб 

35,1 35,4 10,5 10,4 –70,1 –70,6 

 



76 

 

Продовж. табл. 1.10 

1 2 3 4 5 6 7 

Їх частка від 

кількості осіб, на 

яких накладено 

адміністративне 

стягнення, % 

8,1 1,8 2.8 0,3 –65,4 –83,3 

Кількість осіб, до 

яких застосовано 

адміністративне 

стягнення у 

вигляді 

адміністративног

о арешту, тис. 

осіб 

22,6 23,1 5,6 5,6 –75,1 –75,8 

Їх частка від 

кількості осіб, на 

яких накладено 

адміністративне 

стягнення, % 

5,2 1,2 1,5 0,2 –71,2 –83,3 

Кількість осіб, до 

яких застосовано 

адміністративне 

стягнення у 

вигляді 

виправних робіт, 

тис. 

0,058 0,060 0,036 0,039 –37,9 –35 

Їх частка від 

кількості осіб, на 

яких накладено 

адміністративне 

стягнення, % 

0,01 0,0 0,01 0,0 0 0 

Кількість осіб, до 

яких застосовано 

адміністративне 

стягнення у 

вигляді 

позбавлення 

спеціального 

права як 

основного та 

додаткового 

стягнення, тис. 

осіб 

21,9 22,3 61,6 79,0 181,7 254,3 

Їх частка від 

кількості осіб, на 

яких накладено 

адміністративне 

стягнення, %  

5,1 1,1 16,4 2,2 221,6 100 
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Продовж. табл. 1.10 

1 2 3 4 5 6 7 

Кількість осіб, до 

яких застосовано 

адміністративне 

стягнення у 

вигляді 

попередження, 

тис. осіб 

15,9 331,7 5,9 872,4 –63,0 163,0 

Їх частка від 

кількості тих 

осіб, на яких 

накладено 

адміністративне 

стягнення, %  

3,7 16,7 1,6 24,4 –56,8 46,1 

Кількість осіб, до 

яких застосовано 

адміністративне 

стягнення у 

вигляді 

оплатного 

вилучення 

предмета як 

основний і 

додатковий вид 

адміністративно

го стягнення, 

тис. осіб 

1,02 1,03 0,2 0,2 –82,5 –80,6 

Їх частка від 

кількості осіб, на 

яких накладено 

адміністративне 

стягнення, %  

0,2 0,1 0,05 0,0 –75,0 0 

Кількість осіб, до 

яких застосовано 

адміністративне 

стягнення у 

вигляді 

конфіскації, тис. 

осіб 

23,8 23,9 17,6 17,8 –25,8 –25,5 

Їх частка від 

кількості осіб, на 

яких накладено 

адміністративне 

стягнення, % 

5,5 1,2 4,7 0,5 –14,5 

 

–58,3 

 

Найпоширенішим видом серед адміністративних стягнень, 

застосованих місцевими загальними судами до осіб за вчинення 

адміністративних правопорушень, був і залишається штраф. Місцеві 
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загальні суди у 2018 році оштрафували 347,0 тис. осіб, що на 4,3% більше 

порівняно з 2015 роком, коли їх було 332,7 тис. осіб. Частка оштрафованих 

від загальної кількості осіб, на яких накладено адміністративне стягнення, 

також зросла 92,2 % порівняно з 77,1% у 2015 році.  

За результатами розгляду місцевими загальними судами справ про 

адміністративні правопорушення у 2018 році громадські роботи, як вид 

стягнення, було накладено на 10,5 тис. осіб, що на 70,1% менше, за показник 

2015 року (35,1 тис. осіб); їх частка від кількості осіб, на яких накладено 

адміністративне стягнення, також зменшилася і становила 2,8 % (8,1 % у 2015 

році). 

Адміністративний арешт протягом 2018 року місцевими загальними 

судами загалом було призначено 5,6 тис. осіб, що порівняно із 2015 роком 

(22,6 тис. осіб) на 75,1 % менше. У відносних одиницях цей показник у 2018 

році становить 1,5% (5,2% у 2015 році) від загальної кількості осіб, на яких 

накладено адміністративне стягнення. Таке значне зменшення кількості осіб, 

яким призначено адміністративний арешт, відбулось у зв’язку з прийняттям 

Верховною Радою України Закону України від 07.07.2016 № 1446-VIII «Про 

внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо 

посилення відповідальності за керування транспортними засобами у стані 

алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських 

препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції» (далі – Закон                        

№ 1446-VIII) [133]. Цим Законом, зокрема, посилено адміністративну 

відповідальність осіб за вчинення правопорушень, склад яких передбачено 

статтею 130 КУпАП, а саме: суттєво підвищено суму штрафу за вказане 

правопорушення, а такий вид адміністративного стягнення, як 

адміністративний арешт із санкцій частин першої, другої та третьої зазначеної 

статті вилучено. 

За результатами розгляду місцевими загальними судами справ про 

адміністративні правопорушення у 2018 році виправні роботи, як вид 

стягнення, було накладено на 36 осіб, що на 37,9% менше, ніж у 2015 році           
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(58 осіб). За обидва роки, що розглядаються, частка таких осіб становить 

0,01% від загальної кількості осіб, на яких накладено адміністративне 

стягнення [72]. 

Позбавлення спеціального права, як основне та додаткове стягнення, у 

2018 році було накладено на 61,6 тис. осіб, що на 181,7% більше порівняно з 

2015 роком (21,9 тис. осіб) загальній кількості осіб, на яких накладено 

адміністративне стягнення, зазначеним видом стягнення було охоплено 

відповідно 16,4% і 5,1%. 

Попередження місцеві загальні суди у 2018 році застосували до 5,9 тис. 

осіб. Це на 63% менше, ніж у 2015 році (15,9 тис. осіб) і становить відповідно, 

1,6% та 3,7% від загальної кількості осіб, на яких накладено адміністративне 

стягнення.  

Оплатне вилучення предмета, що було знаряддям вчинення чи 

безпосереднім об’єктом адміністративного правопорушення, як основний і 

додатковий види адміністративного стягнення, у 2018 році було застосовано 

до 178 осіб, або на 82,5% менше, ніж у 2015 році (1 017 осіб); їх частка від 

загальної кількості осіб, на яких накладено адміністративне стягнення, також 

зменшилася – з 0,2% до 0,05% відповідно.  

Конфіскацію предметів, що були знаряддями вчинення або 

безпосередніми об’єктами адміністративного правопорушення, як основний, і 

додатковий види адміністративного стягнення, місцеві загальні суди у 2018 

році застосували до 17,6 тис. осіб, що на 25,8% менше ніж у 2015 році (23,8 

тис. осіб), загальній кількості осіб, на яких накладено адміністративне 

стягнення, таких було, відповідно, 4,7% та 5,5%. (див. табл. 1.10).  

Загальна сума накладеного у 2018 році штрафу становила 3 443 107,6 

тис. грн (2 082 155,8 тис. грн у 2015 році), із яких добровільно сплачено лише 

830 976,4 тис. грн, або 24,1% (17,1% у 2015 році) від суми накладеного 

штрафу.  

На основі даних Державної служби статистики України за 2018 рік, 

автором розроблено статистику розмірів штрафів, накладених окремими 
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адміністративними органами, та розмірів заподіяної майнової шкоди (Табл. 

1.11, розроблено автором за даними [28]). Зазначимо, що у формі Державної 

судової адміністрації України відсутні дані за іншими адміністративними 

органами, що унеможливлює її використання та порівняння із даними 

Держстату. 

Таблиця 1.11 

Розміри штрафів, заподіяної матеріальної шкоди, за адміністративними 

органами, Україна, 2018 рік 
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1 2 3 4 5 6 7 

Усього  3443107637 830976371 292008492 43372430 85.1 

Адміністративні 

комісії при 

виконавчих 

органах міських 

рад  

218 

(ч. 

1) 

27063359 14093058 91729 … … 

Адміністративні 

комісії при 

виконавчих 

органах сільських, 

селищних рад 

218 

(ч. 

2) 

2919331 2206534 128795 10316 92,0 

Виконавчі 

комітети 

сільських, 

селищних, 

міських рад  

219 1377773 745405 … … … 

Районні, районні у 

місті, міські чи 

міськрайонні суди 

(судді)  

221 1293225970 195477548 5393138 1059679 80,4 

Місцеві 

господарські та 

адміністративні 

суди, апеляційні 

суди, вищі 

спеціалізовані 

суди та Верховний 

Суд України  

2211 20129 … … … … 
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Продовж. табл. 1.11 

1 2 3 4 5 6 7 

Органи 

Національної 

поліції 

222 483188154 334103240 … 172008 … 

Органи Державної 

прикордонної 

служби України 

2221 72979238 51310398 … … … 

Центральний 

орган виконавчої 

влади, що реалізує 

державну 

політику у сферах 

міграції 

(імміграції та 

еміграції), у тому 

числі протидії 

нелегальній 

(незаконній) 

міграції, 

громадянства, 

реєстрації 

фізичних осіб (по 

громадянам 

України) 

2222 12638054 11575969 … … … 

 

Місцеві загальні суди у 2018 році у справах про адміністративні 

правопорушення із різних підстав винесли рішення про закриття провадження 

стосовно 234,3 тис. осіб, що на 112,2% більше за попередній рік (110,4 тис. у 

2015 році). У тому числі за малозначністю вчиненого правопорушення з усним 

зауваженням на адресу правопорушника щодо недопустимості протиправних 

діянь звільнено від адміністративної відповідальності 38,3 тис. осіб, що на               

29,4% більше ніж у 2015 році. Цей показник у 2018 році становив 16,3%                                       

( 29,6% у 2015 році) від кількості осіб, щодо яких провадження у справі закрито 

(Табл. 1.12, розроблено автором за даними [28; 72]).  

 

 

 



82 

 

Таблиця 1.12 

Розгляд справ про адміністративні правопорушення із винесенням 

рішення про закриття справи, Україна, 2015, 2018 роки 

Найменування 

показників 

Роки Зміна, % 

(2018 р. до 2015 р.) 2015 2018 

Дані 

судової 

статистик

и 

Дані 

Держстат

у 

Дані 

судової 

статистик

и 

Дані 

Держстат

у 

Дані 

судової 

статистик

и 

Дані 

Держстат

у 

1 2 3 4 5 6 7 

Кількість осіб, 

щодо яких 

розглянуто 

справи (усього) 

та винесено 

рішення про 

закриття справи, 

тис. осіб, з них: 

110,4 136,6 234,3 273,3 112,2 100,1 

звільнення від 

адміністративно

ї 

відповідальності 

через 

малозначність 

вчиненого 

правопорушенн

я 

29,6 42,3 38,3 60,3 29,4 42,6 

Їх частка від 

кількості осіб, 

стосовно яких 

провадження у 

справі закрито, 

%  

26,8 31,0 16,3 22,1 –39,2 –28,7 

у зв'язку із 

закінченням 

строку 

накладення 

адміністративно

го стягнення 

46,1 52,8 137,0 143,2 197,2 171,2 

Їх частка від 

кількості осіб, 

стосовно яких 

провадження у 

справі закрито, 

%  

41,8 38,7 58,5 52,4 40,0 35,4 
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Продовж. табл. 1.12 

1 2 3 4 5 6 7 

у зв'язку із 

відсутністю події 

та складу 

адміністративно

го 

правопорушення 

30,7 36,1 53,4 60,8 73,9 68,4 

частка від 

кількості тих 

осіб, стосовно 

яких 

провадження у 

справі закрито, 

% 

27,8 26,4 22,8 22,2 –18,0 –15,9 

Кількість осіб, 

щодо яких 

розглянуто 

справи (усього) 

та винесено 

рішення про 

застосування 

заходів впливу, 

передбачених 

ст. 241 КУпАП 

18,2 19,9 10,3 10,5 –43,4 –47,2 

 

У зв’язку із закінченням строків для накладення адміністративного 

стягнення, передбачених ст. 38 КУпАП, місцеві загальні суди у 2018 році 

закрили провадження у справах щодо 137,0 тис. осіб, що на 197,2% більше за 

показник 2015 року (46,1 тис. осіб). Відповідно до частки від кількості осіб, 

щодо яких провадження у справі закрито, становить 58,5% та 41,8%. 

За відсутністю події та складу адміністративного правопорушення 

закрито провадження у справах стосовно 53,4 тис. осіб; це на 73,9% більше за 

показник 2015 року 30,7 тис. осіб. Проте їх частка від загальної кількості осіб, 

стосовно яких провадження у справі закрито, зменшилася до 22,8% від 27,8% 

у 2015 році. 

За вчинення адміністративних правопорушень у віці від 16 до 18 років 

місцеві загальні суди у 2018 році застосували заходи впливу, передбачені 

статтею 241 КУпАП, до 10,3 тис. неповнолітніх осіб, що на 43,4% менше ніж у 

2015 році 18,2 тис. див. табл. 1.12. 
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За результатами розгляду у 2018 році місцевими загальними судами 

справ про адміністративні правопорушення, пов'язані з корупцією, штраф 

накладено на 4,1 тис. осіб, що на 127,8% більше ніж у 2015 році; їх частка від 

кількості осіб, стосовно яких розглянуто справи про адміністративні 

корупційні правопорушення з винесенням постанови, становила 50,9%                   

(82,4% у 2015 році). Загальна сума накладеного судами штрафу – 5 131,6 тис. 

грн, із яких добровільно сплачено 3 273,2 тис. грн, або 63,8% (58,6% у 2015 

році) від накладеної суми.  

Конфіскацію предметів, грошей (як додаткове стягнення) застосовано до 

13 осіб (127 осіб у 2015 році) осіб (Табл. 1.13, розроблено автором за даними 

[28; 72]). 

Таблиця 1.13 

Розгляд справ про адміністративні правопорушення, пов'язані з 

корупцією, Україна, 2015, 2018 роки 

Найменування 

показників 

Роки Зміна, % 

(2018 р. до 2015 р.) 2015 2018 

Дані 

судової 

статистик

и 

Дані 

Держстат

у 

Дані 

судової 

статистик

и 

Дані 

Держстат

у 

Дані 

судової 

статистик

и 

Дані 

Держстат

у 

1 2 3 4 5 6 7 

Кількість осіб, 

щодо яких 

розглянуто 

справи про 

адміністративні 

правопорушенн

я, пов'язані з 

корупцією, та 

винесено 

рішення про 

накладення 

штрафу, тис. 

осіб 

1,8 1,8 4,1 4,1 127,8 127,8 
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Продовж. табл. 1.13 

1 2 3 4 5 6 7 

Їх частка від 

кількості осіб, 

стосовно яких 

розглянуто 

справи про 

адміністративні 

корупційні 

правопорушення 

з винесенням 

постанови, % 

82,4 100 50,9 99,8 –38,2 –0,2 

Загальна сума 

накладеного 

судами штрафу, 

грн 

1080642 1148522 5131654 5132510 374,9 346,9 

Загальна сума 

добровільно 

сплаченого 

штрафу, грн 

633628 659110 3273175 3284480 416,6 398,3 

частка 

добровільно 

сплаченого 

штрафу, від 

накладеного 

судами, %  

58,6 57,4 63,8 64,0 8,9 11,5 

Кількість осіб, 

щодо яких 

розглянуто 

справи про 

адміністративні 

правопорушення

, пов'язані з 

корупцією, та 

винесено 

рішення про 

конфіскацію 

предметів, 

грошей (як 

додаткове 

стягнення), тис. 

осіб 

0,127 0,126 0,013 0,013 –89,8 –89,7 

Залишок 

нерозглянутих 

справ на кінець 

звітного періоду, 

од. 

0,039 0,034 1,048 0,701 2587,2 1961,8 

Їх частка від 

кількості тих, що 

перебували у 

провадженні, %  

1,6 1,4 10,2 7,1 537,5 407,1 
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Отже, на кінець звітного періоду році місцеві загальні суди не 

розглянули 1048 справ, або 10,2% (1,6% у 2015 році) від кількості тих, що 

перебували у провадженні. 

У 2018 році на розгляд до апеляційних загальних судів надійшло майже 

24,5 тис. апеляційних скарг на постанови місцевих загальних судів у справах 

про адміністративні правопорушення, що на 137,9% більше, ніж у 2015 році, 

коли кількість скарг становила 10,3 тис. За апеляційними скаргами розглянуто 

15,9 тис. справ, що на 96,3% більше перевищує показник 2015 року 8,1 тис. 

справ. За результатами перегляду у 2018 році скасовано і змінено 6,5 тис. 

постанов, що на 47,7% більше за показник 2015 року 4,4 тис. постанов; із них 

скасовано – 5,7 тис. постанов відповідно 3,0 тис. постанов. Частка скасованих 

і змінених постанов місцевих загальних судів у справах про адміністративні 

правопорушення (від загальної кількості ними ухвалених) дещо збільшилась і 

становила 1% (0,8 % у 2015 році).  

Із закриттям провадження у справі у 2018 році було скасовано 4,3 тис. 

постанов, що на 115,0% більше порівняно із 2015 роком (2,0 тис. постанов). Із 

прийняттям нової постанови скасовано 1,4 тис. постанов, у 2015 році таких 

було 960 (Табл. 1.14. розроблено автором за даними [72]). 

 

Таблиця 1.14 

Розгляд справ, що надійшли до апеляційних загальних судів, 

Україна, 2015, 2018 роки 

Найменування 

показників 

Роки Зміна, % 

(2018 р. до 2015 р.) 2015 2018 

Дані 

судової 

статистик

и 

Дані 

Держстат

у 

Дані 

судової 

статистик

и 

Дані 

Держстат

у 

Дані 

судової 

статистик

и 

Дані 

Держстат

у 

1 2 3 4 5 6 7 

Надійшло справ 

за апеляційними 

скаргами, тис. 

од. 

10,3 … 24,5 … 137,9 … 
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Продовж. табл. 1.14 

1 2 3 4 5 6 7 

Розглянуто 

справ за 

апеляційними 

скаргами на 

постанови 

місцевих 

загальних судів, 

тис. од. 

8,1 … 15,9 … 96,3 … 

Постанов 

скасовано і 

змінено за 

результатами 

перегляду, тис. 

од. 

4,4 … 6,5 … 47,7 … 

Частка 

скасованих і 

змінених 

апеляційними 

загальними 

судами 

постанов 

місцевих 

загальних судів, 

% 

0,8 … 1,0 … 25,0 … 

Скасовано 

постанов із 

закриттям 

провадження у 

справі, тис. од. 

2,0 … 4,3 … 115,0 … 

Скасовано 

постанов із 

прийняттям 

нової 

постанови, тис. 

0,9 … 1,4 … 55,6 … 

Скасовано 

апеляційними 

загальними 

судами 

постанов 

місцевих 

загальних судів 

за порушення 

вимог Митного 

кодексу 

України, тис. од. 

0,4 … 0,3 … –14,5 … 

 

 

 

 



88 

 

Продовж. табл. 1.14 

1 2 3 4 5 6 7 

Частка 

скасованих і 

змінених 

апеляційними 

загальними 

судами 

постанов 

місцевих 

загальних судів 

за порушення 

вимог Митного 

кодексу України 

від кількості 

винесених 

місцевими 

загальними 

судами 

постанов, % 

28,3 … 22,8 … –19,4 … 

Розглянуто 

справ за 

апеляційними 

скаргами на 

постанови 

місцевих 

загальних судів 

за 

адміністративні 

правопорушенн

я, пов’язані з 

корупцією, тис. 

од. 

0,4 … 0,7 … 62,1 … 

Скасовано 

постанов за 

результатами 

перегляду 

апеляційними 

загальними 

судами у 

справах про 

корупційні 

правопорушенн

я, тис. од. 

0,2 … 0,3 … 69,3 … 
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Продовж. табл. 1.14 

1 2 3 4 5 6 7 

Частка 

скасованих і 

змінених 

постанов за 

результатами 

перегляду 

апеляційними 

загальними 

судами від 

загальної 

кількості 

винесених 

місцевими 

загальними 

судами 

постанов у 

справах про 

корупційні 

правопорушенн

я, % 

40,6 … 42,5 … 4,7 … 

Залишок 

нерозглянутих 

справ на кінець 

звітного 

періоду, тис. од. 

0,6 … 4,3 … 616,7 … 

Їх частка 

нерозглянутих 

справ від 

кількості тих, 

що перебували 

на розгляді, % 

5,6 … 16,4 … 192,9 … 

 

У тому числі за результатами перегляду апеляційними загальними судами 

постанов місцевих загальних судів у справах про порушення митних правил 

скасовано 337 постанов, що на 14,5 % менше порівняно з 2015 роком (394 

постанови), або 22,8% (28,3% у 2015 році) від кількості винесених місцевими 

загальними судами постанов за порушення вимог Митного кодексу України. 

У 2016 р. за апеляційними скаргами розглянуто 650 справ про 

адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією, що на 62,1% більше 

у порівнянні із 2015 роком (401 справа). За результатами перегляду 

апеляційними загальними судами скасовано 276 постанов місцевих загальних 

судів у справах зазначеної категорії, або 42,5% від загальної кількості 
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винесених місцевими загальними судами постанов у справах про корупційні 

правопорушення. У 2015 році вказані показники становили, відповідно, 163 

постанови та 40,6%. 

Станом на кінець звітного періоду у 2018 році залишилися 

нерозглянутими апеляційними загальними судами 4,3 тис. апеляційних скарг 

на постанови місцевих загальних судів у справах про адміністративні 

правопорушення, що складало 16,4% від кількості скарг, що перебували на 

розгляді див. табл. 1.14. Не розглянутих скарг у 2015 році було майже у семеро 

менше (0,6 тис.) і їх частка становила, відповідно, 5,6%. Зазначимо, що 

статистичний бюлетень за формою державного статистичного спостереження 

№ 1-АП (річна) не містить даних про кількість справ, що надійшли на розгляд 

до апеляційних загальних судів, що унеможливлює їх порівняння із даними 

Державної судової адміністрації України. 

Упродовж 2018 року на розгляді місцевих загальних судів перебувало 

295,2 тис. справ про порушення ПДР, що на 28,2% більше порівняно з 2015 р., 

коли їх було 230,2 тис.; їх частка від загальної кількості справ про 

адміністративні правопорушення, що перебували на розгляді місцевих 

загальних судів, становила 36,9% (35,7% у 2015 році), (Табл. 1.15, розроблено 

автором за даними [28; 72]). 

Таблиця 1.15 

Розгляд справ про порушення Правил дорожнього руху 

місцевими загальними судами, Україна, 2015, 2018 роки 

Найменування 

показників 

Роки Зміна, % 

(2018 р. до 2015 р.) 2015 2018 

Дані 

судової 

статисти

ки 

Дані 

Держста

ту 

Дані 

судової 

статисти

ки 

Дані 

Держста

ту 

Дані 

судової 

статистик

и 

Дані 

Держстат

у 

1 2 3 4 5 6 7 

Справи про 

порушення ПДР, 

що перебували на 

розгляді місцевих 

загальних судів, 

тис. од. 

230,2 751,4 295,2 2105,2 28,2 280,2 
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Продовж. табл. 1.15 

1 2 3 4 5 6 7 

Їх частка від 

загальної кількості 

справ про 

адміністративні 

правопорушення, 

що перебували на 

розгляді, % 

35,7 33,9 36,9 52,6 3,4 55,2 

Закрито справ про 

порушення ПДР, 

тис. од. 

25,9 30,1 64,8 72,9 150,2 142,2 

Їх частка від усіх 

справ про 

порушення ПДР, 

що перебували на 

розгляді, % 

11,3 4,0 22,0 3,5 94,7 -12,5 

Розглянуто справ 

про порушення 

ПДР із винесенням 

постанов, тис. од. 

206,1 733,9 243,4 2073,9 18,1 182,6 

Їх частка від 

загальної кількості 

розглянутих 

адміністративних 

справ, % 

36,9 97,7 39,3 98,5 6,5 0,8 

Кількість осіб, на 

яких накладено 

адміністративне 

стягнення за 

порушення ПДР, 

тис. од. 

179,4 702,8 178,5 2000,9 2,5 184,7 

Їх частка від 

кількості осіб, на 

яких накладено 

адміністративне 

стягнення, % 

41,6 35,4 47,5 55,9 14,2 57,9 

 

Із різних підстав у 2018 році місцеві загальні суди закрили провадження 

у 64,8 тис. справ про порушення ПДР (25,9 тис. справ у 2015 році), це становить 

22,0% (11,3% відповідно) від усіх справ про порушення ПДР, що перебували на 

розгляді. 

Із винесенням постанови у 2018 році розглянуто 243,4 тис. справ про 

порушення ПДР, що на 18,1% більше, ніж у 2015 році; їх частка від загальної 

кількості всіх справ про адміністративні правопорушення, розглянутих із 
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винесенням постанови, також збільшилася – до 39,3% від 36,9% у 2015 році. За 

порушення ПДР місцеві загальні суди застосували різні види стягнень до 178,5 

тис. (179,4 тис. у 2015 році) правопорушників, або 47,5%  (41,6% у 2015 році) 

від усіх осіб, на яких накладено адміністративне стягнення. Відповідні 

показники у 2015 році становили 179,4 тис. осіб та 41,6%. 

Необхідно зазначити, що значним внеском у дотриманні безпеки на 

дорогах стало прийняття Верховною Радою України Закону № 1446-VIII 

(набрав чинності 27.07.2016) [133]. Цим Законом унесено, зокрема, зміни, до 

статті 130 КУпАП [4], якими суттєво підвищено сума штрафу за керування 

транспортними засобами у стані алкогольного, наркотичного сп’яніння або 

сп’яніння під впливом лікарських препаратів, а такий вид адміністративного 

стягнення як адміністративний арешт із санкцій частин першої, другої та 

третьої зазначеної статті вилучено. При цьому передбачено одночасне 

застосування до правопорушників як штрафу, так і позбавлення права 

керування транспортними засобами. 

У 2018 році найпоширенішим видом серед адміністративних стягнень, 

застосованих місцевими загальними судами за порушення ПДР, був штраф. 

Так, оштрафовано 176,2 тис. осіб, що на 21,2% більше за показник 2015 

року; їх частка від кількості (145,4 тис. осіб) всіх осіб, на яких накладено 

адміністративне стягнення за порушення ПДР, також значно збільшилася – 

98,7% (81,0% у 2015 році) (Табл. 1.16, розроблено автором за даними [28; 72]).  

Таблиця 1.16 

Кількість осіб, на яких було накладено адміністративне стягнення за 

порушення Правил дорожнього руху (за видами стягнення), Україна, 

2015, 2018 роки  

Найменування 

показників 

Роки Зміна, %/в. п. 

(2018 р. до 2015 р.) 2015 2018 

Дані 

судової 

статистик

и 

Дані 

Держста

ту 

Дані 

судової 

статистик

и 

Дані 

Держста

ту 

Дані 

судової 

статистик

и 

Дані 

Держста

ту 

1 2 3 4 5 6 7 
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Продовж. табл. 1.16 

1 2 3 4 5 6 7 

Кількість осіб, на 

яких було 

накладено 

адміністративне 

стягнення у 

вигляді штрафу за 

порушення ПДР, 

тис. осіб 

145,4 642,8 176,2 1832,5 21,2 185,1 

частка від 

загальної 

кількості осіб, на 

яких накладено 

адміністративне 

стягнення за 

порушення ПДР, 

% 

81,0 91,5 98,7 91,6 21,9 0,1 

Кількість осіб, на 

яких було 

накладено 

адміністративне 

стягнення у 

вигляді 

позбавлення 

права керування 

транспортними 

засобами за 

порушення ПДР, 

тис. осіб 

21,9 22,3 61,6 2,0 181,3 –91,0 

Їх частка від 

загальної 

кількості осіб, на 

яких накладено 

адміністративне 

стягнення за 

порушення ПДР, 

% 

12,2 3,2 34,5 0,1 182,8 –96,9 

Кількість осіб, на 

яких було 

накладено 

адміністративне 

стягнення у 

вигляді 

адміністративного 

арешту за 

порушення ПДР, 

тис. осіб 

11,8 12,0 0,3 0,3 –97,5 –97,5 
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Продовж. табл. 1.16 

1 2 3 4 5 6 7 

Їх частка від 

загальної 

кількості осіб, на 

яких накладено 

адміністративне 

стягнення за 

порушення ПДР, 

% 

6,6 1,7 0,2 0,0 –97 –100 

Кількість осіб, на 

яких було 

накладено 

адміністративне 

стягнення у 

вигляді 

громадських робіт 

за порушення 

ПДР, тис. осіб 

0,3 0,4 0,2 0,2 –47,1 –50 

Їх частка від 

загальної 

кількості осіб, на 

яких накладено 

адміністративне 

стягнення за 

порушення ПДР, 

% 

0,2 0,1 0,1 0,0 –50,0 –100 

Кількість осіб, на 

яких було 

накладено 

адміністративне 

стягнення у 

вигляді 

попередження за 

порушення ПДР, 

тис. осіб 

0,06 24,9 0,05 166,0 –14,8 566,7 

Кількість осіб, на 

яких було 

накладено 

адміністративне 

стягнення у 

вигляді оплатного 

вилучення 

транспортного 

засобу у його 

власника за 

порушення ПДР, 

тис. осіб 

1,0 1,0 0,12 0,1 –87,6 –90,0 
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Позбавлення права керування транспортними засобами у 2018 році 

застосовано до 61,6 тис. осіб (21,9 тис. осіб у 2015 році), або до 34,5%                  

(12,2% відповідно) від загальної кількості осіб, на яких накладено 

адміністративне стягнення за порушення ПДР. 

Адміністративний арешт за порушення ПДР у 2018 році призначено 

0,3 тис. осіб (11,8 тис. осіб), що на 97,5% менше за показник 2015 року; їх 

частка від кількості усіх осіб, на яких накладено адміністративне стягнення 

за порушення ПДР, також зменшилася – до 0,2% із 6,6% у 2015 році.  

Громадські роботи у 2018 році місцеві загальні суди призначили 156 

особам (295 особам у 2015 році), або 0,1% (відповідно 0,2%) від кількості 

усіх осіб, на яких накладено адміністративне стягнення за порушення ПДР.  

Попередження винесено 52 особам, що на 14,8% менше порівняно з 

2015 роком (61 особа). Оплатне вилучення транспортного засобу у його 

власника застосовано до 118 осіб, що менше на 87,6% порівняно з 2015 

роком (951 особа) (див. табл.). 

У 2018 році відповідно до статті 121 КУпАП за порушення водієм правил 

керування транспортним засобом, правил користування ременями безпеки або 

мотошоломами накладено адміністративне стягнення на 452,2 тис. осіб, що на 

463,8% більше, ніж у 2015 році, коли таких було 80,2 тис. осіб; їх частка від 

кількості всіх осіб, на яких накладено адміністративне стягнення за порушення 

ПДР, становила 11,4% (22,6 % у 2015 році); штраф накладено на 450,3 тис. осіб 

(78,9 тис. у 2015 році); позбавлено права керування транспортними засобами 

627 осіб (127 осіб у 2015 році); до 216 осіб застосовано адміністративний 

арешт (88 осіб у 2015 році); оплатне вилучення транспортного засобу у його 

власника застосовано до 4 осіб, що у п’ятеро менше за показник 2015 року (20 

осіб); громадські роботи призначено 13 особам (118 особам у 2015 році), а  

попередження винесено 1092 особам (830 особам відповідно), (Табл. 1.17, 

розроблено автором за даними [28; 213]). 
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Таблиця 1.17 

Кількість осіб, на яких було накладено адміністративне стягнення за 

порушення Правил дорожнього руху (згідно зі статтею 121 КУпАП), 

Україна, 2015, 2018 роки  

Найменування 

показників 

Роки Зміна, % 

(2018 р. до 2015 р.) 2015 2018 

Дані 

судової 

статистик

и 

Дані 

Держстат

у 

Дані 

судової 

статистик

и 

Дані 

Держстат

у 

Дані 

судової 

статистик

и 

Дані 

Держстат

у 

1 2 3 4 5 6 7 

Кількість осіб, 

на яких було 

накладено 

адміністративне 

стягнення за 

порушення 

водієм правил 

керування 

транспортним 

засобом, правил 

користування 

ременями 

безпеки або 

мотошоломами, 

тис. осіб 

1,7 80,2 1,5 452,2 –11,8 463,8 

частка від 

загальної 

кількості осіб, на 

яких накладено 

адміністративне 

стягнення за 

порушення ПДР, 

% 

1,0 11,4 0,8 22,6 –20,0 98,2 

Кількість осіб, 

на яких було 

накладено 

адміністративне 

стягнення у 

вигляді штрафу 

за порушення 

ПДР, тис. осіб 

1,4 78,9 0,6 450,3 –57,1 470,7 
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Продовж. табл. 1.17 

1 2 3 4 5 6 7 

Кількість осіб, 

на яких було 

накладено 

адміністративне 

стягнення у 

вигляді 

позбавлення 

права керування 

транспортним 

засобом за 

порушення ПДР, 

тис. осіб 

0,1 0,1 0,6 0,6 500,0 500,0 

Кількість осіб, 

на яких було 

накладено 

адміністративне 

стягнення у 

вигляді 

адміністративно

го арешту за 

порушення ПДР, 

тис. осіб 

0,087 0,1 0 0,2 –100 145,5 

Кількість осіб, 

на яких було 

накладено 

адміністративне 

стягнення у 

вигляді 

оплатного 

вилучення 

транспортного 

засобу у його 

власника за 

порушення ПДР, 

тис. осіб 

0,020 0,02 0 0,004 –100 –80,0 

Кількість осіб, 

на яких було 

накладено 

адміністративне 

стягнення у 

вигляді 

громадських 

робіт за 

порушення ПДР, 

тис. осіб 

0,117 0,12 0,013 0,013 –88,9 –89,0 
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Продовж. табл. 1.17 

1 2 3 4 5 6 7 

Кількість осіб, 

на яких було 

накладено 

адміністративне 

стягнення у 

вигляді 

попередження за 

порушення ПДР, 

тис. осіб 

0,004 0,8 0,006 1,1 50,0 31,6 

 

За перевищення водіями транспортних засобів встановлених обмежень 

швидкості руху, проїзд на заборонний сигнал регулювання дорожнього руху та 

порушення інших правил дорожнього руху (ст. 122 КУпАП) у 2018 році 

накладено адміністративне стягнення на 792,3 тис. осіб, що понад втричі 

перевищує показник 2015 року (261,1 тис. осіб); їх частка від загальної кількості 

осіб, на яких накладено адміністративне стягнення за порушення ПДР, 

становила 39,6% (37,1% у 2015 році). У тому числі позбавлено права керування 

транспортним засобом 29 водіїв (75 водіїв у 2015 році); штраф накладено на 

791,8 тис. осіб (відповідно 260,6 тис. осіб), (Табл. 1.18, розроблено автором за 

даними [28; 213]). 

Таблиця 1.18 

Кількість осіб, на яких було накладено адміністративне стягнення за 

порушення Правил дорожнього руху (згідно зі статтею 122 КУпАП), 

Україна, 2015, 2018 роки   

Найменування 

показників 

Роки Зміна, % 

(2018 р. до 2015 р.) 2015 2018 

Дані 

судової 

статистик

и 

Дані 

Держстат

у 

Дані 

судової 

статистик

и 

Дані 

Держстат

у 

Дані 

судової 

статистик

и 

Дані 

Держстат

у 

1 2 3 4 5 6 7 

Кількість осіб, 

на яких було 

накладено 

адміністративн

е стягнення за  

порушення 

ПДР, тис. осіб 

1,5 261,1 1,1 792,3 –26,7 –67,0 
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Продовж. табл. 1.18 

1 2 3 4 5 6 7 

Їх частка від 

загальної 

кількості осіб, 

на яких 

накладено 

адміністративне 

стягнення за 

порушення 

ПДР, % 

0,9 37,1 0,6 39,6 –33,3 6,7 

Кількість осіб, 

на яких було 

накладено 

адміністративне 

стягнення у 

вигляді 

позбавлення 

права 

керування 

транспортним 

засобом за 

порушення 

ПДР, тис. осіб 

0,071 75,0 0,028 29,0 –60,6 –61,3 

Кількість осіб, 

на яких було 

накладено 

адміністративне 

стягнення у 

вигляді штрафу 

за порушення 

ПДР, тис. осіб 

1,5 260,6 1,1 791,8 –26,7 203,8 

 

За невиконання водіями вимог про зупинку (ст. 1222 КУпАП) 

адміністративне стягнення накладено на 1,2 тис. осіб, що на 20,0% більше, 

ніж у 2015 році (982 особи), частка таких стягнень від загальної кількості осіб, 

на яких накладено адміністративне стягнення за порушення ПДР за аналізовані 

роки було незмінним (0,1%). Штраф накладено на 1,2 тис. осіб (0,9 тис. осіб у 

2015 році); права керування транспортними засобами позбавлено 38 осіб (62 

особи у 2015 році), (Табл. 1.19, розроблено автором за даними [28; 213]).  
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Таблиця 1.19 

Кількість осіб, на яких було накладено адміністративне стягнення за 

порушення Правил дорожнього руху (згідно зі статтею 1222 КУпАП), 

Україна, 2015, 2018 роки   

Найменування 

показників 

Роки Зміна, % 

(2018 р. до 2015 р.) 2015 2018 

Дані 

судової 

статисти

ки 

Дані 

Держстат

у 

Дані 

судової 

статисти

ки 

Дані 

Держстат

у 

Дані 

судової 

статистик

и 

Дані 

Держстат

у 

Кількість осіб, на 

яких було 

накладено 

адміністративне 

стягнення за 

невиконання 

вимог про 

зупинку, тис. осіб 

0,8 0,982 1,1 1,2 37,5 20,0 

Їх частка осіб від 

загальної 

кількості осіб, на 

яких накладено 

адміністративне 

стягнення за 

порушення ПДР, 

% 

0,4 0,1 0,6 0,1 50,0 0 

Кількість осіб, на 

яких було 

накладено 

адміністративне 

стягнення у 

вигляді штрафу 

за порушення 

ПДР, тис. осіб 

0,7 0,9 1,1 1,2 57,1 33,3 

Кількість осіб, на 

яких було 

накладено 

адміністративне 

стягнення у 

вигляді 

позбавлення 

права керування 

транспортними 

засобами за 

порушення ПДР, 

тис. осіб 

0,062 0,06 0,038 0,04 –38,7 –38,7 

 

Через залишення місця дорожньо-транспортної пригоди (ст. 1224 
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КУпАП) у 2018 році адміністративне стягнення було накладено на 3,6 тис. 

осіб, що на 44,0% більше, ніж у 2015 році (2,5 тис. осіб). Це становить 0.2%                     

(0,4% у 2015 році) від кількості всіх осіб, на яких накладено адміністративне 

стягнення за порушення ПДР; штраф накладено на 3,5 тис. осіб (2,3 тис. осіб 

відповідно); громадські роботи призначено 87 особам (149 особам відповідно); 

адміністративний арешт – 16 особам (15 особам у 2015 році); позбавлено права 

керування транспортними засобами 13 осіб (9 осіб відповідно), (Табл. 1.20, 

розроблено автором за даними [28; 213]). 

Таблиця 1.20 

Кількість осіб, на яких було накладено адміністративне стягнення за 

порушення Правил дорожнього руху (згідно зі статтею 1224 КУпАП), 

Україна, 2015, 2018 роки  

Найменування 

показників 

Роки Зміна, % 

(2018 р. до 2015 р.) 2015 2018 

Дані 

судової 

статистик

и 

Дані 

Держстат

у 

Дані 

судової 

статистик

и 

Дані 

Держстат

у 

Дані 

судової 

статистик

и 

Дані 

Держстат

у 

1 2 3 4 5 6 7 

Кількість осіб, 

на яких було 

накладено 

адміністративне 

стягнення за 

порушення ПДР, 

тис. осіб 

2,3 2,5 3,3 3,6 43,5 44,0 

Їх частка осіб від 

загальної 

кількості осіб, на 

яких накладено 

адміністративне 

стягнення за 

порушення ПДР, 

% 

1,3 0,4 1,9 0,2 46,2 –50,0 

Кількість осіб, 

на яких було 

накладено 

адміністративне 

стягнення у 

вигляді штрафу 

за порушення 

ПДР, тис. осіб 

2,1 2,3 3,2 3,5 52,4 52,2 
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Продовж. табл. 1.20 

1 2 3 4 5 6 7 

Кількість осіб, 

на яких було 

накладено 

адміністративне 

стягнення у 

вигляді 

громадських 

робіт за 

порушення ПДР, 

тис. осіб 

0,2 0,15 0,1 0,09 –50,0 –41,6 

Кількість осіб, 

на яких було 

накладено 

адміністративне 

стягнення у 

вигляді 

адміністративно

го арешту за 

порушення ПДР, 

тис. осіб 

0,015 0,015 0 0,016 0 6,7 

Кількість осіб, 

на яких було 

накладено 

адміністративне 

стягнення у 

вигляді 

позбавлення 

права керування 

транспортними 

засобами за 

порушення ПДР, 

тис. осіб 

0,008 0,009 0,016 0,013 100,0 44,4 

 

За порушення правил руху через залізничні переїзди особами, які керують 

транспортними засобами, (ст. 123 КУпАП) у 2018 році накладено 

адміністративне стягнення на 4,1 тис. осіб, що на 4,7% менше за показник 2015 

року(4,3 тис. осіб); це становить 0,2% (0,6% у 2015 році) від кількості всіх осіб, 

на яких накладено адміністративне стягнення за порушення ПДР. У тому числі 

штраф накладено на 4,1 тис. осіб (4,2 тис. осіб у 2015 році); позбавлено права 

керування транспортними засобами 27 осіб (26 тис. осіб відповідно); 

адміністративний арешт застосовано до 1 особи (3 особи у 2015 році); оплатне 

вилучення транспортного засобу у його власника застосовано до 4 осіб (3 
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особи у 2015 році), (Табл. 1.21, розроблено автором за даними [28; 213]). 

Таблиця 1.21 

Кількість осіб, на яких було накладено адміністративне стягнення за 

порушення Правил дорожнього руху (згідно зі статтею 123 КУпАП), 

Україна, 2015, 2018 роки   

Найменування 

показників 

Роки Зміна, % 

(2018 р. до 2015 р.) 2015 2018 

Дані 

судової 

статистик

и 

Дані 

Держстат

у 

Дані 

судової 

статистик

и 

Дані 

Держстат

у 

Дані 

судової 

статистик

и 

Дані 

Держстат

у 

1 2 3 4 5 6 7 

Кількість осіб, 

на яких було 

накладено 

адміністративне 

стягнення за 

порушення ПДР, 

тис. осіб 

0,5 4,3 1,2 4,1 140,0 –4,7 

Їх частка осіб від 

загальної 

кількості осіб, на 

яких накладено 

адміністративне 

стягнення за 

порушення ПДР, 

% 

0,3 0,6 0,7 0,2 133,3 –66,7 

Кількість осіб, 

на яких було 

накладено 

адміністративне 

стягнення у 

вигляді штрафу 

за порушення 

ПДР, тис. осіб 

0,5 4,2 1,1 4,1 120,0 –2,4 

Кількість осіб, 

на яких було 

накладено 

адміністративне 

стягнення у 

вигляді 

позбавлення 

права керування 

транспортними 

засобами за 

порушення ПДР, 

тис. осіб 

0,025 0,027 0,027 0,026 8,0 –3,7 
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Продовж. табл. 1.21 

1 2 3 4 5 6 7 

Кількість осіб, 

на яких було 

накладено 

адміністративне 

стягнення у 

вигляді 

адміністративно

го арешту за 

порушення ПДР, 

тис. осіб 

0,003 0,003 0 0,001 –100 –66,7 

Кількість осіб, 

на яких було 

накладено 

адміністративне 

стягнення у 

вигляді 

оплатного 

вилучення 

транспортного 

засобу у його 

власника за 

порушення ПДР, 

тис. осіб 

0,004 0,003 0 0,004 –100 33,3 

 

За порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів, 

вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд 

чи іншого майна (ст. 124 КУпАП), у 2018 році накладено адміністративне 

стягнення на 100,8 тис. осіб, що на 12,6 % більше, ніж у 2015 році (89,5 тис. 

осіб); позбавлено права керування транспортним засобом 1,0 тис. осіб (1,5 тис. 

осіб у 2015 році); це становить 1,0% (1,7%  відповідно) від кількості тих, на яких 

накладено адміністративне стягнення за цей вид правопорушення; штраф 

накладено на 99,8 тис. осіб (88,0 тис. осіб у 2015 році); до 2 осіб (12 осіб 

відповідно) застосовано адміністративний арешт; громадські роботи 

призначено 14 особам (3 особи у 2015 році), (Табл. 1.22, розроблено автором 

за даними [28; 213]). 
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Таблиця 1.22 

Кількість осіб, на яких було накладено адміністративне стягнення за 

порушення Правил дорожнього руху (згідно зі статтею 124 КУпАП), 

Україна, 2015, 2018 роки   

Найменування 

показників 

Роки Зміна, % 

(2018 р. до 2015 р.) 2015 2018 

Дані 

судової 

статистик

и 

Дані 

Держстат

у 

Дані 

судової 

статистик

и 

Дані 

Держстат

у 

Дані 

судової 

статистик

и 

Дані 

Держстат

у 

1 2 3 4 5 6 7 

Кількість осіб, 

на яких було 

накладено 

адміністративне 

стягнення за 

порушення ПДР, 

тис. осіб 

86,5 89,5 100,8 100,8 16,5 12,6 

Кількість осіб, 

на яких було 

накладено 

адміністративне 

стягнення у 

вигляді 

позбавлення 

права керування 

транспортними 

засобами за 

порушення ПДР, 

тис. осіб 

1,5 1,5 1,0 1,0 –33,3 –33,3 

Їх частка від 

кількості осіб, на 

яких накладено 

адміністративне 

стягнення за 

порушення ПДР, 

% 

1,7 1,7 1,0 1,0 –41,2 –41,2 

Кількість осіб, 

на яких було 

накладено 

адміністративне 

стягнення у 

вигляді штрафу 

за порушення 

ПДР, тис. осіб 

85,0 88,0 99,8 99,8 17,4 13,4 
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Продовж. табл. 1.22 

1 2 3 4 5 6 7 

Кількість осіб, 

на яких було 

накладено 

адміністративне 

стягнення у 

вигляді 

адміністративно

го арешту за 

порушення ПДР, 

тис. осіб 

0,007 0,012 0 0,002 –100 –83,3 

Кількість осіб, 

на яких було 

накладено 

адміністративне 

стягнення у 

вигляді 

громадських 

робіт за 

порушення ПДР, 

тис. осіб 

0,004 0,003 0,017 0,014 325,0 366,7 

 

За керування транспортними засобами або суднами особами, які 

перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під 

впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції 

(статтею 130 КУпАП) у 2018 році, накладено адміністративне стягнення на 69,3 

тис. осіб, що на 24,2% менше, ніж у 2015 році (91,4 тис. осіб); їх частка від 

загальної кількості осіб, на яких накладено адміністративне стягнення за 

порушення ПДР, становила 3,5% (13.0% у 2015 році). У тому числі штраф 

накладено на 69,0 тис. осіб (58,9 тис. осіб у 2015 році); позбавлено спеціального 

права 146 осіб (20,5 тис. відповідно), або 0,2% (22,4% у 2015 році) від кількості 

осіб, на яких накладено адміністративне стягнення за цей вид правопорушення. 

Оплатне вилучення транспортного засобу у його власника застосовано до 

106 осіб (923 особи у 2015 році); адміністративний арешт – до 67 особи 

(відповідно 11,9 тис. осіб); громадські роботи призначено 36 особам (31 особа 

у 2015 році), (Табл. 1.23, розроблено автором за даними [28; 213]). 
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Таблиця 1.23 

Кількість осіб, на яких було накладено адміністративне стягнення за 

порушення Правил дорожнього руху (згідно зі статтею 130 КУпАП), 

Україна, 2015, 2018 роки  

Найменування 

показників 

Роки Зміна, % 

(2018 р. до 2015 р.) 2015 2018 

Дані 

судової 

статистик

и 

Дані 

Держстат

у 

Дані 

судової 

статистик

и 

Дані 

Держстат

у 

Дані 

судової 

статистик

и 

Дані 

Держстат

у 

1 2 3 4 5 6 7 

Кількість осіб, 

на яких було 

накладено 

адміністративне 

стягнення за 

порушення ПДР, 

тис. осіб 

85,6 91,4 69,0 

 

69,3 –19,4 –24,2 

Їх частка від 

загальної 

кількості осіб, на 

яких накладено 

адміністративне 

стягнення за 

порушення ПДР, 

% 

47,7 13,0 38,6 3,5 –19,1 –73,1 

Кількість осіб, 

на яких було 

накладено 

адміністративне 

стягнення у 

вигляді штрафу 

за порушення 

ПДР, тис. осіб 

53,9 58,9 68,8 69,0 27,6 17,1 

Кількість осіб, 

на яких було 

накладено 

адміністративне 

стягнення у 

вигляді 

позбавлення   

спеціального 

права за 

порушення ПДР, 

тис. осіб 

20,0 20,5 59,3 0,146 196,5 –99,3 
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Продовж. табл. 1.23 

1 2 3 4 5 6 7 

Їх частка від 

кількості осіб, на 

яких накладено 

адміністративне 

стягнення за 

порушення ПДР, 

% 

23,4 22.4 85,9 0,2 267,1 –99,1 

Кількість осіб, 

на яких було 

накладено 

адміністративне 

стягнення у 

вигляді 

оплатного 

вилучення 

транспортного 

засобу у його 

власника за 

порушення ПДР, 

тис. осіб 

0,927 0, 923 0,108 

 

0,106 –88,3 –88,5 

Кількість осіб, 

на яких було 

накладено 

адміністративне 

стягнення у 

вигляді 

адміністративно

го арешту за 

порушення ПДР, 

тис. осіб 

11,7 11,9 0,068 0,067 –99,4 –99,4 

Кількість осіб, 

на яких було 

накладено 

адміністративне 

стягнення у 

вигляді 

громадських 

робіт за 

порушення ПДР, 

тис. осіб 

0,022 0,031 0,034 0,036 54,5 16,1 

 

Для порівняння, за даними судової статистики протягом 2018 року 

накладено адміністративних стягнень на 69,0 тис. осіб, що на 19,4 % менше 

показника 2015 року (85,6 тис. осіб). У тому числі штраф накладено на 68,8 тис. 

осіб (53,9 тис. у 2015 році); позбавлено спеціального права 59,3 тис. осіб (20,0 

тис. осіб відповідно), або 85,9% (23,4% відповідно) від кількості осіб, на яких 



109 

 

накладено адміністративне стягнення за цей вид правопорушення. Оплатне 

вилучення транспортного засобу у його власника застосовано до 108 осіб 

(927 осіб у 2015 році); адміністративний арешт – до 68 осіб (відповідно 11,7 

тис. осіб); громадські роботи призначено 34 особам (відповідно 22 особи), 

(Табл. 1.23, розроблено автором за даними [28; 213]). 

За результатом проведення порівняльної характеристики даних органів 

державної статистики та даних судової статистики (табл. 1.24, розроблено 

автором за даними [28], [213]) встановлено їх відмінність, зокрема, в частині 

забезпечення повноти даних судової статистики для статистичних потреб, 

оскільки Держстат за формою № 1-АП отримує інформацію від усіх 

державних органів, уповноважених розглядати справи про адміністративні  

правопорушення. Своєю чергою, судова статистика, що збирається за формою 

№ 1-п, містить дані стосовно справ, розглянутих лише судами України в 

порядку адміністративного судочинства. 

Таблиця 1.24 

Порівняльна характеристика даних органів державної статистки 

та даних судової статистики стосовно кількості осіб, щодо яких 

розглянуто справи про адміністративні правопорушення (тис. осіб) 

Кількість осіб, щодо 

яких розглянуто справи 

За даними органів державної 

статистики 
За даними судової статистики 

2015 р. 2018 р. 2015 р. 2018 р. 

Усього, у тому числі: 2141,2 3860,9 559,9 620,9 

– винесено рішення про 

накладення 

адміністративного 

стягнення 

1984,7 3577,0 431,3 376,3 

– винесено рішення про 

закриття справи 

136,6 273,3 110,4 234,3 

 

Отже, зазначимо, що використання адміністративних джерел даних для 

статистичних потреб має певні недоліки, пов’язані зі складнощами при 

забезпеченні порівнянності й узгодженості статистичних та адміністративних 

даних, при оцінюванні точності даних з адміністративних джерел, при 

забезпеченні повноти адміністративних даних, їх відповідності статистичним 
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потребам та своєчасності їх отримання, а також з необхідністю використання 

методів оброблення даних, відмінних від тих, що використовуються для 

даних, отримуваних зі статистичних обстежень [128, с.77]. 

Для запобігання вказаним недолікам забезпечення якості статистичної 

інформації про адміністративні правопорушення, що розробляється з 

використанням адміністративних джерел, має базуватися на таких принципах: 

• нормативно-правове забезпечення доступу фахівців статистичної 

служби до адміністративних джерел даних; 

• використання багатьох джерел інформації при перетворенні 

адміністративних даних у статистичні; 

• залучення до системи координування реєстрів усіх статистичних 

реєстрів, що гарантуватиме можливість інтеграції та ефективного 

використання всіх даних; 

• виявлення та розв’язання суперечностей у визначенні сукупностей та 

ознак спостереження, що необхідно для забезпечення узгодженості оцінок, 

отриманих з різних джерел [211]. 

Зауважимо, що використання адміністративних даних для статистичних 

потреб у сфері збирання даних про адміністративні правопорушення матиме 

високу якість тільки в разі адекватного охоплення системи реєстрів з 

включенням до неї великої кількості різних ознак, типів одиниць та зв’язків 

між одиницями. Тому, на нашу думку, забезпечення якості даних, що 

розробляються з використанням адміністративних джерел, органами 

державної статистики має передбачати: 

 укладання угод з постачальниками даних із чітко окресленим колом 

взаємовідносин;  

 налагодження тісних контактів з постачальниками даних;  

 вирішення питань порівнянності та узгодженості даних;  

 подальше редагування отриманих даних;  

 встановлення причин та рівня відсутності даних;  

 з’ясування причин помилкових об’єднань та рівня помилок; 
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 з’ясування причин та рівня неузгодженостей;  

 оцінювання індикаторів та характеристик якості даних;  

 документування якості процесів виробництва та власне якості 

статистичних даних, отриманих з використанням адміністративних джерел 

[82]. 

Розроблення базових принципів якості статистичної інформації про 

адміністративні правопорушення, що надійшла з адміністративних джерел, 

буде сприяти практичній реалізації ефективного стандартизованого підходу до 

оцінювання якості статистичних даних, отриманих із використанням 

зазначених джерел, а контрольний перелік мінімізує необхідні для оцінювання 

зусилля та час. При оцінюванні якості статистичної інформації про 

адміністративні правопорушення, розробленої з використанням 

адміністративних джерел, використовуються як загальні індикатори та 

характеристики, так і специфічні, притаманні лише такій інформації. 

Оцінювання релевантності передбачає необхідність додаткового 

здійснення детального опису джерела отримання даних, глибокого 

дослідження щодо визначень статистичних ознак і сукупності, за якою 

збиралися дані для адміністративних потреб, та оцінки ступеня їх 

відповідності потребам користувачів. Водночас при використанні 

аналізованих джерел значною проблемою є розбіжність у концепціях 

(поняттях, визначеннях, методології), що застосовуються при формуванні 

адміністративних і статистичних джерел. Концепції, що застосовуються в 

адміністративних джерелах, орієнтовані на адміністративні потреби та чинне 

законодавство, тому можуть не відповідати статистичним визначенням і 

стандартам. Адміністративні дані можуть мати високу якість у контексті 

адміністративних потреб, але це не означитиме відповідну якість у контексті 

статистичних потреб. 

Слід зауважити, що фахівці органів державної статистики зазвичай не 

контролюють визначення, використовувані для адміністративних даних. Для 

покращення ситуації щодо використовуваної термінології необхідно 
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забезпечити участь цих фахівців у формулюванні визначень. Отже, якість 

статистичної інформації, розробленої з використанням адміністративних 

джерел, залежить не тільки від якості останніх, а й від якості процесів 

перетворення цих даних для статистичних потреб [132]. 

 

Висновки до розділу 1: 

 

1. Адміністративно-правові норми передбачають дотримання 

встановлених державою, її органами законодавчої або виконавчої влади, 

місцевими адміністраціями правил належного чи можливого поводження 

суб’єктів адміністративного права, що забезпечується спеціальними заходами 

державного впливу.  

Законодавче визначення поняття «адміністративне правопорушення» 

розкриває його сутність, юридичну природу, зміст та найважливіші ознаки.  

Значним недоліком існуючої інформації про адміністративні 

правопорушення, що безпосередньо впливає на її якість, є неузгодженість 

класифікації адміністративних правопорушень, відсутність статистичних 

даних про причини та умови їх вчинення. 

2. Необхідність розроблення, прийняття та дотримання класифікації 

адміністративних правопорушень полягає в тому, що за її допомогою можна 

класифікувати закономірні об’єктивні зв’язки між об’єктами та предметами 

реальної діяльності шляхом розподілу їх за відповідними рубриками (класами, 

видами тощо), унаслідок чого у зовні неупорядкованій емпіричній дійсності 

свідомо виявляються логіка й закономірності і тим самим уможливлюється 

чітка орієнтація в розмаїтті досліджуваних об’єктів і явищ. Наявність точних і 

своєчасних офіційних статистичних даних про причини та умови вчинення 

адміністративних правопорушень забезпечить прийняття, на підставі цих 

даних спеціально уповноваженими органами необхідних рішень стосовно 

запобігання та протидії вчиненню правопорушень. 
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3. Упровадження системи управління якістю щодо статистичної 

інформації про адміністративні правопорушення в органах державної 

статистики потребує: 

1) розроблення методології оцінювання якості статистичної інформації 

про адміністративні правопорушення;  

2) розроблення й упровадження єдиної інформаційної системи 

статистичної інформації про адміністративні правопорушення; 

3) налагодження постійного контакту з зовнішніми користувачами 

статистичної інформації про адміністративні правопорушення. У такий спосіб 

можна домогтися підвищення довіри користувачів до цієї інформації, 

розуміння проблем, з якими стикаються статистики при виробленні 

статистичної інформації про адміністративні правопорушення. Основним 

наслідком упровадження вищезазначеного стосовно якості інформації є 

покращення її релевантності; 

4) налагодження співпраці з внутрішніми користувачами статистичної 

інформації про адміністративні правопорушення, що приведе до підвищення 

її релевантності, узгодженості, порівнянності та точності; 

5) налагодження співпраці з респондентами статистичної інформації про 

адміністративні правопорушення, що сприяло б зростанню точності 

результатів, зниженню кількості невідповідей, підвищенню довіри до 

статистики, її популяризації у суспільстві. 

Основні результати розділу опубліковано автором у наукових працях 

[101; 125; 230 – 231]. 
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РОЗДІЛ 2 

МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ СТАТИСТИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ 

ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ 

 

2.1 Оцінювання якості інформації про адміністративні 

правопорушення 

 

Процес формування якісної інформації потребує чіткого планування 

першого етапу статистичного дослідження, яким є статистичне 

спостереження. Завдання статистичного спостереження – зареєструвати 

окремі факти щодо об’єктів досліджуваної сукупності, зокрема про 

адміністративні правопорушення та їхні ознаки (кваліфікація 

адміністративного правопорушення, місце та час його вчинення, завданий 

збиток тощо) [95].  

П. Алєксєєв виділяв два рівні визначення якості: 

• феноменологічний: якість – це система найважливіших, необхідних 

властивостей предмета. Відбір властивостей, що співвідносяться з якістю 

предмета, є разом з тим і рухом пізнання від зовнішньої сторони предмета до 

його сутності. У найважливіших і необхідних властивостях уже наявні його 

сутнісні моменти. Повний перехід на сутнісний рівень предмета означає 

виявлення його структури, основного закону зв’язку між його елементами; 

• сутнісний: якість – це цілісність, тотожна внутрішній визначеності 

(основному закону об’єкта). 

Дослідження наукових джерел, присвячених питанням якості, дозволяє 

виділити такі об’єкти якості: матеріальна продукція, процеси, середовища, 

живі істоти (люди), інформація, життя та ін. [13]. Залежно від об’єкта 

дослідження розрізняють такі аспекти якості: філософський, економічний, 

соціальний, технічний, управлінський, особистісний тощо. 

Також необхідно відмітити, що соціально-економічний аспект категорії 

«якість» визначається характером ставлення членів соціальних груп і 
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суспільства в цілому до результатів своєї праці та ступенем задоволення їхніх 

потреб [88]. В економіці й управлінні термін «якість» пов’язаний, насамперед, 

із виробництвом і споживанням продукції та послуг, тому об’єктом 

дослідження та управління є їхня якість. Технічний аспект якості 

характеризується сукупністю властивостей продукції, функціональністю 

окремих її властивостей, їх інтенсивністю порівняно з аналогічними 

властивостями у конкурентної продукції, призначеної для задоволення однієї 

і тієї самої потреби. 

Визначення якості, яке склалося наприкінці ХХ ст. – на початку ХХІ ст., 

містять стандарти Міжнародної організації зі стандартизації (далі − ISO). 

Стандарт ISO 9000:2005 «Системи управління якістю. Основні положення та 

словник термінів» визначає якість продукту (що для статистики є синонімом 

якості статистичної інформації) як ступінь, до якого сукупність його 

характеристик задовольняє вимоги [88]. 

Отже, якість є як об’єктивною, так і суб’єктивною категорією: з одного 

боку вона визначається як сукупність характеристик об’єкта, наданих 

продукції виробником незалежно від споживачів, а з іншого – розглядається 

відносно вимог споживачів, які можуть бути різними. Підхід до визначення 

якості статистичної інформації, орієнтованої на користувача, передбачає, що 

саме останні окреслюють вимоги до якості статистичної продукції. Важливо 

зазначити, що визначення якості стосується як статистичної інформації, так і 

процесів її виробництва. 

Як визначає А. Єріна якість розкривається через такі поняття, як 

властивість, структурність, динамічність, системність, межа, цілісність, 

визначеність, упорядкованість, стійкість, кількість, специфічність, цінність, 

тобто якість має усі ознаки системи [89]. Це означає, що до якості – як до її 

оцінювання й аналізу, так і до управління нею – можна застосовувати 

системний підхід. Якість статистичної інформації визначається як сукупність 

властивостей і характеристик вихідних статистичних даних та/або) послуг, що 

дає можливість задовольняти наявні або передбачувані потреби споживачів. 
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Якість даних статистичного спостереження, від якої залежать результати 

подальшого дослідження, має відповідати певним вимогам. 

У Європейській статистичній системі (далі – ЄСС) якість оцінюється 

через такі виміри: релевантність, точність, своєчасність та пунктуальність, 

узгодженість і порівнянність, доступність та ясність [98].  

Релевантність показує ступінь задоволення поточних та потенційних 

потреб користувачів у статистичній інформації, а точність – ступінь 

наближеності розрахунку чи оцінок до точного або дійсного значення. 

Достовірність – поняття, що характеризує знання того, наскільки твердо 

встановленим є факт (подія), унеможливлюючи сумніви як форму 

усвідомлення істини людиною. Під знанням розуміється виключно достовірне 

знання, тобто таке, для якого є підстави стверджувати про його істинність у 

головному, основному. Вірогідність – це відповідність реальному стану, що 

об’єднує дві підкатегорії: адекватність та точність.  

Щодо терміну «надійність», то тут перш за все необхідно зауважити, що 

використовується переважно у техніці та визначає властивість об’єкта 

зберігати у часі, в установлених межах усі параметри, які характеризують його 

здатність виконувати необхідні функції у заданих режимах та умовах 

застосування, технічного обслуговування, зберігання та трансформації [88].  

Як зазначає О. Гончар. термін «надійність» у статистичному контексті 

можна вживати у такому сенсі: інформація вважається надійною тоді, коли на 

її основі можна приймати обґрунтовані рішення [82]. Як і у контексті техніки, 

надійність статистичної інформації є комплексним поняттям, яке, зокрема, 

охоплює точність. 

Своєчасність характеризує інтервал часу між моментом (періодом), в 

якому відбувалось явище або процес, статистична інформація щодо яких 

збирається, та датою готовності цієї інформації. Своєчасність пов’язана з 

такими властивостями інформації, як свіжість та корисність. Інформація має 

дійти до користувача перш ніж застаріє, інакше вона втрачає корисність. 

Доступність характеризує те, наскільки легко користувачі можуть отримати 
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інформацію. З переходом до ринкових умов господарювання вирішення 

питання доступності даних стає особливо складним.  

Статистичною комісією ООН, Статистичним бюро Європейського 

Союзу (далі – Євростатом) розроблені документи, що регламентують вимоги 

до якості статистичних даних і методи її забезпечення, містять рекомендації 

щодо програм та змісту звітної документації стосовно якості даних для 

користувачів і фахівців зі статистики тощо. На цій основі розробляють 

відповідні документи і в національних статистичних службах [99]. 

З метою забезпечення постійного підвищення якості статистичної 

інформації, визначення перспективних завдань і стратегічних напрямів 

розвитку державної статистики в рамках статті 15 Закону України «Про 

державну статистику» уповноваженими державними органами розроблена 

довгострокова програма розвитку державної статистики, якою передбачається 

створення системи підготовки та публікації звітів про якість даних ДСС [38; 

100; 101]. Однак через відсутність спеціальної нормативно-правової бази, 

зокрема нормативно-правового акта, який би визначав організаційно-правові 

засади, порядок формування і наповнення системи підготовки та публікації 

звітів про якість даних державних статистичних спостережень, така система 

поки що не створена.  

Звіти з якості орієнтовані як на користувачів, так і на виробників 

статистичної інформації, задовольняючи їх потреби в інформації щодо якості 

даних і процесів певних ДСС. У звітах міститься інформація про складові 

елементи якості державного статистичного спостереження, а сам звіт є 

елементом системи підготовки та публікації звітів про якість даних ДСС. Звіт 

з якості складається для кожного ДСС один раз і оновлюється в разі змін 

ключових метаданих (методології спостереження, процедур, процесів 

статистичного виробництва, класифікацій, основних статистичних показників 

тощо). Однак до 2017 року окремий звіт з якості даних державного 

статистичного спостереження за адміністративними правопорушеннями не 

складався.  
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На нашу думку, інформація про якість даних ДСС за адміністративними 

правопорушеннями повинна міститись у відповідному звіті, що має бути 

складовою загальної системи підготовки та публікації звітів про якість даних 

державних статистичних спостережень. У цьому звіті мають міститися 

відомості щодо якості даних, зважаючи на чинники/фактори, які на них 

впливають (рис. 2.1, розроблено автором за даними [38; 100; 101]). 

 

Рис. 2.1. Відомості щодо якості даних державного статистичного 

спостереження про адміністративні правопорушення 

Відомості 
щодо 
якості

Відповідність статистичних 
даних про адміністративні 

правопорушення характеризує 
ступінь відповідності 

потребам користувачів 
інформації щодо додержання 

вимог адміністративного 
законодавства в Україні у 

виданнях Державної служби 
статистики України, зокрема 
у бюлетені «Адміністративні 
правопорушення в Україні»
та аналогічних статистичних 
публікаціях територіальних 

органів державної статистики

Точність і достовірність 
статистичних даних про 

адміністративні правопорушення –
маються на увазі відомості щодо 
оцінки та перевірки первинних 
статистичних даних, проміжних 

результатів і вихідних статистичних 
даних про адміністративні 

правопорушення на їх відповідность 
реальним значенням. У звіті має 

міститися також інформація щодо 
помилок, пов’язаних та не пов’язаних 
із вибіркою, їх аналізу відповідно до 

компонентів якості ЄСС з метою 
покращення статистичних методів і 

процедур

Послідовність та зіставність, 
необхідним елементом яких є 

узгодження статистичних даних та їх 
зіставність у часі, за регіонами і 

країнами, а також статистичних даних, 
отриманих із різних джерел. Інформація 
про джерела даних має бути оцінена на 

підставі загальних стандартів щодо 
охоплення, визначень, одиниць 

вимірювання і класифікацій, 
міжнародної зіставності даних про 
адміністративні правопорушення 
відповідно до міжнародних норм і 

стандартів

Доступність та 
зрозумілість, а також опис 

доступу до статистичні даних 
про адміністративні 

правопорушення в Україні та 
форми їх поширення серед 
користувачів (стосується 
також інформації щодо 

використання мікроданих для 
наукових цілей, доступу до 

них, методології 
статистичних розрахунків і 

якості статистичної 
інформації про 
адміністративні 

правопорушення відповідно 
до критеріїв якості ЄСС)

Своєчасність та пунктуальність відповідно до 
періодичності поширення статистичних даних про 
адміністративні правопорушення в Україні, де має 
відображатися інформація про терміни поширення 

статистичної інформації відповідно з міжнародними 
стандартами і вимогами, про можливі відхилення від 
графіка поширення статистичної інформації та щодо 

попередніх зведених даних, їх корисності для 
користувачів
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Окремим розділом звіту з якості має бути оцінка потреб та очікувань 

користувачів, визначення корисності наявної статистичної інформації для 

задоволення їх поточних та майбутніх пріоритетних потреб. Така оцінка має 

бути узгоджена з ефективністю витрат та навантаженням на респондентів, 

конфіденційністю, прозорістю та захистом даних про адміністративні 

правопорушення в Україні. 

Зазначимо також, що якість статистичної інформації про адміністративні 

правопорушення значною мірою залежить від того, на якому рівні вона 

збирається – централізованому (загальнодержавному) або децентралізованому 

(відомчому чи окремих економічних структур) [82]. Звичайно, централізована 

система збирання має більше можливостей для забезпечення якості 

статистичних обстежень: кваліфіковані кадри, науково обґрунтовану 

методологію, технічне забезпечення тощо. До переваг децентралізованої 

системи можна віднести її оперативність завдяки меншому розриву в часі між 

збиранням даних і використанням готової інформації. Проблемою 

децентралізованої системи є наукова обґрунтованість методів статистичного 

спостереження та їх практичного застосування. При розробленні статистичної 

інформації про адміністративні правопорушення з використанням 

адміністративних джерел статистичні органи проводять значну роботу з їх 

перетворення, узгодження тощо.  

Виокремимо чинники/фактори, що впливають на якість інформації про 

адміністративні правопорушення (рис. 2.2, розроблено автором за даними 

[232]). Серед них: 

• національні – це певні національні особливості виробництва 

статистичної інформації та вимог, що висуваються до неї; 

• політичні – фактори впливу на якість інформації політики країни, яка 

визначає структуру економіки і, відповідно, підходи до якості; 

• технічні – якість інформації залежить від технічного рівня її 

виробництва; 
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• економічні – якість інформації тісно пов’язана із її споживчою вартістю 

(витрати на якість впливають на її споживча вартість); 

• соціальні – фактори впливу соціального середовища [82; 229]. 

 

Рис. 2.2. Чинники/фактори якості інформації про адміністративні 

правопорушення 

 

Водночас навіть зміни в законодавстві та запровадження нової звітної 

форми не дозволяють повною мірою відобразити ситуацію з якістю інформації 

про адміністративні правопорушення, оскільки інформація про значну їх 

кількість відсутня. Такий стан речей унеможливлює достовірність якісного 

аналізу інформації про адміністративні правопорушення, а отже, ускладнює 

систему запобігання вчиненню нових адміністративних правопорушень в 

суспільстві.  

Отже, категорія «якість інформації про адміністративні правопорушення» 

є багатоаспектною і визначається як система вимірів якості інформації про 

Чинники/ 
фактори 
якості

Національні

Технічні 

Соціальні Політичні 

Економічні 
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адміністративні проступки, кожен з яких відображає окремий аспект 

життєдіяльності суспільства та держави. Базуючись на наявних в Україні 

статистичних даних про адміністративні правопорушення та проведений нами 

розгляд джерел таких даних, слід зробити висновок про необхідність 

упровадження додаткових статистичних форм для збирання інформації про 

адміністративні правопорушення в розрізі галузей, зокрема на транспорті, в 

митній сфері, щодо корупційних правопорушень. 

При цьому головною метою виробників адміністративної статистики є не 

просто нарощування обсягів статистичної інформації про адміністративні 

правопорушення, а збільшення обсягів інформації високої якості [230; 231], у 

тому числі інформації про адміністративні правопорушення.  

 

2.2 Формування інформації про якість процесів виробництва 

статистичної інформації про адміністративні правопорушення за 

результатами моніторингу 

 

Слово «моніторинг» походить від англійського «monitoring» – контроль, 

від латинського monitor – той, хто попереджає, застерігає, радник, 

консультант). Моніторинг − регулярне спостереження за станом природних, 

технічних і соціальних процесів з метою їх оцінки, контролю та 

прогнозування, що здійснюється за допомогою електронних та інших 

технічних засобів з наземних, морських і космічних станцій. Розрізняють 

глобальний, регіональний і локальний рівні моніторингу. Найпоширеніші 

системи моніторингу: за станом навколишнього природного середовища, 

громадської думки з певних питань, злочинності [218]. Що, стосується 

статистичного моніторингу, то він є автоматизованою інформаційно-

аналітичною системою на основі використання електронно-обчислювальної 

техніки, мереж комунікацій, відповідного програмного забезпечення та даних 

системи Internet. 

Принципова схема статистичного моніторингу містить: 
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– бази статистичної інформації; 

– засоби зв’язку; 

– інформаційно-аналітичні організації та установи; 

– користувачів статистичної інформації [219]. 

Незважаючи на те, що моніторинг використовується в різних галузях 

життя та діяльності суспільства, в сучасній українській правовій статистиці 

наразі недостатньо розроблені підходи до виявлення критеріїв якості 

статистичної інформації про адміністративні правопорушення шляхом 

проведення моніторингу, а також побудови механізмів моніторингу та 

процесів її статистичного виробництва. Зокрема, потребують опрацювання 

наукові підходи використання моніторингу як інструменту вивчення стану 

якості статистичної інформації про адміністративні правопорушення; також 

необхідним є визначення заходів з організації, підготовки та проведення 

моніторингу, розгляд основних функцій моніторингу; формування  

інформаційно-технічного та нормативно-правового забезпечення реалізації 

моніторингу. 

Отже, основним засобом отримання інформації щодо якості 

статистичної інформації про адміністративні правопорушення має стати 

моніторинг, який уможливлює оцінювання ефективності процесу 

статистичного виробництва такої інформації та визначення подальших заходів 

щодо підвищення її якості. 

Порядок проведення моніторингу регулюється відповідними 

правилами. Інформація, отримана за допомогою моніторингу, кладеться в 

основу рішень, що приймаються державними органами, політичними 

партіями, громадськими організаціями тощо [218].  

Моніторинг призначений допомогти виявити основні проблеми, що 

впливають на якість статистичної інформації, зокрема оцінити ступінь і 

характер їх впливу на систему управління якістю статистичної інформації про 

адміністративні правопорушення.  
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Моніторинг розглядається як метод здійснення управління якістю 

процесів вироблення статистичної інформації. У контексті дослідження,  

зокрема, як система збирання, оброблення, зберігання і розповсюдження 

відомостей про стан якості статистичної інформації про адміністративні 

правопорушення, що надає можливість її оцінювання з погляду використання 

для розроблення управлінських рішень стосовно підвищення ефективності 

функціонування правоохоронної галузі. Для забезпечення якості статистичної 

інформації про адміністративні правопорушення необхідним є, у першу чергу, 

визначення потреб користувачів у відповідній інформації. Це потребує 

забезпечення постійного зворотного зв’язку виробників і користувачів 

статистичної інформації (респондентів ДСС, органів, що здійснюють 

діяльність, пов’язану зі збиранням та використанням адміністративних даних). 

Застосування моніторингу дозволяє посилити взаємодію та забезпечити 

розвиток співпраці між ними, забезпечити баланс між  рівнем задоволення 

інформаційних потреб користувачів статистичної інформації, що передбачає 

застосування у ході поширення такої інформації новітніх інформаційних 

технологій, та рівнем оптимізації процесу статистичного виробництва шляхом 

раціоналізації вибору джерел для складання статистичної інформації з 

наданням переваги адміністративним даним, організації взаємообміну даними 

між державними органами замість дублювання інформаційних потоків, 

упровадження вибіркових методів статистичних опитувань замість суцільних 

спостережень тощо. 

Виробництво статистичної інформації в цілому та про адміністративні 

правопорушення зокрема повинно бути реорганізовано із застосуванням 

процесного підходу для впровадження інтегрованої системи статистичної 

інформації, керованої метаданими. Статистична методологія та процедури, що 

використовуються під час проведення державних статистичних спостережень, 

мають бути приведені у відповідність до Компендіуму статистичних вимог 

Євростату [156]. Це пов’язано з тим, що дані, отримані за результатами ДСС, 

підлягатимуть оцінюванню за критеріями якості ЄСС. Для цього моніторинг 
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процесів виробництва статистичної інформації про адміністративні 

правопорушення має забезпечити: 

– визначення умов, у яких відбуваються процеси виробництва 

статистичної інформації про адміністративні правопорушення; 

– отримання інформації про стан методичної, методологічної та звітно-

статистичної документації ДСС про адміністративні правопорушення, її 

відповідності національним і міжнародним нормам та стандартам, 

регламентам Європейського Союзу (далі – ЄС), дотримання національною 

статистичною системою вимог щодо розроблення та впровадження звітно-

статистичної документації та вибору джерела отримання даних; 

– встановлення рівня урахування потреб респондентів і користувачів 

статистичної інформації про адміністративні правопорушення щодо 

результатів та організації проведення відповідного ДСС; 

– збирання інформації щодо впливу моніторингу процесів 

статистичного виробництва на якість статистичної інформації про 

адміністративні правопорушення. 

Зважаючи на вищезазначене, моніторинг/оцінювання, що проводиться 

радою зі статистики (далі − суб’єкт моніторингу) має передбачати (рис. 2.3, 

розроблено автором за даними [155]). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.3. Основні етапи проведення моніторингу якості процесів 

виробництва статистичної інформації про адміністративні правопорушення 

1. Визначення мети та завдань 

2. Підготовчі роботи з проведення моніторингу 

3. Збирання пропозицій з удосконалення процесів виробництва 

статистичної інформації про адміністративні правопорушення  

4. Збирання інформації 

5. Системний аналіз інформації 

6. Формування результатів моніторингу 

7. Надання рекомендацій та пропозицій 

8. Перевірка виконаних рішень 
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Робота на окремих етапах полягає в такому: 

1. Визначення мети та завдання передбачає вдосконалення процесів 

виробництва статистичної інформації про адміністративні правопорушення та 

організації проведення ДСС за адміністративними правопорушеннями, 

підвищення якості отримуваної інформації, оптимізація звітності та ефективне 

використання ресурсів, зменшення звітного навантаження на респондентів. 

2. Підготовчі роботи з проведення моніторингу здійснюються у терміни, 

передбачені планом роботи суб’єкта моніторингу статистичної діяльності. Для 

забезпечення своєчасного та якісного виконання робіт, пов’язаних із 

проведенням моніторингу, суб’єкт моніторингу готує рішення про його 

здійснення. Цим рішенням ухвалюється графік розгляду звіту органів 

статистики у ході проведення моніторингу, сформований з урахуванням 

пропозицій органів державної статистики.  

3. Збирання пропозицій з удосконалення процесів виробництва 

статистичної інформації про адміністративні правопорушення та ДСС. 

Уповноважена посадова особа Держстату, визначена відповідальною у 

сприянні проведення моніторингу в органах статистики, надає для заповнення 

відповідним самостійним структурним підрозділам органів державної 

статистики спеціальний запитальник/анкету, підготовлений суб’єктом 

моніторингу.  

4. Збирання інформації. Посадова особа, відповідальна у сприянні 

проведення моніторингу в органах статистики, надсилає суб’єкту моніторингу 

заповнений запитальник/анкету та документи, отримані від керівників 

самостійних структурних підрозділів органів державної статистики, які 

підтверджують об’єктивність інформації, наведеної у запитальнику/анкеті. 

За потреби самостійні структурні підрозділи органів державної 

статистики після заповнення запитальника/анкети можуть надавати зазначеній 

посадовій особі перелік питань, що потребують безпосереднього обговорення 

в робочому порядку групою осіб (органів державної статистики та суб′єкта 
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моніторингу). Тобто збирання інформації передбачає систематизацію й 

оброблення інформації для її подальшого аналізу та оцінки. 

5. Системний аналіз інформації. На цьому етапі здійснюється аналіз 

інформації, наведеної у запитальнику/анкеті та в документах. За необхідності 

в разі виникнення неточностей під час аналізу, проведеного суб’єктом 

моніторингу, може організовуватись спільне засідання робочої групи. 

Організацію проведення засідань робочої групи забезпечує відповідальний за 

моніторинг.   

6. Формування результатів моніторингу. Підготовка звіту з 

позитивними/негативними висновками щодо забезпечення якості процесів 

статистичного виробництва інформації про адміністративні правопорушення. 

Також обговорюються пропозиції та консультації з наявних проблем, 

включаючи дотримання статистичною системою європейських норм і 

стандартів, створення необхідних умов у рамках норм чинного законодавства 

України, необхідних для приведення діяльності органів національної 

статистики у повну відповідність до загальноприйнятих принципів світової та 

європейської статистичної практики. 

7. За результатами аналізу й оцінки інформації, отриманої у процесі 

моніторингу, уповноважена особа може приймати відповідні рішення та 

надавати рекомендації з метою забезпечення підвищення якості статистичної 

інформації про адміністративні правопорушення. 

8. Перевірка виконання рішень. Надання суб′єкту моніторингу звіту 

щодо виконання наданих рекомендації з метою забезпечення підвищення 

якості відповідної інформації. 

Оскільки організація процесів статистичного виробництва є достатньо 

відпрацьованою, одним із основних завдань моніторингу є відстеження 

порушень під час виконання процедур процесів та підпроцесів статистичного 

виробництва, а також ризиків, що можуть виникати. Моніторинг має 

своєчасно ідентифікувати виникнення ризиків та сприяти мінімізації їх 

наслідків. 
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2.3 Система індикаторів та критеріїв оцінювання якості інформації 

про адміністративні правопорушення 

 

Оцінювання якості статистичної інформації вимагає наявності 

компетентних фахівців, витрат часу та можливості доступу до відомостей 

щодо якості компонентів, які входять до її складу. Водночас більшість 

користувачів має лише загальне уявлення про якість статистичної інформації 

про адміністративні правопорушення. Передусім це пов’язано з нечітким 

уявленням про  саме поняття «якість статистичної інформації про 

адміністративні правопорушення», що має негативні практичні наслідки як 

для споживачів інформації, так і для суспільства в цілому. Зокрема, це заважає 

розробці адекватних методів та способів запобігання адміністративним 

правопорушенням.  

У розвинених національних системах статистичних спостережень для 

вимірювання якості статистичної інформації про адміністративні 

правопорушення зазвичай використовують індикатори. Під індикаторами 

якості розуміють показники, які характеризують ті чи інші аспекти якості, а 

під характеристиками якості – описи якісного характеру, які характеризують 

неформалізовані аспекти якості [118, с. 57−58]. Загалом індикатор якості – це 

кількісне відображення однієї чи декількох властивостей об’єкта за певних 

умов його створення та експлуатації. Показник якості – це кількісна 

характеристика властивості об’єкта, яка є складовою його якості та 

розглядається щодо певних умов життєвого циклу об’єкта [128, с. 75]. 

Очевидно, що показники якості статистичної інформації відрізняються для 

різних об’єктів, зокрема сфер вчинення адміністративного правопорушення. 

За кількістю охарактеризованих властивостей розрізняють два типи 

показників якості [119; 120]:  

− одиничний – це такий показник, що характеризує лише одну 

властивість об’єкта;  
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− комплексний – показник якості об’єкта, який стосується декількох 

його властивостей. Він дозволяє в цілому охарактеризувати якість об’єкта або 

групу його властивостей. Комплексний показник поділяється на:  

а) інтегральний, сутність якого полягає у відображенні відношення 

сумарного корисного ефекту від використання об’єкта за призначенням до 

витрат на створення і використання цього об’єкта; 

б) узагальнюючий який відображає сукупність властивостей об’єкта, 

стосовно якої прийнято рішення оцінювати його властивість у цілому. 

Складовими якості статистичної інформації про адміністративні 

правопорушення є достовірність, оперативність, доступність для подальшого 

аналізу та використання [111]. Належну якість інформації у сучасних умовах 

можна забезпечити лише за допомогою автоматизованих технологій, які 

базуються на персоніфікованих даних про правопорушника, сферу вчинення 

адміністративного правопорушення та деталі адміністративного стягнення, 

оскільки саме ці технології значно розширюють можливості збирання, 

обробки, перевірки та використання інформації та дозволяють згодом перейти 

до принципово нових індикаторів, які охоплюють не окрему ланку, а 

дозволяють реагувати на всю інформацію про адміністративні 

правопорушення та комплексно аналізувати її на всіх етапах її надання, а саме: 

профілактики, запобігання, вчинення, накладення стягнень, виконання рішень 

про адміністративні стягнення.  

Наразі в Україні діють три державні стандарти стосовно Системи 

управління якістю (далі – СУЯ), гармонізовані з міжнародними стандартами 

ISO. Найбільш відомим з трьох стандартів, сертифікат якого організації 

намагаються отримати в першу чергу, є ISO 9001. Він містить вимоги щодо 

системи управління якістю, відповідальності адміністрації, управління 

ресурсами, реалізації продукції, вимірювання, аналізу і вдосконалення [119]. 

Документація СУЯ в органах державної статистики України включає 

документи, що стосуються як суто якості, так і загальних питань управління 
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організацією, пов’язаних з якістю. Основними документами, що стосуються 

якості, розробленими у статистичній службі України, є: 

− настанова з якості, розроблена відповідно до вимог стандарту ДСТУ 

ISO 9001 – 2015, яка є основним документом СУЯ в органах державної 

статистики України; 

− інструкція «Управління документами та записами СУЯ», яка визначає 

сукупність документації СУЯ, встановлює правила документування 

управлінської діяльності та регламентує порядок роботи з документами із 

моменту їх створення до знищення, від надходження до відправлення або 

передачі до архіву статистичної служби. Інструкцію розроблено з метою 

визначення робочих правил щодо обігу документації для ефективного 

здійснення процесів та управління ними [82].  

Забезпечення якості – це концептуальні принципи СУЯ, тоді як 

гарантування якості містить процедури, виконання яких дозволяє 

підтримувати її необхідний рівень. Забезпечення високої якості статистичної 

інформації є можливим лише за ефективного управління системою. 

Управління повинно мати комплексний характер і охоплювати аналіз, 

планування, контроль, структуру управління тощо на усіх рівнях системи. 

Упровадження системи управління якістю статистичної інформації про 

адміністративні правопорушення в органах державної статистики можливе за 

умов [129]:  

1) розроблення методології оцінювання якості статистичної інформації 

про адміністративні правопорушення: зі створенням документів 

методологічного характеру, які стосуються різних аспектів якості такої 

інформації. У рамках розроблення системи статистичних словників має бути 

підготовлений спеціалізований словник з якості. Загалом словники мають 

бути загальнодоступними, у різних форматах та на різних носіях, зокрема 

паперових, електронних; 
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2) упровадження єдиної інформаційної системи статистичної інформації 

про адміністративні правопорушення. Це може значно вплинути на якість 

такої інформації, зокрема на її узгодженість порівнянність і особливо на 

своєчасність; 

3) удосконалення нормативно-правового забезпечення статистичної 

інформації про адміністративні правопорушення; 

4) налагодження постійного контакту з зовнішніми користувачами 

статистичної інформації про адміністративні правопорушення. Цей аспект є 

найважливішим, оскільки дізнатись, хто є користувачами зазначеної 

інформації і які вони мають потреби та вимоги щодо неї, можна лише завдяки 

організації постійного контакту та обговоренню цих питань. Також у такий 

спосіб можна домогтися підвищення довіри користувачів до статистичної 

інформації про адміністративні правопорушення, розуміння проблем, з якими 

стикаються статистики при її виробленні. Основним наслідком упровадження 

цього механізму забезпечення якості інформації є покращення її 

релевантності; 

5) налагодження співпраці з внутрішніми користувачами статистичної 

інформації про адміністративні правопорушення. З одного боку, як і в 

попередньому випадку, необхідно побудувати тісні стосунки між 

підрозділами статистичної служби, одні з яких виробляють продукцію для 

інших, оскільки це дає можливість першим дізнатися про потреби других та 

достатньою мірою їх задовольнити; з іншого боку, це підвищує і якість 

інформації, яка передається, і тієї, що виробляється на її основі. Найбільш 

ефективним може виявитися виконання спільних проектів, коли усі учасники 

зацікавлені в якості кінцевого результату. З погляду якості інформації про 

адміністративні правопорушення це приведе до підвищення її релевантності, 

узгодженості, порівнянності та точності; 

6) налагодження співпраці з респондентами статистичної інформації про 

адміністративні правопорушення, що сприяло б підвищенню точності 
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результатів, зниженню кількості невідповідей, підвищенню довіри до 

статистики, її популяризації у суспільстві; 

7) організація неперервної роботи щодо забезпечення якості статистичної 

інформації про адміністративні правопорушення. Для цього слід створити 

колективи фахівців з якості, визначити відповідальних за різні аспекти 

покращення якості, котрі мають регулярно звітувати про результати роботи. 

Правильне проведення цих заходів сприятиме покращенню усіх аспектів 

якості [118, с. 57–58]. 

Вимірюваність якості статистичної інформації про адміністративні 

правопорушення передбачає наявність показників, які можна виміряти, або 

непрямих показників, що характеризують якість опосередковано, а також 

еталону порівняння. Зокрема під час порівняльного оцінюванні якості можуть 

бути використані:  

− базові показники якості об’єкта, прийняті за еталон (можуть бути як 

одиничними, так і комплексними);  

− відносні показники якості об’єкта, тобто відношення його 

абсолютного показника якості до базового показника, виражене зазвичай у 

відсотках [128, с. 75]. 

Офіційну статистичну інформацію про адміністративні правопорушення 

використовує велика кількість різноманітних користувачів з різними 

потребами та вимогами. Задовольнити одночасно потреби усіх користувачів 

щодо якості такої інформації неможливо. Можна запропонувати такі підходи 

до вирішення цього питання:  

1) упровадження мінімального стандарту щодо якості інформації про 

адміністративні правопорушення та встановлення пріоритетності різних груп 

користувачів такої інформації; 

2) проведення обстеження задоволеності користувачів статистичної 

інформації, яке дозволяє визначити потреби користувачів у ній та вимоги до 

неї. Під потребами користувачів статистичної інформації про адміністративні 

правопорушення розуміють перелік необхідних даних, їх періодичність 
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надання, рівні та розрізи, деталізацію, а під вимогами – бажаний для 

користувачів рівень точності, своєчасності, умови та формати 

розповсюдження, метадані, необхідні для інтерпретації результатів, зв’язки з 

іншими даними тощо. Відповідно до положень ISO 9000:2005, IDT 

задоволеність замовника необхідно розглядати як сприйняття замовником 

ступеня виконання його вимог [88]. На практиці замість терміну «замовник» 

зазвичай використовується термін «користувач», оскільки статистична 

інформація має відкритий характер, а тому її потенційним користувачем може 

бути будь-який член суспільства. Обстеження користувачів статистичної 

інформації про адміністративні правопорушення як самостійний засіб 

вимірювання якості статистичної інформації можуть бути ефективними лише 

тоді, коли фахівці, які їх проводять, матимуть високий рівень відповідної 

компетенції, а користувачі будуть у змозі оцінити якість такої статистичної 

інформації, що можливо лише в умовах статистично розвиненого суспільства;  

3) забезпечення об’єктивності внутрішнього оцінювання якості 

статистичної інформації про адміністративні правопорушення, що є складним 

у реалізації. Результативність застосування цього підходу передусім залежить 

від адекватності обраних критеріїв, які мають відображати визначальні 

фактори задоволеності користувачів статистичної інформації; 

4) бенчмаркінг у офіційній статистиці, який полягає у порівнянні 

застосованих статистичною службою методології та організації виробництва 

інформації з відповідними параметрами діяльності статистичної служби іншої 

країни, яка має хорошу репутацію з позиції забезпечення високого рівня 

якості, та використання найбільш ефективних методів, що використовуються 

останньою. Впровадження цього підходу є ефективним лише за умови суттєвої 

подібності об’єктів порівняння. 

На нашу думку, в офіційній статистиці України оцінювання якості 

статистичної інформації у цілому та статистичної інформації про 

адміністративні правопорушення зокрема повинно базуватися на комбінації 
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чотирьох зазначених підходів, оскільки жоден з них окремо не дає повної та 

достовірної оцінки якості [88]. 

Отже, можна вважати, що індикатор якості статистичної інформації про 

адміністративні правопорушення – це статистичний показник, щодо якого 

існують докази чи консенсус щодо його безпосереднього впливу на якість 

статистичної інформації про адміністративні правопорушення. Кінцевими 

користувачами такої інформації є:  

− управлінці галузі;  

− державні органи, їх посадові та службові особи, які відповідно до 

своїх повноважень та компетенції приймають рішення про 

накладення адміністративних стягнень за адміністративні 

правопорушення;  

− інші суб’єкти адміністративних правовідносин та правопорушень. 

Зважаючи на вищевикладене, не менш важливе значення має якість 

процесу статистичного виробництва інформації. Складові Національної 

моделі статистичного виробництва інформації про адміністративні 

правопорушення підготовлені з урахуванням Типової моделі виробництва 

статистичної інформації (Generic Statistical Business Process Model, GSBPM) та 

складаються з восьми процесів (рис. 2.4, розроблено автором з урахуванням 

GSBPM [159]), кожен із яких поділяється на певну кількість підпроцесів. При 

цьому кожен процес (підпроцес) виробництва статистичних продуктів, а 

також виробництво статистичної інформації про адміністративні 

правопорушення у цілому потребує оцінки якості. Для цього вважаємо за 

доцільне використовувати запропоновані окремі, притаманні саме для 

адміністративних правопорушень індикатори якості GSBPM. Останні були 

розроблені на основі діючих індикаторів якості GSBPM, підготовлених 

Комітетом зі стандартів та стандартизації Групи високого рівня з модернізації 

офіційної статистики [159]. 
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Рис. 2.4. Складові Національної моделі статистичного виробництва інформації 

про адміністративні правопорушення 
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Згідно з Національною моделлю статистичного виробництва інформації 

про адміністративні правопорушення, виділяють такі процеси та підпроцеси 

статистичного виробництва, за кожним із яких запропоновано низку критеріїв 

якості та індикаторів до них, що, на думку здобувача, є найбільш ефективними 

для оцінки якості. 

1. Визначення потреб процесу виробництва статистичної інформації про 

адміністративні правопорушення. Ключовий процес що розпочинає процес 

виробництва статистичної інформації про адміністративні правопорушення 

або його удосконалення. На цьому етапі визначається, чи існує наразі 

незадоволена потреба користувачів (зовнішніх та/або внутрішніх) у певній 

статистичній інформації та чи можуть органи державної статистики 

задовольнити цю потребу.  

1.1. Виявлення потреб. Перший підпроцес, в якому проводиться 

попереднє дослідження та визначення статистичної інформації, що може 

зацікавити користувачів, з метою подальшого поглибленого дослідження 

потреб за ідентифікованими напрямами. 

З огляду на вищезазначене, найбільш важливим критерієм для цього 

підпроцесу є визначення актуальності інформації, що буде збиратися й 

оприлюднюватися. Індикаторами якісного виконання цього критерію, на нашу 

думку, є те, якою мірою зацікавлені особи виявлені й залучені до дискусії 

щодо статистичних потреб, тобто чи усі групи користувачів охоплені, та якою 

мірою було зібрано додаткову документацію, необхідну для визначення 

потреб. 

1.2. Проведення консультацій та підтвердження потреб. Етап, на якому 

проводяться консультації з усіма зацікавленими сторонами з метою 

детального підтвердження потреб користувачів у статистичній інформації для 

уникнення збирання надлишкових показників. Цей підпроцес передбачає 

більш точне й обґрунтоване визначення рівня актуальності інформації, що 

планується до збирання. Для оцінки ступеня відповідності цьому критерію 
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необхідно визначити, якою мірою зацікавлені сторони підтвердили детальні 

статистичні потреби та як це було задокументовано. 

1.3. Визначення цілей формування вихідної статистичної інформації. 

Підпроцес, у якому відбувається ідентифікація статистичної інформації, 

необхідної для задоволення підтверджених у попередньому підпроцесі потреб 

користувачів. Для оцінки якості виконання цього підпроцесу 

використовуються такі критерії: 

• статистична конфіденційність і безпека. Визначається, якою мірою 

було розглянуто правові обмеження щодо статистичних даних, чи всі 

обмеження щодо забезпечення конфіденційності буде дотримано під час 

виробництва статистичного продукту; 

• актуальність. Її індикатором є визначення того, якою мірою будуть 

задоволені потреби користувачів очікуваними результатами від виробництва 

статистичного продукту; 

• точність і надійність – більш детальні критерії, що вказують, наскільки 

якість отриманих даних відповідатиме очікуванням користувачів. 

1.4. Визначення понять, що мають бути ідентифіковані з погляду 

користувачів. Критерієм для цього підпроцесу є актуальність понять і 

визначень. Для цього необхідно визначити та використовувати коефіцієнт 

відповідності понять і визначень показників положенням стандартів у цій 

сфері. 

1.5. Перевірка наявності даних. Цей підпроцес необхідній задля 

уникнення подвійного навантаження на респондентів і охоплює окреслення 

існуючих джерел даних, а також методів, способів та умов, за яких їх можна 

отримати. Критеріями для цього підпроцесу є: 

• статистична конфіденційність і безпека. З метою забезпечення прав та 

інтересів респондентів у частині, що стосується конфіденційності, необхідно 

визначити, якою мірою оцінені правові обмеження щодо збирання даних, їх 

отримання та використання, а також чи є потреба у внесенні змін і, за 

необхідності, чи були ці зміни внесені; 
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• актуальність. У контексті цього підпроцесу визначається, якою мірою 

існуючі джерела задовольняють потреби користувачів і у випадку, якщо ці 

джерела не можуть повністю задовольнити потреби, то чи існують способи, 

здатні їх задовольнити.  

1.6. Підготовка пропозицій до планів. У цьому підпроцесі відбувається 

консолідація та оформлення результатів усіх попередніх підпроцесів першого 

процесу з метою отримання остаточного рішення щодо впровадження нового 

чи внесення змін до чинного ДСС. Для цього підпроцесу найбільш важливими 

є такі критерії: 

• відповідність ресурсного забезпечення. Індикатором для цього 

критерію є міра розгляду потреб у ресурсах для очікування заходів і їх 

показників якості; 

• актуальність. Індикатором є міра, якою розроблений план відповідає 

вимогам діяльності органів державної статистики. 

2. Проєктування процесу виробництва статистичної інформації про 

адміністративні правопорушення. Процес складається з шести підпроцесів, що 

є елементами його проєктування, з визначенням усіх деталей і процедур 

відповідно до європейських та міжнародних стандартів. Якщо статистична 

інформація виробляється на постійній основі, цей під процес, як правило, 

відбувається кожного разу після визначення необхідності заходів з 

удосконалення за результатами оцінки на останньому, восьмому процесі. 

2.1. Проєктування результатів. Підпроцес що визначає детальний склад 

інформації про адміністративні правопорушення, визначення правил 

дотримання конфіденційності, проєктування систем (механізмів) поширення 

тощо. Для цього підпроцесу запропоновано таку низку критеріїв: 

• статистична конфіденційність та безпека. Індикатором є визначення 

того, чи було розроблено правила конфіденційності та процедури доступу до 

мікроданих; 

• актуальність. Індикатором є відсоток того, у якій мірі вихідні дані 

задовольняють потреби користувачів/ключових користувачів, того у якій мірі 
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вихідні дані було змінено за результатами дій з покращання або проведених 

обстежень щодо задоволеності користувачів та того наскільки запланований 

рівень повноти даних, міра якою заплановані результати будуть задовольняти 

вимоги (наприклад угоди або інші домовленості з користувачами); 

• узгодженість та зіставність. Індикатором є очікувана довжина 

зіставних динамічних рядів; 

• точність. У цьому випадку характеризується тим, чи планується 

перегляд даних. 

2.2. Проєктування описів показників. Охоплює власне опис показників, 

які необхідно зібрати певними способами, а також показників, що є 

розрахунковими. Для цього підпроцесу пропонуються такі критерії: 

• економічна ефективність. Індикатором є міра (у відсотках), якою 

поняття, визначення та класифікації, пов’язані з основними досліджуваними 

показниками та сукупностями, повторно застосовуються в інших аналогічних 

обстеженнях, тобто він характеризує можливість заощадити кошти на процесі 

збирання даних загалом; 

• керування метаданими. Індикатором є міра (у відсотках), якою поняття, 

визначення та класифікації, пов’язані з основними досліджуваними 

показниками та сукупностями, відповідають міжнародним та національним 

стандартам, тобто він характеризує, зокрема, рівень гармонізації національної 

статистичної системи з міжнародною. 

2.3. Проєктування методів збирання даних. Підпроцес є необхідним для 

ідентифікації методів і механізмів збирання даних з урахуванням показників 

та класифікацій, спроектованих у попередньому підпроцесі. Для визначення 

ефективності цього підпроцесу пропонуються два критерії з трьома 

індикаторами кожен: 

• обґрунтування впровадження. Індикаторами є такі: 1) повторюваність 

використання способів і систем збирання, наприклад відповідно до керівництв 

і рекомендацій; 2) відповідність методу збирання характеру й обсягу зібраної 
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інформації; 3) інтервал часу після останнього перегляду (актуалізації) 

методики збирання даних; 

• керування навантаженням на респондентів. Індикаторами є: 1) частка 

запитань, які збираються за формами, однак не будуть опубліковані; 2) зміна 

навантаження на респондентів щодо попереднього періоду; 3) наявність плану 

взаємодії для забезпечення інформування потенційних респондентів про їх 

участь у обстеженнях і важливість їх внеску. 

2.4. Проєктування генеральної сукупності та вибірки. Цей підпроцес 

виконується як для суцільних ДСС із прямим збиранням даних від 

респондентів, так і для спостережень на вибірковій основі. На ньому 

визначається й описується, відповідно, генеральна сукупність або методи та 

критерії формування вибірок. Найважливішим критерієм, на мою думку, є 

методологічна обґрунтованість, і її індикаторами – поточна актуальність 

сукупності, оцінка можливого впливу помилок охоплення на якість кінцевих 

даних та якість побудови вибірки. 

2.5. Проєктування обробки й аналізу. Підпроцес призначений для 

проєктування методології з усіма її складовими, що будуть використовуватися 

під час реалізації процесу 5 «Обробка даних» та процесу 6 «Аналіз». Для цього 

підпроцесу плануються такі критерії: 

• економічна ефективність, що характеризується наявністю можливості 

та мірою повторного використання системи для кодування, інтеграції даних, 

зважування, оцінювання з метою економії коштів на статистичне 

виробництво; 

• обґрунтування впровадження. Індикаторами є міра, якою бізнес-процес 

використовує стандартні або добре відомі методи для наступних етапів, та 

оцінка методик що будуть застосовуватись у наступних процесах. 

2.6. Проєктування систем і технологій виробництва. Підпроцес є 

підсумковим для всього процесу. У ньому відбувається аналіз цілісності та 

послідовності спроектованих підпроцесів від збирання до поширення, саме 

тому пропонуються такі критерії: 
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• обґрунтування впровадження. Індикатором є частка виявлених та 

задокументованих процесів GSBPM у відсотках; 

• економічна ефективність. Індикатором є наявність відповідальності за 

наступні процеси та підпроцеси та міра, якою управлінські рішення можуть 

бути повторно використані у наступних процесах та під процесах, у відсотках; 

• точність та надійність. Індикатором є міра, якою показники якості 

заплановано розраховувати для наступних процесів GSBPM; 

• своєчасність та пунктуальність. Індикатором є заплановані терміни 

наступних процесів та підпроцесів. 

3. Створення процесу виробництва статистичної інформації про 

адміністративні правопорушення. Процес створення охоплює сім підпроцесів 

статистичного виробництва, у ході яких власне відбувається формування та 

випробування технологій і систем виробництва статистичної інформації про 

адміністративні правопорушення. Випробування тривають до того моменту, 

доки не буде підтверджена готовність до введення систем виробництва у 

безпосередню експлуатацію. 

3.1. Створення інструменту збирання даних. На цьому підпроцесі 

створюються й удосконалюються засоби, необхідні для забезпечення процесу 

збирання даних про адміністративні правопорушення, на основі вимог, 

визначених під час процесу проєктування. Для цього підпроцесу 

запропоновано такі критерії якості: 

• обґрунтування впровадження. Індикаторами є тестування форми ДСС 

з використанням відповідних методів та урахування результатів тестування у 

процесі формування остаточного варіанта форми ДСС; 

• помірність навантаження на респондентів. Індикаторами є розрахунок 

звітного навантаження на респондентів, частка інформації у формі ДСС, що 

збирається, але не буде опублікована, а також власне зміна рівня звітного 

навантаження на респондентів у динаміці; 
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• точність і надійність. Індикатором є використання результатів 

тестування звітно-статистичної документації під час створення форми, що 

виходить на етап збирання; 

• доступність та зрозумілість. Індикатором є міра, якою метадані можуть 

бути залучені на етапі збирання даних і зберігатись у системах управління 

метаданими; 

• керування метаданими. Індикаторами є характеристики інструментів 

збирання даних, а саме: охоплення того, що необхідно для створення 

показників, узгоджених на стадії розробки; можливість використання цих 

інструментів для кодування до найнижчого рівня класифікацій, також 

узгоджених на стадії розробки. 

3.2. Створення й удосконалення інструментів обробки даних. На цьому 

підпроцесі створюються й удосконалюються засоби, необхідні для 

забезпечення процесів 5 «Обробка» та 6 «Аналіз», відповідно до вимог, 

визначених під час проєктування:  

• обґрунтування впровадження. Індикатором є частка функцій у 

статистичному процесі, яка створюється з використанням підтримуваних 

програмних засобів, компонентів чи послуг (із зазначенням, чи проводилось їх 

тестування та чи розроблено його стратегію та диверсифікацію); 

• точність і надійність. Індикатором є те, чи було оцінено якість даних 

після випробування процедури кодування та чи були взяті до уваги результати 

оцінки при здійсненні фінальної процедури. 

3.3. Створення й удосконалення компонентів поширення, а саме, засобів, 

необхідних для забезпечення процесу поширення статистичної інформації про 

адміністративні правопорушення як у паперовому вигляді, так і у 

електронному відповідно до компонентів і послуг, визначених у підпроцесі 2.1 

«Проєктування результатів». Пропонуються такі критерії: 

• керування метаданими. Індикатором є міра, якою відповідні метадані 

можуть бути пов’язані з вихідними даними; 
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• доступність та зрозумілість. Індикатором є міра, якою виконані вимоги 

користувачів з погляду форматів поширення, інформаційних систем, графічної 

підтримки. 

3.4. Налаштування робочих процесів. Підпроцес необхідний для 

гарантування того, що технологія, визначена у підпроцесі 2.6 «Проєктування 

систем і технологій виробництва», буде належним чином налаштована від 

збирання даних до їх поширення. Для цього підпроцесу пропонуємо такі 

критерії якості: 

• обґрунтування впровадження. Індикатором є співвідношення кількості 

під процесів, автоматизованих через ІТ-інструменти, до загальної кількості 

підпроцесів описаних у 2.6; 

• своєчасність та пунктуальність. Індикатором є відповідність 

фактичних термінів запланованій своєчасності усіх наступних процесів і 

підпроцесів. 

3.5. Тестування системи виробництва. Під час цього підпроцесу 

відбувається тестування спеціалізованого програмного забезпечення 

(комплексів електронної обробки статистичної інформації, КЕОІ), 

інструментів та процедур, взаємодії між компонентами й інших факторів, що 

забезпечують належне функціонування системи виробництва як єдиного 

комплексу. Для цього підпроцесу критерієм є обґрунтування впровадження 

системи виробництва. Важливо визначити, чи були всі програми, підпрограми 

та налаштовані сервіси індивідуально перевірені та підписані до початку 

тестування системи виробництва. Не менш важливим є визначення того, чи 

була випробувана вся система виробництва й підписані документи, які 

гарантують, що дані вводяться і виводяться належним чином у кожній 

програмі, сервіс належно налаштовано і що функціонально у кожній програмі 

(підпрограмі) налаштована послуга виконана відповідно до очікувань. 

3.6. Тестування ДСС. Тестування та апробація процесу державного 

статистичного спостереження відбувається шляхом проведення обмеженого 

збирання даних з метою тестування його механізму. Тестову обробку й аналіз 
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даних виконують для визначення ступеня відповідності отриманих даних 

очікуваним. У разі виявлення недоліків, можливо, буде необхідно повернутися 

до попередніх підпроцесів. Критеріями якості підпроцесу тестування є: 

• економічна ефективність. В ідеалі слід визначити очікувані витрати на 

виробництво та поширення результатів і відхилення від запланованих витрат 

на етапі проєктування; 

• точність і надійність. При імплементації нового ДСС важливо 

визначити, чи було проведено пілотне обстеження, оцінені основні причини 

помилок та враховані його результати при остаточній реалізації 

спостереження; 

• своєчасність і пунктуальність. Індикатором є розрахунковий час (межа) 

реалізації наступних процесів та підпроцесів і його відхилення від 

запланованого на стадії розробки. 

3.7. Завершення створення системи виробництва. Етап упровадження 

створених (удосконалених) інструментів та компонентів процесуу виробниче 

середовище та забезпечення їх належного функціонування під час проведення 

ДСС. Критерієм для цього підпроцесу є доступність і зрозумілість того, яким 

чином використовуються, архівуються та зберігаються системи виробництва 

для даного процесу, для можливості забезпечення низького порогу входження 

будь-якої категорії співробітників Держстату.  

4. Збирання даних про адміністративні правопорушення. Цей етап 

складається з чотирьох підпроцесів, що в цілому забезпечують збирання 

даних, у тому числі й адміністративних даних та даних статистичних реєстрів), 

та їх завантаження у відповідне інформаційне середовище. 

4.1. Формування генеральних сукупностей та вибірок. Цей під процес 

реалізується під час використання як вибіркового, так і суцільного підходу у 

ДСС. На ньому залежно від типу ДСС формуються генеральні сукупності або 

вибірки та здійснюється їх координація. Найбільш важливими критеріями 

якості для цього підпроцесу є точність і надійність, водночас не можна 

забувати про часові рамки. Пропонуються такі індикаторі: 
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• точність та надійність. Індикаторами є визначення рівня надлишкового 

покриття, частки повторних записів, виявлених при формуванні масиву даних, 

орієнтовний рівень відсутніх чи недостовірних даних, рівень помилок вибірки 

у відносному вираженні або з погляду довірчих інтервалів; 

• своєчасність та пунктуальність. Індикатором є затримка між 

очікуваним і фактичним створенням системи збирання. 

4.2. Організація збирання даних. Ціллю цього підпроцесу є підготовка 

до збирання даних з адміністративних правопорушень. Для цього підпроцесу 

пропонуються такі критерії: 

• конфіденційність та безпека. Індикатором є рівень ризику порушення 

конфіденційності при передачі даних; 

• відповідність ресурсів. Індикатором є рівень виконання вимог 

управління людськими ресурсами й інформаційними технологіями, а також 

оцінка успішності виконання завдань співробітниками, задіяними у збиранні 

даних після проведеного навчання; 

• обґрунтування введення. Індикатором є оцінка успішності тестування 

системи збирання даних на випадок значного обсягу даних та екстремальних 

ситуацій; 

• своєчасність та пунктуальність. Індикатором є різниця між очікуваною 

і фактичною датою закінчення збирання матеріалів, а також між очікуваною і 

фактичною датою закінчення передачі зібраних даних. 

4.3. Збирання даних з використанням різних методів та механізмів. Для 

цього підпроцесу пропонуються такі критерії: 

• помірне навантаження на респондентів. Індикатором є оцінка 

достатності укомплектування підрозділів, що відповідають за вирішення 

питань респондентів, та наявність підтримки респондентів у цілому; 

• точність та надійність. Характеризуються такими індикаторами, як 

рівень контролю якості процесів охоплення збирання даних, наявність та 

ступінь моніторингу виконання польових робіт під час збирання даних, рівень 
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неотримання звітів, частота виявлення помилок, не пов’язаних із похибкою 

вибірки; 

• своєчасність та пунктуальність. Індикатором є термін затримки між 

очікуваним і фактичним початком та закінченням збирання даних. 

4.4. Завершення збирання. Цей підпроцес є заключним для процесу 

збирання даних та охоплює завантаження даних щодо адміністративних 

правопорушень до відповідного електронного середовища (інтегрованої 

системи статистичної інформації, або ІССІ, чи КЕОІ за наявності) для 

подальших дій на етапі розробки. Пропонуємо такі критерії: 

• відповідність ресурсів. Індикатором є розбіжність між плановими та 

фактичними витратами на процес збирання даних. Для її визначення необхідно 

оцінити відповідно до нормативних вимог частку витрат на діяльність зі 

збирання даних у загальному обсязі витрат; 

• точність та надійність. Індикаторами є рівні надлишкового покриття й 

неотриманих відповідей, а також частота виявлення помилок, не пов’язаних із 

похибкою вибірки; 

• доступність і зрозумілість. По аналогії з завершальним підпроцесом 

процесу 3, ці критерії визначаються тим, яким чином використовуються, 

архівуються та зберігаються системи виробництва для даного процесу, для 

можливості забезпечення низького порогу входження будь-якої категорії 

співробітників Держстату.  

5. Обробка даних про адміністративні правопорушення. Цей процес 

охоплює вісім підпроцесів, необхідних для перевірки, очищення та 

трансформації даних, та повторюється необхідну кількість разів до досягнення 

необхідного результату. 

5.1. Інтеграція даних, отриманих із кількох джерел. Цей підпроцес є 

вкрай важливим для державного статистичного спостереження, що базується 

на адміністративних даних та/або даних інших ДСС. Слід зазначити, що 

інтеграція даних може відбуватися до чи після будь-якого іншого підпроцесу. 

Для аналізованого підпроцесу фактично єдиним важливим критерієм є 
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точність і надійність, індикаторами дотримання якого є частка одиниць 

(адміністративних джерел), охоплених обстеженням, у загальній кількості 

одиниць, що беруть участь в опитуванні, та міра необхідності ручного 

втручання для встановлення взаємозв’язку між даними. 

5.2. Класифікація та кодування вхідних даних про адміністративні 

правопорушення. Ці процедури здійснюються автоматично або вручну. Для 

цього підпроцесу пропонуються такі три критерії: 

• методологічне обґрунтування, що характеризується відповідністю 

коефіцієнта класифікації вхідних даних у наперед визначеній стандартній 

міжнародній класифікації і національній версії міжнародної схеми 

класифікації та показником виконання кодування вхідних даних за наперед 

визначеною стандартною схемою кодування; 

• точність і надійність. Індикаторами є наявність контролю якості 

управління автоматизованими та ручними процесами кодування; 

• своєчасність та пунктуальність. Індикатором є лаг між очікуваним та 

фактичним термінами адаптації таблиць відповідності. 

5.3. Перегляд та валідація. На цьому етапі відбувається перевірка 

зібраних даних з метою виявлення та ліквідації потенційних проблем, 

помилок, невідповідностей та неправильного кодування. Критеріями є 

точність і надійність, що визначаються рівнем фактичних помилок. 

5.4. Редагування та імпутація. Підпроцес використовується за 

необхідності виправлення (додавання) неточних, ненадійних чи відсутніх 

даних. Для цього підпроцесу пропонуємо такі критерії: 

• точність і надійність. Індикаторами є обрахований рівень відмов для 

основних показників та рівень надійності викидів для них; 

• доступність та зрозумілість. Індикатором є частка метаданих, що 

можуть бути належним чином агреговані до відповідних баз даних. 

5.5. Отримання нових розрахункових показників та статистичних 

одиниць. Під час цього підпроцесу відбувається власне розрахунок похідних 

змінних, статистичних одиниць та/або показників, які неможливо отримати 
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під час процесу збирання даних, але вони є вкрай необхідними для отримання 

потрібного результату. Критерії: 

• точність і надійність – визначення рівня застосованої моделі і пов’язані 

з нею помилки можуть бути виражені як помилки через визначені моделі 

предметної сфери, необхідні для визначення мети оцінки; 

• відповідність та зіставність, що характеризуються рівнем зіставності 

для похідних показників. 

5.6. Розрахунок ваг. Підпроцес необхідний у разі використання 

вибіркового методу для ДСС. При цьому обчислюються вагові коефіцієнти 

для поширення результатів на генеральну сукупність. Для цього етапу 

точність і надійність є найбільш важливими критеріями, а індикатор 

визначається можливістю ефективного використання ваг для імпутації 

помилкових чи відсутніх даних. 

5.7. Розрахунок агрегованих показників. Під час цього підпроцесу 

відбувається агрегація даних та підбиваються підсумки за усією сукупністю 

на основі агрегованих показників нижчого рівня. Для агрегованих показників 

найбільш важливими критеріями є точність і надійність, що визначаються 

можливістю відносного вираження похибки вибірки або через довірчі 

інтервали. 

5.8. Завершення формування масивів даних. На цьому етапі відбувається 

об’єднання результатів попередніх підпроцесів в один, який буде 

використовуватись як вхідні дані для аналізу (за потреби). Пропоновані 

критерії: 

• актуальність. Індикатором є рівень повноти даних, тобто міри 

відповідності вихідних даних очікуваним; 

• точність і надійність, що визначаються ступенем наближення 

розрахунків або оцінок до точних (достовірних) значень; 

• своєчасність та пунктуальність. Індикатором є лаг між очікуваною та 

фактичною ітераціями даних. 
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6. Аналіз вмісту вихідної статистичної інформації про адміністративні 

правопорушення. Метою цього процесу є безпосереднє формування вмісту 

вихідної статистичної інформації про адміністративні правопорушення.  

6.1. Підготовка попередніх матеріалів. На цьому етапі зібрані, 

опрацьовані та проаналізовані на попередніх підпроцесах дані 

трансформуються у вихідну інформацію, а також створюються додаткові 

показники, наприклад сезонні коливання, індекси, динамічні ряди тощо. Для 

цього підпроцесу пропонуються такі критерії: 

• обґрунтування статистичних процедур. Індикатором для цього 

критерію є міра використання у цьому підпроцесі стандартних або добре 

знайомих методів; 

• точність і надійність. Визначаються тим, чи можуть бути застосовані 

методи контролю якості даних для того, щоб гарантувати достатність точності 

самого процесу трансформації; 

• своєчасність та пунктуальність, що характеризуються лагом між 

очікуваним та фактичним часом закінчення цього етапу. 

6.2. Підтвердження якості вихідної статистичної інформації про 

адміністративні правопорушення. Для цього підпроцесу відповідно до 

очікувань щодо якості пропонуються два критерії: 

• точність та надійність. Індикаторами є та кількість заходів із валідації 

та частка часу, що витрачається на цю діяльність, кількість даних, що зазнали 

змін, або кількість змін, внесених у дані, за результатами перевірки; 

• узгодженість та зіставність. Індикаторами є наявність процедур 

проведення ретроспективних розрахунків для заповнення розривів у серіях 

даних, а також міра узгодженості з іншими джерелами даних, з попередніми 

даними, з оперативними оцінками, з попередніми результатами одного і того 

самого процесу. 

6.3. Тлумачення та пояснення. Цей підпроцес необхідний для 

поглиблення розуміння виробленої вихідної статистичної інформації щодо 

можливості її тлумачення, пояснення й оцінки того, наскільки добре вона 
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відповідає початковим очікуванням, шляхом її розгляду з усіх можливих 

позицій на основі детального аналізу з використанням усіх відповідних 

механізмів і підходів. Критеріями є точність і надійність, що визначаються 

часткою часу, присвяченого інтерпретації та поясненню діяльності, та мірою 

прийняття та схвалення тлумачень. 

6.4. Контроль можливості розкриття статистичної інформації. У цьому 

підпроцесі відбуваються заходи з перевірки дотримання конфіденційності 

вихідної статистичної інформації про адміністративні правопорушення та, за 

необхідності, запобігання її розкриттю. Логічно, що для цього етапу єдиним 

важливим критерієм є статистична конфіденційність та безпека. Вони 

визначаються ступенем стандартизації методів ідентифікації та захисту 

конфіденційності інформації і рівнем захищеності даних від розкриття. Також 

перевіряється, чи мала місце втрата точності або рівня деталізації від 

дотримання правил конфіденційності. 

6.5. Завершення формування вихідної інформації. Підсумковий 

підпроцес етапу виробництва статистичної інформації про адміністративні 

правопорушення. Його ціллю є перевірка відповідності статистичної 

інформації та її складових запланованому раніше рівню якості. Для цього 

підпроцесу пропонуються три критерії: 

• актуальність, що визначається кількістю запланованих випусків, які не 

були поширені; 

• точність та надійність, що визначається кількістю виявлених помилок, 

які мають бути виправлені; 

• доступність та зрозумілість, індикатором яких є повнота метаданих. 

7. Поширення статистичної інформації про адміністративні 

правопорушення. Процес складається з підпроцесів, необхідних для 

остаточної підготовки статистичних продуктів до надання користувачам. 

7.1. Оновлення системи поширення вихідної інформації. Для цього 

підпроцесу актуальними є критерії доступності метаданих, що визначається 
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датою (інтервалом часу після) їх останнього оновлення, та керування 

метаданими, що визначає міру зрозумілості метаданих та їх доступності. 

7.2. Виробництво продуктів для поширення. На цьому етапі відбувається 

виробництво запланованих статистичних продуктів, визначених необхідними 

згідно з планами для задоволення потреб користувачів. Для цього підпроцесу, 

пропонуються такі критерії якості: 

• якість зобов’язань. Індикатором є співвідношення статистичних 

продуктів, що поширюються із відповідними критеріями якості / звітами з 

якості; 

• актуальність, що визначається частками доступної статистики та 

вихідних статистичних даних/продуктів, які відповідають потребам 

користувачів, до загальної кількості таких продуктів; 

• доступність і ясність, що характеризується рівнем зв’язку відповідних 

метаданих із вихідними даними. 

7.3. Управління поширенням. Це підпроцес власне оприлюднення 

вироблених статистичних продуктів з контролем їх якості та своєчасності. 

Крім того, на цьому етапі відбуваються зустрічі з різними групами 

користувачів, посадовими особами та представниками преси. Для цього 

підпроцесу пропонується низка критеріїв: 

• неупередженість та об’єктивність, що визначаються інтервалом часу 

між випуском даних та повідомленням користувачів щодо допущених 

помилок і наявності політики перегляду; 

• прозорість, що визначається кількістю зустрічей із пресою, проведених 

до та після випуску даних; 

• точність і надійність, що визначаються кількістю виправлених помилок 

у поширених продуктах; 

• своєчасність та пунктуальність, що визначаються рядом індикаторів, 

серед яких пунктуальність вихідних статистичних даних, часовий лаг, як 

перший так і фінальний результат, наявність політики/порядку поширення та 

розміщення результатів на вебсайті; 



151 

 

• доступність та ясність. Ці критерії характеризуються тим, чи 

розміщений на вебсайті календар випуску, яка кількість аналітичних і 

статистичних продуктів доступна користувачам та часткою користувачів, 

котрі під час відвідування вебсайта знайшли необхідну інформацію; 

• узгодженість та зіставність, що визначаються довжиною зіставних 

динамічних рядів. 

7.4. Просування продуктів для поширення. Підпроцес, що відображає 

зміни рівня поширення статистичних продуктів серед максимально широкого 

кола користувачів завдяки активному просуванню таких продуктів. Для цього 

етапу пропонуються такі критерії: 

• актуальність, індикатором якої є рівень задоволеності користувачів 

доступністю метаданих; 

• доступність та ясність, що визначаються кількістю соціальних медіа 

відвідувачів та консультативних таблиць даних у межах однієї статистичної 

тематики за певний період часу. 

7.5. Підтримка користувачів. Це підпроцес взаємодії з користувачами 

(прийняття запитів від користувачів та надання відповідей) та аналіз 

отриманої інформації для адаптації до потреб користувачів. Для цього етапу 

пропонуються два критерії: 

• актуальність, що визначається індексом задоволеності користувачів та 

часом, який минув після останньої консультації із користувачами; 

• доступність та ясність, що визначаються наявністю особи/підрозділу з 

обробки звернень користувачів з питань отримання статистичних даних та 

метаінформації. 

8. Оцінка статистичної інформації про адміністративні правопорушення. 

Процес складається з трьох підпроцесів, що утворюють повний цикл збирання 

необхідної інформації, власне проведення оцінювання та формування планів 

дій за його результатами. 

8.1. Збирання інформації для оцінки. Цей підпроцес насамперед слугує 

для задоволення потреб в інформації (даних) щодо самих підпроцесів для 
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особи, яка здійснює оцінку якості. Критерієм для нього є якість продукції, 

тобто рівень збирання показників якості для усіх процесів і підпроцесів, 

включаючи витрати і своєчасність їх здійснення, а також види та частки різних 

вимірів якості, що були проаналізовані. 

8.2. Проведення оцінки. Цей підпроцес консолідує оціночні дані в 

остаточний звіт. Він має охоплювати (за необхідності) розробку рекомендацій 

з удосконалення підпроцесів статистичного виробництва інформації про 

адміністративні правопорушення. Для нього пропонуються такі критерії: 

• обґрунтування запровадження. Індикатором є ступінь відповідності 

потребам якості компонентів процесів (підпроцесів);  

• економічна ефективність. Індикатором є частка процесів (під процесів), 

для яких відсутня різниця між запланованими та фактичними витратами; 

• якість продукції. Індикаторами є ступінь наближення показників якості 

до цільових значень, тенденції у сфері показників якості для повторюваних 

процесів, частка вимірів якості за критеріями, наявність звітів з якості та 

оцінка суттєвих змін у показниках якості; 

• своєчасність і пунктуальність. Індикатором є частка процесів (під 

процесів) GSBPM, для яких відсутня різниця між запланованим та фактичним 

терміном виконання. 

8.3. Узгодження плану дій. Цей етап необхідний для того, щоб на основі 

рекомендацій, сформульованих у попередньому підпроцесі, скласти й 

погодити плани дій та механізми моніторингу їх виконання. Для цього 

підпроцесу єдиним необхідним критерієм є якість зобов’язань, а його 

індикаторами є: 1) міра, якою планом дій передбачено механізми для 

моніторингу заходів з покращення якості; 2) коефіцієнт завершення плану дій. 

Останній визначається як частка питань із якості, вирішення яких завершилося 

успішно або досягнуто покращання, у загальній кількості питань з якості, 

передбачених планом дій [217; 218]. 

З обраних вище індикаторів що стосуються кожного підпроцесу, 

складається система індикаторів якості кожного процесу як складової 
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Національної моделі статистичного виробництва інформації про 

адміністративні правопорушення, а ці системи, своєю чергою, формують 

загальну систему індикаторів якості процесів статистичного виробництва 

інформації про адміністративні правопорушення, що охоплюватиме понад 150 

індикаторів. Орієнтовну структуру запланованої системи індикаторів подано 

на рис. 2.5. 

 

 

Рис. 2.5. Загальна система індикаторів якості процесу підготовки інформації 

про адміністративні правопорушення 

 

У сучасних умовах методи їх автоматизованої обробки статистичних 

даних та видобування інформації (data mining) широко використовуються для 

отримання індикаторів якості статистичної інформації, зокрема про 

адміністративні правопорушення. Немає якісних і придатних до подальшої 

обробки даних – відповідно, немає й індикаторів, а отже, мають розроблятися 

заходи для отримання достовірної інформації в майбутньому [71; 79]. Також 

необхідно зазначити, що слід запобігати неадекватному й некомпетентному 
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використанню отриманої інформації, вказувати та з’ясовувати можливі 

причини відмінностей значень індикаторів у разі, коли вони не пов’язані з 

відмінностями в якості статистичної інформації. Обчислення індикаторів 

якості статистичної інформації про адміністративні правопорушення дозволяє 

виявити проблеми та сфери, де доцільно провести спеціальні дослідження 

щодо можливості вдосконалення якості.  

З огляду на це, можна вважати, що індикатори якості статистичної 

інформації про адміністративні правопорушення є характеристиками 

результату процесу забезпечення правопорядку в суспільстві та державі. 

Серед індикаторів процесу перевага надається таким, для яких існують докази 

щодо впливу чинників, що розглядаються, на результат оцінювання якості 

інформації про адміністративні правопорушення, отриманої зі статистичних 

обстежень.  

З метою проведення статистичного аналізу кількості осіб, притягнутих 

до адміністративної відповідальності, було згруповано відповідні показники 

за регіонами України на основі даних органів державної статистики. Оскільки 

регіони відрізняються за чисельністю населення, вважаємо за доцільне 

використання для аналізу показника «Кількість осіб, притягнутих до 

адміністративної відповідальності, на 1000 населення» (табл. 2.1, розроблено 

автором за даними [28]). Це, своєю чергою, дозволило об’єктивно оцінити 

регіональні особливості вчинення адміністративних правопорушень та 

ранжувати області за кількістю осіб, притягнутих до адміністративної 

відповідальності за їх вчинення. 

Таблиця 2.1 

Кількість осіб, притягнутих до адміністративної відповідальності, 

2018 рік 

Область 

Кількість осіб, 

притягнутих до 

адміністративної 

відповідальності, 

тис. осіб  

Населення, 

тис. осіб 

Кількість осіб, 

притягнутих до 

адміністративної 

відповідальності, на 

1000 населення 

1 2 3 4 
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Продовж. табл. 2.1 

1 2 3 4 

Вінницька  121,2 1560,4 78 

Волинська  114,9 1035,3 111 

Дніпропетровська 412,0 3206,5 128 

Донецька 145,1 4165,9 35 

Житомирська  143,8 1220,2 118 

Закарпатська  78,4 1256,8 62 

Запорізька 137,2 1705,8 80 

Івано-Франківська 86,6 1373,3 63 

Київська  136,9 1767,9 77 

Кіровоградська  59,6 945,5 63 

Луганська 54,2 2151,8 25 

Львівська  267,1 2522,0 106 

Миколаївська  118,4 1131,1 105 

Одеська  164,0 2380,3 69 

Полтавська  163,1 1400,4 116 

Рівненська  112,6 1157,3 97 

Сумська  67,2 1081,4 62 

Тернопільська  83,3 1045,9 80 

Харківська  281,4 2675,6 105 

Херсонська  57,7 1037,6 56 

Хмельницька  103,2 1264,7 82 

Черкаська  62,8 1206,4 52 

Чернівецька  106,2 904,4 117 

Чернігівська  108,1 1005,7 107 

м. Київ  392,2 2950,8 133 

Україна 3577,0 42153,201 85 

 

Тобто маючи середній показник у 85 осіб та беручи за відхилення 20 

пунктів, можемо розбити регіони України на три категорії за кількістю осіб, 

притягнутих до адміністративної відповідальності на 1000 осіб населення.  

Так, вісім регіонів, показник для яких змінюється в межах від 65 до 105 

осіб на 1000 населення, а саме, Вінницьку, Запорізьку, Київську, 

Миколаївську, Одеську, Рівненську, Тернопільську та Хмельницьку області, 
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можна вважати такими, що мають середній рівень вчинення адміністративних 

правопорушень. 

Областей що мають рівень правопорушень менше 65 осіб, тобто 

низький, також вісім. До цієї групи належать Донецька, Закарпатська, Івано-

Франківська, Кіровоградська, Луганська, Сумська, Херсонська, Черкаська 

області. Найбільше відхилення від середнього в позитивний бік, а саме 60 та 

50 пунктів, мають Луганська та Донецька області відповідно. Усі інші 

перебувають у рамках середнього відхилення групи що складає 33 пункти. 

До групи з високим рівнем вчинення адміністративних правопорушень 

належать дев'ять областей, а саме Волинська, Дніпропетровська, 

Житомирська, Львівська, Полтавська, Харківська, Чернівецька, Чернігівська 

області та місто Київ.  

У цій групі найбільше відхилення мають місто Київ (48 пунктів) та 

Дніпропетровська область (43 пункти). Крім того, ще три області виходять за 

рамки середнього відхилення групи, що складає 32 пункти, а саме, 

Житомирська (33), Чернівецька (32) та Полтавська (31) області. 

За результатами проведеного групування областей за кількістю осіб, 

притягнутих до адміністративної відповідальності за вчинення 

адміністративних правопорушень, створено атлас України (рис. 2.6, 

розроблено автором за даними [28]). 

Використання запропонованого підходу сприятиме оптимальному 

вибору заходів, спрямованих на зменшення рівня вчинення адміністративних 

правопорушень за кожним окремим регіоном, та дозволить визначити 

проблемні території, на яких спеціально уповноважені органи державної влади 

мають вживати комплекс дій із профілактики та запобігання вчиненню 

адміністративних правопорушень. 
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Рис. 2.6. Групування регіонів України за кількістю осіб, притягнутих до 

адміністративної відповідальності, на 1000 населення 

  

Доцільним є розгляд ситуації у динаміці за окремими регіонами. Для 

цього обрано декілька регіонів з високим та середнім рівнем аналізованого 

показника: місто Київ, що має найбільший показник серед усіх регіонів 

України, а також Одеську та Чернівецьку області [136-139]. Порівняння 

статистичних даних про адміністративні правопорушення за цими регіонами 

наведено в (табл. 2.2, розроблено автором за даними [28]). 

Таблиця 2.2 

Кількість осіб, притягнутих до адміністративної відповідальності, 

на 1000 населення, 2015 – 2018 роки 

Рік 

Кількість осіб, притягнутих до адміністративної 

відповідальності, (на 1000 населення) 

м. Київ Одеська область Чернівецька область 

1 2 3 4 
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Продовж. табл. 2.2 

1 2 3 4 

2015 41 64 46 

2016 115 69 47 

2017 127 51 63 

2018 133 69 117 

Зміна 2018 р. 

щодо 2015 р., % 
224,4 7,8 154,3 

 

Необхідно відмітити той факт, що у статистичних службах більшості 

держав Європейського Союзу методологія оцінювання якості інформації 

статистичних обстежень у цілому та про правопорушення, в тому числі й 

адміністративні, зокрема розроблялася для обстежень офіційної та судової 

статистики, а вже потім для усіх інших видів, у тому числі для обстежень 

населення. В Україні до 2017 року окремий звіт з якості даних державного 

статистичного спостереження про адміністративні правопорушення не 

складався. Прогресивним в цьому напрямі стало розроблення та затвердження 

у червні 2017 року методології підготовлення стандартних звітів з якості. До 

цієї роботи, зокрема до розроблення моделі звіту з якості державного 

статистичного спостереження за додержанням вимог адміністративного 

законодавства були залучені провідні фахівці Державної служби статистики 

України разом із вітчизняними науковцями.  

А отже, відомості про якість даних ДСС за адміністративними 

правопорушеннями повинні міститись у відповідному звіті, який має бути 

складовою системи підготовки та публікації звітів про якість даних державних 

статистичних спостережень [149]. 

Важливо розуміти, що навіть незначні похибки у статистичній інформації 

про адміністративні правопорушення, що передається користувачам, 

безпосередньо не пов’язаним зі статистичною діяльністю, зазвичай руйнують 

довіру до усіх статистичних продуктів, вироблених цією статистичною 

службою. Саме тому інформація про якість статистичних продуктів має 
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важливе значення для збереження іміджу організації в частині якості її 

продукції загалом. 

Отже, індикатори та характеристики якості статистичної інформації про 

адміністративні правопорушення разом з поясненнями надаються у звітах з 

якості внутрішнім і зовнішнім користувачам статистичної інформації. Це дає 

їм можливість зрозуміти можливі обмеження у використанні цієї інформації 

та причини неповного задоволення їх потреб і вимог. 

 

Висновки до розділу 2:  

 

1. Категорія «якість інформації про адміністративні правопорушення» є 

багатоаспектною і визначається як система вимірів якості інформації про 

адміністративні проступки, кожен з яких відображає окремий аспект 

життєдіяльності суспільства та держави. Базуючись на статистичних даних 

про адміністративні правопорушення, що збираються в Україні, та проведений 

нами розгляд джерел таких даних, можна зробити висновок про необхідність 

розроблення додаткових статистичних форм для узагальнення інформації про 

адміністративні правопорушення за галузями, а також доповнення існуючих 

показниками про причини й умови вчинення цих правопорушень. 

Якість статистичної інформації про адміністративні правопорушення 

залежить від того, на якому рівні вона збирається – централізованому 

(загальнодержавному) або децентралізованому (відомчому чи окремих 

економічних структур). Централізована система збирання має більше 

можливостей для забезпечення якості статистичних обстежень: кваліфіковані 

кадри, науково обґрунтовану методологію. Перевагою децентралізованої 

системи є її оперативність завдяки меншому розриву в часі між збиранням 

даних і використанням готової інформації. Водночас її проблемою є 

відсутність наукової обґрунтованості методів статистичного спостереження та 

їх практичного застосування.  
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2. Моніторинг уможливлює оцінювання ефективності процесу 

статистичного виробництва інформації про адміністративні правопорушення 

та визначення подальших заходів щодо підвищення якості останньої. 

3. Головною вимогою до статистичної інформації про адміністративні 

правопорушення є забезпечення її якості з метою розроблення 

профілактичних заходів щодо їх попередження. Адміністративне 

правопорушення як комплексне поняття залежить від ряду факторів, що діють 

одночасно та не завжди можуть бути виокремлені й оцінені. Загальною 

практикою в розвинених національних системах статистичних спостережень є 

вимірювання якості статистичної інформації за допомогою індикаторів. 

Складовими якості статистичної інформації про адміністративні 

правопорушення є достовірність, оперативність, доступність для подальшого 

аналізу та використання. Належну якість статистичної інформації про 

адміністративні правопорушення в сучасних умовах можна забезпечити, 

зокрема, шляхом застосування автоматизованих технологій, які базуються на 

персоніфікованих даних про правопорушника, сферу вчинення 

адміністративного правопорушення та деталі адміністративного стягнення. 

Основні результати розділу опубліковано автором у наукових працях 

[196; 231; 234]. 
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РОЗДІЛ 3                                                                                                                          

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИРОБНИЦТВА СТАТИСТИЧНОЇ 

ІНФОРМАЦІЇ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ 

 

3.1 Методичні засади складання звітів з якості статистичної 

інформації про адміністративні правопорушення 

 

Для забезпечення порівняння якості даних різних статистичних 

спостережень, моніторингу якості даних у динаміці, а також міжнародних 

порівнянь використовують стандартні звіти з якості, що мають уніфіковану 

(незмінну у часі) структуру, чітко визначений набір критеріїв якості, їхніх 

індикаторів і характеристик [141]. 

Звітування з якості – це підготовка та розповсюдження регулярних або 

разових звітів, які містять інформацію про якість статистичних продуктів. 

Звіти з якості повинні давати інформацію щодо основних індикаторів та 

характеристик якості статистичного продукту, містити оцінку якості щодо 

задоволеності користувачів інформації, вибіркових і невибіркових похибок, 

ключових дат, форм оприлюднення інформації, наявності та змісту 

документації, змін у методології, відмінностей між попередніми й кінцевими 

даними, щорічними та короткостроковими даними, щорічною статистикою та 

переписами тощо [120; 121; 231]. 

Деякі країни розробляють технічні звіти, які містять детальний опис 

статистичної методології, у тому числі формул для оцінювання показників. 

Якщо такі методологічні документи існують, то звіт з якості може не 

повторювати всю аналогічну інформацію, а містити посилання на них. Якщо 

ж таких документів не існує, то інформація щодо методології має бути 

включена до звіту з якості. 

Євростат рекомендує відображати у стандартних звітах з якості критерії 

якості статистичної продукції, які об’єднано у п’ять компонентів, відповідно 

до методологічного документа Євростату «Визначення якості ЄСС» та 

гармонізованих з ним останніх п’яти принципів СоР. Для кожного компонента 
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Євростат розробив ключові індикатори якості [144]. Вивчення цих 

рекомендацій має важливе значення для України, оскільки забезпечує 

концептуальну основу для гармонізації звітів з якості різних статистичних 

спостережень в Україні, а також для порівняння якості статистичних 

продуктів, що виробляються в Україні, з європейськими. Упровадження в 

Україні уніфікованої методологічної бази оцінювання якості статистичних 

даних дозволить розробляти моделі стандартних звітів з якості для різних 

спостережень. При цьому для різних статистичних спостережень звіти з якості 

будуть відрізнятися, оскільки вони повинні ураховувати особливості цих 

спостережень. 

Звіти з якості: 

–  поділяються на регіональні, національні та міжнародні; 

− в цілому готуються для окремих статистичних організацій (державних 

чи приватних), у межах різних галузевих статистик, для різних статистичних 

процесів; 

− готуються для кожного циклу статистичного процесу. Звіти з якості 

можуть мати різну періодичність. Тим із них, що розробляються з високою 

періодичністю, зазвичай притаманний невисокий рівень деталізації. Детальні 

звіти переважно розробляються зі значно нижчою періодичністю, наприклад 

кожні п’ять років. Але в деяких країнах за умови відсутності суттєвих змін 

новий звіт з якості не випускається, а оновлюється минулорічний звіт, до якого 

додаються лише деякі оновлені індикатори якості; 

− призначаються для користувача та/або виробника статистичного 

продукту. Зазвичай звіти з якості, які містять оцінки якості процесів 

виробництва статистичних даних, призначені для виробників цих даних, а ті, 

які містять опис якості статистичних даних, − передусім для користувачів цих 

даних. Звіти з якості, призначені для виробників статистичної інформації, 

повинні не тільки відображати оцінку якості даних відповідно до їх структури, 

а й містити рекомендації щодо покращення їх якості [231].  
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Звіт з якості є стартовим документом для підготовки більш детальних 

стандартних звітів з якості ДСС щодо додержання вимог адміністративного 

законодавства, спрямованих на задоволення потреб внутрішніх і зовнішніх 

користувачів у більш широкій і глибокій інформації щодо якості даних і 

процесів. Метою проведення цього ДСС є отримання даних щодо результатів 

розгляду справ про адміністративні правопорушення та кількості осіб, які були 

притягнуті до адміністративної відповідальності [231].  

Нормативно-правовою основою проведення ДСС є Закон України про 

«Про державну статистику» [38] та плану державних статистичних 

спостережень на відповідний рік [96]. Спостереження здійснюється на основі 

звіту за формою № 1-АП (річна) «Звіт про розгляд справ про адміністративні 

правопорушення та осіб, які притягнуті до адміністративної відповідальності» 

(далі – форма № 1-АП) з огляду на роз’яснення щодо її заповнення. 

Основними статистичними публікаціями, в яких поширюються дані 

зазначеного ДСС, є:  

 експрес-випуск «Результати розгляду справ про адміністративні 

правопорушення та осіб, які притягнуті до адміністративної 

відповідальності»; 

 статистичний бюлетень «Адміністративні правопорушення»; 

 статистичний збірник «Статистичний щорічник України» [141]. 

Основні компоненти якості державного статистичного спостереження 

щодо статистичної інформації про адміністративні правопорушення наведено 

в таблиці 3.1 (табл. 3.1. розроблена автором із використанням інформації 

[141]). 

Особливості вказаних компонентів цього ДСС полягають у такому [231]: 

1. Результати спостереження узагальнюються за главами та статтями 

КУпАП, по Україні в цілому й у розрізі регіонів, а також у розрізі органів 

державного управління, уповноважених розглядати справи про 

адміністративні правопорушення. 
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Таблиця 3.1 

Основні компоненти якості державного статистичного 

спостереження       

щодо статистичної інформації про адміністративні 

правопорушення 

Компоненти якості 

державного 

статистичного 

спостереження 

Показники/інформація 

1 2 

Відповідність  

(задоволеність поточних і 

потенційних потреб 

користувачів) 

 Кількість справ про адміністративні 

правопорушення за статтями КУпАП, 

відомості про їх рух та результати розгляду; 

 кількість осіб, щодо яких розглянуто 

справи, за результатами розгляду справ та 

статтями КУпАП; 

 кількість осіб, на яких накладено 

адміністративні стягнення, за видами стягнень 

та статтями КУпАП; 

 сума накладеного штрафу за його 

видами та статтями КУпАП; 

 розмір заподіяної майнової шкоди за її 

видами та статтями КУпАП 

Точність  

(ступінь наближеності 

розрахунку до дійсних 

значень)  

       Державні статистичні спостереження 

здійснюються на суцільній основі з 

періодичністю один раз на рік. Формування 

сукупності одиниць спостереження 

здійснюється на центральному рівні щорічно з 

унесенням змін наприкінці року. 

  Для формування сукупності одиниць 

спостереження джерелами інформації є:  

 перелік підприємств, що звітували за 

формою № 1-АП (річна) у попередньому 

періоді;  

 реєстр статистичних одиниць (РСО) 

Своєчасність  

(період часу між подією або 

явищем, описуваними 

статистичними даними, та 

публікацією останніх) 

Закон України «Про доступ до публічної 

інформації» передбачає підстави запитів 

користувачів щодо надання інформації та 

терміни їх виконання 
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Продовж. табл. 3.1 

1 2 

Пунктуальність 

(період часу між фактичною 

датою публікації даних та 

плановою датою, яка 

визначена в офіційному 

календарі публікацій) 

Терміни оприлюднення статистичної 

інформації та публікацій за результатами 

розробки спостереження визначені планом 

державних статистичних спостережень. Для 

зручності користувачів на офіційному 

вебсайті Держстату розміщені Каталог 

офіційних статистичних публікацій, а також 

Календар оприлюднення інформації, де 

вказані відповідні дати оприлюднення 

статистичних продуктів 

Доступність  

(характеристика простоти 

та легкості, з якою 

користувач може отримати 

статистичні дані)  

Результати спостереження розміщуються у 

вільному доступі (у форматах Word, Excel, 

pdf), зокрема річний експрес-випуск 

«Результати розгляду справ про 

адміністративні правопорушення та осіб, які 

притягнуті до адміністративної 

відповідальності» розміщено на офіційному 

вебсайті Держстату в розділі Експрес-

випуски/Демографічна та соціальна 

статистика 

Зрозумілість 

(простота та легкість 

розуміння користувачем 

статистичних даних) 

 

Інформаційне середовище, в якому 

представлені статистичні дані, що 

супроводжуються відповідними метаданими. 

Показники ДСС, алгоритми вихідних 

показників визначені в методологічних 

документах 

Послідовність 

(двох або більше 

статистичних даних) 

 

 

 

 

 

 

Концепція ДСС передбачає єдині підходи до 

системи показників (їхнього змісту, 

визначень), одиниць спостереження, 

формування сукупності одиниць 

спостереження, звітного періоду та 

періодичності обстеження, географічного 

охоплення, методів збору та обробки даних, 

політики перегляду даних у випадку зміни 

методології. 

Зіставність 

(це окремий випадок 

послідовності, коли 

статистичні дані 

відносяться до тих самих 

об'єктів даних) 

Основні показники цього ДСС за певний 

обраний період можна порівнювати з даними 

попередніх обстежень як у цілому по Україні, 

так і в розрізі регіонів. 
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Продовж. табл. 3.1 

1 2 

Ефективність, витрати та 

навантаження на 

респондентів  

Методика вимірювання звітного 

навантаження на респондентів, затверджена 

наказом Держстату від 14.05.2013 р. № 149 

Конфіденційність 

інформації, знеособлення 

постачальників даних 

Інформація використовується  виключно у 

статистичних цілях Органи державної 

статистики  поширюють статистичні дані 

об'єктивно, професійно та прозоро. Захист 

конфіденційної статистичної інформації є 

одним із основних принципів проведення ДСС 

 

2. Точність як ступінь наближеності розрахунку до дійсних значень. 

Спостереження проводиться відповідно до «Методологічних положень з 

організації державного статистичного спостереження про розгляд справ про 

адміністративні правопорушення та осіб, які притягнуті до адміністративної 

відповідальності» (далі – Методологічні положення), затверджених наказом 

Держстату від 30.10.2013 р. № 333 (у редакції наказу Держстату від   

18.07.2016 р. № 119) і розміщених на офіційному вебсайті Держстату 

(www.ukrstat.gov.ua) у розділі Методологія та класифікації/Статистична 

методологія/Демографічна та соціальна статистика. Правосуддя та 

злочинність [143]. 

Органи державної статистики здійснюють перевірку на повноту даних 

та точність заповнення звіту за формою № 1-АП (річна). Арифметичний і 

логічний контроль інформації, наданої респондентом, здійснюються засобами 

електронної обробки. При проведенні ДСС за формою № 1-АП (річна) методи 

імпутації не застосовуються, сезонні коригування не здійснюються. 

За відсутності даних від окремих респондентів органи державної 

статистики виявляють причини неотримання інформації. Аналіз цих причин 

свідчить, що переважна більшість випадків пов’язана з виникненням 

надзвичайних та непереборних обставин, припиненням роботи підприємств 

тощо.  

3. Своєчасність являє собою період часу між подією або явищем, що 

описують статистичні дані, та публікацією цих статистичних даних [149]. 
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Стандартний звіт з якості державного статистичного спостереження 

щодо додержання вимог адміністративного законодавства, як правило, 

розробляється з чіткою та важливою метою щодо інформування користувачів 

про основні критерії та індикатори якості його результатів. Звіт містить 

загальну інформацію, яка не залежить від результатів за конкретний період 

ДСС, а визначена чинною методологією, процедурами обробки даних тощо.  

4. Пунктуальність, включає опис посилання на нормативні документи, 

передбачають графік оприлюднення даних щодо результатів розгляду справ 

про адміністративні правопорушення та кількості осіб, які були притягнуті до 

адміністративної відповідальності з датою поширення даних (квітень після 

звітного періоду [27]). 

5. Доступність як характеристика простоти та легкості, з якою користувач 

може отримати статистичні дані. Вона визначається фізичними умовами, за 

наявності яких користувачі можуть отримати доступ до статистичних даних – 

за запитом чи скористатися офіційним вебсайтом органу державної 

статистики. Статистичний бюлетень «Адміністративні правопорушення» 

розміщено на офіційному вебсайті Держстату в розділі 

Публікації/Демографічна та соціальна статистика. Правосуддя та злочинність. 

Ця інформація може надаватися користувачам в електронному вигляді за 

їхніми запитами. 

6. Зрозумілість означає простоту та легкість розуміння користувачем 

статистичних даних. Вона оцінюється через інформаційне середовище, в 

якому представлені статистичні дані, що супроводжуються відповідними 

метаданими. Методологічні аспекти проведення ДСС, наповнення показників, 

алгоритми побудови системи вихідних показників викладені у відповідних 

методологічних документах, які розміщені на офіційному вебсайті Держстату 

(www.ukrstat.gov.ua) у розділі Методологія та класифікатори/Статистична 

методологія/Демографічна та соціальна статистика. Правосуддя та 

злочинність.  
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7. Послідовність. За наявності динамічних рядів статистичних даних цей 

компонент означає, наскільки у ДСС, у рамках яких ці дані вироблялися, 

використовувались однакові метадані – класифікації, визначення, сукупність, 

що вивчається, а також гармонізовані методи [149]. 

8. Зіставність як окремий випадок послідовності, коли статистичні дані 

стосуються тих самих об’єктів даних, а ціль їх об’єднання – зробити 

порівняння у часі або за регіонами, за сферами діяльності або за іншими 

розділами [149].  

9. Ефективність, витрати та навантаження на респондентів. Держстат 

здійснює щорічну оцінку звітного навантаження на респондентів на підставі 

Методики вимірювання звітного навантаження на респондентів, затвердженої 

наказом Держстату від 14.05.2013 р. № 149. У цілому по Україні у 2016 році 

звітне навантаження на респондентів за формою № 1-АП (річна) порівняно з 

2015 роком зменшилося на 7,2% за рахунок скорочення кількості 

респондентів. За результатами анкетного опитування для визначення звітного 

навантаження, середні витрати часу на заповнення форми № 1-АП (річна) 

становлять 5 год. 55 хв. Більшості з числа опитаних респондентів (76%) було 

нескладно зрозуміти інструкцію (роз’яснення), (додаток Д) та зміст 

показників, підготувати інформацію та заповнити форму. Індекс задоволеності 

респондентів за формою № 1-АП (річна) становить 88 (при аналогічному 

середньому показнику за формами усіх ДСС). 

Для спрощення процедури подання респондентами форми № 1-АП 

(річна) передбачено можливість подання електронного звіту. Кількість 

респондентів, які подають такі звіти, постійно збільшується. Частка звітів за 

цією формою, отриманих в електронному вигляді, у 2014 році становила 0,4%, 

у 2015 році – 0,6% та 2016 році – 2,4%.  

10. Конфіденційність інформації, яку надають постачальники даних, та 

їх знеособлення, а отже, використання такої інформації виключно у 

статистичних цілях мають бути гарантовані, рівно як прозорість та захист. 

Відповідно до вимог чинного законодавства [38; 45; 92; 113; 114; 115; 116; 117; 
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123; 141; 143], органи державної статистики мають поширювати статистичні 

дані об’єктивно, професійно та прозоро. Захист конфіденційної статистичної 

інформації є одним із основних принципів проведення ДСС. Необхідність 

дотримання принципу конфіденційності статистичної інформації визначена 

положеннями Закону України «Про державну статистику» та міжнародними 

стандартами [38; 141]. 

Отже, важливою умовою подальшого розвитку системи ДСС в Україні є 

забезпечення балансу між рівнем задоволення інформаційних потреб 

користувачів статистичної інформації, що передбачає застосування новітніх 

інформаційних технологій, та рівнем оптимізації процесу статистичного 

виробництва, а також підвищення ефективності витрат і зменшення 

навантаження на респондентів, що здійснюється шляхом установлення 

постійного зворотного зв’язку з користувачами статистичної інформації і 

респондентами спостереження. На наш погляд, з метою задоволення потреб 

користувачів (внутрішніх та зовнішніх) в інформації щодо якості даних та 

процесів рекомендуємо: 

1) оскільки статистичною інформацією користуються і респонденти 

спостереження, то поряд з основними критеріями якості у звіті з якості слід 

наводити відомості щодо забезпечення конфіденційності статистичних даних; 

2) до підсумкового звіту з якості треба включити інформацію про 

частоту і час оновлення основи вибірки, а також про їх можливий вплив на 

оцінки обстеження; 

3) індикатори необхідно включати у звіт з якості у цілому та за доменами 

(регіонами, видами економічної діяльності тощо);  

4) у звіт з якості включають основні визначення, формули розрахунку та 

методи компенсації невідповідей. Також повинні бути викладені усі заходи, 

вжиті для зниження рівня невідповідей; 

5) у звіті з якості має бути поданий опис таких критеріїв якості, як 

конфіденційність, прозорість та захист інформації. Ці критерії не 

характеризують безпосередньо якість статистичної інформації, але мають 
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важливе значення для користувачів, особливо для тих, які водночас є і 

респондентами статистичних обстежень; 

6) звіт з якості також повинен містити опис процедур, які забезпечують 

конфіденційність протягом збирання, оброблення та розповсюдження даних. 

Це, зокрема, протоколи (письмові свідоцтва), які гарантують доступність 

індивідуальних даних тільки для отримання необхідних для роботи знань. 

Крім того, у підсумковому звіті з якості повинен міститись опис угод, якщо 

вони є, відповідно до яких користувачі за межами державних органів 

статистики мають доступ до мікроданих для наукових потреб [231]; 

7) Заключна частина стандартного звіту з якості містить перелік 

виявлених недоліків та способів їх ліквідації. Водночас у стандартному звіті з 

якості відсутній план заходів з конкретними термінами та результатами 

фактичної реалізації, тому пропонується доповнити звіт вищезазначеним 

планом як інструментом інформування користувачів та респондентів про 

підвищення якості даних ДСС. Оскільки в переважній більшості звітів з якості 

державних статистичних спостережень серед необхідних для вдосконалення 

заходів було визначено встановлення постійно діючого зворотного зв’язку з 

користувачами/респондентами статистичної інформації, пропонується 

передбачити спрощену можливість для відвідувачів вебсайту залишати свої 

пропозиції до ДСС щодо розділу «Звіти з якості», а керівнику ДСС − з певною 

періодичністю публікувати коментарі щодо врахування/неврахування цих 

пропозицій. 

 

3.2. Характеристика якості процесів виробництва статистичної 

інформації про адміністративні правопорушення за результатами 

опитування 

 

Потреба в об’єктивній інформації стосовно збирання, обробки, аналізу 

та поширення інформації про вчинені адміністративні правопорушення та 

процеси її виробництва з дотриманням міжнародних статистичних стандартів 
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та рекомендацій зумовлює проведення моніторингового дослідження на 

державному рівні. Одним із основних методів реалізації завдань моніторингу 

є анкетування − метод отримання інформації шляхом письмових 

відповідей респондентів на систему стандартизованих запитань попередньо 

підготовлених бланках − анкетах. Поширення анкетування у різних галузях 

діяльності свідчить про ефективність та актуальність такого методу збирання 

інформації про певні явища і об’єкти [229]. Зокрема, анкетування може стати 

однією з форм моніторингового дослідження з метою покращення якості 

статистичної інформації про адміністративні правопорушення під час її 

виробництва відповідно до міжнародних статистичних стандартів та 

рекомендацій. 

У рамках дослідження розроблено анкету щодо впливу моніторингу 

процесів виробництва статистичної інформації про адміністративні 

правопорушення на її якість (додаток Е). Кожне питання анкети стосується 

певного процесу/етапу виробництва інформації та спрямована на з’ясування 

наявності/відсутності проблемних аспектів її виробництва під час збирання, 

аналізу, обробки та поширення тощо, а також підготовку пропозицій щодо 

підвищення якості інформації на основі проведеного дослідження, 

враховуючи виявлені потреби. Під час розробки питань для анкети автор 

керувався міжнародним досвідом, а також положеннями й актами 

законодавства ЄС та України (CoP, QMF, GSBPM, КУпАП тощо). 

Результати відповідей на кожне з питань анкети мали за мету отримати 

характеристики умов і окремих етапів виробництва статистичної інформації. 

1. Органи державної влади, установи, де відбувається анкетування. 

Зокрема, це: Державна судова адміністрація України, Генеральний штаб 

Міністерства оборони України, Національна поліція України, Генеральна 

прокуратура України, Рахункова палата України, Державне агентство рибного 

господарства, Державна служба України з питань праці, територіальні органи 

Держстату та інші державні органи. Тобто державні органи, уповноважені 

розглядати справи про адміністративні правопорушення, що передбачені 
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статтею 213 та главою 17 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення [4] та іншими законами України й нормативно-правовими 

актами та які щороку складають звіт за формою № 1-АП. 

2. Вид статистичної інформації про адміністративні правопорушення, 

що збирається залежно від того, розгляд яких справ за сферою, передбаченою 

КУпАП, віднесено до компетенції певного органу державної влади (статті 

КУпАП або сфера вчинення адміністративного правопорушення). 

Визначимо вид статистичної інформації про адміністративні 

правопорушення, що збирається на основі інформації в анкеті Державної 

прикордонної служби України, протидію яким відповідно до ст. 2221, п. 1 ч. 1 

та п. 16 ч. 2 ст. 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення 

віднесено до компетенції служби (статті 85, 92, ч. 4 ст. 1853, 1211, 18510, 191, 

195, 202, 203, 2031, 204, 2041, 2042, 2044, 205, 206, 2061 КУпАП), а також 

правопорушення, передбачені ст. 1 Закону України «Про відповідальність 

перевізників під час здійснення міжнародних пасажирських перевезень» [236]. 

Державна судова адміністрація України збирає інформації про адміністративні 

правопорушення, а саме, за формами 1-п «Звіт судів першої інстанції щодо 

розгляду справ про адміністративні правопорушення» [213] та 2-п «Звіт судів 

апеляційної інстанції щодо розгляду апеляційних скарг у справах про 

адміністративні правопорушення». 

3. На підставі чого збирається інформація про адміністративні 

правопорушення? 

Інформація органів державної влади, уповноважених розглядати справи 

про адміністративні правопорушення, збирається на підставі законодавчих та 

нормативно-правових актів про ці органи, статей КУпАП та протоколів тощо. 

Встановимо інформацію щодо вищевказаного питання на основі даних, 

зазначених в анкеті Державної прикордонної служби України. Зокрема, на 

підставі п. 10 ст. 20 Закону України «Про Державну прикордонну службу 

України» створена та функціонує відомча інформаційно-телекомунікаційна 

система обліку результатів оперативно-службової діяльності, до якої 



173 

 

надходять і вносяться інформаційні повідомлення (донесення) про виявлені та 

припинені адміністративні правопорушення, протидія яким віднесена до 

компетенції Державної прикордонної служби України [237].  

Ці донесення формуються органами та підрозділами охорони 

державного кордону на підставі протоколу про адміністративне 

правопорушення та постанови про накладення адміністративного стягнення. 

Що стосується Державної судової адміністрації України, то інформація 

збирається відповідно до наказу Державної судової адміністрації України 

«Про затвердження річних форм звітів щодо здійснення правосуддя місцевими 

та апеляційними судами» від 23.06.2018 р. № 325. 

4. Чи відбувається виробництво статистичної інформації про 

адміністративні правопорушення, що збирається згідно з певною стандартною 

моделлю статистичного виробництва? Запитання включено до анкети з метою 

визначення, чи існує в опитуваній організації процесний підхід до 

виробництва статистичної інформації, якщо існує − то якою мірою (окремі 

процеси чи елементи процесів), якщо ні − то яка система збирання інформації 

реалізована. 

5. Чи розроблено та впроваджено інструментарій/звітну документацію 

(форму, інструкцію, методологію, роз’яснення та ін.) для збирання 

даних/інформації про адміністративні правопорушення? Запитання включено 

до анкети з метою визначення наявності інструментарію (звітної документації) 

як індикатора того, що відбувався процес «Проектування» так і інструменту, 

необхідного для ефективного виконання процесу «Збирання». 

6. Як відбувається процес формування інформаційної бази, програмного 

забезпечення даних про адміністративні правопорушення (у ручному режимі 

− шляхом злиття отриманих файлів, чи автоматично − шляхом використання 

певних програм)? Зазначене запитання включено до анкети з метою 

визначення рівня автоматизації процесу інтеграції даних на рівні процесу 

«Обробки даних». 
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7. Як поширюється інформація про адміністративні правопорушення? 

Запитання включено з метою визначення способів, якими розповсюджується 

інформація про адміністративні правопорушення. 

8. Чи надходять зауваження, пропозиції або скарги на якість інформації 

про адміністративні правопорушення? Запитання включено до анкети з метою 

визначення виконання процесу «Оцінювання», тобто наявності можливості у 

користувачів надавати зауваження до даних. 

9. Які Ви бачите шляхи вдосконалення моніторингу якості                     

статистичної інформації про адміністративні правопорушення? Зазначене 

запитання задано з метою налагодження збирання пропозицій, що дозволять 

удосконалити взаємодію органів державної статистики зі співвиробниками 

інформації про адміністративні правопорушення. 

Узагальнюючи наведене, вважаємо, що метою опитування було 

отримання відомостей щодо видів статистичної інформації, яка збирається, 

методів стандартизації виробництва статистичної інформації про 

адміністративні правопорушення, наявності статистичного інструментарію, 

способів поширення та взаємодії з користувачами, а також щодо загального 

впливу моніторингу процесів статистичного виробництва на якість зазначеної 

статистичної інформації.  

Анкети було розіслано до державних установ, які є основними 

уповноваженими розглядати справи про адміністративні правопорушення в 

рамках статті 213 глави 16 та статей 218 –24422 глави 17 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення, законів України й інших нормативно-

правових актів, що становило 0,15% респондентів від генеральної сукупності 

одиниць державного статистичного спостереження про адміністративні 

правопорушення. Відповіді на запитання анкети дозволили отримати 

об’єктивну, ґрунтовну й усебічну характеристику виробництва статистичної 

інформації про адміністративні правопорушення. Крім того, в анкетах 

передбачалося подання респондентами пропозицій з удосконалення якості 
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інформації про адміністративні правопорушення. Наявність цих пропозицій 

дозволила сформувати підґрунтя для розроблення заходів з усунення впливу 

чинників, що порушують перебіг процесів статистичного виробництва 

інформації про адміністративні правопорушення знижуючи таким чином її 

якість.  

Відповіді на запитання дозволили дійти таких висновків: 

1. За даними анкетування найчастіше інформація органів державної 

влади, уповноважених розглядати справи про адміністративні 

правопорушення, збирається на підставі протоколів про адміністративні 

правопорушення та приписів про них тощо (рис. 3.1, розроблено автором за 

даними анкетування). 

 

Рис. 3.1. Джерела збирання статистичної інформації про адміністративні 

правопорушення  

 

2. У своїй роботі 30% опитаних використовують елементи моделі 

GSBPM 4.0. (17,5% − чистої GSBPM, 7,5% − GSBPM та елементи Національної 

1. Актів 

законодавства 

(статті закону, 

пункти 

постанови, 

пункти наказу 

тощо); 30,0%

2. Протокол про 

адміністративні 

правопорушення, 

припис про 

адміністративне 

правопорушення; 

32,5%

3. Інше; 10,0%

4. Варіанти 1 та 2; 

12,5%

5. Варіанти 1 та 3; 

15,0%
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моделі статистичного виробництва в органах державної статистики (далі − 

Національна модель), 5% − GSBPM та інших видів організації процесу 

статистичного виробництва), 47,5% − елементи Національної моделі (40% − 

чисту Національну модель). Іншими методами користуються 30% опитаних 

(рис. 3.2, розроблено автором за даними анкетування), що є гарним 

результатом і в цілому свідчить про наявність розуміння процесів 

статистичного виробництва. Водночас майже третина опитаних 

використовують прийоми статистичного виробництва, що не підлягають 

стандартним методам оцінки, застосовуваними статистичними офісами 

провідних країн світу [217].  

 

Рис. 3.2. Результати анкетування щодо виробництва статистичної інформації 

про адміністративні правопорушення 

 

3. Переважна більшість опитаних, а саме 87,2%, мають певний 

інструментарій (звітну документацію) для збирання інформації, тоді як 10,3% 

використовують для збирання інші способи, а 2,5% не змогли надати відповідь 
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2. Згідно із 

моделлю 

виробництва 

статистичної 

інформації, 

пропонованою 

в органах 

державної 

статистики; 

40,0%

3. Інше; 30,0%

4. Варіанти 1 та 2; 

7,5%

5. Варіанти 1 та 3; 

5,0%
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(рис.3.3, розроблено автором за даними анкетування). Це свідчить про високий 

рівень організації процесу збирання даних, досягнутий багато в чому завдяки 

розробленій Держстатом формі № 1-АП (річна) «Звіт про розгляд справ про 

адміністративні правопорушення та осіб, які притягнуті до адміністративної 

відповідальності» за звітний рік. 

 

Рис. 3.3. Результати анкетування щодо впровадження інструментарію (звітної 

документації) 

 

4. Повністю автоматизований процес інтеграції даних про 

адміністративні правопорушення використовує лише 27,5% опитаних, тоді як 

у ручному режимі дані зливає 45,0% респондентів. Це свідчить про відсутність 

загальнодоступного програмного забезпечення для автоматичної інтеграції 

даних або про відсутність складнощів під час інтеграції даних, що потребували 

б його залучення (рис. 3.4, розроблено автором за даними анкетування). 

1. Так; 87,2%

2. Ні; 10,3%

3. Не можу 

відповісти; 

2,5%
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Рис. 3.4. Результати анкетування щодо формування інформаційної бази 

 

5. Інформацію як в електронному, так і паперовому вигляді, 

розповсюджують 32,5% респондентів, 22,5% – лише у паперовому, а 15% − 

лише в електронному вигляді. Водночас цікавим фактом, який потребує 

подальшого дослідження, є те, що 30% не поширюють інформацію взагалі, 

використовуючи її виключно для внутрішніх потреб або для передачі до 

органів державної статистики (рис. 3.5, розроблено автором за даними 

анкетування). 
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Рис. 3.5. Результати анкетування щодо поширення інформація про 

адміністративні правопорушення 

 

6. Згідно з даними анкетування, жоден з опитаних не вказав на постійне 

отримання скарг чи пропозицій щодо інформації, 12,5% не надали відповідь і 

лише 2,5% повідомили про наявність певних пропозицій чи скарг від 

користувачів. Факт відсутності скарг у 85% опитаних свідчить про високу 

задоволеність користувачів якістю даних, але водночас потребує вивчення 

рівня зворотного зв’язку опитаних з користувачами даних (рис. 3.6, 

розроблено автором за даними анкетування). 

 

1. Шляхом розміщення на 

вебсайті; 15,0%

2. Шляхом надсилання 

в паперовому вигляді; 

22,5%
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4. Варіанти 1 та 2; 

32,5%
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Рис. 3.6. Результати анкетування щодо надходження зауважень, пропозицій 

або скарг на якість інформації про адміністративні правопорушення 

 

Узагальнена інформація за результатами спеціально проведеного 

обстеження якості процесів виробництва статистичної інформації про 

адміністративні правопорушення міститься на (рис. 3.7, розроблено автором 

за даними анкетування). 

2. Отримуємо рідко; 

2,5%

3. Не отримуємо взагалі; 

85,0%

1. Відповідь не надано ; 

12,5%
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Рис. 3.7. Узагальнені результати анкетування щодо впливу моніторингу 

процесів статистичного виробництва на якість статистичної інформації про 

адміністративні правопорушення 

 

Розгляд пропозицій, отриманих від учасників анкетування, дозволив 

дійти висновку про високу зацікавленість респондентів у можливості оцінки 

та підтвердження якості статистичної інформації про адміністративні 

правопорушення. Для реалізації цього завдання в майбутньому необхідно: 

1) надати допомогу органам, уповноваженим розглядати справи про 

адміністративні правопорушення, зі стандартизації існуючих процесів 

статистичного виробництва або з переходу на процесний підхід за його 

відсутності з метою створення єдиного реєстру даних про адміністративні 

правопорушення; 

2) передбачити інструктивну/інформаційну допомогу з метою сприяння 

проведення моніторингу процесів виробництва інформації органами, 

уповноваженими розглядати справи про адміністративні правопорушення, за 
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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

електронному, так і в паперовому вигляді

Зауваження, пропозиції або скарги на якість інформації про

адміністративні правопорушення не надходять 
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стандартами європейської статистики та з можливістю порівняльного аналізу 

з органами державної статистики, визначення відповідального за моніторинг 

якості статистичного виробництва та статистичної інформації у відповідному 

органі; 

3) передбачити можливість консультативної допомоги з усунення 

невідповідностей організації процесів статистичного виробництва, виявлених 

під час проведення моніторингу; 

4) передбачити можливість моніторингу результатів застосування 

рекомендацій з усунення невідповідностей під час виробництва інформації  

про адміністративні правопорушення; 

5) підтримка зворотного зв’язку з відповідальним за моніторинг якості 

статистичного виробництва та статистичної інформації у відповідному органі 

з метою визначення шляхів подальшого розвитку відповідного напряму. 

 

3.3 Пропозиції щодо вдосконалення нормативно-правових засад 

оцінювання та забезпечення якості статистичної інформації про 

адміністративні правопорушення 

 

Одним із напрямів співробітництва у сфері статистики в рамках                   

статей 355−359 Глави 5 «Статистика» Розділу V «Економічне та галузеве 

співробітництво» Угоди про асоціацію України з Європейським Союзом 

(ратифікована Законом України від 16 вересня 2014 року № 1678), визначено 

поступову гармонізацію української статистичної системи зі статистичною 

системою Європейського Союзу. Це передбачає створення професійно 

незалежної статистичної системи, яка вироблятиме необхідну для громадян, 

суб’єктів господарювання й органів управління в Україні та ЄС статистичну 

інформацію [223], у тому числі про адміністративні правопорушення. 

Для забезпечення відповідної якості статистичної інформації про 

адміністративні правопорушення законодавчі акти України потребують 

перегляду та приведення у відповідність до фундаментальних принципів ООН 
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щодо офіційної статистики з урахуванням acquis ЄС у сфері статистики. 

Насамперед це стосується Кодексу норм європейської статистики [223] в 

частині забезпечення провадження державної статистичної діяльності на 

засадах професійної незалежності та самостійності (1-й принцип Кодексу), без 

втручання будь-яких державних органів у статистичну діяльність, зокрема з 

питань змісту статистичної інформації, вибору джерел її отримання, 

статистичної методології, форм і термінів збирання та поширення даних 

статистичних спостережень тощо. 

З метою підвищення якості статистичної інформації, зокрема про 

адміністративні правопорушення, враховуючи положення Типового закону 

про офіційну статистику, розробленого Європейською економічною комісією 

(ЄЕК ООН) разом з Євростатом і Європейською асоціацією вільної торгівлі 

(ЄАВТ) [215], вважаємо за доцільне удосконалення правових та інституційних 

основ офіційної статистики в частині таких питань: 

1) закріплення за Державною службою статистики України як провідним 

виробником офіційної статистики координуючої ролі серед спеціально 

уповноважених державних органів на складання статистичної інформації, а 

також органів, що провадять діяльність, пов’язану зі збиранням та 

використанням адміністративних даних у національній системі офіційної 

статистики; 

2) забезпечення реалізації права спеціально уповноважених державних 

органів на складання статистичної інформації на безперешкодний доступ до 

визначених на законодавчому рівні джерел для її складання у рамках норм 

чинного законодавства щодо гарантій захисту її конфіденційності з метою 

покращання якості офіційної статистики, у тому числі про адміністративні 

правопорушення; 

3) налагодження партнерських відносин зі спеціально уповноваженими 

державними органами на складання статистичної інформації та іншими 

відповідальними учасниками за розробку, виробництво, зберігання та 

поширення статистичної інформації в Україні шляхом визначення потреб у 
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користувачів статистичної інформації за результатами проведення оцінки 

якості статистичних даних, у тому числі про адміністративні правопорушення.  

4) вдосконалення правовідносин користувачів статистичної інформації 

про адміністративні правопорушення, респондентів державних статистичних 

спостережень зі спеціально уповноваженими державними органами на 

складання статистичної інформації, а також органами, що провадять 

діяльність, пов’язану зі збиранням та використанням адміністративних даних; 

встановлення відповідальності інших спеціально уповноважених державних 

органів на складання статистичної інформації за розробку, виробництво, 

зберігання та поширення статистичної інформації в Україні; 

5) вибір джерел для складання статистичної інформації з використанням 

адміністративних даних, організація взаємообміну даними між спеціально 

уповноваженими державними органами з метою уникнення дублювання 

функцій, застосовуючи вибіркові методи проведення статистичних обстежень; 

6) побудова системи навчання персоналу у рамках законодавства про 

державну службу та інших нормативно-правових актів. 

Гармонізація вітчизняної статистики зі статистичною системою ЄС 

шляхом внесення змін до деяких законів України, що регулюють державну 

статистичну діяльність, зумовлена необхідністю виконання взятих Україною 

міжнародних правових зобов’язань у цій сфері. Розробка й поширення на 

засадах професійної незалежності національними статистичними органами 

методології, методів і джерел отримання даних, термінів, змісту та форм 

інформації буде сприяти усуненню протиріч між нормами чинного Закону 

України «Про державну статистику» [38; 223]. 

Водночас адаптація до вимог законодавства ЄС спеціального 

вітчизняного законодавства у сфері статистики потребує розроблення та 

реалізації низки заходів (рис. 3.8, розроблено автором за даними [100; 215]) 

для оновлення останнього, а також врегулювання питань та здійснення заходів 

організаційно-правового, методологічного та фінансового характеру з метою 
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покращення якості процесів статистичного виробництва та посилення 

інституційної спроможності існуючої статистичної системи. 

 

Рис. 3.8. Перелік заходів з покращення якості процесів статистичного 

виробництва та посилення інституційної спроможності існуючої статистичної 

системи 
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1. Перегляд та приведення норм Закону України «Про державну 
статистику» до вимог законодавства Європейського Союзу

2. Створення та впровадження самостійної  та інституційно 
незалежної системи національної статистики з урахуванням 

європейських стандартів

3. Розробка та впровадження нових статистичних спостережень, 
актуальних для користувача

4. Приведення положень національної статистичної методології, у 
тому числі методології у сфері адміністративних правопорушень, у 

відповідність до методологій міжнародних статистичних організацій

5. Постійне вдосконалення та актуалізація системи збирання й 
обробки статистичної інформації шляхом переходу з паперових носіїв 

статистичної інформації на сучасні електронні носії

6. Упровадження новітніх інформаційних технологій та комплексної 
системи збереження та захисту інформації

7. Забезпечення сучасного мобільного доступу громадського 
суспільства до відкритих статистичних даних для підвищення іміджу 

органів державної статистики та рівня довіри до них

8. Забезпечення відповідного фінансування реформ у сфері 
статистики
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1. З огляду на вищевикладене, у тому числі в частині оцінювання якості 

статистичної інформації в цілому, та статистичної інформації про 

адміністративні правопорушення доцільно внести зміни до Закону України 

«Про державну статистику». Зокрема, доповнити його новим Розділом «Якість 

офіційної державної статистичної інформації» (табл. 3.2, розроблена автором 

із урахуванням положень Типового закону про офіційну статистику [151, 

215]).  

Таблиця 3.2 

Пропозиції щодо доповнення 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 та 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. 
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Результати дослідження свідчать, що у профільному українському 

законодавстві індикатор належної практики Кодексу норм європейської 

статистики [154] не є імплементованим. Задля усунення прогалин та для 

приведення у відповідність до законодавства Європейського Союзу 

пропонуємо унести зміни до Закону України «Про державну статистику», 

зокрема доповнити його такими статтями (табл. 3.3, розроблена автором із 

урахуванням положень Типового закону про офіційну статистику [151, 215]). 

 

Таблиця 3.3 

Пропозиції щодо доповнення Закону України «Про державну 

статистику» 

Назва статті Зміст статті 

1 2 

Доступ до 

конфіденційних 

даних у 

дослідницьких 

цілях  

1. Виробники офіційної статистики мають право на запит надавати 

доступ до персональних даних з метою здійснення незалежних 

дослідницьких проектів. 

2. Дані, що надаються для дослідницьких цілей, не можуть мати 

ідентифікаторів та обмежуються інформацією, яка використовується 

виключно у дослідницьких цілях. 

3. До того, як дозволити доступ до персональних даних, що 

захищені принципом статистичної конфіденційності, керівник 

центрального органу виконавчої влади з питань статистики має 

пересвідчитись, що сторона, яка отримує дані, має відповідну 

технічну інфраструктуру та організаційні рамки для захисту 

конфіденційних даних відповідно до цього Закону. 

4. У випадку видачі дозволу усі, хто буде працювати з даними в 

рамках дослідницького проекту, підписують договір, згідно з яким 

вони зобов’язуються: 

а) не намагатися здійснити ідентифікацію фізичних чи юридичних 

осіб у будь-який спосіб, у тому числі шляхом зіставлення даних з 

іншими персональними даними; 

б) не розкривати персональні дані неуповноваженим особам чи 

використовувати ці дані з метою, що відрізняється від мети, вказаної 

у запиті; 

в) не розкривати жодні агреговані показники, які розраховані на 

основі персональних даних і уможливлюють дозволити непряму 

ідентифікацію; 

г) вказувати джерело даних в усіх опублікованих матеріалах;  

д) знищити персональні дані після завершення дослідницького 

проєкту. 

5. Виробники офіційної статистики можуть вимагати плату як 

компенсацію за додаткові витрати, здійснені в результаті підготовки 

даних, як передбачено Законом України «Про доступ до публічної 

інформації». Перелік усіх таких фактів передачі надається за запитом. 
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Продовж. табл. 3.3 

1 2 

Зобов'язання зі 

збереження 

конфіденційності 

1. При прийнятті на себе відповідних функцій у сфері офіційної 

статистики зобов’язання зі збереження конфіденційності 

підписується: 

а) усіма штатними та тимчасовими співробітниками системи 

органів державної статистики та інших виробників офіційної 

статистики; 

б) тимчасовим переписним персоналом та іншими працівниками, 

які залучаються до підготовки і проведення перепису, оброблення, 

узагальнення, поширення й використання його результатів; 

в) будь-якими іншими особами, які мають право на доступ до 

даних, захищених принципом статистичної конфіденційності.  

2. Ці зобов’язання продовжують діяти навіть після завершення 

виконання функцій особами, що перелічені в цій статті. 

 

2. Створення та впровадження самостійної та інституційно незалежної 

системи національної статистики з урахуванням європейських стандартів, яка 

має забезпечувати основних користувачів статистичною інформацією, 

виробленою відповідно до прийнятної світової практики та згідно з 

методологією спеціалізованих агенцій ООН.  

Пріоритетним напрямом для цього має бути забезпечення вільного 

доступу до актуальної інформації та можливість перевірки її якості, при цьому 

фінансова спроможність Державної служби статистики України має бути 

достатньою для виробництва якісної статистичної інформації. Реалізація 

такого підходу стане можливою за проведення зовнішньої експертної оцінки 

професійної діяльності. 

У рамках запровадження інституційно незалежної системи державної 

статистики України слід створити Національну раду з питань статистики, 

головним завданням якої має стати вивчення питань, пов’язаних із реалізацією 

державної політики у сфері статистики (рис. 3.9, розроблено автором із 

урахуванням положень Типового закону про офіційну статистику [151; 215]).  
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Рис. 3.9. Основні функції Національної ради з питань статистики 

 

Відповідно до пункту 8.5 статті 8 Типового закону про офіційну 

статистику, Національна рада з питань статистики зможе проводити 

незалежну зовнішню оцінку конкретних галузей, заходів чи інших 

організаційних одиниць у рамках національної статистичної системи, що 

своєю чергою забезпечить об’єктивне оцінювання та визначення чинників 

якості статистичної інформації (додаток Ж) (табл. 3.4, із урахуванням 

положень Типового закону про офіційну статистику [151; 215]). 
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Таблиця 3.4 

Пропозиції щодо доповнення Закону України «Про державну 

статистику» 

Назва статті Зміст статті 

1 2 

Національна рада з 

питань статистики 

1. Для забезпечення прозорості формування державної 

політики у сфері статистики, сприяння розвитку ефективної 

та професійно незалежної державної статистичної діяльності 

утворюється Національна рада з питань статистики. 

2. Особливості діяльності Національної ради з питань 

статистики регулюються цим законом та відповідними 

нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України.  

3. Положення та посадовий склад Національної ради з 

питань статистики затверджуються Кабінетом Міністрів 

України. 

4. До складу Національної ради з питань статистики входить 

не більше 17 членів, які представляють різні групи 

користувачів статистичної інформації (органи державної 

влади, суб’єкти господарювання, наукові установи, 

громадські об’єднання та ін.). Керівник центрального органу 

виконавчої влади з питань статистики також є членом 

Національної ради з питань статистики. 

5. Кількість представників органів державної влади у складі 

Національної ради з питань статистики не повинна становити 

більшість. 

6. Головою Національної ради з питань статистики 

призначається посадова особа, яка не є представником органу 

державної влади. 

 

3. Розроблення та впровадження нових, актуальних для користувача 

статистичних спостережень передбачає, насамперед, скасування 

спостережень, що втратили актуальність, розроблення плану запровадження 

нових спостережень, що відповідають реаліям сьогодення і потребам 

зменшення звітного навантаження на суб’єкти підприємницької діяльності, та 

активізації роботи щодо отримання інформації з адміністративних джерел. 

Використання сучасних форм вибіркових обстежень дозволить отримувати 

дані без збільшення кількості статистичних спостережень.  

4. Приведення положень національної статистичної методології, в тому 

числі методології у сфері адміністративних правопорушень, у відповідність до 

методологій міжнародних статистичних організацій. Для чого необхідно 
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створити методологічний департамент не тільки в центральному органі з 

питань статистики а й в інших органах, уповноважених проводити 

спостереження. Одним із завдань цього департаменту має стати розроблення 

й упровадження гармонізованої статистичної методології та методів, що 

ґрунтуються на міжнародних нормах і стандартах, надання організаційної та 

консультативної підтримки з питань глобального управління якістю. 

5. Удосконалення та актуалізацію системи збирання й оброблення 

статистичної інформації передбачається здійснити шляхом переходу з 

використання паперових носіїв інформації на сучасні електронні носії. Це 

забезпечить проведення державних статистичних спостережень на основі 

електронних ресурсів та створення підсистеми управління великими даними в 

національній статистичній системі. Зокрема, ця система вимагає забезпечення 

належного захисту даних у надійних відкритих державних електронних 

інформаційних ресурсах, які мають, серед іншого, також забезпечувати 

доступність і зручність у використанні електронних послуг юридичними та 

фізичними особами.  

6. Для виконання обов’язків органів державної статистики зазначених у 

абзацах дванадцятому та тринадцятому статті 14 Закону України «Про 

державну статистику», необхідно розробити комплексну систему захисту 

інформації із застосуванням новітніх інформаційних технологій з метою 

усунення загроз інформаційній безпеці, а також мінімізації ризиків, які 

створюють передумови для порушення конфіденційності, цілісності та 

доступності інформації. 

7. Забезпечення сучасного мобільного доступу громадського 

суспільства до відкритих статистичних даних є одним із шляхів підвищення 

рівня задоволеності користувачів та іміджу органів державної статистики. 

Ведення сторінки в соціальних мережах забезпечує сучасний мобільний та 

оперативний доступ користувача до відкритих статистичних даних. Разом з 

тим для підвищення іміджу органів державної статистики необхідно 

відстежувати задоволеність суспільства як основного користувача інформації 
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шляхом відповідного опитування/аналізу задоволеності. Анкета опитування 

може включати питання стосовно думки користувачів про доступність 

метаданих, оцінки задоволеності основних користувачів окремими 

статистичними продуктами (наприклад, конкретні дослідження/показники 

задоволеності користувачів на рівні продукту). 

8. Удосконалення системи фінансового забезпечення реформи. 

Фінансове забезпечення реформування системи державної статистики має 

здійснюватися не тільки за рахунок коштів, передбачених у Державному 

бюджеті України та коштів міжнародної технічної допомоги, а й за рахунок 

коштів отриманих з інших незаборонених джерел, у тому числі надаючи 

платні інформаційно-аналітичні послуги іншим організаціям відповідно до 

чинного законодавства України.  

Вироблення наведених вище пропозицій має привести до:  

− підвищення якості статистичної інформації у цілому та про 

адміністративні правопорушення, зокрема, адаптації вітчизняного 

законодавства у сфері статистики до прогресивного законодавства ЄС;  

− поліпшення партнерських відносин між усіма учасниками процесу 

статистичного виробництва;  

− розширення доступу користувачів до статистичної інформації; 

− оптимізації звітного навантаження на респондентів, розширення сфери 

використання адміністративних даних у статистичних цілях;  

− удосконалення статистичних процедур на основі методологій, 

класифікацій та реєстрів відповідно до європейських і міжнародних 

стандартів;  

− впровадження інтегрованої інформаційно-аналітичної системи 

державної статистики.  
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Висновки до розділу 3:  

 

1. Звіти з якості повинні давати інформацію щодо основних індикаторів і 

характеристик якості статистичного продукту, вибіркових і невибіркових 

похибок, ключових дат, форм оприлюднення інформації, наявності та змісту 

документації, змін у методології, відмінностей між попередніми та кінцевими 

даними, щорічними й короткостроковими даними, щорічною статистикою та 

переписами тощо. Заключна частина стандартного звіту з якості містить 

перелік виявлених недоліків та способів їх ліквідації. Водночас у 

стандартному звіті з якості відсутній план заходів з конкретними термінами та 

результатами фактичної реалізації, тому пропонується доповнити звіт 

вищезазначеним планом як інструментом інформування користувачів та 

респондентів про підвищення якості даних ДСС. Оскільки в переважній 

більшості звітів з якості державних статистичних спостережень серед 

необхідних для вдосконалення заходів було визначено встановлення постійно 

діючого зворотного зв’язку з користувачами/респондентами статистичної 

інформації, пропонується передбачити спрощену можливість для відвідувачів 

вебсайту залишати свої пропозиції до ДСС щодо розділу «Звіти з якості», а 

керівнику ДСС − з певною періодичністю публікувати коментарі щодо 

врахування/неврахування цих пропозицій. 

2. Анкетування є актуальним методом моніторингового дослідження з 

метою забезпечення покращення якості статистичної інформації про 

адміністративні правопорушення під час її виробництва відповідно до 

міжнародних статистичних стандартів та рекомендацій. Анкетування дозволяє 

отримати об’єктивну, ґрунтовну та всебічну інформацію про виробництво 

інформації про адміністративні правопорушення. 

3. Для створення організаційно-правових засад забезпечення  

відповідної якості статистичної інформації про адміністративні 

правопорушення законодавчі акти України потребують перегляду та 

приведення у відповідність до фундаментальних принципів ООН щодо 
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офіційної статистики з урахуванням acquis ЄС у сфері статистики, насамперед 

до Кодексу норм європейської статистики. У зв’язку з цим органам державної 

статистики необхідно забезпечити здійснення заходів нормативно-правового, 

методологічного та фінансового характеру щодо оцінювання якості 

статистичної інформації в цілому та статистичної інформації про 

адміністративні правопорушення зокрема, беручи за основу положення 

типового закону про офіційну статистику, розробленого ЄЕК ООН разом з 

Євростатом, ЄАВТ. Зокрема, необхідне удосконалення правових та 

інституційних основ офіційної статистики, що забезпечить покращення якості 

статистичної інформації про адміністративні правопорушення. 

Основні результати розділу опубліковано автором у наукових працях  

[234 – 235]. 
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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 її якості. 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). 
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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.  

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 

статистичної інформації про адміністративні правопорушення, враховуючи, 

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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Додаток А 

Таблиця А.1 

Статистика вчинених у 2017 – 2018 роках адміністративних правопорушень в Україні 

Вид 

адміністративного 

правопорушення 

2017 рік 2018 рік 
Зміна, 2018 р. порівняно 

з 2017 р., % 

Кількість 

справ, які 

надійшли 

за звітний 

період 

Частка у 

загальній 

кількості, 

% 

Сума 

накладе-

ного 

штрафу, 

грн 

Частка у 

загальній 

сумі, % 

Кількість 

справ, які 

надійшли 

за звітний 

період 

Частка у 

загальній 

кількості, 

% 

Сума 

накладе-

ного 

штрафу, 

грн 

Частка у 

загальній 

сумі, % 

Кількість 

справ, які 

надійшли 

за звітний 

період 

Сума 

накладе-

ного 

штрафу, 

грн 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Усього 3257905 100 3304720635 100 4005057 100 3443107637 100 22,93 4,19 

1. Адміністративні 

правопорушення в 

галузі охорони 

праці і здоров’я 

населення  

25734 0,79 8092459 0,24 24209 0,60 8196618 0,24 –5,93 1,29 

2. Адміністративні 

правопорушення, 

що посягають на 

власність 

15440 0,47 1460918 0,04 14747 0,37 1275069 0,04 –4,49 –12,72 

3. Адміністративні 

правопорушення у 

сфері охорони 

природи, 

використання 

природних 

ресурсів, охорони 

культурної 

спадщини 

61034 1,87 11892494 0,36 67648 1,69 14565377 0,42 10,84 22,48 
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Продовж. 1 табл. А.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

4. Адміністративні 

правопорушення в 

промисловості, 

будівництві та у 

сфері використання 

паливно-

енергетичних 

ресурсів 

12565 0,39 23371725 0,71 12343 0,31 28649344 0,83 –1,77 22,58 

5. Адміністративні 

правопорушення на 

транспорті, в галузі 

шляхового 

господарства і 

зв’язку 

1582087 48,56 1208347042 36,56 2105169 52,56 1314172328 38,17 33,06 8,76 

6. Адміністративні 

правопорушення в 

галузі житлових 

прав громадян, 

житлово-

комунального 

господарства та 

благоустрою 

60298 1,85 22908763 0,69 67845 1,69 27791983 0,81 12,52 21,32 

7. Адміністративні 

правопорушення в 

галузі торгівлі, 

громадського 

харчування, сфері 

послуг, в галузі 

фінансів і 

підприємницької 

діяльності 

88757 2,72 27980948 0,85 99025 2,47 32201514 0,94 11,57 15,08 
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Продовж. 2 табл. А.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

8. Адміністративні 

правопорушення, 

пов’язані з 

корупцією 

5018 0,15 4168058 0,13 9829 0,25 5132510 0,15 95,87 23,14 

9. Адміністративні 

правопорушення, 

що посягають на 

громадський 

порядок і 

громадську безпеку 

847569 26,02 18265800 0,55 992705 24,79 30243436 0,88 17,12 65,57 

10. Адміністративні 

правопорушення, 

що посягають на 

встановлений 

порядок управління 

495789 15,22 66589624 2,01 530221 13,24 150685318 4,38 6,94 126,29 

11. Адміністративні 

правопорушення, 

що посягають на 

здійснення 

народного 

волевиявлення та 

встановлений 

порядок його 

забезпечення 

358 0,01 392241 0,01 495 0,01 175542 0,01 38,27 –55,25 
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Додаток Б 

 

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ         

 

Державне статистичне спостереження 

 

 

 

 
Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за собою 

відповідальність, яка встановлена статтею 186³ Кодексу України про адміністративні правопорушення 

 

 

 

ЗВІТ  ПРО  РОЗГЛЯД  СПРАВ  ПРО  АДМІНІСТРАТИВНІ  ПРАВОПОРУШЕННЯ   

ТА  ОСІБ,  ЯКІ  ПРИТЯГНУТІ  ДО  АДМІНІСТРАТИВНОЇ  ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 

 

за 20____ рік  
 

 

Конфіденційність статистичної інформації забезпечується 

статтею 21 Закону України «Про державну статистику»  

Подають Термін подання № 1-АП 

(річна) 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Держстату 

06.07.2018 № 120 

органи, уповноважені розглядати справи 

про адміністративні правопорушення 

–  територіальному органу Держстату 

не пізніше  

20 січня 

 

Респондент: 

 

Найменування: _______________________________________________________________ 

 

 

Місцезнаходження (юридична адреса): ___________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

(поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця /провулок, площа тощо, 

 

_____________________________________________________________________________ 

№ будинку /корпусу, № квартири /офісу) 

Адреса здійснення діяльності, щодо якої подається форма звітності (фактична адреса):  

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

(поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця /провулок, площа тощо, 

 

_____________________________________________________________________________ 

№ будинку /корпусу, № квартири /офісу) 
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_____________________________________________________                            _____________________________________________________        

        Місце підпису керівника (власника) та/або особи,                                                                                          (ПІБ) 

       відповідальної за достовірність наданої інформації 

_____________________________________________________                            _____________________________________________________ 

                                                                                                                                                                                       (ПІБ) 

Телефон: _________________  факс: _________________  електронна пошта: __________________________________
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Додаток В 

 

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ         

 

Державне статистичне спостереження 

 

 

 

 
Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за собою 

відповідальність, яка встановлена статтею 186³ Кодексу України про адміністративні правопорушення 

 

 

 

ЗВІТ  ПРО  РОЗГЛЯД  СПРАВ  ПРО  АДМІНІСТРАТИВНІ  ПРАВОПОРУШЕННЯ   

ТА  ОСІБ,  ЯКІ  ПРИТЯГНУТІ  ДО  АДМІНІСТРАТИВНОЇ  ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 

(доповнений автором графами 330 – 470) 

 

за 20____ рік  
 

 

 

 

 

 

 

 

Конфіденційність статистичної інформації забезпечується 

статтею 21 Закону України «Про державну статистику»  

Подають Термін подання № 1-АП 

(річна) 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Держстату 

_________ № ___  
 

органи, уповноважені розглядати справи 

про адміністративні правопорушення 

–  територіальному органу Держстату 

не пізніше  

20 січня 

 

Респондент: 

 

Найменування: _______________________________________________________________ 

 

 

Місцезнаходження (юридична адреса): ___________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

(поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця /провулок, площа тощо, 

 

_____________________________________________________________________________ 

№ будинку /корпусу, № квартири /офісу) 

Адреса здійснення діяльності, щодо якої подається форма звітності (фактична адреса):  

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

(поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця /провулок, площа тощо, 

 

_____________________________________________________________________________ 

№ будинку /корпусу, № квартири /офісу) 
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14                

 

_____________________________________________________                            _____________________________________________________        

        Місце підпису керівника (власника) та/або особи,                                                                                          (ПІБ) 

       відповідальної за достовірність наданої інформації 

_____________________________________________________                            _____________________________________________________ 

                                                                                                                                                                                       (ПІБ) 

Телефон: _________________  факс: _________________  електронна пошта: __________________________________
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Додаток Г 

Таблиця Г.1 

Виробники статистичної інформації про адміністративні правопорушення в Україні 

№ Назва органу/установи 
Вид статистичної інформації про 

адміністративні правопорушення 

Чи відбувається виробництво статистичної інформації 

про адміністративні правопорушення, що збирається 

Чи розроблено та впроваджено 

інструментарій/звітну документацію для 

збирання даних/інформації про 

адміністративні правопорушення? 

згідно із 

загальною 

моделлю 

GSBPM 4.0 

згідно із моделлю 

виробництва 

статистичної 

інформації, 

пропонованою в 

органах державної 

статистики 

іншим способом 
Так (зазначити, що 

саме розроблено) 

Ні 

(пояснити 

чому) 

Не можу 

відповісти 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Державна судова 

адміністрація України 

Звіти за формами 1-п «Звіт судів першої 

інстанції щодо розгляду справ про 

адміністративні правопорушення» та    

2-п «Звіт судів апеляційної інстанції 

щодо розгляду апеляційних скарг у 

справах про адміністративні 

правопорушення» 

  В Державній судовій 

адміністрації 

України така 

інформація відсутня 

Наказ Державної 

судової адміністрації 

України «Про затвер-

дження річних форм 

звітів щодо здійснення 

правосуддя місцевими 

та апеляційними 

судами» від 23.06.2018 

№ 325, звіти за 

формами 1-п «Звіт 

судів першої інстанції 

щодо розгляду справ 

про адміністративні 

правопорушення» та  

2-п «Звіт судів 

апеляційної інстанції 

щодо розгляду 

апеляційних скарг у 

справах про 

адміністративні 

правопорушення» 
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Продовж. 1 табл. Г.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2. Головне управління 

Військової служби 

правопорядку Збройних 

Сил України 

Інформація за статтями 44, 121, 1211, 

122, 1222, 1225, 124, 125, 126,130, 1311, 

1724 - 1727 , 17210 - 17217 , 17219 , 17220 , 

173, 174, 178, 182, 1841 , 185, 1857 

Кодексу України про адміністративні 

правопорушення 

  Виробництво 

статистичної 

інформації про 

адміністративні 

правопорушення не 

відбувається 

Інструкція з надання 

доповідей і донесень 

про події, кримінальні 

правопорушення, 

військові 

адміністративні 

правопорушення, 

пов’язані з корупцією, 

порушення військової 

дисципліни та їх облік 

у Міністерстві оборони 

України, Збройних 

Силах України та 

Державній спеціальній 

службі транспорту 

 

Форма звітності 

відповідно до п. 6, 7 і 9 

додатка до наказу 

начальника Військової 

служби правопорядку 

Збройних Сил України 

– начальника 

Головного управління 

Військової служби 

правопорядку 

Збройних Сил України 

від 27.12.2017 № 324 
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Продовж. 2 табл. Г.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3. Адміністрація 

Державної прикордонної 

служби України 

Інформація про адміністративні 

правопорушення, протидію яким 

відповідно до ст. 2221, п. 1 ч. 1 та п. 16 ч. 

2 ст. 255 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення 

віднесено до компетенції Державної 

прикордонної служби України (статті  

85, 92, ч. 4 ст. 1853, 1211, 18510, 191, 195, 

202, 203, 2031, 204, 2041, 2042, 2044, 205, 

206, 2061 КУпАП), правопорушення, 

передбачені ст. 1 Закону України «Про 

відповідальність перевізників під час 

здійснення міжнародних пасажирських 

перевезень». 

Виробництво 

статистичної 

інформації про 

адміністративні 

правопорушення 

відбувається 

відповідно до 

відомчих 

керівних 

документів та 

частково 

відповідає 

моделі GSBPM 

4.0 (збирання, 

обробка, аналіз 

та надання 

органу 

статистики) 

  Наказ Адміністрації 

Державної 

прикордонної служби 

України від 26 травня 

2006 року «Про 

затвердження Форм 

статистичної 

інформації про 

результати 

оперативно-службової 

діяльності» 

 

Наказ Адміністрації 

Державної 

прикордонної служби 

України від 21 грудня 

2016 року «Про 

затвердження та 

введення в дію Табеля 

звітності Державної 

прикордонної служби 

України» 

  

4. Державна міграційна 

служба України 

Інформація за статтями 200, 201, ч. 1 ст. 

203, 203¹, 204, 205, 206 КУпАП 

  Відповідно до наказу 

Державної 

міграційної служби 

України від 

08.02.2016 № 22       

(із змінами) 

Наказ Державної 

міграційної служби 

України від 08.02.2016 

№ 22 «Про 

оптимізацію форм 

відомчої статистичної 

звітності Державної 

міграційної служби 

України» (із змінами) 
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Продовж. 3 табл. Г.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5. Державна служба 

України з надзвичайних 

ситуацій 

Інформація за статтями 120, 175,        

1752 ,1888  КУпАП 

 Відповідно до 

наказу Держстату 

від 06.07.2018     

№ 120 щороку до 

20 січня 

формується та 

направляється до 

територіальних 

органів 

Держстату форма 

державного 

статистичного 

спостереження      

№ 1-АП (річна) 

«Звіт про розгляд 

справ про 

адміністративні 

правопорушення 

та осіб, які 

притягнуті до 

адміністративної 

відповідальності» 

 Інструкція з 

оформлення матеріалів 

про адміністративні 

правопорушення, 

затверджена наказом 

Міністерства 

внутрішніх справ 

України від 27.07.2016 

№ 725, зареєстрованим 

у Міністерстві юстиції 

України 22.08.2016 за                              

№ 1162/29292 

Доручення Державної 

служби України з 

надзвичайних ситуацій 

від 22.06.2018             

№ 02-9587/263 

  

6. Головне Управління 

Національної гвардії 

України 

Статті Кодексу України про 

адміністративні правопорушення, за 

якими складено адміністративні 

протоколи стосовно 

військовослужбовців Національної 

гвардії України 

  Ведеться база даних 

адміністративних 

правопорушень, які 

скоїли 

військовослужбовці 

Національної гвардії 

України, відповідно 

до наказу 

командувача 

Національної гвардії 

України від 

30.05.2017 № 333 

Форма Донесення про 

складання протоколу у 

разі скоєння 

військовослужбовцем 

Національної гвардії 

України 

адміністративного 

правопорушення, 

розроблена на підставі 

наказу командувача 

Національної гвардії 

України від 30.05.2017 

№ 333 

  

 



239 

Продовж. 4 табл. Г.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

7. Національна поліція 

України 

Департамент патрульної 

поліції 

Адміністративні правопорушення у 

сфері забезпечення безпеки дорожнього 

руху та громадської безпеки 

  Відповідно до наказу 

Національної поліції 

України від 

19.06.2019 № 589 

«Про запровадження 

форм звітності» 

Положення про 

інформаційно-

телекомунікаційну 

систему 

«Інформаційний 

портал Національної 

поліції України», 

затверджене наказом 

Міністерства 

внутрішніх справ 

України від 03.08.2017 

№ 676, зареєстрованим 

у Міністерстві юстиції 

України 28.08.2017 за 

№ 1059/30927 

  

8. Державна фіскальна 

(податкова) служба 

України 

Адміністративні правопорушення в 

галузі торгівлі, громадського 

харчування, у сфері послуг, у галузі 

фінансів і підприємницькій діяльності за 

наслідками контрольно-перевірочних 

заходів підрозділів аудиту 

  Інше Звіт «Аудит-1» 

(табличні форми з 

методичними 

рекомендаціями щодо 

їх заповнення), лист 

Державної податкової 

служби України від 

02.03.1999                   

№ 3087/7/23-1117/33 

  

9. Головне оперативне 

управління Державної 

фіскальної (податкової) 

служби України 

Інформація за статтями 512, 164, 1645, 

1772, 2043 КУпАП 

  Інше Інструкція про порядок 

заповнення звіту, 

затверджена наказом 

Державної фіскальної 

служби України від 

04.12.2014 «Про 

результати роботи 

оперативних 

підрозділів 

територіальних органів 

Державної фіскальної 

служби України» 
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Продовж. 5 табл. Г.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10. Державна аудиторська 

служба України 

Інформація за статтями 1642, ч. 3–6 ст. 

1666 КУпАП 

 Згідно з моделлю 

виробництва 

статистичної 

інформації, 

пропонованою в 

органах державної 

статистики 

 Інструкція про порядок 

заповнення форми 

звітності про стан 

адміністративного 

провадження, 

затверджена наказом 

Держаудитслужби від 

29.03.2018 № 64 

  

11. Виконавча дирекція 

Фонду соціального 

страхування України 

Інформація, передбачена формою 

звітності 

  Виробництво 

статистичної 

інформації про 

адміністративні 

правопорушення не 

відбувається 

Форма згідно з 

додатком 4 до наказу 

виконавчої дирекції 

Фонду соціального 

страхування України 

від 18.01.2019 № 29-од 

(зі змінами) 

  

12. Адміністративна комісія 

виконавчого комітету 

Броварської міської ради 

Київської області 

Адміністративні комісії при виконавчих 

органах міських рад розглядають справи 

про адміністративні правопорушення, 

передбачені статтями 45, 46, 92, 99, 1031, 

1032, 104, 1041, статтею 136 (за вчинення 

порушень на автомобільному 

транспорті), статтями 138, 141, 142, 149–

152, частиною першою статті 154, 

статтями 155, 1552, частиною другою 

статті 156, статтями 1561, 1562, 159, 

статтею 1751 (за порушення, вчинені у 

місцях, заборонених рішенням 

відповідної сільської, селищної, міської 

ради), статтею 179, статтею 180 (крім 

справ щодо батьків неповнолітніх або 

осіб, які їх замінюють), частиною 

четвертою статті 181, статтею 1811, 

частиною першою статті 182, статтями 

183, 18512, 186, 1861, 189, 1891, 2121 

КУпАП 

 Відповідно до 

форми № 1-АП 

(річна), 

затвердженої 

наказом 

Держстату 

06.07.2018 № 120 

Щоквартально 

подається 

інформація щодо 

діяльності 

адміністративної 

комісії до відділу з 

питань запобігання 

та виявлення 

корупції, взаємодії з 

правоохоронними 

органами та 

оборонної роботи 

апарату 

облдержадміністрації  

Журнал обліку 

протоколів про 

адміністративні 

правопорушення;  

формування 

документації по 

кожній 

адміністративній 

комісії 

-  
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Продовж. 6 табл. Г.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

13. Бориспільський 

міськрайонний суд 

Київської області 

Статті КУпАП, правопорушення за 

якими перебувають у віданні 

міськрайонного суду 

 Згідно з моделлю 

виробництва 

статистичної 

інформації, 

пропонованою в 

органах державної 

статистики 

 Статистична звітність 

за формою №1-п «Звіт 

судів першої інстанції 

щодо розгляду справ 

про адміністративні 

правопорушення» 

  

14. Київське обласне та по 

м. Києву управління 

лісового та 

мисливського 

господарства 

Інформація за ч. 1 та 2 ст. 85 КУпАП   Згідно з формами 

звітності, розробле-

ними Державним 

агентством лісових 

ресурсів України 

Форми звітності, 

розроблені Державним 

агентством лісових 

ресурсів України 

  

15. Головне управління 

Держпродспоживслужби 

в Київській області 

Інформація за статтями 7, 421, 422, 831, 

105, 106, 107, 1072, 155, 1551, 1552, 156, 

1561, 1652, 1882, 1883, 18812, 18826, 18837 

КУпАП 

 Форма 

статистичної 

звітності 

наближена до 

форми № 1-АП 

 Інструкція з 

оформлення матеріалів 

про адміністративні 

правопорушення, 

затверджена наказом 

Міністерства 

економічного розвитку 

і торгівлі України від 

22.05.2012 № 601, 

інструкція з 

оформлення матеріалів 

про адміністративні 

правопорушення 

центральним органом 

виконавчої влади, що 

реалізує державну 

політику у сферах 

безпечності та окремих 

показників якості 

харчових продуктів, 

ветеринарної 

медицини, затверджена 

наказом Міністерства 

аграрної політики та 

продовольства України 

10.04.2019 № 182 
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Продовж. 7 табл. Г.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

16. Броварський 

міськрайонний суд 

Київської області 

Справи про адміністративні 

правопорушення (ст. 221 КУпАП) 

  Інше Форми звітності  1-п, 

1-мзс, затверджені 

наказом Державної 

судової адміністрації 

України 

  

17. Територіальні органи 

Держстату 

Форма ДСС № 1-АП «Звіт про розгляд 

справ про адміністративні 

правопорушення та осіб, які притягнуті 

до адміністративної відповідальності» 

(1863 КУпАП «Порушення порядку або 

використання даних державних 

статистичних спостережень») 

 Інформація 

обробляється 

процесним 

методом 

виробництва 

статистичної 

інформації 

 Роз’яснення від 

06.07.2018 №17.4/2/15, 

інструкція щодо 

заповнення форми 

державного 

статистичного 

спостереження «Звіт 

про розгляд справ про 

адміністративні 

правопорушення та 

осіб які притягнуті до 

адміністративної 

відповідальності»; 

Форма державного 

статистичного 

спостереження № 1-

АП «Звіт про розгляд 

справ про 

адміністративні 

правопорушення та 

осіб, які притягнуті до 

адміністративної 

відповідальності», 

затвердженої наказом 

Держстату від 

06.07.2018 р. № 120 (зі 

змінами) 
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Додаток Д 
 

 

РОЗ’ЯСНЕННЯ  

щодо форми державного статистичного спостереження 

№ 1-АП (річна) «Звіт про розгляд справ про адміністративні правопорушення та осіб, які притягнуті до адміністративної відповідальності» 

 

I. Загальні положення 

 
1. Ці Роз’яснення містять інформацію щодо показників форми державного статистичного спостереження № 1-АП (річна) «Звіт про розгляд справ про 

адміністративні правопорушення та осіб, які притягнуті до адміністративної відповідальності» (далі – звіт). 

2. Інформація у формі ґрунтується на даних справ про адміністративні правопорушення, які містять інформацію, встановлену протоколом про 

адміністративне правопорушення; поясненнями особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, потерпілих, свідків ; висновком експерта та 

інших документів, а також постановою по справі про адміністративне правопорушення.  

3. Значення показників мають формат представлення у цілих цифрах, зокрема дані граф 280-320 – у гривнях. 

4. За відсутності даних відповідні рядки (графи) форми містять прочерки. 

 
IІ. Показники форми 

 
1. У графах 10-150 відображені дані щодо кількості справ та осіб за цими справами. 

Справи, постанови за якими було скасовано, змінено або переглянуто у зв’язку з нововиявленими обставинами, у звіті відображені як такі, що надійшли 

вперше, тобто без урахування результатів попередніх розглядів цих справ. 

Справи, що в подальшому були передані за підвідомчістю на розгляд іншому органу (посадовій особі), уповноваженому розглядати справи про 

адміністративні правопорушення (далі – орган), звіт не включає.  

Якщо об’єднуються декілька справ, одна з яких надійшла в попередньому звітному періоді, а інша у звітному періоді, остання, як така, що надійшла у 

звітному періоді, як виняток, до звіту дані не включає. 

При роз’єднанні справ кожна з них реєструється як така, що надійшла вперше, результати їх розгляду у показниках звіту окремо відображені за кожною 

справою. 

2. Графа Б включає назви статей КУпАП або адміністративного правопорушення, відповідальність за яке передбачена іншими законами України; графа 

В включає номери статей відповідно до правопорушень, що наведені в графі Б. 

3. Графа 10 включає дані про кількість справ про адміністративні правопорушення, не розглянутих на початок звітного періоду.  

4. Графа 20 включає дані про кількість справ, які надійшли на розгляд за звітний період та належать до повноважень саме того органу, що подає звіт.  

  ЗАТВЕРДЖУЮ 

Голова Державної служби 

статистики України  

І. ВЕРНЕР 

06 липня 2018 р. 
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5. Графа 30 включає дані про кількість повернутих справ у звітному періоді (відповідно до пунктів 1, 2 частини першої статті 278 КУпАП), з якої у 

графі 40 наводиться кількість справ, що повернуті посадовій особі, яка складала протокол про адміністративне правопорушення, для усунення недоліків, 

допущених при складанні (оформленні) протоколу про адміністративне правопорушення (відповідно до пункту 2 частини першої статті 278 КУпАП). 

6. Графа 50 включає дані про кількість розглянутих справ, за якими винесено постанови (рішення) у звітному періоді.  

Графа 50 включає дані про особу, яка вчинила декілька адміністративних правопорушень, справи щодо якої одночасно розглядав один і той самий 

орган, за результатами розгляду та накладення стягнення у межах санкції, установленої за більш серйозне правопорушення з числа вчинених. У цьому випадку 

до основного стягнення може бути приєднане одне з додаткових стягнень, передбачених статтями про відповідальність за будь-яке з учинених правопорушень 

(відповідно до частини другої статті 36 КУпАП), й у цьому випадку графа 70 включатиме дані про особу, до якої застосовуються стягнення. 

7. Графи 70-100 включають дані про кількість осіб, щодо яких розглядались справи у звітному періоді, а саме: у графі 70 – загальна кількість осіб, 

щодо яких розглядались справи, у тому числі за результатами розгляду справ: про накладення адміністративного стягнення (графа  80); про застосування 

заходів впливу, передбачених статтею 241 КУпАП (графа 90); про закриття справи (графа 100). 

8. Графа 100 включає дані про кількість осіб, щодо яких справи було закрито у зв’язку із: передачею матеріалів на розгляд громадської організації або 

трудового колективу (графа 110); звільненням від адміністративної відповідальності за малозначністю правопорушення з оголошенням усного зауваження 

(відповідно до статті 22 КУпАП) (графа 120); передачею матеріалів прокурору, органу досудового слідства або дізнання (графа 130); відсутністю події і складу 

адміністративного правопорушення (відповідно до пункту 1 статті 247 КУпАП) (графа 140); закінченням строків накладення адміністративного стягнення 

(відповідно до пункту 7 частини першої статті 247 КУпАП) (графа 150). 

9. Графи 160-240 включають дані про кількість осіб у справах, за якими було винесено постанови (рішення) про накладення основних адміністративних 

стягнень (відповідно до статті 24 КУпАП), у графах 250-275 – про накладення додаткових адміністративних стягнень (відповідно до статті 25 КУпАП).  

Зокрема, графа 240 включає дані про кількість осіб, до яких були застосовані інші основні адміністративні стягнення та стягнення, установлені іншими 

законами України. 

10. Графи 280 та 290 включають суми штрафів, які наклав орган, що звітує (графа 280), та сплачено добровільно порушником, тобто без примусового 

виконання, відповідно до частини першої статті 307 КУпАП (графа 290). Поряд із цим графа 290 містить дані розмірів штрафів, які були призначені до сплати 

у попередньому звітному періоді, проте добровільна сплата відбулась у звітному періоді. 

11. Графа 300 включає дані про установлений розмір заподіяної правопорушенням майнової шкоди, графа 310 – розмір відшкодованої майнової шкоди, 

з якої у графі 320 – повернуту  власнику  в  порядку  відшкодування. Також у графах 300-320 відображена відшкодована у звітному періоді майнова шкода, 

яка була заподіяна адміністративним правопорушенням, вчиненим у попередньому звітному періоді.  

 
ІІI. Взаємозв’язок та допустимі рівняння показників 

 
1. Дані показника графи 30 можуть бути більшими або дорівнювати даним показника графи 40. 

У разі вчинення однією особою двох або більше адміністративних правопорушень протягом звітного періоду дані графи 50 можуть дорівнювати даним 

графи 70.  

Дані показника графи 70 можуть дорівнювати сумі даних показників граф 80-100. 

Дані показника графи 80 можуть дорівнювати сумі даних показників граф 160-240. 

Дані показника графи 100 можуть бути більшими або дорівнювати сумі даних показників граф 110-150. 

Дані показника рядка 1 можуть дорівнювати сумі даних показників рядків з 2 до останнього. 

 



245 

 

2. Роз’яснення щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 1-АП (річна) «Звіт про розгляд справ про адміністративні 

правопорушення та осіб, які притягнуті до адміністративної відповідальності» від 10.11.2015 № 17.4-12/19 є недійсними з 01 січня 2019 року. 
 

 

06.07.2018 № 17.4-12/15 

В. о. директора департаменту 

статистики послуг Держстату 

О. КАРМАЗІНА 
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Додаток Е 

 

АНКЕТА 

щодо впливу моніторингу процесів статистичного виробництва на 

якість статистичної інформації про адміністративні правопорушення 

Мета опитування: збирання інформації щодо впливу моніторингу процесів 

статистичного виробництва на якість статистичної інформації про 

адміністративні правопорушення  

 

1. Назва органу/установи, де відбувається анкетування 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

2. Вид статистичної інформації про адміністративні правопорушення, що 

збирається в цьому органі / установі (статті КУпАП або сфера вчинення 

адміністративного правопорушення): ___________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

3. На підставі чого збирається інформація про адміністративні 

правопорушення (статті КУпАП або сфера вчинення адміністративного 

правопорушення): 

 акти законодавства (статті закону, пункти постанови, пункти наказу 

тощо) _________________________________________________________ 

 протоколи про адміністративні правопорушення, приписи про 

адміністративне правопорушення _________________________________ 

 інше ___________________________________________________________ 

 

4. Чи відбувається виробництво статистичної інформації  про адміністративні 

правопорушення, що збирається: 

 згідно із загальною моделлю GSBPM 4.0. 

_______________________________________________________________ 

 згідно із моделлю виробництва статистичної інформації, пропонованою 

в органах державної статистики__________________________________ 

 інше ___________________________________________________________ 

 

5. Чи розроблено та впроваджено інструментарій/звітну документацію 

(форму, інструкцію, методологію, роз’яснення та ін.) для збирання 

даних/інформації про адміністративні правопорушення?  
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Так (зазначити, що саме розроблено) 

_______________________________________________________________ 

Ні (пояснити чому) ______________________________________________ 

Не можу відповісти _____________________________________________ 

 

6. Як відбувається процес формування інформаційної бази, програмного 

забезпечення даних про адміністративні правопорушення: 

 автоматично (з використанням певних програм)_____________________ 

 у ручному режимі (шляхом злиття отриманих файлів) ________________ 

 інше ___________________________________________________________ 

 

7. Як поширюється інформація про адміністративні правопорушення: 

 шляхом розміщення на вебсайті ___________________________________ 

 шляхом надсилання в паперовому вигляді ____________________________ 

 не поширюється взагалі __________________________________________ 

 

8. Чи надходять зауваження, пропозиції або скарги на якість інформації про 

адміністративні правопорушення: 

 

 

Отримуємо постійно 

Зауваження Пропозиції Скарги 

   

 

Отримуємо рідко 

 

 

  

 

 не отримуємо взагалі ____________________________________________ 

 

 

9. Які Ви бачите шляхи вдосконалення моніторингу якості статистичної 

інформації про адміністративні правопорушення:__________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 
 

Будемо вдячні за участь в анкетуванні, 

що дозволить підвищити якість статистичної інформації про адміністративні правопорушення та забезпечить 

надання актуальної статистичної інформації користувачам. 

 

Ваша думка важлива для нас!  
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Додаток Ж 

Проєкт 

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

ПОСТАНОВА 

від                       _____ №        Київ 

 

ПРО УТВОРЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ РАДИ З ПИТАНЬ СТАТИСТИКИ 

 

Відповідно до статті 8 Закону України «Про офіційну статистику» Кабінет 

Міністрів України постановляє: 

 

1. Утворити Національну раду з питань статистики. 

 

2. Затвердити Положення про Національну раду з питань статистики, що 

додається. 

 

3. Господарсько-фінансовому департаменту Секретаріату Кабінету 

Міністрів України разом з Міністерством фінансів передбачати під час 

підготовки проєкту Державного бюджету України на 2020 і наступні роки 

видатки для забезпечення організації роботи Національної ради з питань 

статистики. 

 

 

          Прем’єр-міністр України                                                 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів 

України 

від ___________ № ____ 

Положення  

про Національну раду з питань статистики 

 

Загальна частина 

1. Національна рада з питань статистики (далі – Національна рада) є 

постійно діючим консультативно-дорадчим органом, що утворюється при 

Кабінетові Міністрів України для вивчення проблемних питань, пов’язаних з 

реалізацією державної політики у сфері статистики, забезпечення прозорості 

формування державної політики у сфері статистики з питань, що мають 

стратегічне значення для офіційної статистики України. 

 

2. Національна рада у своїй діяльності керується Конституцією та 

законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради 

України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами 

Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням. 

 

3. Основними завданнями Національної ради є: 

 

1) визначення шляхів, механізмів та способів вирішення проблемних 

питань, що виникають під час реалізації державної політики у сфері статистики; 

 

2) внесення пропозицій щодо стратегічного розвитку офіційної статистики 

та заходів у статистичних програмах, направлених насамперед на інформаційні 

потреби суспільства; 

 

3) надання оцінки стану виконання статистичних програм та здійснення 

контролю за реалізацією стратегії розвитку офіційної статистики; 

 

4) надання оцінки стану дотримання принципів офіційної статистики та 

рекомендацій з цих питань. 

 

4. Національна рада відповідно до покладених на неї завдань: 

 

1) аналізує стан справ та причини виникнення проблем у процесі 

реалізації державної політики у сфері статистики;  

 

2) вивчає результати діяльності центральних і місцевих органів виконавчої 

влади з питань обліку і статистики, заслуховує інформацію їх керівників; 
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 3) проводить моніторинг стану виконання органами статистики 

покладених на них завдань;  

 

4) розглядає та узгоджує проекти законів України, указів і розпоряджень 

Президента України, постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України щодо 

організації обліку та статистичного спостереження за проведенням економічних 

реформ, які вносять органи виконавчої влади;  

 

5) погоджує проекти та здійснює контроль за виконанням річних і 

перспективних планів статистичних робіт Державної служби статистики 

України та інших центральних органів виконавчої влади з метою уникнення 

дублювання у процесі збирання статистичної інформації, ефективного 

використання даних офіційної статистики органами виконавчої влади та 

зменшення державних витрат на статистику; 

 

6) розглядає проекти міжнародних угод, у яких передбачено зобов’язання 

України щодо організації офіційної статистики, обміну статистичною 

інформацією, а також з питань статистичної методології та класифікацій;  

 

7) готує та подає Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо 

формування засад державної політики у сфері статистики, розвитку ефективної 

та професійно незалежної державної статистичної діяльності; 

 

8) готує пропозиції щодо визначення стратегії розвитку офіційної 

статистики; 

 

9) взаємодіє з державними органами, органами місцевого самоврядування, 

підприємствами, установами та організаціями;  

 

10) затверджує регламент своєї роботи. 

 

5. Національна рада має право:  

 

1) проводити незалежне зовнішнє оцінювання процесів розробки, 

вироблення та поширення офіційної статистики в межах національної 

статистичної системи; 

 

2) отримувати в установленому порядку від  центральних і місцевих 

органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, 

установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї 

завдань;  

 3) утворювати робочі групи з питань статистичної діяльності та залучати 

до їх складу представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, 
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органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за 

погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів (за згодою);  

 

4) організовувати проведення конференцій, семінарів, нарад та інших 

заходів, у тому числі міжнародних, з питань розвитку статистики; 

 

5) мати інші права, які пов’язані із забезпеченням діяльності Національної 

ради. 

 

6. Національна рада діє на засадах відкритості та гласності. Інформація про 

діяльність Національної ради розміщується на її офіційному вебсайті.  

 

7. Національна рада утворюється у складі 15 членів, які представляють різні 

групи користувачів статистичної інформації (органи державної влади, суб’єкти 

господарювання, наукові установи, громадські об’єднання та ін.). Керівник 

центрального органу виконавчої влади з питань статистики також є членом 

Національної ради.  

 

Кількість представників органів державної влади у Національній раді не 

повинна становити більшості її складу.  

 

Термін перебування членів Національної ради на посаді обмежується семи 

роками. 

 

Національна рада обирає з числа її членів, за винятком представників 

органів державної влади, Голову Національної ради та його заступника. 

 

Персональний склад Національної ради затверджує її Голова. 

 

Члени Національної ради виконують свої обов’язки на громадських засадах. 

 

8. Організаційною формою роботи Національної ради є засідання, які 

скликаються за потребою. 

 

Головує на засіданнях Голова Національної ради або його заступник. 

 

Рішення про проведення засідання та порядок денний такого засідання 

приймаються Головою Національної ради. 

 

Для участі в засіданнях Національної ради може бути запрошено керівників 

центральних і місцевих органів виконавчої влади. 

 

Засідання Національної ради вважається правомочним, якщо на ньому 

присутні більше половини від загальної кількості її членів.  
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9. Секретар Національної ради: 

 

– забезпечує підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях 

Національної ради; 

 

– забезпечує ведення протоколів засідань Національної ради; 

 

– підписує протоколи засідань Національної ради; 

 

– забезпечує формування персонального складу робочих груп, які 

утворюються Національною радою для розгляду питань, що належать до її 

компетенції. 

 

10. На своїх засіданнях Національна рада розробляє пропозиції  

та рекомендації з питань, що належать до її компетенції.  

 

 Пропозиції та рекомендації фіксуються у протоколі засідання, який  

підписується головуючим на засіданні  та секретарем і надсилається усім   

членам Національної ради та Кабінетові Міністрів України. 

 

 Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них 

проголосували більш як  половина присутніх на засіданні членів Національної 

ради. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на 

засіданні. Член Національної ради, який не підтримує прийняте рішення, може 

викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу 

засідання.  

 

11. У разі потреби для забезпечення виконання рішення Національної ради 

може прийматися рішення Кабінету Міністрів України, проєкт якого вносить 

центральний орган виконавчої влади, до компетенції якого належить питання, 

порушене у рішенні Національної ради. 

 

12. Відшкодування витрат, пов’язаних з виконанням обов’язків членів 

Національної ради, забезпечує Секретаріат Кабінету Міністрів України. 

 

Організаційне та інформаційне забезпечення діяльності Національної ради 

здійснює центральний орган виконавчої влади з питань статистики. 

 

13. Національна рада у роботі використовує бланк зі своїм найменуванням. 

_________________ 
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Проєкт 

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про утворення 

Національної ради з питань статистики» 

 

 Мета: Проєкт постанови розроблено з метою створення постійно діючого 

консультативно-дорадчого органу при Кабінеті Міністрів України, який 

займатиметься вивченням проблемних питань, пов'язаних з реалізацією 

державної політики у сфері статистики. 

 

1. Підстава розроблення проєкту акта 

Проєкт постанови розроблено на виконання вимог Закону України «Про 

офіційну статистику», а також з урахуванням статті 8 Типового закону про 

офіційну статистику, розробленого спільно з Європейською асоціацією вільної 

торгівлі та Євростатом.   

 

 2. Обґрунтування необхідності прийняття акта 

Відповідно до зобов’язань України, визначених у підпункті 7.3 пункту 7 

Порядку денного асоціації Україна – ЄС для підготовки та сприяння 

імплементації Угоди про асоціацію, Закон України «Про державну статистику» 

необхідно привести у відповідність до європейських вимог.  

З метою підготовки надійної правової основи для функціонування 

національної статистичної системи та виробництва високоякісної офіційної 

статистики Європейською асоціацією вільної торгівлі та Євростатом розроблено 

Типовий закон про офіційну статистику. Положеннями Типового закону про 

офіційну статистику, в основу якого покладено принципи офіційної статистики, 

передбачено створення Національної ради з питань статистики. Зокрема, статтею 

8 цього Закону визначено, що Національна рада з питань статистики є головним 

консультативним органом з питань, які мають стратегічне значення для 

офіційної статистики.   

Відповідно до пункту 8.5 статті 8 Типового закону про офіційну 

статистику, Національна рада з питань статистики може проводити незалежну 

зовнішню оцінку конкретних галузей, заходів чи інших організаційних одиниць 

у рамках національної статистичної системи.  

Зважаючи на вищенаведене, створення такого органу при Кабінеті 

Міністрів України сприятиме вирішенню як проблемних питань у сфері 

статистики, так і питань підвищення ефективності національної статистичної 

системи, що забезпечить її відповідність фундаментальним принципам офіційної 

статистики ООН, Кодексу норм європейської статистики, а також Компендіуму 

статистичних вимог.  
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3. Суть проєкту акта 

Проєктом постанови Кабінету Міністрів України передбачено створити 

Національну раду з питань статистики та затвердити положення про неї. 

 

4. Правові аспекти 

Основними нормативно-правовими актами, які регулюють зазначені в 

проєкті питання, є Конституція України, закони України «Про Кабінет Міністрів 

України», «Про офіційну статистику» та постанови Кабінету Міністрів України 

від 17 червня 2009 р. № 599 «Питання консультативних, дорадчих та інших 

допоміжних органів, утворених Кабінетом Міністрів України» (зі змінами) та від 

23 вересня 2014 р. № 481 «Про затвердження Положення про Державну службу 

статистики України», а також Типовий закон про офіційну статистику. 

 

5. Фінансово-економічне обґрунтування 

Проєкт не потребує додаткових витрат із Державного бюджету України. 

 

6. Прогноз впливу 

Реалізація проєкту постанови не вплине ринкове середовище, на відносини 

у сфері забезпечення прав та інтересів суб’єктів господарювання, громадян і 

держави. Також проект не стосується питань розвитку регіонів, ринку праці, 

громадського здоров’я, екології та навколишнього природнього середовища. 

 

7. Позиція заінтересованих сторін 

Проєкт не потребує проведення додаткових консультацій. 

 

8. Громадське обговорення 

Проект не потребує проведення консультацій з громадськістю. 

 

9. Позиція заінтересованих органів 

Проєкт потребує погодження з Міністерством розвитку економіки, 

торгівлі та сільського господарства України, Міністерством фінансів України та 

Міністерством юстиції України.  

 

10. Правова експертиза 

Проєкт постанови відповідає Конституції України та актам законодавства, 

що мають вищу юридичну силу. Проєкт узгоджується з актами такої самої 

юридичної сили. Проведення експертизи на відповідність чинним міжнародним 

договорам України проєкт не потребує.  

 

11. Запобігання дискримінації 

У проєкті відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.  

 

12. Запобігання корупції 

Проєкт не містить правил і процедур, які можуть містити ризики вчинення 

корупційних правопорушень (корупціогенні фактори). 
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13. Прогноз результатів 

Утворення Національної ради з питань статистики сприятиме більш 

ефективному вирішенню проблемних питань пов’язаних з реалізацією державної 

політики у сфері статистики. 

 

 

__________________________________ 
(посада керівника органу виконавчої влади) 

 

 
______________________ 

(ім'я та прізвище) 

 _____ ______________ 20__ р. 
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