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Уряд України за підтримки Міжна�

родного банку реконструкції та роз�

витку (Світовий банк) у лютому 2008

року розпочав реалізацію Проекту

розвитку системи державної статис�

тики для моніторингу соціально�еко�

номічних перетворень. Проект роз�

роблено Державним комітетом ста�

тистики України (ДКСУ), який

визначено відповідальним виконав�

цем Проекту в цілому, разом з

іншими установами�бенефіціарами

(Міністерством економіки, Міністер�

ством фінансів і Національним бан�

ком України), які залучаються до ре�

алізації Проекту в напрямах, що сто�

суються розроблення і використання

статистичних даних.

Головною метою Проекту, який

охоплює 16 секторів (напрямів) ста�

тистики, є створення сталої системи

державної статистики України шля�

хом її комплексного та системного

реформування для більш повного за�

доволення потреб органів державно�

го управління й інших користувачів в

об’єктивній статистичній інформації

щодо соціально�економічного роз�

витку країни, її регіонів, галузей і сек�

торів економіки.

Основними завданнями Проекту є:
впровадження міжнародних, на�
самперед європейських, стандартів

у галузі статистики;

підвищення ефективності системи
державної статистики;

покращання охоплення, змісту й
якості статистичних даних;

більш повне задоволення потреб
різноманітних груп користувачів в

умовах переходу до ринкової еко�

номіки;

забезпечення інформаційної

підтримки прийняття рішень на

всіх рівнях управління;

скорочення звітного навантаження
на респондентів шляхом ширшого

використання вибіркових обсте�

жень, адміністративних даних

тощо.

Інформаційно�аналітична агенція
“Статінформконсалтинг” бере участь

як член консорціуму й є місцевим

консультантом, який забезпечує ор�

ганізаційну підтримку консуль�

таційних послуг з удосконалення ме�

тодології й організації статистики,

передбачених окремим Контрактом

у рамках цього Проекту.

Головною метою консультаційних

послуг за Проектом є надання про�

фесійної допомоги ДКСУ щодо ство�

рення сучасної ефективної системи

статистичних спостережень у

відповідності до міжнародних стан�

дартів і рекомендацій. Спеціальною

метою консультаційних послуг є за�

безпечення проведення навчання

персоналу органів державної статис�

тики України з питань сучасної мето�

дології статистики.

Відповідно до структури існуючої

системи державних статистичних

спостережень виділено такі сектори

(напрями) надання консультаційних

послуг:

1. Статистична інфраструктура.

2. Статистика національних ра�

хунків.

3. Статистика підприємств.

4. Статистика промисловості.

5. Статистика сільського господар�

ства.

6. Статистика будівництва й інве�

стицій.

7. Статистика енергетики.

8. Статистика зовнішньої торгівлі.

9. Статистика внутрішньої торгівлі.

10. Статистика послуг.

11. Статистика цін.

12. Вибіркові обстеження домого  

сподарств.

13. Демографічна статистика.

14. Статистика охорони навколиш�

нього природного середовища.

15. Регіональна статистика.

16. Створення бази метаданих.

СТАТИСТИЧНА
ІНФРАСТРУКТУРА

Головні питання цього сектору

такі.

Удосконалення національного ста�
тистичного законодавства

Загальною метою цього напряму

розвитку статистичної інфраструкту�

ри є створення цілісної системи

національних законодавчих актів, що

регламентують державну статистич�

ну діяльність і суміжні з нею інфор�

маційні відносини.

Впровадження системи статистич�
них реєстрів суб’єктів господарювання

Загальною метою розвитку цієї

складової статистичної інфраструк�

тури є впровадження системи статис�

тичних реєстрів – статистичного

реєстру підприємств і статистичного

реєстру фізичних осіб�підприємців у

практику планування і проведення

статистичних спостережень.

Впровадження автоматизованої си�
стеми ведення класифікацій

Загальною метою подальшого роз�

витку цієї складової інфраструктури

статистики є адаптація національних

статистичних класифікацій до сучас�

них міжнародних класифікацій, а та�

ВИСВІТЛЕННЯ ОСНОВНИХ ПРОБЛЕМ І ЦІЛЕЙ У РОЗРІЗІ
СЕКТОРІВ (НАПРЯМІВ) СТАТИСТИКИ, ЗАЗНАЧЕНИХ У
ПРОЕКТІ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОЇ СТАТИСТИКИ
ДЛЯ МОНІТОРИНГУ СОЦІАЛЬНОZЕКОНОМІЧНИХ

ПЕРЕТВОРЕНЬ

МАРИНА СИДОРЕНКО,

заступник керівника Проекту розвитку системи державної 

статистики для моніторингу соціальноZекономічних перетворень 

(у рамках Контракту з удосконалення методології та організації статистики),

комерційний директор  ВАТ «ІАА „Статінформконсалтинг”»
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кож запровадження їх автоматизова�

ного ведення.

Автоматизована система ведення

класифікацій, що буде заснована на

базі новітніх інформаційних техно�

логій, забезпечить опис та обслуго�

вування основних елементів інтегро�

ваної інформаційної системи держав�

ної статистики, яка управлятиметься

метаданими.

СТАТИСТИКА
НАЦІОНАЛЬНИХ РАХУНКІВ

У галузі статистики національних

рахунків першочергового розв’язання

потребують такі питання: удоскона�

лення річних розробок рахунків

інституційних секторів економіки,

методики і розрахунків щодо пере�

оцінки у порівняні та постійні ціни,

запровадження складання матриці

розподілу доходів і витрат домашніх

господарств у соціальних процесах,

розробка таблиці “витрати – випуск”

за розширеною програмою.

Окремим напрямом діяльності є

подальший розвиток регіональних ра�

хунків у частині доходів і витрат. За�

провадження сучасних методів роз�

рахунків, балансування й ув’язки

квартальних оцінок ВВП (сезонні ко�

ригування, товарні потоки, бен�

чмаркінг), запровадження і складан�

ня поточних рахунків, включаючи

рахунки нагромадження за інсти�

туційними секторами економіки.

Здійснення аналізу щодо якості квар�

тальних національних рахунків. Роз�

робка плану�заходів і конкретних

пропозицій з адаптації нової пере�

глянутої версії СНР’2008.

Таким чином, загальною метою

цього важливого напряму статисти�

ки у Проекті є забезпечення належної

якості, повноти й оперативності мак�

роекономічної інформації, яка роз�

робляється у рамках СНР, зокрема,

удосконалення річних національних

рахунків, таблиці “витрати – випуск”,

регіональних рахунків і щокварталь�

них національних рахунків.

СТАТИСТИКА
ПІДПРИЄМСТВ

Головні питання цього сектору

такі.

Створення цілісної системи стати�
стики підприємств.

Структурні та кон’юнктурні обсте�

ження підприємств, які проводяться

органами державної статистики, існу�

ють на сьогодні як окремі елементи

статистики підприємств, що потре�

бують оптимізації й узгодженості між

собою. Тому проблеми, які необхідно

вирішити у рамках Проекту, поляга�

ють у розробці системного підходу до

вдосконалення статистичних обсте�

жень зі статистики підприємств,

взаємозв’язку між ними, застосуван�

ня загальних статистичних інстру�

ментів, методів організації збирання,

обробки, аналізу та поширення стати�

стичної інформації. А також окремі

питання щодо Удосконалення струк�
турної статистики і Дослідження діло�
вої активності підприємств.

Загальною метою подальшого роз�

витку структурної статистики є розбу�

дова інтеграційного підходу до сис�

теми проведення різних галузевих об�

стежень, впровадження системи

вибіркових обстежень малих

підприємств, удосконалення ор�

ганізаційно�технологічних, методо�

логічних принципів функціонування

уніфікованої бази даних статистики

підприємств, створення моделі пе�

рехідної бази даних із урахуванням

вимог СНР, законодавства ЄС й

інформаційних потреб користувачів.

Загальною метою дослідження

ділової активності підприємств є

підготовка необхідних інформаційних

і методологічних передумов для ство�

рення системи оперативних оцінок

макроекономічних показників на базі

обстежень ділової активності

підприємств і визначення інших сфер

використання інформації з обсте�

жень.

СТАТИСТИКА
ПРОМИСЛОВОСТІ

На сьогодні у статистиці промис�

ловості виникла потреба у створенні

всіх необхідних передумов, методо�

логічних, інформаційних і техно�

логічних, для запровадження у ста�

тистичну практику індикаторів

(індексів) кон’юнктури, об’єднаних

в єдину систему, методологія яких уз�

годжується з міжнародними стан�

дартами.

Система включатиме індекси: про�

мислового виробництва, обороту, у

тому числі за групами товарів (інвес�

тиційні, сировинні, широкого вжит�

ку, довгострокового користування),

надходження замовлень, продуктив�

ності праці. Обов’язковим і важли�

вим є вирішення зазначених питань з

урахуванням регіонального аспекту.

Організаційно і методологічно

існуючі статистичні спостереження в

основному забезпечують потреби ко�

ристувачів та певною мірою орієнто�

вані на розрахунки необхідних

індексів. Разом із цим організація

збору й обробки даних зі статистики

промисловості потребує удоскона�

лення, що перш за все полягає в ство�

ренні чіткої, взаємоузгодженої, тобто

оптимальної системи статистичних

спостережень із використанням

вибіркових методів і запровадженням

нових необхідних тематичних обсте�

жень за певними видами економічної

діяльності.

Зазначене вище передбачає

здійснення заходів щодо перегляду

організації, програми, методології

існуючих статистичних спостережень

і з’ясування потреб у запровадженні

додаткових обстежень для забезпе�

чення необхідною інформацією роз�

рахунків зазначених індикаторів і по�

кращання забезпечення користувачів

необхідною інформацією.

Потребує удосконалення методо�

логія показників і поле короткостро�

кових статистичних обстежень. Із

зростанням впливу на обсяги випуску

продукції в Україні фізичних осіб�

підприємців потребує вирішення пи�

тання їх обстеження і відповідно вив�

чення практики і досвіду таких об�

стежень.

Загальною метою цього сектору є

підготовка необхідних інформаційних

і методологічних передумов для ство�

рення єдиної системи надійних та ре�

презентативних індикаторів кон’юнк�

тури у промисловості.

СТАТИСТИКА СІЛЬСЬКОГО
ГОСПОДАРСТВА

На перший план у цьому секторі

виходить завдання створення чіткої

системи взаємопов’язаних статистич�

них спостережень за діяльністю ви�

робників сільськогосподарської, лісо�

вої та рибної продукції із викорис�

танням нових підходів у ході

одержання інформації, а також за�

вершення створення локального ста�

тистичного реєстру суб’єктів господа�

рювання у вказаних вище галузях і

базах даних основних показників.

Потребує удосконалення методо�

логія й інформаційна база для розра�

хунків основних макроекономічних
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показників у рамках СНР, які харак�

теризують стан сільського, лісового і

рибного господарства.

СТАТИСТИКА БУДІВНИЦТВА
Й ІНВЕСТИЦІЙ

Одним із ключових напрямів про�

цесу гармонізації національної ста�
тистики діяльності будівельних
підприємств з європейською статис�

тикою будівельної галузі є перехід на

нову методику розрахунку індексу

будівельної продукції на основі

відпрацьованих людино�годин на

будівництві.

У даний час розрахунок індексу

будівельної продукції здійснюється

на основі даних підприємств про об�

сяги виконаних робіт у фактичних

цінах. Базою порівняння є дані по�

переднього року. Для нівелювання

впливу змін цін у будівництві як деф�

лятор використовується індекс цін на

будівельно�монтажні роботи.

Запровадження нової методики у

статистичну практику потребує удос�

коналення організації й методології

короткострокових статистичних спо�

стережень у будівництві, приведен�

ня у відповідність до міжнародних

рекомендацій поля і програми обсте�

жень. Важливими є також проблемні

питання, що стосуються регіональ�

ного аспекту розрахунку індексу.

У ході реалізації проекту передба�

чено удосконалення програми про�

ведення спостереження і системи ста�

тистичних показників з інвестицій

зовнішньоекономічної діяльності. Це

передбачає використання міжнарод�

ного досвіду щодо визначення кола

облікових одиниць статистичних спо�

стережень з інвестицій зовнішньое�

кономічної діяльності (резидентів, які

одержали іноземні інвестиції або

здійснили інвестиції за кордон) і ве�

дення обліку потоків та запасів пря�

мих і портфельних інвестицій.

Зокрема потребує удосконалення

облік інвестицій зовнішньоеко�

номічної діяльності постійних пред�

ставництв нерезидентів та облік неру�

хомого майна нерезидентів, що зна�

ходиться на території України,

методологія обліку цінних паперів як

складової акціонерного капіталу не�

резидента, а також облік позик, бор�

гових цінних паперів і торгових кре�

дитів.

Важливим напрямом реалізації

проекту вбачається створення мето�

дики обліку доходів від інвестицій та

удосконалення обліку реінвестованих

доходів нерезидентів.

Проблемним питанням є здійснен�

ня аналізу показників з інвестицій у

динаміці. Його вирішення передба�

чає визначення концептуальних

підходів для формування даних із роз�

рахунків індексів інвестицій

зовнішньоекономічної діяльності.

СТАТИСТИКА ЕНЕРГЕТИКИ

Існуюча статистика енергетики ба�

зується на суцільних методах спосте�

реження і використовує показники

щодо характеристики споживання

енергетичних ресурсів в основних

секторах економіки.

На сьогодні ця система показників

не може забезпечити повної інфор�

мації по споживанню енергетичних

ресурсів домогосподарствами, у

сільському господарстві, на транс�

порті та не відповідає усім міжнарод�

ним вимогам. Багато показників

енергетичної статистики, наприклад,

валове споживання первинного па�

лива й енергії, структура розподілу

палива та енергії по статтях розподілу

і за напрямами використання, що

розробляються у національній прак�

тиці, не можуть прямо зіставлятися

з даними міжнародної статистики.

Загальною метою цього завдання є

створення ефективної системи ста�

тистичних спостережень зі статисти�

ки енергетики з урахуванням міжна�

родних рекомендацій і принципів,

які вже розроблені та запроваджені в

існуючій міжнародній практиці й пе�

редбачають певну систему показників

для вимірювання функціонування

енергетики.

СТАТИСТИКА ЗОВНІШНЬОЇ
ТОРГІВЛІ

Одним із напрямів діяльності у

рамках Проекту має стати удоскона�

лення методології статистики

зовнішньої торгівлі. Облік зовнішньої

торгівлі товарами здійснюється на ос�

нові даних вантажних митних декла�

рацій (наданих Держмитслужбою) і

звітів підприємств по товарах, які не

проходять митного декларування.

Облік послуг у розрізі країн світу, ва�

лют і видів послуг формується за да�

ними державного статистичного спо�

стереження.

Поряд з організованим тра�

диційним типом зовнішньої торгівлі

поширення набула так звана неор�

ганізована, неформальна, торгівля,

яка не враховується офіційною стати�

стикою. У зв’язку з цим важливим

питанням є формування єдиних ме�

тодологічних підходів для проведення

пілотного обстеження неформальної

торгівлі щодо визначення її обсягів і

проведення дорахунків до загальних

обсягів торгівлі, а також коригування

показників платіжного балансу і сис�

теми національних рахунків.

Ще однією проблемою є удоско�

налення розрахунків індексів.

Передбачається доопрацювання

методологічних підходів і розрахун�

ки місячних індексів фізичного об�

сягу, середніх цін та умов зовнішньої

торгівлі товарами, а також індексу

асортименту товарів.

У зовнішній торгівлі послугами пе�

редбачено розробку методологічних

підходів для проведення обстежень у

сфері туризму і поїздок, будівельних

послуг для визначення обсягів цих

послуг, у тому числі одержаних і нада�

них фізичними особами, проведен�

ня дорахунків і розповсюдження їх

на всю сукупність обсягів торгівлі по�

слугами.

Загальна мета консультативних по�

слуг щодо статистики зовнішньої

торгівлі полягає в забезпеченні підви�

щення якості складання зовнішньо�

торговельного балансу, удосконаленні

методології статистики зовнішньої

торгівлі товарами і послугами, роз�

рахунку індексів фізичного обсягу,

середніх цін і умов зовнішньої

торгівлі товарами, зіставленні даних із

головними торговельними парт�

нерами.

СТАТИСТИКА ВНУТРІШНЬОЇ
ТОРГІВЛІ

Для одержання інформації з пи�

тань внутрішньої торгівлі у повному

обсязі, яка б відповідала міжнарод�

ним рекомендаціям, і на сьогодні

відсутня у національній практиці Ук�

раїни, забезпечення зіставлення

національної статистичної інформації

щодо внутрішньої торгівлі з євро�

пейською згідно з вимогами і стан�

дартами Євростату. Потрібно виріши�

ти питання методологічного й ор�

ганізаційного характеру стосовно

удосконалення системи статистич�

них спостережень підприємств опто�

вої і роздрібної торгівлі, системи по�
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казників для їх проведення, методики

розрахунків основних і додаткових

індикаторів для сфери торгівлі, особ�

ливо індексів обороту.

Існує необхідність запровадження

статистичних спостережень за

діяльністю підприємств, які здійсню�

ють посередницьку діяльність в оп�

товій торгівлі, діяльність із торгівлі

транспортними засобами, визначити

методику розрахунку індексів оборо�

ту зазначених видів діяльності.

У зв’язку зі специфікою національ�

ної законодавчої бази існує проблема

в організації статистичних спостере�

жень за діяльністю у роздрібній

торгівлі і ресторанному господарстві

фізичних осіб�підприємців, частка

яких в торгівлі досить значна.

У рамках реалізації Проекту перед�

бачено виконання заходів, спрямо�

ваних на модернізацію статистики

внутрішньої торгівлі, модифікацію

системи збору даних, удосконалення

системи показників для можливості

зіставлення даних національної ста�

тистики внутрішньої торгівлі з да�

ними міжнародної статистики,

дослідження нових форм торгівлі,

формування бази даних підприємств

торгівлі.

СТАТИСТИКА ПОСЛУГ

Удосконалення статистики соціаль�
них послуг

Одним із напрямів діяльності у

рамках реформування статистики по�

слуг визначено удосконалення і роз�

виток системи статистики соціальних

послуг (охорона здоров’я, освіта, ту�

ризм, соціальний захист, житло то�

що) з метою гармонізації програм дер�

жавних статистичних спостережень із

міжнародними класифікаціями, стан�

дартами і системами показників, зок�

рема у межах інтеграції процесів всту�

пу до ЄС.

Загальною метою удосконалення

статистики соціальних послуг є

розроблення методологічних підходів

щодо формування матриць національ�

них рахунків освіти, соціального захи�

сту, житла, збору додаткової інфор�

мації з актуальних питань статисти�

ки соціальних послуг із метою

впровадження у національну статис�

тичну практику на постійній основі

міжнародних стандартів і рамкових

вимог.

Удосконалення статистики нефінан�
сових послуг

Загальною метою удосконалення
статистики нефінансових послуг є
гармонізація програм державних ста�
тистичних спостережень із міжнарод�
ними класифікаціями, стандартами і
системами показників, зокрема у рам�
ках інтеграції процесів вступу до ЄС.

Удосконалення статистики фінансо�
вих послуг

Загальною метою удосконалення
статистики фінансових послуг є за�
провадження системи державних ста�
тистичних спостережень зі статисти�
ки фінансових послуг, вирішення ор�
ганізаційних і методологічних питань
складання, збору, аналізу та поши�
рення даних у відповідності до міжна�
родної практики, вимог СНР та
інформаційних потреб користувачів,
зменшення звітного навантаження на
респондентів і підвищення якості ста�
тистичної інформації щодо характе�
ристики сектору фінансових корпо�
рацій.

СТАТИСТИКА ЦІН

Одним із напрямів діяльності у ме�
жах цього Проекту має стати удоско�
налення методології розрахунку
індексу споживчих цін. Це передбачає
здійснення заходів щодо удоскона�
лення відбору товарів (послуг) –
представників із застосуванням до�
даткових джерел даних, методів фор�
мування споживчого набору товарів
(послуг) – представників і періодич�
ності його перегляду.

Крім того, потребують покращан�
ня методи формування вагових ко�
ефіцієнтів, оскільки існує проблема
зміщення структури у бік продоволь�
чої групи та неохоплення товарів (по�
слуг) із незначною часткою витрат.
Питання перерозподілу таких витрат
і застосування додаткових джерел
інформації для здійснення дорахунків
потребують опрацювання.

Іншим напрямом діяльності має
бути удосконалення методології роз�
рахунку індексів цін виробників. За�
плановано здійснення заходів щодо
вдосконалення відбору промислової
продукції й підприємств на регіональ�
ному і державному рівнях із викорис�
танням додаткових, більш прогресив�
них методів відбору.

ВИБІРКОВІ ОБСТЕЖЕННЯ
ДОМОГОСПОДАРСТВ

З метою покращання інфор�
маційної бази для комплексного

дослідження рівня життя населення,
аналізу питань бідності і нерівності,
розрахунків індексу споживчих цін
та інших макроекономічних показ�
ників, а також моніторингу програм
соціального розвитку Проект перед�
бачає реалізацію заходів щодо вдоско�
налення системи показників, мето�
дологічного забезпечення, а також
покращання методів і технології об�
робки даних вибіркового обстежен�
ня умов життя домогосподарств.

ДЕМОГРАФІЧНА
СТАТИСТИКА

Демографічна ситуація в Україні є

зараз однією з найбільш обговорю�

ваних тем у суспільстві. Загальна

стурбованість неухильним скорочен�

ням чисельності населення країни,

несприятливою зміною його струк�

турних характеристик викликає не

тільки закономірний інтерес гро�

мадськості до цієї проблеми, а й обу�

мовлює зростаючу потребу в її ре�

тельному і глибокому вивченні. Через

це особливі вимоги ставляться до

якості інформаційного забезпечення

демографічної статистики.

Існуюча нині методологія та тех�

нологія опрацювання даних із демо�

графічної статистики не відповідає

зростаючому попиту користувачів на

демографічну інформацію.

Звідси одним із напрямів діяль�

ності у рамках Проекту має бути за�

стосування методів статистико�мате�

матичних моделювання процесів

відтворення населення по малих те�

риторіях для моніторингу демо�

графічної ситуації в Україні, на

регіональному рівні та по всіх

адміністративно�територіальних оди�

ницях, а також розроблення і ре�

алізації виваженої державної політи�

ки із питань народонаселення.

Також у цьому секторі передбачено

реалізацію таких питань:

удосконалення статистики смерт�
ності;
удосконалення статистики міграції
населення;
створення сучасної системи збиран�
ня й обробки даних демографічної
статистики, застосування методів
статистико�математичного моделю�
вання;
впровадження географічних інфор�
маційних систем.
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СТАТИСТИКА ОХОРОНИ
НАВКОЛИШНЬОГО
ПРИРОДНОГО
СЕРЕДОВИЩА

Державні статистичні спостере�

ження за охороною довкілля потребу�

ють приведення у відповідність до

міжнародних статистичних стан�

дартів, особливо у частині системи

показників, класифікацій і методо�

логії збору даних. Слабкою ланкою

статистичних спостережень із питань

екології є визначення критеріїв відбо�

ру підприємств для охоплення спос�

тереженнями.

Суттєвого удосконалення потре�

бує також статистика природоохо�

ронних витрат і природних ресурсів й

особливо у частині її використання

для запровадження екологічних ра�

хунків.

Загальною метою цього напряму

статистики є удосконалення системи

статистичних спостережень у галузі

охорони навколишнього природно�

го середовища, існуючих методів і

підходів до збирання, розроблення й

аналізу статистичної інформації щодо

антропогенного навантаження на

довкілля, а також створення са�

телітних екологічних рахунків у

відповідності до вимог СНР і загаль�

ноприйнятих міжнародних стан�

дартів.

РЕГІОНАЛЬНА СТАТИСТИКА

Державна політика спрямована на

визначення ключових проблем

регіонального розвитку і створення

умов для динамічного, збалансова�

ного розвитку територій, усунення

найгостріших територіальних диспро�

порцій.

Ефективне здійснення функцій

місцевого самоврядування не мож�

ливе без упорядкування системи

обліку і статистики на місцевому

рівні. Тому проектом передбачено

проведення комплексу заходів, спря�

мованих на створення методо�

логічних засад розвитку муніципаль�

ної статистики, тобто статистики те�

риторіальних утворень, які

перебувають у веденні органів місце�

вого самоврядування і визначаються

не тільки територіальними, а й госпо�

дарськими кордонами.

Становлення і розвиток ринкових

відносин привели до виникнення в

Україні рекреаційного ринку. Розви�

ток сфери рекреації та туризму на те�

риторії країни вимагає достатньо по�

вної інформаційної бази. У практиці

української статистики питанням ста�

тистики у сфері рекреації та туризму

приділяється недостатньо уваги.

Відсутність повної інформаційної ба�

зи унеможливлює оцінку потенціалу

ринку туристичних послуг, стану ту�

ристичних ресурсів тощо. Проектом

передбачено створення методо�

логічних засад статистичного оціню�

вання регіонального розвитку рекре�

аційно�туристичної сфери.

СТВОРЕННЯ БАЗИ
МЕТАДАНИХ

Метадані – це інформація щодо

даних, які включають визначення й

описи джерел, методів і систем, не�

обхідних для оброблення, об’єднан�

ня, інтерпретації та використання да�

них. Вони слугують в основному для

двох різних цілей:

внутрішня структура і виробничий

процес. Метадані є предметом ко�

мунікації між співробітниками,

відповідальними за різні стадії об�

стеження, та співробітниками,

відповідальними за різні, але

пов’язані обстеження;

зовнішнє використання. Метадані

дають можливість користувачам

зрозуміти дані й оцінити, чи підхо�

дять вони для їхніх цілей.

Метадані повинні бути розміщені у

загальнодоступне сховище метада�

них. Ефективні методи управління

метаданими мають підкріплюватися

політикою статистичного відомства,

яке передбачає, зокрема, те, що, по�

перше, не можуть бути зібрані дані,

доки мета такого збирання й основні

його результати не зафіксовані; по�

друге, дані не можуть бути поширені,

доки процедури збору не зареєстро�

вані, а набори даних результатів

зафіксовані; по�третє, будь�які описи

поняття, джерел і методів, пов’язані з

публікацією або запланованою

діяльністю щодо поширення, повинні

бути одержані з центрального схови�

ща метаданих.

На поточний момент ДКСУ не має

центрального сховища метаданих.

Визначення елементів даних зафіксо�

вано в картотеці характеристик ок�

ремих обстежень. Відсутні засоби для

підтримки спільності визначень у

різних обстеженнях. У даний час до�

ступні метадані зафіксовано в спе�

цифікаціях, підготовлених для роз�

роблення програмного забезпечення.

Загальною метою консультаційної

підтримки у рамках цього сектору є

створення й інформаційне наповнен�

ня бази метаданих інтегрованої систе�

ми обробки та управління статистич�

ними даними.

Стратегічними напрямами удос�

коналення методології державної ста�

тистики України є впровадження

міжнародних, насамперед євро�

пейських, стандартів у галузі статис�

тики.

Виходячи з цього потребують

розв’язання низка методологічних

проблем, зокрема, інтеграції існую�

чих статистичних обстежень,

здійснення ретельного аналізу й уточ�

нення періодичності збирання даних,

покращання охоплення, змісту й

якості статистичних даних, забезпе�

чення широкого використання

вибіркових обстежень та адміністра�

тивних даних, досягнення більш по�

вного задоволення потреб різно�

манітних груп користувачів тощо.

Рівень розроблення цих проблем

різний за основними категоріями да�

них, тому реалізація у повному об�

сязі заходів цього технічного завдан�

ня забезпечить завершення запрова�

дження міжнародних стандартів в усіх

галузях соціальної й економічної ста�

тистики.

Досягнення головної та спеціаль�

ної мети консультаційних послуг цьо�

го Проекту можливо у разі адекватно�

го розвитку організаційної структу�

ри статистичної системи, що

зумовлюється як модифікацією сис�

теми збирання, оброблення, збере�

ження і передачі даних, виникнен�

ням нових та/або посиленням

існуючих елементів статистичної

інфраструктури, так і новими вимога�

ми до системи поширення статистич�

ної інформації.

Усе це потребує відповідних реко�

мендацій щодо коригування ор�

ганізаційної структури, а саме: ство�

рення нових і ліквідації старих

підрозділів, зміни розподілу функцій

між центральним апаратом і

регіональними управліннями, а та�

кож між галузевими і функціональ�

ними управліннями та відділами.


