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Гінчук Л. І., Башкіров С. В. Індикатори та критерії оцінювання якості інформації про адміністративні 
правопорушення, її статистичного виробництва

Офіційна статистична інформація про адміністративні правопорушення надходить із багатьох джерел і використовується великою кількістю 
різноманітних користувачів з різними вимогами. У зв’язку з цим існує необхідність подальшого впровадження мінімального стандарту щодо 
якості інформації про адміністративні правопорушення та розробки і формування певної групи індикаторів для її визначення. Метою дослі-
дження є ідентифікація основних індикаторів і критеріїв якості інформації про адміністративні правопорушення, статистичних обстежень і 
процесів її статистичного виробництва, застосовуючи світову практику оцінки якості процесів "Generic Statistical Business Process Model" v. 5.1 
(далі – GSBPM). Індикатори якості GSBPM розроблені Комітетом зі стандартів та стандартизації Групи високого рівня з модернізації офіційної 
статистики. Для ідентифікації визначені основні критерії для кожного з підпроцесів та індикатори, що визначають їхню відповідність. Дані 
індикатори було обрано з урахуванням як національних властивостей, так і з деякими специфічними властивостями процесу виробництва ста-
тистичної інформації саме даного типу. Виходячи з того, що запропонована національна модель статистичного виробництва інформації про 
адміністративні правопорушення передбачає два рівні процесу, індикатори підпроцесів у сукупності формують загальну систему індикаторів 
процесів статистичного виробництва інформації про адміністративні правопорушення. Таким чином, у процесі дослідження встановлено, що 
забезпечення якості статистичної інформації потребує не тільки оцінювання відповідної якості даних про адміністративні правопорушення, а 
й оцінки якості процесів виробництва цієї статистичної інформації, чого можна досягти завдяки використанню процесного підходу.
Ключові слова: статистична інформація, індикатори якості, адміністративні правопорушення, статистичне виробництво.
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Гинчук Л. И., Башкиров С. В. Индикаторы и критерии оценивания качества информации об административных правонарушениях,  
её статистического производства

Официальная статистическая информация об административных правонарушениях поступает из многих источников и используется большим ко-
личеством разных пользователей с различными требованиями. В связи с этим существует необходимость дальнейшего внедрения минимального 
стандарта по качеству информации об административных правонарушениях, разработки и формирования определенной группы индикаторов для 
её определения. Целью исследования является идентификация основных индикаторов и критериев качества информации об административных 
правонарушениях, статистических обследований и процессов её статистического производства, с применением мировой практики оценки каче-
ства процессов "Generic Statistical Business Process Model" v. 5.1 (далее – GSBPM). Индикаторы качества GSBPM разработаны Комитетом по стан-
дартам и стандартизации Группы высокого уровня по модернизации официальной статистики. Для идентификации определены основные крите-
рии для каждого из подпроцессов и индикаторы, определяющие их соответствие. Данные индикаторы были выбраны с учетом как национальных 
свойств, так и с некоторыми специфическими свойствами процесса производства статистической информации именно данного типа. Исходя из 
того, что предложенная национальная модель статистического производства информации об административных правонарушениях предусма-
тривает два уровня процесса, индикаторы подпроцессов в совокупности формируют общую систему индикаторов процессов статистического 
производства информации об административных правонарушениях. Таким образом, в процессе исследования установлено, что обеспечение каче-
ства статистической информации требует не только оценки соответствующего качества данных об административных правонарушениях, но 
и оценки качества процессов производства этой статистической информации, чего можно достичь, используя процессный подход.
Ключевые слова: статистическая информация, индикаторы качества, административные правонарушения, статистическое производство.
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Hinchuk L. I., Bashkirov S. V. Assessing the Quality of Information on Administrative Infractions and Its Statistical Processing: Indicators and Criteria
Official statistical information on administrative infractions comes from many sources and is used by a large number of different users with different require-
ments. In this regard, there is a need to further implement a minimum standard for the quality of information on administrative infractions, the development 
and formation of a certain group of indicators to determine it. The research is aimed at identifying the main indicators and quality criteria for the information 
on administrative infractions, statistical examinations and statistical processing, using the world practice of evaluating the quality of processes "Generic Statis-
tical Business Process Model" v. 5.1 (GSBPM). The GSBPM quality indicators have been developed by the Committee on Standards and Standardization of the 
High-Level Group for the Modernization of Official Statistics. For the purpose of identification, the main criteria for each of the subprocesses and the indicators 
that determine their compliance have been defined. These indicators were chosen taking into account both national properties and some specific properties of 
processing statistical information of this very type. In view of the fact that the proposed national model of statistical processing of information on administrative 
infractions provides for two levels of the process, the indicators of sub-processes taken together form a common system of indicators of statistical processing 
of information on administrative infractions. Thus, in the course of research it is found that ensuring the quality of statistical information requires not only an 
assessment of the appropriate quality of data on administrative infractions, but also an assessment of the quality of processing this statistical information, 
what can be achieved by using a process approach.
Keywords: statistical information, quality indicators, administrative infractions, statistical processing.
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Зазначимо, що якість такого складного продук-
ту, як статистична інформація, складно оціни-
ти. Це вимагає компетентності фахівців, ви-

трат часу та можливості доступу до відомостей щодо 
якості компонент інформації, які входять до її складу. 
Водночас наше дослідження показало, що більшість 
користувачів має лише загальне уявлення щодо якос-
ті статистичної інформації про адміністративні пра-
вопорушення. Передусім це пов’язано зі складністю 
поняття якості для розуміння. Так, нечітке уявлення 
більшості користувачів про якість статистичної ін-
формації про адміністративні правопорушення має 
негативні практичні наслідки як для споживачів ін-
формації, так і для суспільства в цілому, наприклад 
заважає адекватній розробці методів та способів 
запобігання адміністративним правопорушенням. 
Загальною практикою в розвинених національних 
системах статистичних спостережень є вимірювання 
якості статистичної інформації про адміністративні 
правопорушення за допомогою індикаторів. 

Аналіз останніх досліджень засвідчив, що в 
Україні окремими проблемами забезпечення якос-
ті статистичної інформації займалися такі вчені, як 
О. Гончар [1–3], О. Васєчко [4], М. Пугачова [5] та 
ін. Проблемам підвищення якості даних вибіркових 
обстежень приділяли увагу О. Гладун [6] та ін. Од-
нак наразі не існує фундаментальних праць, в яких 
би комплексно були розглянуті та вирішені питання 
щодо оцінювання та забезпечення якості інформації, 
зокрема про адміністративні правопорушення в офі-
ційній українській статистиці.

Метою статті є визначення індикаторів та крите-
ріїв оцінювання якості інформації про адміністративні 
правопорушення, її статистичного виробництва.

Під індикаторами якості розуміють показники, 
які характеризують ті чи інші аспекти якості, а під ха-
рактеристиками якості – описи якісного характеру, 
які характеризують неформалізовані аспекти якості 
[7, с. 57–58]. Загалом індикатор якості – це кількіс-
не відображення однієї чи декількох властивостей 
об’єкта за певних умов його створення та експлуата-
ції. Показник якості – це кількісна характеристика 
властивості об’єкта, яка є складовою його якості та 
розглядається відносно певних умов життєвого ци-
клу об’єкта [8, с. 75]. Очевидно, що показники якості 
статистичної інформації про адміністративні право-
порушення відрізняються для різних об’єктів, зокре-
ма відповідно до сфери вчинення адміністративного 
правопорушення.

Таким чином, для відображення економічної сут-
ності якості статистичної інформації про адмі-
ністративні правопорушення необхідна відпо-

відна система індикаторів та характеристик [9; 10]. 
Складовими якості статистичної інформації про 

адміністративні правопорушення є [11]: достовірність, 
оперативність, доступність для подальшого аналізу та 
використання. Належну якість інформації в сучасних 
умовах можна забезпечити лише за допомогою авто-
матизованих технологій, які базуються на персоніфі-
кованих даних про правопорушника, сферу вчинення 
адміністративного правопорушення та деталі адмі-
ністративного стягнення, оскільки саме ці технології 
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значно розширюють можливості збору, обробки, пе-
ревірки та використання інформації. Вони ж дозволя-
ють згодом перейти до принципово нових індикаторів, 
які охоплюють не окрему ланку, а дозволяють реагува-
ти на всю інформацію про адміністративні правопору-
шення та комплексно аналізувати статистичну інфор-
мацію на всіх етапах її надання, а саме: профілактики, 
запобігання, вчинення, накладення стягнень, виконан-
ня рішень про адміністративні стягнення. 

Наразі в Україні діють три державні стандарти 
стосовно системи управління якості (СУЯ), 
гармонізовані з міжнародними стандартами 

ISO. Найбільш відомим з трьох стандартів, сертифікат 
якого організації намагаються отримати в першу чер-
гу, є ISO 9001. Він містить вимоги щодо системи управ-
ління якістю, відповідальності адміністрації, управлін-
ня ресурсами, реалізації продукції, вимірювання, ана-
лізу і вдосконалення [10]. Документація СУЯ в органах 
державної статистики України включає документи, 
що стосуються як суто якості, так і загальних питань 
управління організацією, пов’язаних з якістю. Осно-
вними документами, що стосуються якості, розробле-
ними у статистичній службі України, є:
 Настанова з якості, що розроблена відповід-

но до вимог стандарту ДСТУ ISO 9001 – 2001, 
яка є основним документом СУЯ в органах 
державної статистики України;

 Інструкція «Управління документами та запи-
сами СУЯ», яка визначає сукупність докумен-
тації СУЯ, встановлює правила документуван-
ня управлінської діяльності та регламентує 
порядок роботи з документами із моменту їх 
створення до знищення, від надходження до 
відправлення або передачі до архіву статис-
тичної служби. Інструкцію розроблено з ме-
тою визначення робочих правил стосовно обі-
гу документації для ефективного здійснення 
процесів та управління ними [12, с. 88–89]. 

Забезпечення якості належить до концепту-
альних принципів СУЯ, тоді як гарантування якості 
містить процедури, виконання яких дозволяє підтри-
мувати необхідний рівень якості. Забезпечення висо-
кої якості статистичної інформації є можливим лише 
шляхом ефективного управління системою. Будь-яке 
управління повинно мати комплексний характер  
і охоплювати аналіз, планування, контроль, структу-
ру управління тощо на всіх рівнях системи.

Впровадження системи управління якістю щодо 
статистичної інформації про адміністративні право-
порушення в органах державної статистики можливе 
за умов [13]: 

1) Розроблення методології оцінювання якос
ті статистичної інформації про адміністративні 
правопорушення: вбачається за необхідне створення 
документів методологічного характеру, які стосують-
ся різних питань якості статистичної інформації про 

адміністративні правопорушення. Для цього необхід-
но розробити статистичні словники, як загальні, так 
і спеціалізовані, з окремих питань, зокрема словник 
з якості. Словники мають бути загальнодоступними,  
у різних форматах і на різних носіях, зокрема паперо-
вих, електронних і в онлайн доступі.

2) Впровадження єдиної інформаційної систе
ми статистичної інформації про адміністративні 
правопорушення: це може значно вплинути на якість 
інформації про адміністративні правопорушення, зо-
крема на її узгодженість, порівнянність і, особливо, 
на своєчасність.

3) Удосконалення нормативноправового забез
печення статистичної інформації про адміністра-
тивні правопорушення. 

4) Налагодження постійного контакту з зо
внішніми користувачами статистичної інформації 
про адміністративні правопорушення: цей аспект є 
найбільш важливим, оскільки дізнатись, хто є корис-
тувачами статистичної інформації про адміністра-
тивні правопорушення та які вони мають потреби і 
вимоги щодо статистичної інформації, можна лише 
завдяки налагодженню постійного контакту та об-
говоренню цих питань. Основним наслідком впрова-
дження цього механізму стосовно якості інформації є 
покращення її релевантності.

5) Налагодження співпраці з внутрішніми ко
ристувачами статистичної інформації про адмі
ністративні правопорушення: де, з одного боку, як 
і в попередньому випадку, необхідно налагодити тіс-
ні стосунки між підрозділами статистичної служби, 
одні з яких виробляють продукцію для інших, оскіль-
ки це дає можливість першим дізнатись про потреби 
інших і достатньою мірою їх задовольнити, а, з ін-
шого боку, це підвищує якість інформації як тієї, що 
передається, так і тієї, що виробляється на її основі. 
З точки зору якості інформації про адміністративні 
правопорушення це приведе до підвищення її реле-
вантності, узгодженості, порівнянності та точності.

6) Налагодження співпраці з респондентами 
статистичної інформації про адміністративні пра
вопорушення, що сприяло б підвищенню точності ре-
зультатів, зниженню кількості невідповідей, підвищен-
ню довіри до статистики, її популяризації в суспільстві.

7) Забезпечення неперервної роботи щодо якос
ті статистичної інформації про адміністративні 
правопорушення: для цього можливе створення ко-
лективів фахівців з якості, визначення відповідаль-
них за різні аспекти покращення якості, регулярне 
звітування відповідальних про результати роботи. 
Правильне проведення цих заходів дозволяє покра-
щити всі аспекти якості [7, с. 57–58].

Вимірюваність якості передбачає наявність по-
казників якості статистичної інформації про адміні-
стративні правопорушення, які можна виміряти, або 
непрямих показників, які характеризують якість опо-
середковано. 
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Вимірювання якості статистичної інформації 
про адміністративні правопорушення вимагає наяв-
ності еталону порівняння. Зокрема при порівняльно-
му оцінюванні якості може бути використаний: ба-
зовий показник якості об’єкта, прийнятий за еталон 
при порівняльному оцінюванні якості (можуть бути 
як одиничними, так і комплексними); відносний по-
казник якості статистичної інформації про адміні-
стративні правопорушення, тобто відношення показ-
ника якості оцінюваного об’єкта до базового показ-
ника якості, виражене зазвичай у відсотках [8, с. 75].

Критерії якості інформації про адміністративні 
правопорушення статистичних обстежень в Євро-
пейській статистичній системі оцінюється через такі 
компоненти: релевантність, точність, своєчасність та 
пунктуальність, узгодженість та порівнянність, до-
ступність та ясність [14]. 

Таким чином, можна вважати, що індикатор 
якості статистичної інформації про адміні-
стративні правопорушення – це статистичний 

показник, щодо якого існують докази чи консенсус 
стосовно його безпосереднього впливу на якість ста-
тистичної інформації про адміністративні правопору-
шення. Кінцевими користувачами такої інформації є: 
 управлінці галузі; 
 державні органи та їх посадові та службові 

особи, які відповідно до своїх повноважень 
та компетенцій приймають рішення про на-
кладення адміністративних стягнень за адмі-
ністративні правопорушення; 

 інші суб’єкти адміністративних правовідно-
син та правопорушень. 

Зважаючи на вищевикладене, не менш важливе 
значення має якість статистичного виробництва ін-
формації про адміністративні правопорушення. Скла-
дові Національної моделі статистичного виробництва 
інформації про адміністративні правопорушення 
підготовлені з урахуванням GSBPM і складаються з  
8 процесів, що можна побачити на рис. 1, кожен з яких 
має властивість поділятися на певну кількість підпро-

цесів [15]. Як кожен процес і підпроцес виробництва 
статистичних продуктів у цілому, так і виробництво 
статистичної інформації про адміністративні право-
порушення має необхідність оцінки якості. Тобто, 
для оцінки наведених підпроцесів Національної мо-
делі статистичного виробництва інформації про ад-
міністративні правопорушення вважаємо за доцільне 
використовувати запропоновані окремі індикатори 
якості GSBPM, властиві адміністративним правопо-
рушенням. Останні були розроблені на основі діючих 
Індикаторів якості GSBPM, підготовлених Комітетом 
зі стандартів та стандартизації Групи високого рівня з 
модернізації офіційної статистики [16].

Згідно з Національною моделлю статистичного 
виробництва інформації про адміністративні 
правопорушення виділяються такі процеси та 

підпроцеси статистичного виробництва, по кожному 
з яких пропонується низка критеріїв якості та індика-
торів до них, що є найбільш ефективними для оцінки 
якості відповідних підпроцесів.

1. Визначення потреб процесу виробництва 
статистичної інформації про адміністративні 
правопорушення 

Ключовий процес, що розпочинає/удоскона-
лює процес виробництва статистичної інформації 
про адміністративні правопорушення. На цьому ета-
пі визначається, чи існує в даний час незадоволена 
потреба користувачів (зовнішня та/або внутрішня)  
у певній статистичній інформації та чи можуть орга-
ни державної статистики задовольнити цю потребу. 

1.1. Виявлення потреб
Перший підпроцес, в якому проводиться по-

переднє дослідження та визначення статистичної 
інформації, що може зацікавити користувачів, з ме-
тою подальшого поглибленого дослідження потреб 
за ідентифікованими напрямами. Враховуючи вище-
зазначене, найбільш важливим критерієм для даного 
підпроцесу є визначення актуальності інформації, що 
буде збиратися та оприлюднюватися. 

Визначення
потреб процесу
виробництва
статистичної
інформації про
адміністративні
правопрушення

(6 підпроцесів)

Проектування
процесу
виробництва
статистичної
інформації про
адміністративні
правопрушення

6 підпроцесів)

Створення
процесу
виробництва
статистичної
інформації про
адміністративні
правопрушення

(7 підпроцесів)

Збирання 
даних про 
адміністративні
правопрушення

(4 підпроцеси)

Оцінка
статистичної
інформації про 
адміністративні
правопрушення

(3 підпроцеси)

Поширення
статистичної
інформації про 
адміністративні
правопрушення

(5 підпроцесів)

Аналіз вмісту
вихідної
статистичної
інформації про 
адміністративні
правопрушення

(5 підпроцесів)

Обробка
даних про 
адміністративні
правопрушення

(8 підпроцесів)

Рис. 1. Складові Національної моделі статистичного виробництва інформації  
про адміністративні правопорушення
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Проведення консультацій та підтвердження 
потреб

Етап, на якому проводяться консультації зі всі-
ма зацікавленими сторонами, з метою детального 
підтвердження потреб користувачів у статистичній 
інформації з метою уникнення збору надлишкових 
показників. Для визначення ступеня відповідності 
цьому критерію необхідно визначити, якою мірою за-
цікавлені сторони підтвердили детальні статистичні 
потреб і як це було задокументовано.

1.2. Визначення цілей формування вихідної ста
тистичної інформації

Підпроцес, у якому відбувається ідентифікація 
статистичної інформації, що необхідна для задово-
лення потреб користувачів, які було підтверджено 
у попередньому підпроцесі. Для оцінки якості ви-
конання даного підпроцесу, використовуються такі 
критерії:
 статистична конфіденційність і безпека – ви-

значається, якою мірою правові обмеження 
щодо статистичних даних було розглянуто, чи 
всі обмеження щодо забезпечення конфіден-
ційності буде дотримано під час виробництва 
статистичного продукту;

 актуальність – індикатором є визначення 
того, якою мірою користувачі будуть задово-
лені очікуваними результатами від виробни-
цтва статистичного продукту;

 точність і надійність – є більш детальним 
критерієм, що вказує, наскільки якість отри-
маних даних буде відповідати очікуванням 
користувачів.

1.3. Визначення понять
Під час цього підпроцесу відбувається визна-

чення понять, що, з точки зору користувачів, мають 
бути ідентифіковані. Критерієм для цього підпроцесу 
є те, наскільки актуальним є поняття та визначення 
(коефіцієнт відповідності понять і визначень показ-
ників відповідним стандартам).

1.4. Перевірка наявності даних
Даний процес визначає існуючі джерела даних, 

а також методів, способів та умов, за яких їх можна 
отримати. Критеріями для цього підпроцесу є:
 статистична конфіденційність і безпека – з ме - 

тою забезпечення прав та інтересів респон-
дентів у частині, що забезпечує конфіденцій-
ність;

 актуальність – у даному випадку визначаєть-
ся, якою мірою існуючі джерела задовольня-
ють потреби користувачів. 

1.5. Підготовка пропозицій до планів
У даному підпроцесі відбувається консоліда-

ція та оформлення результатів усіх попередніх під-
процесів з метою отримання остаточного рішення з 
питання впровадження нового чи внесення змін до 
чинного державного статистичного спостереження. 

Для цього підпроцесу найбільш актуальними є такі 
критерії:
 відповідність ресурсного забезпечення – для 

цього критерію індикатором є визначення 
того, якою мірою потреби в ресурсах для очі-
кування заходів і їх показників якості були 
розглянуті;

 актуальність – індикатором є визначення 
того, якою мірою розроблений план відпо-
відає вимогам діяльності органів державної 
статистики.

2. Проектування процесу виробництва ста-
тистичної інформації про адміністративні пра-
вопорушення

Процес складається з 6 підпроцесів, що є еле-
ментами проектування процесу виробництва статис-
тичної інформації про адміністративні правопору-
шення з визначенням усіх деталей і процедур відпо-
відно до європейських і міжнародних стандартів. 

2.1. Проектування результатів
Підпроцес, що визначає детальний склад інфор-

мації про адміністративні правопорушення, визначен-
ня правил дотримання конфіденційності, проектуван-
ня систем (механізмів) поширення тощо. Для цього 
підпроцесу запропоновано таку низку критеріїв:
 статистична конфіденційність та безпека – ін-

дикатором є визначення того, чи було розро-
блено правила конфіденційності та процеду-
ри доступу до мікроданих;

 актуальність – індикатором є відсоток того, 
якою мірою вихідні дані задовольняють по-
треби користувачів/ключових користувачів, 
а також того, якою мірою вихідні дані було 
змінено за результатами дій з покращання або 
проведених обстежень щодо задоволеності 
користувачів; наскільки запланований рівень 
повноти даних, мірою чого є заплановані ре-
зультати, будуть задовольняти вимоги;

 узгодженість та зіставність – індикатором є 
те, наскільки великою буде очікувана довжина 
зіставних динамічних рядів;

 точність – визначенням точності в даному ви-
падку є те, чи планується перегляд даних.

2.2. Проектування описів показників
Власне опис показників, які необхідно зібрати 

у визначені способи, а також показників, що є роз-
рахунковими. Для даного підпроцесу пропонуються 
такі критерії:
 економічна ефективність – індикатором є від-

соток/міра, у якій поняття, визначення та кла-
сифікації, пов’язані з основними показниками 
та сукупностями, повторно використовують-
ся в інших аналогічних обстеженнях, тобто 
можливість заощадити кошти на процесі збо-
ру даних;

 керування метаданими – індикатором є відсо-
ток/міра, у якій поняття, визначення та кла-
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сифікації, пов’язані з основними показниками 
та сукупностями, відповідають міжнародним 
і національним стандартам.

2.3. Проектування методів збору даних
Підпроцес є необхідним для ідентифікації ме-

тодів та механізмів збирання даних відповідно до 
показників та класифікацій, що були спроектовані в 
попередньому підпроцесі. Для визначення ефектив-
ності цього підпроцесу пропонуються два критерії з 
трьома індикаторами кожен:
 обґрунтування впровадження – індикатора-

ми є визначення того, чи повторюється вико-
ристання способів і систем збору, наприклад 
відповідно до керівництв/рекомендацій; на-
скільки добре відповідає метод збирання ха-
рактеру та обсягу інформації, яка буде зібрана 
та коли в останнє була переглянута/актуалізо-
вана методика збирання даних;

 керування навантаженням на респондентів 
– індикаторами є визначення відсотку запи-
тань, які збираються за формами, однак не 
будуть опубліковані; чи визначено тенденцію 
навантаження на респондентів по відношен-
ню до попереднього періоду та чи є наявність 
плану взаємодії для забезпечення інформу-
вання потенційних респондентів про їх участь 
у обстеженнях і важливість їх внеску.

2.4. Проектування генеральної сукупності та 
вибірки

Цей підпроцес виконується державних статис-
тичних спостережень як із прямим збором даних від 
респондентів, так і для вибіркових. Найбільш важли-
вим критерієм є методологічне обґрунтування. 

2.5. Проектування обробки та аналізу
Підпроцес призначений для проектування ме-

тодології з усіма її складовими, що будуть використо-
вуватись під час процесу 5 «Обробка даних» та про-
цесу 6 «Аналіз». Для цього підпроцесу плануються 
такі критерії:
 економічна ефективність – чи є можливість 

і якою мірою повторно використати систему 
для кодування, інтеграції даних, зважування, 
оцінки, з метою економії коштів на статистич-
не виробництво;

 обґрунтування впровадження – індикатором 
є визначення того, якою мірою бізнес-процес 
використовує стандартні або добре відомі ме-
тоди для наступних етапів та оцінка методик, 
що будуть використовуватися в подальших 
процесах.

2.6. Проектування систем виробництва та 
технологій

Підпроцес є підсумовуючим для всього проце-
су. Під час нього відбувається аналіз цілісності та по-
слідовності спроектованих підпроцесів від збирання 
до поширення. Саме тому для нього пропонуються 
такі критерії:

 обґрунтування впровадження – індикатором 
є відсоток виявлених і задокументованих 
процесів GSBPM;

 економічна ефективність – індикаторами є на-
явність відповідальності за наступні процеси 
та підпроцеси та відсоток/міра, у якій управ-
лінські рішення можуть бути повторно вико-
ристані в подальших процесах і підпроцесах;

 точність та надійність – індикатором є міра, в 
якій заплановано розраховувати для наступ-
них процесів GSBPM показники якості;

 своєчасність та пунктуальність – індикато-
ром є те, чи заплановано терміни наступних 
процесів та підпроцесів.

3. Створення процесу виробництва статис-
тичної інформації про адміністративні правопо-
рушення

Процес створення, включає в себе 7 підпроцесів 
статистичного виробництва. 

3.1. Створення інструменту збору даних
На даному підпроцесі створюються й удоскона-

люються засоби, що є необхідними для забезпечення 
процесу збору даних про адміністративні правопо-
рушення. Для даного підпроцесу запропоновано такі 
критерії якості:
 обґрунтування впровадження – індикато-

рами є визначення того, чи була форма ДСС 
протестована з використанням відповідних 
методів та чи були взяті до уваги результати 
тестування у процесі формування остаточно-
го варіанта форми ДСС;

 помірність навантаження на респондентів – 
індикаторами є те, чи існує розрахунок звіт-
ного навантаження на респондентів, відсоток 
інформації у формі ДСС, що збирається, але 
не буде оприлюднена, та власне зміна рівня 
звітного навантаження на респондентів в ди-
наміці;

 точність і надійність – індикатором є вико-
ристання результатів тестування звітно-ста-
тистичної документації під час форми, що ви-
ходить на етап збирання;

 доступність та зрозумілість – індикатором є 
міра, у якій метадані можуть бути залучені на 
етапі збору даних і зберігаються в системах 
управління метаданими;

 керування метаданими – індикатором є те, чи 
охоплюють інструменти збору те, що необхід-
но для створення показників, узгоджених на 
стадії розробки. 

3.2. Створення та вдосконалення інструмен
тів обробки даних

На даному підпроцесі створюються й удоскона-
люються засоби, що є необхідними для забезпечення 
процесів 5 «Обробка» та 6 «Аналіз» відповідно до ви-
мог, що було визначено під час процесу проектуван-
ня. Запропоновано такі критерії:
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 обґрунтування впровадження – індикатором 
є те, яка частина функцій у статистичному 
процесі створюється з використанням підтри-
муваних програмних засобів, компонентів чи 
послуг, чи проводилось їх тестування, чи роз-
роблено його стратегію та диверсифікацію;

 точність і надійність – індикаторами є те, чи 
було оцінено якість даних після випробуван-
ня процедури кодування та чи були взяті до 
уваги результати оцінки при здійсненні фі-
нальної процедури.

3.3. Створення та вдосконалення компонентів 
поширення

На даному підпроцесі створюються й удоскона-
люються засоби, що є необхідними для забезпечення 
процесу поширення статистичної інформації, відпо-
відно до компонентів та послуг поширення статис-
тичної інформації про адміністративні правопору-
шення, визначених у підпроцесі 2.1 «Проектування 
результатів», як у паперовому вигляді, так і в електро-
нному. Пропонуються такі критерії:
 керування метаданими – індикатором є визна-

чення того, якою мірою відповідні метадані 
можуть бути пов’язані із вихідними даними;

 доступність та зрозумілість – індикатором є 
те, якою мірою вимоги користувачів виконані 
з точки зору форматів поширення, інформа-
ційних систем, графічної підтримки.

3.4. Налаштування робочих процесів
Підпроцес необхідний для гарантії того, що тех-

нологія, визначена в підпроцесі 2.6 «Проектування 
систем виробництва та технологій» буде належним 
чином налаштована від процесу збору до поширен-
ня. Для цього підпроцесу пропонуються такі критерії 
якості:
 обґрунтування впровадження – індикатором 

є співвідношення кількості під процесів, авто-
матизованих через ІТ-інструменти, і загаль-
ної кількості підпроцесів у 2.6;

 своєчасність та пунктуальність – індикато-
ром є запланована своєчасність усіх подаль-
ших процесів і підпроцесів.

3.5. Тестування системи виробництва
Під час даного підпроцесу відбувається тесту-

вання спеціалізованого програмного забезпечення 
(КЕОІ) інструментів та процедур, взаємодії між ком-
понентами та інших факторів, що забезпечують на-
лежне функціонування системи виробництва як єди-
ного комплексу. Для цього підпроцесу критерієм є 
обґрунтування впровадження системи виробництва. 

3.6. Тестування державного статистичного 
спо стереження

Під час даного підпроцесу відбувається тесту-
вання та апробація процесу проведення державного 
статистичного спостереження шляхом проведення 
обмеженого збору даних, з метою тестування меха-

нізму збору даних, і тестова обробка та аналіз даних 
для визначення відповідності отриманих даних очі-
куваним. Критеріями якості підпроцесу є:
 економічна ефективність – в ідеалі повинні ви-

значатися очікувані витрати на виробництво 
та поширення результатів і відхилення від за-
планованих витрат на етапі проектування;

 точність і надійність – при введенні в дію но-
вого ДСС важливо визначити, чи було про-
ведено пілотне обстеження, чи були оцінені 
основні причини помилок і чи були його ре-
зультати враховані при остаточній реалізації;

 своєчасність і пунктуальність – індикатором 
є можливість визначення розрахункового 
часу (межі) для наступних процесів та підпро-
цесів і відхилення від запланованого на стадії 
розробки.

3.7. Завершення створення системи виробни
цтва

Етап впровадження інструментів та компонен-
тів процесу, що були створені/удосконалені у ви-
робниче середовище, та забезпечення їх належного 
функціонування. Критерієм для даного підпроцесу 
є доступність і зрозумілість того, яким чином вико-
ристовуються, архівуються/зберігаються системи ви-
робництва.

4. Збирання даних про адміністративні пра-
вопорушення

Даний етап складається з 4 підпроцесів, що в 
цілому забезпечують процес збирання даних (у тому 
числі й отримання адміністративних даних і даних 
статистичних реєстрів) та їх завантаження у відпо-
відне інформаційне середовище.

4.1. Формування генеральних сукупностей і ви
бірок

Етап, що задіяний у разі використання як ви-
біркового, так і суцільного підходу в державному 
статистичному спостереженні. Найбільш важливими 
критеріями якості для даного підпроцесу є точність і 
надійність. Пропонуються такі критерії:
 точність та надійність – індикаторами є ви-

значення рівня надлишкового покриття, рівня 
повторних записів, виявлених при формуван-
ні масиву даних, орієнтовний рівень відсутніх 
чи недостовірних даних;

 своєчасність та пунктуальність – індикато-
ром є затримка між очікуваним і фактичним 
створенням системи збирання.

4.2. Організація збирання даних
Цілю даного підпроцесу є підготовка до збору 

даних з адміністративних правопорушень. Для дано-
го підпроцесу пропонуються такі критерії:
 конфіденційність та безпека – індикатором є 

визначення ступеня ризику порушення кон-
фіденційності при передачі даних;
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 відповідність ресурсів – визначення рівня 
виконання вимог управління людськими ре-
сурсами та інформаційними технологіями, 
визначення того, чи успішно виконувалися 
завдання співробітниками, які задіяні у зборі 
даних, після проведеного навчання;

 обґрунтування введення – визначається тим, 
чи досягнуто успішного рівня тестування сис-
теми збору даних на випадок значного обсягу 
та екстремальних ситуацій;

 своєчасність та пунктуальність – визначаєть-
ся різницею між очікуваним і фактичним за-
кінченням передачі зібраних даних, а також 
різницею між очікуваним і фактичним стро-
ком закінчення збирання матеріалів.

4.3. Збирання даних
На цьому етапі відбувається власне збір даних 

з використанням різних методів та механізмів збору. 
Для даного етапу пропонуються такі критерії:
 помірне навантаження на респондентів – ви-

значення того, чи достатньо укомплектовано 
підрозділ(и), що відповідають за вирішення 
питань респондентів, та чи здійснюється під-
тримка респондентів у цілому;

 точність та надійність – характеризується та-
кими індикаторами, як рівень контролю якос-
ті процесів охоплення збору даних, наявність 
та ступінь моніторингу виконання «польо-
вих» робіт під час збору даних, визначення 
рівня неотримання звітів, частоти виявлення 
помилок (не пов’язаних з помилкою вибірки);

 своєчасність та пунктуальність – визначаєть-
ся терміном затримки між очікуваним і фак-
тичним початком і закінченням збирання.

4.4. Завершення збирання 
Даний етап є заключним для процесу збирання 

та включає в себе завантаження даних по адміністра-
тивних правопорушеннях до відповідного електро-
нного середовища. Для даного етапу пропонуються 
такі критерії:
 відповідність ресурсів – визначення розбіж-

ності між плановими та фактичними витрата-
ми у процесі збору даних; 

 точність та надійність – визначення рівня 
надлишкового покриття, неотриманих від-
повідей, частоти виявлення помилок, не 
пов’язаних з помилками вибірки;

 доступність і зрозумілість – по аналогії із за-
вершальним підпроцесом процесу 3, визнача-
ється на основі того, яким чином використо-
вуються, архівуються/зберігаються системи 
виробництва, для можливості забезпечення 
низького порогу входження будь-якої катего-
рії співробітників. 

5. Обробка даних про адміністративні пра-
вопорушення

Цей процес включає 8 підпроцесів, які необхід-
ні для перевірки, очищення та трансформації даних, і 
повторюється необхідну кількість разів до досягнен-
ня необхідного результату.

5.1. Інтеграція даних
Підпроцес необхідний для здійснення інтеграції 

даних, отриманих з кількох джерел, що є вкрай важ-
ливим для державного статистичного спостереження, 
що базується на адміністративних даних та/або даних 
інших державних статистичних даних. Критерієм є 
точність і надійність, індикаторами дотримання якого 
є визначення питомої ваги одиниць, охоплених обсте-
женням, і адміністративних джерел у загальній кіль-
кості одиниць, що беруть участь в опитуванні. 

5.2. Класифікація та кодування
Власне кодування та класифікація вхідних да-

них про адміністративні правопорушення згідно з 
автоматичними процедурами або вручну. Для даного 
підпроцесу пропонується такі три критерії:
 методологічне обґрунтування – визначення 

того, чи відповідає коефіцієнт класифікації 
вхідних даних наперед визначеній стандарт-
ній міжнародній класифікації та національній 
версії міжнародної схеми класифікації; 

 точність і надійність – визначається тим, чи 
існує контроль якості, який використовується 
для управління якістю автоматизованих і руч-
них процесів кодування;

 своєчасність та пунктуальність – визначаєть-
ся затримкою між очікуваним і фактичними 
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 і неправильного 
кодування. Для даного етапу критерієм є точність і на-
дійність, що визначається рівнем фактичних помилок.

5.4. Редагування та імпутація
Підпроцес використовується в разі необхіднос-

ті виправлення/додавання даних, що є неточними, 
ненадійними чи тих, що були відсутні. Для даного 
підпроцесу пропонуються такі критерії:
 точність і надійність – визначення того, чи 

може рівень виміру відмов бути обрахований 
для основних показників; визначення рівня 
надійності викидів для них;

 доступність та зрозумілість – визначається 
відсотком метаданих, що належним чином мо-
жуть бути агреговані до відповідних баз даних.

5.5. Отримання нових розрахункових показни
ків і статистичних одиниць 

Під час даного підпроцесу відбувається власне 
розрахунок похідних змінних і статистичних оди-
ниць та/або розрахункових показників, яких немож-
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ливо отримати під час процесу збирання даних. Про-
понуються такі критерії:
 точність і надійність – визначення рівня за-

стосованої моделі та як пов’язані з нею по-
милки можуть бути виражені як помилки че-
рез визначені моделі предметної сфери, необ-
хідні для визначення мети оцінки;

 відповідність та зіставність – визначення рів-
ня зіставності для похідних показників.

5.6. Розрахунок ваг
Підпроцес необхідний у разі використання ви-

біркового методу для державного статистичного спо-
стереження. Для даного етапу точність і надійність 
є найбільш важливим критерієм, а ступінь його від-
повідності визначається тим, чи можливо ефективно 
використовувати ваги для покриття помилкових чи 
відсутніх даних.

5.7. Розрахунок агрегованих показників
Під час даного підпроцесу відбувається агрега-

ція даних і підбиваються підсумки за всією сукупніс-
тю на основі агрегованих показників більш низького 
рівня. Для агрегованих показників найбільш важли-
вим критерієм є рівень точності та надійності. 

5.8. Завершення формування масивів даних
На даному етапі відбувається об’єднання ре-

зультатів попередніх підпроцесів в один, який буде 
використовуватись як вхідні дані для процесу аналізу  
(в разі потреби). Критеріями, що пропонуються, є такі:
 актуальність – визначення рівня повноти да-

них, тобто міри, якою вихідні дані відповіда-
ють сподіванням;

 точність і надійність – ступінь наближення 
розрахунків або оцінок до точних або досто-
вірних значень;

 своєчасність та пунктуальність – ступінь за-
тримки між очікуваною та фактичною ітера-
ціями даних.

6. Аналіз вмісту вихідної статистичної ін-
формації про адміністративні правопорушення

Метою даного процесу є безпосереднє форму-
вання вмісту вихідної статистичної інформації про 
адміністративні правопорушення. 

6.1. Підготовка попередніх матеріалів
На даному етапі зібрані, опрацьовані та проана-

лізовані на попередніх підпроцесах дані трансформу-
ються у вихідну інформацію. Критерії:
 обґрунтування статистичних процедур – ін-

дикатором для даного критерію є міра того, 
як використовуються стандартні або добре 
знайомі методи;

 точність та надійність – визначається тим, чи 
можуть бути застосовані методи контролю 
якості даних для того, щоб гарантувати, що 
точність самого процесу трансформації є до-
статньою;

 своєчасність та пунктуальність – рівень за-
тримки між очікуваним і фактичним закін-
ченням цього етапу.

6.2. Підтвердження вихідної статистичної ін
формації

Підпроцес попереднього підтвердження якості 
вихідної статистичної інформації про адміністратив-
ні правопорушення відповідно до очікувань до якос-
ті. Для даного етапу пропонуються два критерії:
 точність та надійність – визначається част-

кою часу та кількістю заходів, присвячених ді-
яльності з валідації; ступенем кількості даних, 
що зазнали змін, або кількості змін, внесених 
у дані, за результатами перевірки;

 узгодженість та зіставність – визначається 
тим, чи наявні процедури проведення ретро-
спективних розрахунків, де є розрив у серіях 
даних, а також мірою узгодженості із іншими 
джерелами даних, з попередніми даними, із 
оперативними оцінками, з попередніми ре-
зультатами одного і того ж процесу.

6.3. Тлумачення та пояснення
Цей підпроцес необхідний для досягнення по-

глибленого розуміння виробленої вихідної статис-
тичної інформації для можливості її тлумачення та 
пояснення та оцінки. Критерієм для цього етапу є 
точність і надійність, що визначається часткою часу, 
присвяченого інтерпретації та поясненню діяльності, 
та мірою прийняття та схвалення тлумачень.

6.4. Контроль можливості розкриття ста
тистичної інформації

На даному етапі відбуваються заходи стосовно 
перевірки на дотримання правил конфіденційності 
вихідної статистичної інформації про адміністра-
тивні правопорушення. Логічно, що для даного етапу 
єдиним важливим критерієм є статистична конфі-
денційність та безпека. 

6.5. Завершення формування вихідної інформації
Підсумовуючий підпроцес етапу виробництва 

статистичної інформації про адміністративні право-
порушення. Для даного підпроцесу пропонуються 
три критерії:
 актуальність – визначається кількістю запла-

нованих випусків, які не були поширені;
 точність та надійність – визначається кількіс-

тю помилок, які були виявлені та мають бути 
виправлені;

 доступність та зрозумілість – визначається 
рівнем повноти метаданих.

7. Поширення статистичної інформації про 
адміністративні правопорушення

Процес складається з 5 підпроцесів, що зазви-
чай є послідовними та необхідні для остаточної під-
готовки статистичних продуктів до надання користу-
вачам.
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7.1. Оновлення системи поширення вихідної ін
формації

Підпроцес необхідний для оновлення систем,  
в яких зберігаються дані, призначені для поширення. 
Пропонуються критерій доступності метаданих, що 
визначається датою (інтервалом) їх останнього онов-
лення, та критерій керування метаданими, що визна-
чає міру зрозумілості та доступності метаданих.

7.2. Виробництво продуктів для поширення
На даному етапі відбувається виробництво за-

планованих статистичних продуктів згідно з плана-
ми, визначеними як необхідні для задоволення по-
треб користувачів. Для даного підпроцесу пропону-
ються такі критерії якості:
 якість зобов’язань – рівень співвідношення 

статистичних продуктів, що поширюються, 
із відповідними критеріями якості/звітами з 
якості;

 актуальність – визначається відсотками до-
ступної статистики та вихідних статистичних 
даних/продуктів, що відповідає потребам ко-
ристувачів до загальної їх кількості;

 доступність і ясність – визначається рівнем 
зв’язку відповідних метаданих із вихідними 
даними.

7.3. Управління поширенням
Підпроцес власне оприлюднення вироблених 

статистичних продуктів, з контролем їх якості та сво-
єчасності. Для даного підпроцесу пропонується ціла 
низка критеріїв:
 неупередженість та об’єктивність – визнача-

ється інтервалом часу між випуском даних та 
оголошенням для користувачів щодо допуще-
них помилок та наявністю політики перегляду;

 прозорість – визначається кількістю зустрі-
чей із пресою, проведених до та після випуску 
даних;

 точність та надійність – визначається кількіс-
тю виправлених помилок у поширених про-
дуктах;

 своєчасність та пунктуальність – визнача-
ється цілою низкою індикаторів, таких як: 
пунктуальність вихідних статистичних даних, 
часовий лаг, перший і фінальний результати, 
наявність політики/порядку поширення та 
розміщення їх на веб-сайті;

 доступність та ясність – визначається тим, чи 
наявний і розміщений на веб-сайті календар 
випуску, яка кількість аналітичних і статис-
тичних продуктів доступна користувачам;

 узгодженість та зіставність – визначається 
довжиною зіставних динамічних рядів.

7.4. Просування продуктів для поширення
Підпроцес, що відображає зміни рівня поши-

рення статистичних продуктів серед максимально 
широкого кола користувачів, що відбуваються завдя-

ки активному просуванню статистичних продуктів. 
Для даного етапу пропонуються такі критерії:
 актуальність – рівень задоволеності користу-

вачів доступністю метаданих;
 доступність та ясність – визначається кіль-

кістю соціальних медіа-відвідувачів та кон-
сультативних таблиць даних у межах однієї 
статистичної тематики за певний період часу.

7.5. Підтримка користувачів
Підпроцес взаємодії з користувачами (прийнят-

тя запитів від користувачів та надання відповідей) та 
аналіз отриманої інформації для адаптації до потреб 
користувачів. Для даного етапу пропонуються два 
критерії:
 актуальність – визначається індексом задо-

воленості користувачів та часом, що пройшов 
після останньої консультації із користувачами;

 доступність та ясність – визначається тим, чи 
існує особа/підрозділ, відповідальний за об-
робку звернень користувачів з питань отри-
мання статистичних даних і метаінформації.

8. Оцінка статистичної інформації про ад-
міністративні правопорушення

Процес налічує 3 підпроцеси, що складають по-
вний цикл збору інформації для оцінки, проведення 
власне оцінювання та формування планів дій за ре-
зультатами оцінки.

8.1. Збір інформації для оцінки
Даний підпроцес, перш за все, служить для задо-

волення потреб в інформації (даних) щодо функціо-
нування підпроцесів для особи, що здійснює оцінку 
якості. Критерієм для даного підпроцесу є якість 
продукції, тобто міра, відповідно до якої показники 
якості були зібрані для усіх процесів і підпроцесів, 
включаючи витрати та своєчасність здійснення всіх 
процесів та підпроцесів, а також види та питома вага 
різних вимірів якості, що були зібрані.

8.2. Проведення оцінки
Даний підпроцес консолідує оцінні дані в оста-

точний звіт. Для даного етапу пропонуються такі 
критерії:
 обґрунтування запровадження – визначаєть-

ся ступенем відповідності компонентів про-
цесів потребам щодо якості процесів; 

 економічна ефективність – відсоток процесів/
під процесів, для яких не було ніякої різниці 
між запланованими та фактичними затратами;

 якість продукції – визначається тим, якою 
мірою показники якості наближені до цільо-
вих значень; тенденціями у сфері показників 
якості для повторюваних процесів; відсотком 
вимірів якості за критеріями; наявністю звітів 
з якості та оцінкою суттєвих змін у показни-
ках якості;

 своєчасність і пунктуальність – визначається 
відсотком процесів/підпроцесів GSBPM, для 
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яких не було жодної різниці між запланова-
ним і досягнутим терміном.

8.3. Узгодження плану дій
Даний етап необхідний для того, щоб на основі 

рекомендацій, визначених у попередньому підпроце-
сі, скласти та погодити плани дій і механізми моні-
торингу їх виконання. Для даного підпроцесу єдиним 
необхідним критерієм є якість зобов’язань, тобто 
міра, у якій планом дій передбачено механізми для 
моніторингу заходів з покращення якості, а коефіці-
єнт завершення плану дій визначається як кількість 
питань з якості, вирішення яких завершилося успіш-
но або досягнуто покращання, розділена на загальну 
кількість питань з якості, які були передбачені пла-
ном дій [15; 16].

З обраних вище індикаторів, що належать до кож-
ного підпроцесу, складається система індикато-
рів якості процесу, які, своєю чергою, формують 

загальну систему індикаторів якості процесів статис-
тичного виробництва інформації про адміністратив-
ні правопорушення, що включатиме в себе понад 150 
індикаторів. Приблизну структуру запланованої сис-
теми індикаторів можна побачити на рис. 2.

достовірної інформації в майбутньому [17; 18]. Проте 
необхідно зазначити, що всі ці системи при оприлюд-
ненні результатів жорстко та однозначно застеріга-
ють від неадекватного та некомпетентного викорис-
тання отриманої інформації, вказують та аналізують 
можливі причини відмінностей значень індикаторів, 
не пов’язані з відмінностями в якості статистичної 
інформації про адміністративні правопорушення. 
Метою створення подібних систем та обчислення 
індикаторів якості статистичної інформації про адмі-
ністративні правопорушення є виявлення можливих 
проблем і сфер, де доцільно провести спеціальні до-
слідження щодо можливості вдосконалення якості. 

ВИСНОВКИ
Виходячи з наведеного можна вважати, що ін-

дикатори якості статистичної інформації про адміні-
стративні правопорушення належать до структури, 
процесу або результату правопорядку в суспільстві 
та державі. Серед індикаторів структури та процесу 
перевага надається таким, для яких існують докази 
щодо впливу чинників, які висвітлюються, на резуль-
тат оцінювання якості інформації про адміністратив-
ні правопорушення статистичних обстежень. Як на-
прям подальших досліджень зазначимо підготовку 
пропозицій щодо покращення якості інформації про 
адміністративні правопорушення на основі визначе-
них індикаторів.                     
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правопорушення

Крім того, також зазначимо, що наразі важли-
вим джерелом інформації в сучасних умовах є ав-
томатизовані бази статистичних даних. Саме тому 
методи їх автоматизованої обробки та видобування 
інформації (data mining) широко використовуються 
для отримання індикаторів якості статистичної ін-
формації про адміністративні правопорушення. Там, 
де в теперішній час немає якісних і придатних для 
подальшої обробки даних – відповідно немає й ін-
дикаторів, але розробляються заходи для отримання 
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