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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У сучасних умовах зростання обсягу інформації необ!

хідною стає автоматизація процесу її введення та обробки.

При достатньому технічному та програмному рівні мож!

ливості обробки інформації багатьох процесів в Україні

здійснюється вручну. Зокрема це стосується енергетичної

статистики. Тому важливим є створення і реалізація механ!

ізму для інтеграції статистичних даних, що надходять від

респондентів і, як наслідок, уникнення багатьох проміжних

етапів обробки інформації.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідження в цьому напрямі є суто теоретичними, їх

результатами є законопроекти та нормативно!правові акти,

кількість та якість яких стабільно збільшується.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Згідно закону України "Про державну статистику"

інформаційна система органів державної статистики — це

сукупність технічних, програмних, комунікаційних та інших

засобів, які забезпечують процес збирання, накопичення,

опрацювання, поширення, збереження, захисту та викори!

стання статистичної інформації [2].
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У статті розглядаються класифікаційні ознаки суб'єктів Реєстру статистичних одиниць згідно

національних статистичних класифікацій та довідників. Реєстр статистичних одиниць є джере�

лом даних для інформаційної системи енергетичної статистики, тому важливе забезпечення

сумісності між цими системами.

The study highlights elements of Statistical unit register's classification. Untit's classification is

implementing according to statistical classifications and reference book. Statistical unit register is

source of data to information system energy statistics therefore synchronizing of these systems is

important part for data import.

Отже, хоча така система в Україні і існує, на багатьох

етапах функціонує на основі "ручної" обробки інформації.

Першим етапом формування інформаційної системи

енергетичної статистики є створення бази даних підприємств

енергетичної та вугільної галузей промисловості.

МЕТА СТАТТІ
Мета роботи — систематизувати інформацію про існу!

ючі ознаки класифікації суб'єктів господарювання.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
В Україні існує Реєстр статистичних одиниць, що ведеть!

ся Головним міжрегіональним управлінням статистики в м.

Києві.

На початковому етапі розробки інформаційної системи

енергетичної статистики імпорт даних із Реєстру статистич!

них одиниць є неможливим, оскільки не забезпечена

сумісність даних та, насамперед, немає доступу до Реєстру

статистичних одиниць. Але, в будь!якому випадку, при ство!

ренні такої системи необхідне вивчення, аналіз структури

бази даних державного реєстру.

Реєстр статистичних одиниць (РСО) — це автомати!

зована інформаційна система, призначена для збирання,

накопичення, захисту, опрацювання, поширення, викори!
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стання та зберігання даних щодо статистичних

одиниць. Статистичні одиниці призначені для за!

безпечення можливості проведення статистичних

спостережень та здійснення аналізу отриманих

даних [8].

Структура РСО наступна:

— статистичний реєстр підприємств,

— статистичний реєстр фізичних осіб!

підприємців.

При цьому одному підприємству відповідає

одна юридична особа, але юридична особа може

мати більше одного підприємства.

Основними джерелами інформації для форму!

вання РCО є:

— відомості від державних реєстраторів щодо

вчинення реєстраційних дій (щоденні надходження),

— дані статистичних спостережень (включаючи фінан!

сову звітність);

— дані інших адміністративних органів державної вла!

ди (Державної податкової адміністрації, Пенсійного фонду,

Фонду державного майна тощо).

З метою забезпечення сумісності РСО з іншими інфор!

маційними системами статистичні одиниці класифікують

відповідно до національних статистичних класифікацій та

довідників:

— класифікація організаційно!правових форм господа!

рювання (КОПФГ),

— класифікація видів економічної діяльності (КВЕД),

— класифікація інституційних секторів економіки

(КІСЕ),

— класифікація країн світу (ККС),

— класифікація валют (КВ),

— класифікація органів державного управління (КОДУ),

— класифікатор адміністративно!територіального уст!

рою України (КОАТУУ) [8].

Об'єктом Класифікації організаційно!правових форм

господарювання (КОПФГ) є визначені чинним законодав!

ством організаційно!правові форми юридичних осіб та їх

відокремлені підрозділи: філії, представництва, а також

підприємці — фізичні особи, які не мають статусу юридич!

ної особи [5].

У КОПФГ виділяють наступні групи:

— підприємства (код 100),

— господарські товариства (код 200),

— кооперативи (код 300),

— організації (установи, заклади) (код 400),

— об'єднання підприємств (юридичних осіб) (код 500),

— відокремлені підрозділи без статусу юридичної осо!

би (код 600),

— об'єднання громадян, профспілки, благодійні орган!

ізації та інші подібні організації (код 800),

— інші організаційно!правові форми (код 900) [5].

Об'єктами Класифікації видів економічної діяльності

(КВЕД) є види економічної діяльності юридичних осіб, відок!

ремлених підрозділів юридичних осіб і фізичних осіб!

підприємців, що їх на вищих рівнях класифікації групують у

галузі [3].

Структура кодового позначення об'єкта КВЕД: Y

XX.XX, де Y — секція (літери латинської абетки від A до U),

ХХ — розділ, ХХ.Х — група, ХХ.ХХ — клас [3].

КВЕД гармонізовано на рівні розділу з Міжнародною

стандартною галузевою класифікацією всіх видів економі!

чної діяльності (ISIC, Rev. 4 — 2008) та на рівні класу   з

Класифікацією видів економічної діяльності ЄС (NACE, Rev.

2 — 2006).

На відміну від попередніх редакцій, КВЕД не має рівня

підсекції через відсутність такого рівня в базовій класифі!

кації ЄС — NACE. За результатами перегляду у КВЕД та!

кож немає рівня підкласу, що зумовлено значною деталі!

зацією класів у NACE. З огляду на це КВЕД є національ!

ною класифікацією, ідентичною базовій міжнародній ста!

тистичній Класифікації видів економічної діяльності ЄС

NACE.

Об'єктом Класифікації інституційних секторів економі!

ки (КІСЕ) є інституційні одиниці, які відповідно до міжнарод!

ного стандарту СНР!93 відносяться до певного сектору

(підсектору) економіки [1].

Інституційні одиниці поділяються на дві великі групи:

— юридичні особи, що створені та здійснюють свою

діяльність відповідно до законодавства, незалежно від того,

які особи або суб'єкти можуть володіти ними чи контролю!

вати їхню діяльність;

— фізичні особи або групи осіб у формі домашніх гос!

подарств [1].

Основними видами юридичних осіб є корпорації (вклю!

чаючи квазікорпорації), некомерційні організації, органи

державного управління.

Термін "корпорація" у контексті КІСЕ використовуєть!

ся як узагальнюючий термін для господарських товариств

[1].

Корпорації — це інституційні одиниці, що створені

спеціально з метою ринкового виробництва товарів та по!

слуг і є джерелами прибутку чи іншої фінансової вигоди

для своїх власників. У ринковій економіці корпорації вва!

жаються основною інституційною формою підприємницт!

ва [2].

Для формування бази даних підприємств енергетичної

та вугільної галузі необхідний імпорт даних тільки з секто!

ру S.11 — "Нефінансові корпорації".

Сектор нефінансових корпорацій (S.11) включає

підприємства, основною діяльністю яких є виробництво рин!

кових товарів чи надання нефінансових послуг. Ця частина

списку є базовою для формування генеральних сукупнос!

тей (основ вибірки) для кожної галузі статистики підприємств

незалежно від типу статистичної одиниці (підприємство,

місцева одиниця, одиниця за видом економічної діяльності)

[1].

Для формування бази даних підприємств енергетичної

та вугільної галузі необхідний імпорт даних тільки з секто!

ру S.11 — "Нефінансові корпорації".

Об'єктом Класифікації курсів валют (КВ) є національні

валюти зазначених у міжнародному стандарті ДСТУ ISO

3166 держав світу [7].

Національна статистична класифікація валют має два

види кодів:

— тризначний цифровий,

— тризначний літерний (на підставі латинської абетки)

[7].

Структурно класифікація складається з трьох блоків:

коду; назви валюти українською та англійською мовами.

Класифікація валют містить такі підрозділи:

— покажчик цифрових кодів валют (у порядку зростан!

ня кодів);

Рис. 1. Структура класифікації за інституційними
секторами економіки
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— покажчик літерних кодів валют (в абетковому поряд!

ку кодів) [7].

Підготовку змін до класифікації валют здійснюють На!

уково!дослідний інститут статистики і управління методо!

логії та планування Державного комітету статистики Украї!

ни.

Зауважимо, що в законі України " Про затвердження

класифікацій валют та держав світу" чинною є тільки класи!

фікація валют, а класифікація країн світу визначається в

наказі Державного комітету статистики України "Про зат!

вердження класифікації країн світу".

Об'єктами Класифікації країн світу (ККС) є країни (су!

часні і колишні), залежні та інші території, щодо яких є особ!

лива геополітична зацікавленість, а також назви їхніх адмі!

ністративно!територіальних одиниць для універсального

використання в різних сферах [6].

Об'єкти класифікації (всі країни світу) для статистичних

цілей групують за різними ознаками (географічним поло!

женням, регіоном, ступенем розвитку).

Класифікація адміністративно!територіального устрою

України (КОАТУУ) містить назви адміністративно!територ!

іальних об'єктів України, інформацію про адміністративне

підпорядкування та додаткову інформацію.

До бази входить інформація про такі адміністративно!

територіальні об'єкти: Автономна республіка Крим, області,

райони, райони в містах, міста, селища міського типу, сільра!

ди, селища, села [4].

Для всіх типів об'єктів представлені такі атрибути: код

КОАТУУ станом на квітень 2008 року, назва українська,

назва російська, назва англійська, адміністративне підпоряд!

кування.

Для всіх об'єктів, окрім населених пунктів та районів

міст, вказані їх адміністративні центри. Для районів міст вка!

зані міста, до яких ці райони належать. Для населених

пунктів вказаний їх тип.

ВИСНОВКИ
Отже, групування статистичних одиниць за різними кри!

теріями полегшує їх усебічний аналіз.

Зазначимо, що відображені критерії класифікації є гар!

монізованими з Міжнародними класифікаторами та підго!

товлені відповідно до стандартів ISO, що полегшує порівнян!

ня результатів економічної діяльності національних статис!

тичних об'єктів з іноземними.
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