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СПИСОК СКОРОЧЕНИХ СЛІВ 

 

АПК  - агропромышленный комплекс 

АСГС - автоматизированная система государственной статистики 

АСОД - автоматизированная система обработки данных 

АСУ  - автоматизированная система управления 

АСУНТ - автоматизированная система управления наукой и техникой 

ВТ  - вычислительная техника 

ВЦ  - вычислительный центр 

ВЦПК - вычислительный центр коллективного использования 

ГСВЦ - государственная сеть вычислительных центров 

ДС  - диспетчерская служба 

ДСВЦ - диспетчерская служба вычислительных центров 

ИДП  - информационно-диспетчерский центр 

КЭОИ - комплекс электронной обработки информации 

ОГАС - общегосударственная автоматизированная система 

ОЭО  - организационно-экономическое обеспечение 

РБД  - реляционная база данных 

РВЦКП - республиканский вычислительный центр коллективного пользования 

СБД  - система баз данных 

СИ  - свертывание информации 

ЭВМ  - электронно-вычислительная машина 
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П Е Р Е Д М О В А 

 

На державне зберігання до Центрального державного науково-технічного архіву України надійшли звіти з науково-дослідних робіт за 

1997-2015 роки, згідно з «Переліком проектів, проблем (тем), науково-технічна документація яких підлягає віднесенню до складу 

Национального архивного фонду України» (Протоколи засідання ЕПК ЦДНТА України №7 від 25.07.2011 р., та №1 від 25.02.2016 р.) та 

Актом приймання-передавання документів від 12.02.2016 б/н від Державного підприємства «Науково-дослідний інститут статистичних  

досліджень» (НДІ статистичних досліджень), м. Київ. 

Організація утворена у 1969 році, до 2015 року відбулися такі перейменування: 

1969-1987 рр. – Український філіал Науково-дослідного інституту з проектування обчислювальних центрів і систем економічної 

інформації Центрального Статистичного Управління при Раді Міністрів СРСР (Український філіал НДІ ЦСУ СРСР), м. Київ; 

1987-1992 рр. – Український філіал Науково-дослідного інституту статистики Державного комітету статистики СРСР (Український 

філіал НДІ Держкомстату СРСР), м. Київ; 

1992-1997 рр. – Науково-дослідний інститут статистики Міністерства статистики України (НДІ статистики Мінстату України), м. Київ; 

1997-2003 рр. – Науково-дослідний інститут статистики Державного комітету статистики України (НДІ статистики Держкомстату 

України), м. Київ; 

2003-2015 рр. – Державне підприємство «Науково-технічний комплекс статистичних досліджень» (НТК статистичних досліджень), м. 

Київ; 

Основними напрямками діяльності інституту є статистичні дослідження та розробки в галузі гуманітарних та суспільних наук: 

- виконання науково-дослідних робіт та методологічних розробок за напрямами, визначеними Держкомстатом, та за договорами з 

юридичними особами, фізичними особами- підприємцями та громадянами; 

- розробка проектно-технологічної документації та комплексів збирання, обробки, зберігання та розповсюдження статистичних даних; 

- забезпечення підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів високої кваліфікації в галузі статистики; 
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- підготовка та розповсюдження наукової, аналітичної, методичної та довідкової інформації за запитами користувачів та запитувачів; 

- розробка науково-методичних матеріалів, програм навчальних курсів у галузі статистики та суміжних наук відповідно до 

міжнародних стандартів та рекомендацій; 

- проведення вибіркових обстежень, у тому числі з метою вивчення суспільної думки; 

- організація та проведення науково-практичних заходів, конференцій, семінарів, симпозіумів тощо (в тому числі спеціально 

створених для різного кола користувачів статистичної інформації та послуг). 

Звіти надійшли до сектору експертизи та опрацювання НТД згідно з ―Планом приймання НТД на державне зберігання на 2017 рік.‖ 

Звіти з науково-дослідних робіт надійшли на державне зберігання у кількості 118 звітів. Звіти, включені в опис, висвітлюють наукові 

та методичні питання з історії розвитку статистичного напрямку наукової діяльності, з точки зору провідних спеціалістів інституту вони є 

цінними та підлягають передачі у ЦДНТА України. 

Під час проведення експертизи наукової та практичної цінності НТД 28 звітів (у кількості 37 книг) з НДР було вилучено до знищення, 

таких що не підлягають державному зберіганню, на підставі II розділу Переліку, пункт 2.16. Складено Акт про вилучення до знищення 

документів, що не підлягають зберіганню. 

Документи відсистематизовано за хронологією та за інвентарними номерами підприємства-розробника. Текстові документи 

пронумеровані, на кожну текстову одиницю зберігання складено аркуш-засвідчувач. Надруковано опис. 

Фізичний стан документів задовільний. Доступ до документів комплексу не обмежений, включаючи право експонування та публікації. 

 

Архівіст 1 категорії                                                                                                                                             Т.О. Гук 

2017 р. 
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Фонд P-244 

Опис № 2 

Група-комплекс № 3-80 

 

№№ 

з/п 

№ од. зб у 

межах 

комплекс

у 

Позначення (виробничий 

індекс) 
Заголовок одиниці зберігання 

Організація- 

розробник 

Крайні 

дати 

документа 

Кількість 

аркушів Примі

тки 
текст граф 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

   Звіти про науково-дослідні роботи      

   

«РОЗРОБКА МЕТОДОЛОГІЧНИХ 

ПОЛОЖЕНЬ СТАТИСТИКИ СОЦІАЛЬНО-

ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ» 

     

1 58 
Арх.№ 176/3 

№ д/р0197V004013 

Том I. 

Зміст робіт за договорами I-XIII: 

I. Системний аналіз потоків статистичної 

інформації. (стор. 8-33) 

Науковий керівник теми: к.е.н. Карпов В.І. 

II. Розробка теоретико-інформаційних підходів 

щодо створення системи підтримки прийняття 

рішень на основі баз даних Міністерства 

статистики. (стор. 34-61) 

Науково-

дослідний 

інститут 

статистики 

м. Київ 

 

 

1997 

 

 

136 

 

- 
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Науковий керівник теми: Богачов О.Ю. 

III. Створення теоретико-методичних засад 

соціально-економічного моніторингу України з 

використанням системи короткотермінових 

показників. (стор.62-69) 

Науковий керівник теми: к.е.н. Климова Н. Д. 

IV. Вдосконалення діючої статистичної звітності 

для побудови зведених національних 

рахунків.(стор. 70-92) 

Науковий керівник теми:  к.е.н. Нагірняк П.А. 

V. Вдосконалення методології складання звітних 

міжгалузевих балансів виробництва товарів та 

послуг. (стор.93-104 ) 

Науковий керівник теми: к.е.н. Анісімов В.П. 

VI. Розробка методологічних засад побудови 

системи статистичних класифікацій та реєстрів. 

(стор.105-131) 

Науковий керівник теми: д.е.н. Парфенцева Н.О. 

VII. Розробка методологічних основ 

моделювання зміни доходів і витрат домашніх 

господарств. (стор.132-162 ) 

Науковий керівник теми: Гладун О.М. 

VIII. Розробка принципової технологічної схеми 

статистичного спостереження соціально-

демографічних процесів на базі обстежень 

домашніх господарств. (стор.163-174) 

Науковий керівник теми: к.е.н. Гладун О.М. 

IX. Удосконалення методології визначення 

випуску продукції, проміжного споживання та 

валової доданої вартості в сільському і рибному 

господарстві за системою національних рахунків 

у регіональному розрізі. (стор. 175-187) 

Науковий керівник теми: к.е.н. Кириченко В.Ф. 
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X. Розробка методологічних засад статистичного 

мониторингу екологічного стану регіонів України 

з використанням міжнародного досвіду. (стор. 

188-196) 

Науковий керівник теми: к.е.н. Михайлленко П.П. 

XI. Розробка методичного забезпечення по 

факторного аналізу фінансової сфери економіки 

України. (стор. 197-200) 

Науковий керівник теми: к.е.н. Михайлов В.С. 

XII. Розробка методологічних підходів і концепції 

організації регіональної та транскордонної 

статистики. (стор. 201-221) 

Науковий керівник теми: д.е.н. Побурко Я.О. 

XIII. Теоретичні та методологічні засади 

інтеграції національної системи обліку та 

статистики в галузі науково-технічної діяльності 

в систему національних рахунків України. (стор. 

222-270) 

Науковий керівник теми: к.е.н. Степанкевич К.С. 

 

 

 

2 

59 

 

Арх. № 177/3 

№ д/р 0197V004013 

Том II. 

Додаток VI. Розробка методологічних засад 

побудови системи статистичних класифікацій та 

реєстрів. 

Науковий керівник теми: д.е.н. Парфенцева Н.О. 

Додаток VII. Розробка методологічних основ 

моделювання зміни доходів і витрат домашніх 

господарств. 

Науковий керівник теми: Гладун О.М. 

Додаток VIII. Розробка принципової 

технологічної схеми статистичного 

спостереження соціально-демографічних 

Науково-

дослідний 

інститут 

статистики 

м. Київ 

1997 116 -  
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процесів на базі обстежень домашніх 

господарств. 

Науковий керівник. теми: к.е.н. Гладун О.М. 

 

3 60 
Арх. № 178/3 

№ д/р 0197V004013 

Том III. 

Додаток XI. Розробка методичного забезпечення 

пофакторного аналізу фінансової сфери 

економіки України. 

Науковий керівник теми: к.е.н. Михайлов В.С. 

Додаток XII. Розробка методологічних підходів і 

концепції організації регіональної та 

транскордонної статистики. 

Науковий керівник теми:д.е.н. Побурко Я.О. 

 

Науково-

дослідний 

інститут 

статистики 

м. Київ 

1997 130 -  

4 61 
Арх. №183/3 

№ д/р 0198V007212 

Науковий звіт за темами I-XVIII: 

I. Розробка методологічних засад побудови 

моделей дослідження короткострокових 

тенденцій економічного розвитку на основі 

статистичної інформації. (стор.7-25) 

Науковий керівник теми: к.т.н. Пугачова М.В. 

II. Дослідження та розробка методологічних 

підходів, моделей та методів створення засобів 

автоматизованого ведення і оптимізації системи 

статистичних форм і показників ДКС України. 

(стор.26-40) 

Науковий керівник теми: Богачов О.Ю. 

III. Розробка теоретико-інформаційних підходів 

щодо створення системи підтримки прийняття 

рішень на основі баз даних Держкомстату. 

(стор.41-49) 

Науковий керівник теми: Богачов О.Ю. 

IV. Розробка методологічних положень та 

 1998 333 -  
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рекомендацій для аналізу проблем зайнятості та 

безробіття. (стор.50-75) 

Науковий керівник теми: к.е.н. Гладун О.М. 

V. Розробка та впровадження методології 

формування вибіркової сукупності для 

обстеження бюджетів домашніх господарств, ії 

ротації та розповсюдження результатів на 

генеральну сукупність (1998-1999 рр.) (стор.76-

201) 

Наукові керівники: к.е.н. Саріогло В.Г., 

Гладун О.М. 

VI. Розробка інструментарію та плану 

організаційних заходів проведення в Україні 

Всесвітнього сільськогосподарського перепису 

2000 року. (стор.202-252) 

Науковий керівник теми: к.е.н. Кириченко В.Ф. 

VII. Методологічні засади визначення сукупних 

викидів забруднюючих речовин автомобільним 

транспортом, формування обліку і статистичної  

звітності по іхньому відображенню. (стор.253-

263) 

Науковий керівник теми: к.е.н. Михайленко П.П. 

VIII. Розробка статистичної методології аналізу і 

моніторингу фінансового стану підприємств і 

організацій України в умовах переходу на 

міжнародну систему бухгалтерського обліку. 

(стор.264-324) 

Науковий керівник теми: к.е.н. Михайлов В.С. 

IX. Розробка статистичної моделі пофакторного 

аналізу та прогнозування рівня цін на споживчі 

товари на внутрішньому ринку України. 

(стор.325-364) 

Науковий керівник теми:к.т.н. Микитенко М.Т. 
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X. Вдосконалення інформаційного забазпечення 

побудови системи національних рахунків України 

в розрізі інституційних секторів. (стор.365-420) 

Науковий керівник теми: к.е.н. Нагірняк П.А. 

XI. Розробка методологічних положень побудови 

звітних міжгалузевих балансів виробництва і 

розподілу товарів та послуг. (стор.421-468) 

Науковий керівник теми: к.е.н. Анісімов В.П. 

XII. Методологічні дослідження вдосконалення 

системи короткотермінових статистичних 

показників з урахуванням соціально-

економічного моніторингу сучасного становища 

країни. (стор.469-498) 

Науковий керівник теми: к.е.н. Климова Н.Д. 

XIII. Методологічні аспекти розробки і 

впровадження системи національних 

статистичних класифікацій. (стор.499-516) 

Науковий керівник теми:д.е.н. Парфенцева Н.О. 

XIV. Розробка методологічних засад щодо 

формування на базі Єдиного Державного реєстру 

підприємств та організацій України Реєстру 

статистичних одиниць. (стор.517-532) 

Науковий керівник теми: д.е.н. Парфенцева Н.О. 

XV. Розробка методики та інструктивних 

матеріалів моніторингових систем порівняння 

соціально-економічного стану регіонів. (стор.533-

582) 

Науковий керівник теми: д.е.н. Побурко Я.О. 

XVI. Побудова структурної ієрархічної моделі 

системи первинних показників статистичної 

звітності з досліджень і розробок на засадах СНР. 

(стор.583-620) 

Науковий керівник теми:к.е.н. Степанкевич К.С. 
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XVII. Визначення пріоритетів фундаментальних 

та прикладних досліджень і розробок 

використанням даних державної статистики. 

(стор.621-652) 

Науковий керівник теми: к.е.н. Степанкевич К.С. 

XVIII. Підходи до використання аерокосмічної 

інформації для потреб статистики сільського 

господарства. (стор.653-663) 

Науковий керівник. теми: Сиротенко О.В. 

 

5 62 
Арх. №184/3 

№ д/р  0199V003752 

Том I. 

Науковий звіт за темами I-VII: 

I. Створення методології керування якістю 

статистичних даних і робіт, формування 

словників даних і процесів обробки статистичної 

інформації. 

Науковий керівник теми: Богачов О.Ю. 

II. Розробка методологічних засад дослідження 

зайнятості населення у неформальному секторі 

економіки на базі вибіркового обстеження 

домашніх господарств та інших джерел 

інформації(1998-2000рр.). 

Науковий керівник теми: к.е.н. Гладун О.М. 

III. Розробка та впровадження методології 

формування  вибіркової сукупності для 

обстеження бюджетів домашніх господарств, її 

ротації та розповсюдження результатів на 

генеральну сукупність (1998-1999рр.) 

Науковий керівник теми: к.е.н. Саріогло В.Г., 

Гладун О.М. 

IV. Розробка інструментарію та розрахунок 

показників щодо України за Програмою 

 

Науково-

дослідний 

інститут 

статистики 

м. Київ 

 

 

1999 

 

204 

 

- 
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Всесвітнього сільськогосподарського перепису 

2000 року. 

Науковий керівник теми: д.е.н. Лишиленко В.І. 

V. Створення комплексної статистичної моделі 

стану та охорони навколишнього природного 

середовища в Україні (1999-2001 рр.) 

Науковий керівник теми: к.е.н. Данилко В.К. 

VI. Розробка методологічних засад використання 

аерокосмічної інформації для потреб статистики 

сільського господарства. 

Науковий керівник теми: Сиротенко О.В. 

VII. Розробка та апробація Методики аналізу 

фінансового стану та інвестиційної 

привабливості підприємств і організацій України 

з урахуванням переходу на міжнародну систему 

бухгалтерського обліку. 

Науковий керівник теми: к.е.н. Михайлов В.С. 

 

6 63               
Арх. №185/3 

№ д/р  0199V003752 

Том II. 

Науковий звіт за темами VIII-XIII: 

VIII. Створення теоретико-методичних основ 

статистичних досліджень підприємств оптової 

торгівлі України. 

Науковий керівник теми: к.т.н. Микитенко М.Т. 

IX. Формування методичних положень 

розрахунків основних складових СНР України у 

галузевому розрізі. 

Науковий керівник теми: к.е.н. Нагірняк П.А., 

Ткачук М.А. 

X. Методологічні основи побудови системи 

таблиць «Витрати-Випуск» за короткою 

програмою згідно до міжнародних нормативів. 

Науково-

дослідний 

інститут 

статистики 

м. Київ 

1999 210 -  
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Науковий керівник теми: к.е.н.  Анісімов В.П. 

XI. Розробка методологічних положень 

формування системи короткотермінових 

статистичних показників економічної 

кон'юнктури України. 

Науковий керівник теми: к.е.н. Климова Н.Д., 

Коваль С.П. 

XII. Розробка схеми взаємозв'язку статистичних 

класифікацій і системи їх автоматизованого 

ведення. 

Науковий керівник теми: д.е.н. Парфенцева Н.О. 

XIII. Створення методичної інтегральної 

статистичної оценки та порівняльного аналізу 

соціально-економічного стану регіонів України 

(1999-2000 рр.). 

Науковий керівник теми: д.е.н. Побурко Я.О. 

 

7 64 
Арх. №186/3 

№ д/р  0199V003752 

Том III. 

Науковий звіт за темами XIV-XVIII: 

XIV. Створення методології статистичного 

моніторингу соціально-економічної сфери. 

Науковий керівник теми: к.е.н. Пугачова М.В. 

XV. Розробка методології аналізу стану науково-

технічної та інноваційної діяльності в Україні на 

основі даних державної статистики. 

Наукові керівники теми: к.е.н. Степанкевич К.С., 

Єгоров І.Ю. 

XVI. Розробка методологічного інструментарію 

статистичних спостережень за діяльністю 

наукових організацій з метою визначення їх 

наукового потенціалу. 

Наукові керівники теми: к.е.н. Степанкевич К.С., 

Науково-

дослідний 

інститут 

статистики 

м. Київ 

1999 251 -  
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Єгоров І.Ю. 

XVII. Розробка медологічних основ статистики 

підприємств. 

Науковий керівник теми: д.е.н. Чирков В.Г. 

XVIII. Аналіз та оцінки обсягів тіньового сектора 

у галузях економіки. 

Науковий керівник теми: к.е.н. Прилипко Ю.І. 

 

8 65 
Арх. № 186/3 

№ д/р.0103U007401 

Том I. 

Науковий звіт за темами I-VII: 

I. Створення методології керування  якістю 

статистичних даних і робіт, формування 

словників даних, проектування процесів обробки 

статистичної інформації. 

Науковий керівник теми: Богачов О.Ю. 

II. Розробка системи показників статистики ринку 

праці. 

Науковий керівник теми: к.е.н. Гладун О.М. 

III. Розробка та впровадження методології 

обробки та аналізу даних вибіркового обстеження 

умов життя домогосподарств. 

Науковий керівник теми: к.е.н. Гладун О.М. 

IV. Розробка методології комплексного аналізу 

розвитку сільського господарства. 

Науковий керівник теми: д.е.н. Лишиленко В.І. 

V. Створення комплексної статистичної моделі 

стану та охорони навколишнього природного 

середовища в Україні. 

Науковий керівник теми: к.е.н. Данилко В.К. 

VI. Вдосконалення та впровадження Методики 

аналізу фінансового стану та інвестиційної 

привабливості підприємств і організацій України 

 

 

 

 

Науково-

дослідний 

інститут 

статистики 

м. Київ 

 

 

 

 

 

2000 

 

 

 

 

 

236 

 

 

 

 

 

 

- 
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з урахуванням нових Національних стандартів 

бухгалтерського обліку. 

Науковий керівник теми: к.е.н. Михайлов В.С. 

VII. Розробка методичних рекомендацій щодо 

спостереження за змінами цін (тарифів) на 

вантажні перевезення та розрахунків індексів. 

Науковий керівник теми: Саліхова О.Б. 

9 66 
Арх .№ 187/3 

№ д/р.0103U007401 

Том II. 

Науковий звіт за темою VIII: 

Методологічні основи розрахунку валової 

доданої вартості  по підсекторах секторів 

нефінансових і фінансових корпорацій за видами 

економічної діяльності. 

Науковий керівник теми: к.е.н. Нагірняк П.А. 

 

 

Науково-

дослідний 

інститут 

статистики 

м. Київ 

 

 

 

2000 

 

 

 

209 

 

 

 

- 

 

10 67 
Арх. № 188/3 

№ д/р.0103U007401 

Том III. 

Науковий звіт за темами IX-XI: 

IX. Проведення комплексу методологічних 

розробок щодо забезпечення інформаційної бази 

для складання міжгалузевого балансу випуску і 

розподілу товарів та послуг за 2002 рік ( таблиць 

витрати — випуск ) за розширеною програмою 

згідно з міжнародними нормативами видів 

економічної діяльності. 

Науковий керівник теми: к.е.н. Анісімов В.П. 

X. Розроблення «Методичних співставлень 

класифікацій діяльності та продукції». 

Науковий керівник теми: д.е.н. Парфенцева Н.О. 

XI. Розробка методичних рекомендацій з 

організації статистичних порівнянь в 

регіональній статистиці України на базі 

інтегральних статистичних оцінок. 

Науковий керівник теми: д.е.н. Порубко Я.О. 

То же 2000 305 -  
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11 68 
Арх. № 189/3 

 

Том IV. 

Науковий звіт за темами XII-XVII: 

XII. Створення методології статистичного 

моніторингу соціально-економічної сфери. 

Науковий керівник теми: к.т.н. Пугачева М.В. 

XIII. Розробка методології аналізу стану науково-

технічної та інноваційної діяльності в Україні на 

основі даних державної статистики. 

Науковий керівник теми: к.е.н. Карпов В.І. 

XIV. Розробка методологічних основ вибіркових 

статистичних спостережень. 

Науковий керівник теми: д.е.н. Чирков В.Г. 

XV. Розробка статистичних методів оцінки 

обсягів тіньового сектора за галузями економіки 

та відповідних дорахунків ВВП. 

Науковий керівник теми: к.е.н. Прилипко Ю.І. 

XVI. Визначення підходів до використання 

аерокосмічної інформації для прогнозування 

урожайності сільськогосподарських культур та 

втрат врожаю. 

Науковий керівник теми: Сиротенко О.В. 

XVII. Розробка методології статистичного 

спостереження за послугами. 

Науковий керівник теми: Коваль С.П. 

 

Науково-

дослідний 

інститут 

статистики 

м. Київ 

2000 221 -  

12 69 Арх. № 190/3 

Науковий звіт за темою ІІ: 

Розробка системи показників статистики ринку 

праці. 

Науковий керівник теми: к.е.н. Гладун О.М. 

То же 2000 41 -  

13 70 Арх. № 191/3 

Науковий звіт за темою ІІІ: 

Розробка та впровадження методології обробки 

та аналізу даних вибіркового обстеження умов 

То же 2000 51 -  
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життя домогосподарств. 

Наукові керівники теми: к.е.н. Гладун О.М., 

Саріогло В.Г. 

14 71 Арх. № 192/3 

Науковий звіт за темою IV: 

Розробка та удосконалення методології 

комплексного аналізу розвитку сільського 

господарства. 

Науковий керівник теми: д.е.н. Лишиленко В.І. 

Науково-

дослідний 

інститут 

статистики 

м. Київ 

2000 32 -  

15 72 Арх. № 193/3 

Науковий звіт за темою V: 

Створення комплексної статистичної моделі 

стану та охорони навколишнього природного 

середовища в Україні. 

Науковий керівник теми: к.е.н. Данилко В.К. 

То же 2000 19 -  

16 73 Арх. № 194/3 

Науковий звіт за темою VII: 

Розробка методичних рекомендацій щодо 

спостереження за змінами цін (тарифів) на 

вантажні перевезення та розрахунків індексів. 

Науковий керівник теми: Саліхова О.Б. 

То же 2000 23 -  

17 74 Арх.№195/3 

Науковий звіт за темою VIII: 

Методологічні основи розрахунку валової 

доданої вартості по підсекторах секторів 

нефінансових і фінансових корпорацій за видами 

економічної діяльності. 

Науковий керівник теми: к.е.н. Нагірняк П.А. 

То же 2000 209 -  

18 75 Арх.№196/3 

Науковий звіт за темою IX: 

Проведення комплексу методологічних розробок 

щодо забезпечення інформаційної бази для 

складання міжгалузевого балансу випуску й 

розподілу товарів та послуг в економіці України 

за 2002 рік (таблиць ―Витрати-Випуск‖) за 

розширеною програмою згідно з міжнародними 

То же 2000 46 -  
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нормативами видів економічної діяльності. 

Науковий керівник теми: к.е.н. Нагірняк П.А. 

19 76 Арх. № 197/3 

Науковий звіт за темою X: 

Розроблення Методичних пояснень до 

класифікацій діяльності та продукції та 

Центральної статистичної класифікації продукції. 

Науковий керівник теми: д.е.н. Парфенцева Н.О. 

Науково-

дослідний 

інститут 

статистики 

м. Київ 

2000 203 -  

20 77 Арх. № 198/3 

Науковий звіт за темою XI: 

Розробка методичних рекомендацій з організації 

статистичних порівнянь в регіональній 

статистиці України на базі інтегральних 

статистичних оцінок. 

Науковий керівник теми: д.е.н. Побурко Я.О. 

То же 2000 54 -  

21 78 
Арх. № 199/3 

№ д/р. 0103U007401 

Науковий звіт за темою XII: 

Створення методології статистичного 

моніторингу соціально-економічної сфери. 

Науковий керівник теми: к.е.н. Пугачева М.В. 

То же 2000 74 -  

22 79 Арх. № 200/3 

Науковий звіт за темою XIV: 

Розробка методологічних основ вибіркових 

статистичних спостережень. 

Науковий керівник теми: к.е.н. Чирков В.Г. 

То же 2000 11 -  

23 80 Арх..№ 201/3 

Науковий звіт по темі XV: 

Розробка статистичних методів оцінювання 

обсягів ―тіньового‖ сектора по галузях економіки 

та відповідних дорахунків ВВП. 

Науковий керівник теми: к.е.н. Прилипко Ю.І. 

То же 2000 35 -  

24 81 Арх.№ 202/3 

Науковий звіт за темоою XVI: 

Визначення підходів до використання 

аерокосмічної інформації для прогнозування 

урожайності сільського-сподарських культур і 

То же 2000 33 -  
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втрат урожаю. 

Науковий керівник теми: Сиротенко О.В. 

25 82 Арх.№ 203/3 

Науковий звіт за темою XVII: Розробка 

методології статистичного спостереження за 

послугами. 

Науковий керівник теми: Коваль С.П. 

Науково-

дослідний 

інститут 

статистики 

м. Київ 

2000 22 -  

26 83 
Арх.№ 204/3 

 

Науковий звіт: 

Обґрунтування методики розробки галузевої 

класифікації основних засобів 

нафтогазовидобувної промисловості. 

Науковий керівник теми: к.е.н. ХайрнасовМ. 

То же 2000 16 -  

27 84 
Арх.№ 205/3 

№ д/р. 0103U007401 

Том I. 

Науковий звіт за темами I-IX: 

I. Створення методології керування якістю 

статистичних даних і робіт, формування 

словників даних, проектування процесів обробки 

статистичної інформації. 

Науковий керівник теми: Богачов О.І. 

II. Розробка та впровадження методології 

обробки та аналізу даних обстеження умов життя 

домогосподарств. 

Науковий керівник теми: к.е.н. Гладун О.М., к.т.н. 

Саріогло В.Г. 

III. Розробка системи показників статистики 

ринку праці. Удосконалення системи показників 

статистики праці в сільськогосподарському 

секторі економіки. 
Науковий керівник теми: к.е.н. Гладун О.М.   
IV. Удосконалення системи показників 

статистики смертності. 

Науковий керівник теми: к.е.н. Гладун О.М. 

То же 2001 218 -  
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V. Удосконалення методики розрахунку 

сукупного індексу витрат на виробництво 

сільськогосподарської продукції. 

Науковий керівник теми: д.е.н. Лишиленко В.І. 

VI. Створення комплексної статистичної моделі 

стану та охорони навколишнього природного 

середовища в Україні. 
Науковий керівник теми: Данілко В.К. 

VII. Розробка методичного забезпечення 

проведення місячних вибіркових обстежень 

підприємств оптової торгівлі. 
Науковий керівник теми: к.е.н. Михайлов В.С. 

VIII. Розробка методичних рекомендацій щодо 

спостереження за змінами цін (тарифів) на 

вантажні перевезення та розрахунків індексів. 

Науковий керівник теми: к.е.н. Саліхова О.Б. 

IX. Розробка методології статистичного 

спостереження за послугами. 

Науковий керівник теми: Коваль С.П. 

28 85 
Арх.№ 206/3 

№ д/р. 0103U007401 

Том II. 

Науковий звіт за темами I-II: 

I. Методологія складання та аналізу секторних 

рахунків відповідно до СНР-93. 
Науковий керівник теми: к.е.н. Нагірняк П.А. 

II. Проведення комплексу методологічних 

розробок щодо забезпечення інформаційної бази 

для складання міжгалузевого балансу за 

розширеною програмою (таблиць Витрати-

Випуск) згідно з міжнародними нормативами 

видів економічної діяльності. 

Науковий керівник теми: к.е.н. Нагірняк П.А. 

Науково-

дослідний 

інститут 

статистики 

м. Київ 

2001 251 -  

29 86 Арх.№ 207/3 Том III. То же 2001 248 -  
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№ д/р. 0103U007401 Науковий звіт за темами I-IV: 

I. Розроблення пояснень до класифікацій видів 

діяльності та продукції та центральної 

статистичної класифікації продукції. 

Науковий керівник теми: д.е.н., с.н.с. 

Парфенцева Н.О. 

II. Розроблення методичних положень щодо 

розрахунку динамічних рядів під час переходу від 

загального класифікатора галузей народного 

господарства (ЗКНГ) до класифікації видів 

економічної діяльності (КВЕД). 

Науковий керівник теми: к.е.н., с.н.с. 

Парфенцева Н.О. 

III. Розробка методологічних засад та методичних 

рекомендацій з організації статистичних 

порівнянь у регіональній статистиці України. 

Науковий керівник теми: д.е.н. Побурко Я.О. 

IV. Визначення підходів до використання 

аерокосмічної інформації для прогнозування 

урожайності сільськогосподарських культур та 

втрат урожаю. 

Науковий керівник теми: к.е.н. Сиротенко О.В. 

30 87 
Арх.№ 208/3 

№ д/р. 0103U007401 

Том IV. 

Науковий звіт за темами I-IV: 

I. Створення методології статистичного 

моніторингу соціально-економічної сфери. 

Науковий керівник теми: к.т.н. Пугачова М.В. 

II. Розробка методології аналізу стану науково-

технічної та інноваційної діяльності в Україні на 

основі даних державної статистики. 

Науковий керівник теми: к.е.н. Карпов В.І. 

III. Розробка методологічних основ вибіркових 

То же 2001 174 -  



23 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

статистичних спостережень 

Науковий керівник теми: д.е.н. Чирков В.Г. 

IV. Розробка статистичних методів оцінки обсягів 

тіньового сектора за видами економічної 

діяльності та відповідних дорахунків ВВП. 

Науковий керівник теми: к.е.н.Прилипко Ю.І. 

31 88 
Арх.№ 209/3 

№ д/р. 0103U007401 

Науковий звіт за темою І: 

Створення методології керування якістю 

статистичних даних і робіт, формування 

словників даних, проектування процесів обробки 

статистичної інформації. 

Науковий керівник теми: Богачов О.Ю. 

Науково-

дослідний 

інститут 

статистики 

м. Київ 

2001 18 -  

32 89 
Арх.№ 210/3 

№ д/р. 0103U007401 

Науковий звіт за темою IX: 

Методологія складання та аналізу секторних 

рахунків відповідно до СНР-93. 

Науковий керівник теми: к.е.н. Нагірняк П.А. 

То же 2001 146 -  

33 90 
Арх.№ 211/3 

№ д/р. 0103U007401 

Науковий звіт за темою X: 

Проведення комплексу методологічних розробок 

щодо забезпечення інформаційної бази для 

складання міжгалузевого балансу за розширеною 

програмою (таблиць Витрати-Випуск) згідно з 

міжнародними нормативами видів економічної 

діяльності. 

Науковий керівник теми: к.е.н. Нагірняк П.А. 

То же 2001 106 -  

34 91 
Арх.№ 212/3 

№ д/р. 0103U007401 

Науковий звіт за темою XIII: 

Розробка методологічних засад та методичних 

рекомендацій з організації статистичних 

порівнянь у регіональній статистиці України. 

Науковий керівник теми: д.е.н. Порубко Я. О. 

То же 2001 75 -  

35 92 
Арх.№ 213/3 

№ д/р. 0103U007401 

Том I. 

Науковий звіт за темами I-VI: 
То же 2002 157 -  
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 I. Створення методології керування якістю 

статистичних даних і робіт. 

Науковий керівник теми:Богачов О.Ю. 

II. Розробка методологічних основ вибіркових 

статистичних спостережень. Розробка тлумачного 

словника ―Вибіркове обстеження‖. 

Науковий керівник теми: к.е.н. Васєчко О.О. 

III. Статистичний облік реалізації 

сільськогосподарської продукції в умовах відміни 

копій приймальних квитанцій 

Науковий керівник теми: д.е.н. Лишиленко В.І 

IV. Створення комплексної статистичної моделі 

стану та охорони навколишнього природного 

середовища в Україні (1999-2002 рр.). 

Науковий керівник теми: к.е.н. Данілко В.К. 

V. Створення та видання довідника термінів із 

статистики фінансів стосовно питань державних 

фінансів і фінансового стану підприємств. 

Науковий керівник теми: к.е.н. Михайлов В.С. та 

Жаворонкова Л.А. 

VI. Розробка методичних рекомендацій щодо 

проведення сезонних коригувань індексів цін. 

Науковий керівник теми: к.е.н. Михайлов В.С. та 

Жаворонкова Л.А. 

36 93 
Арх.№ 214/3 

№ д/р. 0103U007401 

Том II. 

Науковий звіт за темами VII- X: 

VII. Методологія складання та аналізу 

секторіальних рахунків відповідно до СНР-93. 

Науковий керівник теми: к.е.н. Нагірняк П.А. 

VIII. Проведення комплексу методологічних 

розробок щодо забезпечення інформаційної бази 

для складання міжгалузевого балансу за 

Науково-

дослідний 

інститут 

статистики 

м. Київ 

2002 198 -  
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розширеною програмою (таблиць Витрати-

Випуск) згідно з міжнародними нормативами 

видів економічної діяльності. 

Науковий керівник теми: к.е.н. Нагірняк П.А. 

IX. Розроблення ―Методичних пояснень до 

класифікацій видів діяльності та продукції‖ та 

―Центральної статистичної класифікації 

продукції‖. 

Науковий керівник теми: д.е.н. Парфенцева Н.О. 

X. Розроблення методологічних положень щодо 

ретроспективних перерахунків під час переходу 

від Загального класифікатора галузей народного 

господарства (ЗКГНГ) до Класифікації видів 

економічної діяльності (КВЕД). 

Науковий керівник теми: д.е.н. Парфенцева Н.О. 

37 94 
Арх.№ 215/3 

№ д/р. 0103U007401 

Том III. 

Науковий звіт за темами XI-XIV: 

XI. Розробка методологічних засад та методичних 

рекомендацій з організації статистичних 

порівнянь в регіональній статистиці України. 

Науковий керівник теми: к.е.н. Побурко Я.О. 

XII. Створення методології статистичного 

моніторингу соціально-економічної сфери. 

Науковий керівник теми: к.т.н. Пугачова М.В. 

XIII. Удосконалення системи статистичних 

показників у галузі статистики науково-технічної 

та інноваційної діяльності в Україні. 

Науковий керівник теми: к.е.н. Єгоров І.Ю. 

XIV. Розробка статистичних методів оцінки 

обсягів тіньового сектора за видами економічної 

діяльності та відповідних дорахунків ВВП. 

Науковий керівник теми: к.е.н. Прилипко Ю.І. 

Науково-

дослідний 

інститут 

статистики 

м. Київ 

 

2002 

 

256 

 

- 
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38 95 
Арх.№ 216/3 

№ д/р. 0103U007401 

Том IV. 

Науковий звіт за темами XV-XIV: 

XV. Визначення підходів до використання 

аерокосмічної інформації для прогнозування 

урожайності сільськогосподарських культур та 

втрат урожаю. 

Науковий керівник теми: к.е.н. Сиротенко О.В. 

XVI. Розробка методології статистичного 

спостереження за послугами. 

Науковий керівник теми: Коваль С.П. 

XVII. Удосконалення системи показників та 

методології обробки і аналізу даних обстеження 

умов життя домогосподарств (2002-2006 рр.). 

Наукові керівники теми: к.т.н. Саріогло В.Г. та 

к.е.н. Гладун О.М. 

XVIII. Розробка системи показників статистики 

ринку праці. Удосконалення методології 

визначення показників статистики економічної 

активності населення. 

Наукові керівники теми: к.е.н. Гладун О.М. та 

к.е.н. Ткаченко Л.Г. 

XIV. Систематизація показників демографічної 

статистики (народжуваність та смертність). 

Науковий керівник теми: к.е.н. Гладун О.М. 

 

Науково-

дослідний 

інститут 

статистики 

м. Київ 

2002 276 -  

39 96 

Арх.№ 217/3 

№ д/р. 0103U007401 

 

Звіт за темою V: 

Створення та видання довідника термінів із 

статистики фінансів стосовно питань державних 

фінансів і фінансового стану підприємств. 

Наукові керівники теми: к.е.н. Михайлов В.С. та 

Жаворонкова Л.А. 

 

То же 2002 40 -  
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40 97 
Арх.№ 218/3 

№ д/р. 0103U007401 

Науковий звіт за темами VII-VIII: 

VII. Методологія складання та аналізу 

секторіальних рахунків відповідно до СНР-93. 

Науковий керівник теми: к.е.н. Нагірняк П.А. 

VIII. Проведення комплексу методологічних 

розробок щодо забезпечення інформаційної бази 

для складання міжгалузевого балансу за 

розширеною програмою (таблиць Витрати-

Випуск) згідно з міжнародними нормативами 

видів економічної діяльності. 

Науковий керівник теми: к.е.н. Нагірняк П.А. 

Науково-

дослідний 

інститут 

статистики 

м. Київ 

2002 134 -  

41 98 
Арх.№ 219/3 

№ д/р. 0103U007401 

Науковий звіт за темою XI: 

Розробка методологічних засад та методичних 

рекомендацій з організації статистичних 

порівнянь в регіональній статистиці України. 

Науковий керівник теми: к.е.н. Побурко Я.О. 

То же 2002 73 -  

42 99 
Арх.№ 220/3 

№ д/р. 0103U007401 

Том I. 

Науковий звіт за темами І-VI: 

І. Розроблення та впровадження Класифікації 

індивідуального споживання товарів та послуг за 

цільовим призначенням‖ (на базі СОІСОР). 

(стор.5-90). 

Науковий керівник теми: д.е.н., с.н.с. 

Парфенцева Н.О. 

ІІ. Удосконалення методології розрахунку 

валових зборів та урожайності 

сільськогосподарських культур в усіх категоріях 

господарств. (стор. 91-174) 

Науковий керівник теми: д.е.н., проф. 

Лишиленко В.І. 

ІІІ. Створення комплексної статистичної моделі 

стану та охорони навколишнього природного 

НТК 

статистичних 

досліджень 

м. Київ 

2003 205 -  
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середовища в Україні (1999-2005). (стор.175-209) 

Науковий керівник теми: к.е.н. Данилко В.К. 

ІV. Удосконалення типових форм первинної 

облікової документації з обліку основних засобів 

(2003-2005).(стор.209-250) 

Науковий керівник теми: к.е.н. Данилко В.К. 

V.Використання аерокосмічної інформації для 

прогнозування урожайності 

сільскогосподарських культур та втрат 

урожаю.(стор.251-300) 

Науковий керівник теми: к.е.н. Сиротенко О.В. 

VІ.Розробка статистичних методів оцінки обсягів 

тіньового сектора за галузями економіки та 

відповідних дорахунків ВВП. (стор.301-408) 

Науковий керівник теми:  к.е.н. Прилипко Ю.І. 

43 100 
Арх.№ 221/3 

№ д/р. 0103U007401 

Том II. 

Науковий звіт за темами I-IV: 

І. Розробка методології статистичного 

спостереження за послугами (2000-2004). (стор. 

5-194) 

Науковий керівник теми: к.е.н. КовальС.П. 

II. Розробка методології оперативного 

оцінювання макроекономічних показників з 

використання кон’юнктурних даних.(стор. 195-

400) 

Науковий керівник теми: к.т.н. Пугачова М.В. 

ІІІ. Методологічні основи регіональних 

розрахунків в СНР. ( тор.401-543) 

Науковий керівник теми:  к.е.н. Нагірняк П.А. 

ІV. Методологічні принципи формування матриці 

транспортної націнки для побудови таблиць 

―Витрати-Випуск‖. (стор.544-606) 

НТК 

статистичних 

досліджень 

м. Київ 

2003 305 -  
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Науковий керівник теми: к.е.н. Нагірняк П.А. 

44 101 
Арх.№ 222/3 

№ д/р. 0103U007401 

Том III. 

Науковий звіт за темами I-V: 

І.Визначення системи показників зі статистики 

фінансових послуг з урахуванням джерел 

адміністративних даних. (стор.5-92) 

Науковий керівник теми: к.е.н., с.н.с. 

Михайлов В.С. 

ІІ. Організація системи вибіркових статистичних 

спостережень за результатами діяльності 

підприємств торгівлі та громадського харчування 

з питань роздрібного і оптового товарообороту (в 

частині оптового товарообороту). (стор. 93-118) 

Науковий керівник теми: к.е.н., с.н.с. 

Михайлов В.С. 

ІІІ. Методичні рекомендації щодо інформаційно-

статистичного забезпечення функціонування євро 

регіонів. (стор.119-142) 

Науковий керівник теми: д.е.н., проф. 

Побурко Я.О. 

ІV. Розробка методологічних основ вибіркових 

статистичних спостережень. (стор. 143-488) 

Науковий керівник теми: к.е.н. Васєчко О.О. 

V. Удосконалення системи статистичних 

показників у галузі статистики науково-технічної 

та інноваційної діяльності в Україні. (стор.489-

621) 

Науковий керівник теми: к.е.н. Єгоров І.Ю. 

НТК 

статистичних 

досліджень 

м. Київ 

2003 312 -  

45 102 
Арх.№ 223/3 

№ д/р. 0103U007401 

Том IV. 

Науковий звіт за темами I-IV: 

І. Розробка системи показників статистики ринку 

праці. Удосконалення методології визначення 

НТК 

статистичних 

досліджень 

м. Київ 

2003 267 -  
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показників статистики економічної активності та 

зайнятості населення. (стор.5-84) 

Науковий керівник теми: к.е.н. ГладунО.М. 

ІІ. Систематизація показників демографічної 

статистики та дослідження вікової акумуляції. 

(стор.85-186) 

Науковий керівник теми: к.е.н. Гладун О.М. 

ІІІ. Удосконалення системи показників та 

методології обробки і аналіз даних обстеження 

умов життя домогосподарств. (стор.187-505) 

Науковий керівник теми: к.е.н. Саріогло В.Г. 

ІV. Розробка методологічних підходів до 

підвищення якості оцінок показників для 

моніторингу бідності в Україні та на 

регіональному рівні. (стор.507-533) 

Наукові керівники теми: к.т.н. Саріогло В.Г., к.е.н. 

Гладун О.М. 

46 103 
Арх.№ 224/3 

№ д/р. 0104U007362 

Том I. 

Науковий звіт за темами І-IV: 

І. Удосконалення методик розрахунків на 

регіональному рівні: Розробка методичних 

рекомендацій щодо оцінки фінансового стану 

регіону. (стор. 5-71) 

Науковий керівник теми: к.е.н., с.н.с. 

Михайлов В.С. 

ІІ.I Розробка та впровадження методології 

вибіркових статистичних спостережень: Розробка 

методології статистичного спостереження за 

послугами. (стор.73-149) 

Наукові керівники теми: к.е.н. Васєчко О.О., 

Коваль С.П. 

ІІ.II. Розробка та впровадження методології 

НТК 

статистичних 

досліджень 

м. Київ 

2004 295 -  
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вибіркових статистичних спостережень: Розробка 

методологічних основ вибіркових статистичних 

спостережень. (стор.151-304) 

Науковий керівник теми: к.е.н. Васєчко О.О. 

ІІІ. Удосконалення систем статистичних 

показників за визначеними галузями статистики: 

Підготовка методики розрахунку загального 

індексу виробництва (враховуючи індекси 

промислової та будівельної продукції. (стор.305-

423) 

Науковий керівник теми: к.е.н. Васєчко О.О. 

ІV. Дослідження окремих проблем соціальної та 

демографічної статистики: Розробка методики 

статистичного аналізу чисельності та складу 

населення. (стор.425-548) 

Науковий керівник теми: Назаренко А.М. 

Інноваційна діяльність в сучасній статистиці 

к.е.н., с.н.с. Єгоров І.Ю. (стор.549-590) 

47 104 
Арх.№ 225/3 

№ д/р. 0104U007362 

Том II. 

Науковий звіт за темами V-VII: 

V. Удосконалення методології статистичних 

спостережень у сільському господарстві: 

Розробка методології районування території 

України за показниками сільськогосподарської 

статистики і матеріалами космічних знімань.  

(стор.5-112) 

Наукові керівники теми: к.т.н., с.н.с. 

Микитенко М.Т., Сиротенко О.В. 

VI. Розробка методичного забезпечення для 

вдосконалення розрахунків макропоказників: 

Розробка методики визначення викривлення 

статистичної звітності щодо виробництва товарів 

НТК 

статистичних 

досліджень 

м. Київ 

2004 147 -  
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та послуг для дорахунків ВВП та 

макроекономічних показників. (стор. 113-177) 

Науковий керівник теми: к.е.н. Прилипко Ю.І. 

VII. Створення модельного інструментарію для 

отримання додаткової статистичної інформації. 

(стор.179-296) 

Науковий керівник теми: к.т.н., с.н.с. 

Пугачова М.В. 

48 105 
Арх.№ 226/3 

№ д/р.0105U007968 

Том I. 

Науковий  звіт за темами І.І-IV.I, VІ.I: 

І.I. Розробка методологічного і організаційного 

забезпечення розвитку СНР: Розробка методики 

визначення викривлення статистичної звітності 

щодо виробництва товарів та послуг для 

дорахунків ВВП та макроекономічних 

показників.(стор. 5-73) 

Науковий керівник теми: к.е.н. Прилипко Ю.І. 

ІІ.I. Впровадження сучасних технологій обробки 

даних та статистичного аналізу економічної, 

соціальної та демографічної статистики: Розробка 

методологічних рекомендацій ведення 

динамічних рядів показників статистики 

населення на державному та регіональному рівні. 

(стор. 75-168) 

Науковий керівник теми: Назаренко А.М. 

ІIІ.I. Удосконалення методології і принципів 

організації статистики підприємств та статистики 

фінансів підприємств: Удосконалення 

методичних рекомендацій та впровадження 

практичних розрахунків показників оцінки 

фінансового стану підприємств на регіональному 

та державному рівнях. (стор.169-253) 

НТК 

статистичних 

досліджень 

м. Київ 

2005 204 -  
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Науковий керівник теми: к.е.н., с.н.с. 

Михайлов В.С. 

IV.І. Удосконалення методології статистичних 

спостережень у сільському господарстві: 

Розробка методу математико-картографічного 

моделювання при прогнозуванні урожаю 

основних зернових колосових культур за даними 

космічного знімання. (стор. 255-302) 

Наукові керівники теми: к.т.н., с.н.с. 

Микитенко М.Т., СиротенкоО.В. 

VI.I. Удосконалення статистики науково-

технічної та інноваційної діяльності в контексті 

переходу на інноваційний шлях розвитку: 

Адаптація системи статистичних показників у 

галузі статистики науково-технічної та 

інноваційної діяльності в Україні до міжнародних 

стандартів. (стор. 303-407) 

Науковий керівник теми: к.е.н., с.н.с. Єгоров І.Ю. 

49 106 
Арх.№ 227/3 

№ д/р.0105U007968 

Том II. 

Науковий звіт за темами VIIІ.І-IX.I: 

VIII.I. Розробка та впровадження методології 

вибіркових статистичних спостережень.(стор.5-

134) 

Науковий керівник теми: к.е.н. Васєчко О.О. 

VIII.II.Удосконалення методології і принципів 

організації статистики підприємств. (стор. 135-

148) 

Науковий керівник теми: к.е.н. Васєчко О.О. 

VIII.III. Розробка методичних рекомендацій з 

проведення вибіркового спостереження в 

статистиці послуг (на прикладі пілотних регіонів: 

Дніпропетровська, Івано-Франківська, Київська 

НТК 

статистичних 

досліджень 

м. Київ 

2005 215 -  
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області, Автономна Республіка Крим. (стор. 149-

253) 

Наукові керівники теми: к.е.н. Васєчко О.О., 

Коваль С.П. 

IX.I. Впровадження математичних методів для 

удосконалення методології статистичного аналізу 

даних СНР та галузевої статистики: 

Використання кон’юнктурних обстежень для 

дослідження основних економічних 

тенденцій.(стор.255-430) 

Науковий керівник теми: к.т.н., с.н.с. 

Пугачова М.В. 

50 107 
Арх.№ 228/3 

№ д/р.0106U004850 

Том І. 

Науковий звіт за темами І.І-ІIІ.ІI: 

І.I Розробка методологічного і організаційного 

забезпечення розвитку СНР: Розробка методів 

оцінки обсягів незареєстрованої економічної 

діяльності (НЕД) у виробництві товарів і послуг 

та відповідних дорахунків ВВП. (стор. 5-133) 

 Науковий керівник теми: к.е.н. Прилипко Ю.І. 

ІІ.I. Удосконалення методології статистичних 

спостережень у сільському господарстві: 

Запровадження удосконалених методів 

поширення результатів державного вибіркового 

обстеження сільськогосподарської діяльності 

домогосподарств в сільській місцевості на 

генеральну сукупність та методів оцінки якості 

даних цього обстеження (2006). (стор.135-211) 

Науковий керівник теми:д.е.н., с.н.с. 

Саріогло В.Г. 

ІIІ.I Розробка та впровадження методології 

вибіркових статистичних спостережень: Розробка 

НТК 

статистичних 

досліджень 

м. Київ 

2006 233 -  
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та впровадження методології вибіркових 

статистичних спостережень малих підприємств 

всіх видів економічної діяльності. (стор. 213-378) 

Науковий керівник теми:д.е.н., с.н.с. Васєчко О.О. 

ІIІ.II Розробка та впровадження методології 

вибіркових статистичних спостережень: Розробка 

методології вибіркового статистичного 

спостереження у статистиці послуг. (стор. 379-

466) 

Науковий керівник теми: д.е.н., с.н.с. 

Васєчко О.О. 

51 108 
Арх.№ 229/3 

№ д/р.0106U004850 

Том II. 

Науковий звіт за темами ІV.І-V.I: 

IV.І. Впровадження математичних методів для 

удосконалення методології статистичного аналізу 

даних СНР та галузевої статистики: 

Використання кон’юнктурних обстежень для 

дослідження основних економічних 

тенденцій.(стор.5-268) 

Науковий керівник теми: к.т.н., с.н.с. 

Пугачова М.В. 

V.І.Удосконалення статистики науково-технічної 

та інноваційної діяльності в контексті переходу 

на інноваційний шлях розвитку: Удосконалення 

системи статистичних показників у галузі 

статистики науково-технічної та інноваційної 

діяльності в Україні. (стор.269-372) 

Науковий керівник теми: к.е.н., с.н.с. Єгоров І.Ю. 

НТК 

статистичних 

досліджень 

м. Київ 

2006 187 -  

52 109 
Арх.№ 230/3 

№ д/р.0106U004850 

Том ІII. 

Науковий звіт за темами VI.І-IX.I: 

VI.I Удосконалення методології і принципів 

організації статистики підприємств та статистики 

НТК 

статистичних 

досліджень 

м. Київ 

2006 221 -  
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цін: Створення системи статистики фінансових 

послуг. (стор.5-239) 

Наукові керівники теми: д.е.н., с.н.с. 

Михайлов В.С., к.е.н. Коваль С.П. 

VII.I Удосконалення методології екологічної 

статистики України: Удосконалення методології 

статистики забруднення повітряного 

середовища.(стор.241-312) 

Науковий керівник теми: д.е.н., с.н.с. 

Данилко В.К. 

VIII.I. Впровадження сучасних технологій 

обробки даних та статистичного аналізу 

економічної, соціальної та демографічної 

статистики: Розробка концептуальних засад 

технології обробки інформації демографічної 

статистики на основі єдиної бази даних 

статистики населення. (стор 313-368) 

Науковий керівник теми: Назаренко А.М. 

IX.I Удосконалення системи регіональної 

статистики: Розробка методологічного 

забезпечення інтегральної оцінки людського 

розвитку на муніципальному рівні. (стор.369-442) 

Науковий керівник теми: к.е.н. Шишкін В.С. 

53 110 
Арх.№ 231/3 

№д/р.0107U003247 

Том I. 

Науковий звіт за темою І.І: 

І.I. Розробка методологічного і організаційного 

забезпечення розвитку СНР: Розробка 

аналітичних матеріалів для публікації таблиці 

―витрати-випуск‖ за розширеною програмою 

(адаптація закордонного досвіду та підготовка 

відповідного аналітичного матеріалу). (стор. 5-

529) 

НТК 

статистичних 

досліджень 

м. Київ 

2007 265 -  
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Науковий керівник теми: д.е.н., с.н.с. 

Васєчко О.О. 

54 111 
Арх.№ 232/3 

№д/р.0107U003247 

Том ІI. 

Науковий звіт за темами І.І-ІIІ.I: 

ІІ.I.Удосконалення методології статистичних 

спостережень у сільському господарстві: 

Розробка методологічного та методичного 

забезпечення підвищення надійності оцінювання 

показників за результатами вибіркового 

обстеження сільськогосподарської діяльності 

домогосподарств (2007-2008 рр.). (стор.5-61) 

Науковий керівник теми: д.е.н., с.н.с. 

Саріогло В.Г. 

ІІ.ІІ. Удосконалення методології статистичних 

спостережень у сільському господарстві: 

Створення системи статистичних спостережень 

за цінами в галузі сільського 

господарства.(стор.63-179) 

Науковий керівник теми: к.е.н., с.н.с. 

Прилипко Ю.І. 

ІІ.ІІІ.Удосконалення методології статистичних 

спостережень у сільському господарстві: 

Створення методології проведення державного 

статистичного спостереження за утворенням та 

поводженням з малонебезпечними відходами 

виробництва та послуг. (стор.81-230) 

Науковий керівник теми: д.е.н., с.н.с. 

Данилко В.К 

ІІІ.І. Розробка та впровадження методології 

вибіркових статистичних спостережень: 

Удосконалення методологічного та програмного 

забезпечення проведення вибіркового обстеження 

То же 2007 248 -  
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діяльності малих підприємств усіх видів 

економічної діяльності. (стор.231-496) 

Науковий керівник теми: д.е.н., с.н.с. ВасєчкоО.О                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

55 112 
Арх.№ 233/3 

№д/р.0107U003247 

Том IІI. 

Науковий звіт за темами: III.II-V.I: 

ІІІ.ІІ Розробка та впровадження методології 

вибіркових статистичних спостережень: 

Удосконалення методологічного забезпечення 

проведення вибіркового обстеження діяльності 

малих підприємств у сфері послуг. (стор. 5-103) 

Науковий керівник теми: д.е.н., с.н.с. ВасєчкоО.О. 

ІV.I Впровадження математичних методів для 

удосконалення методології статистичного аналізу 

даних СНР та галузевої статистики: 

Використання кон’юнктурних обстежень для 

дослідження основних економічних 

тенденцій.(стор.105-294) 

Науковий керівник теми: к.т.н., с.н.с. 

Пугачова М.В. 

V.І Удосконалення статистики науково-технічної 

та інноваційної діяльності в контексті переходу 

на інноваційний шлях розвитку: Адаптація 

статистики науково-технічної та інноваційної 

діяльності в Україні до міжнародних 

стандартів.(стор.295-435) 

Науковий керівник теми: д.е.н., с.н.с. Єгоров І.Ю. 

НТК 

статистичних 

досліджень 

м. Київ 

2007 218 -  

56 113 
Арх.№ 234/3 

№д/р.0107U003247 

Том IV. 

Науковий звіт за темами VI.I-VIII.II: 

VІ.І Удосконалення методології і принципів 

організації статистики підприємств та статистики 

цін: Удосконалення методичних підходів та 

розробка методики щодо вибіркового 

НТК 

статистичних 

досліджень 

м. Київ 

2007 243 -  
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спостереження підприємств оптової торгівлі. 

(стор.5-141) 

Наукові керівники теми: д.е.н., с.н.с. 

Михайлов В.С., к.е.н. КовальС.П. 

VI.I Удосконалення методології і принципів 

організації статистики підприємств та статистики 

цін: Удосконалення методичних підходів та 

розробка перехідних ключів для статистики 

зовнішньої торгівлі товарами за широкими 

економічними категоріями (ШЕК) згідно з 

розділами УКТЗЕД. (стор.43-305) 

Науковий керівник теми: к.т.н., с.н.с. 

Микитенко М.Т 

VIІ.І Впровадження сучасних технологій обробки 

даних та статистичного аналізу економічної, 

соціальної та демографічної статистики: 

Формування динамічних рядів показників 

природного руху населення на державному рівні. 

(стор.307-361) 

Науковий керівник теми: Назаренко А.М. 

VIII.I Удосконалення системи регіональної 

статистики: Розробка системи показників для 

оцінки дієвості програм щодо подолання 

депресивності території. (стор.363-443) 

Науковий керівник теми: к.е.н. Шишкін В.С. 

VIII.IІ Удосконалення системи регіональної 

статистики: Розроблення ―Класифікації 

індивідуального споживання товарів та послуг за 

цілями‖ (далі – КІСЦ) та її гармонізація з 

відповідними національними статистичними 

класифікаціями. (стор.445-485) 

Науковий керівник теми: к.т.н., с.н.с. 

Пугачова М.В. 
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57 114 
Арх.№ 235/3 

№д/р.0107U003247 

Звіт про науково-дослідну роботу ―Розробка 

методологічного і організаційного забезпечення 

розвитку СНР: Розробка аналітичних матеріалів 

для публікації таблиці ―витрати-випуск‖ за 

розширеною програмою (адаптація закордонного 

досвіду та підготовка відповідного аналітичного 

матеріалу)‖. (стор. 5-529) 

Науковий керівник теми: д.е.н., с.н.с. 

Васєчко О.О. 

 

НТК 

статистичних 

досліджень 

м. Київ 

2007 265 -  

58 115 
Арх.№ 236/3 

 

Звіт про виконання робіт із структуризації бази 

метаданих з урахуванням інформаційного фонду 

Держкомстату. 

У звіті представлені результати в рамках етапу 1: 

Розробка загальної структури бази метаданих 

виробничого сектору. Відбір та упорядкування 

переліку показників виробничого сектору, що 

мають увійти до складу бази метаданих. 

Науковий керівник теми: д.е.н., с.н.с. 

Васєчко О.О. 

 

То же 2008 33 -  

59 116 
Арх.№ 237/3 

 

Звіт про виконання робіт із структуризації бази 

метаданих з урахуванням інформаційного фонду 

Держкомстату. 

У звіті представлені результати в рамках етапу 2: 

Визначення концептуальної основи показників 

виробничого сектору для наповнення бази 

метаданих. 

Науковий керівник теми: д.е.н., с.н.с. 

Васєчко О.О. 

 

 

То же 2008 19 -  
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60 117 
Арх. № 238/3 

№ д/р 0108U007109 

Том I.   

Науковий звіт темами І.І-ІІ.ІI: 

І.I. Удосконалення методології статистичних 

спостережень у сільському господарстві: 

Розроблення переліку цільових показників та 

джерел допоміжної інформації для побудови 

статистико-математичних моделей для 

вибіркового обстеження домашніх господарств у 

сільській місцевості з питань 

сільськогосподарської діяльності. (стор.5-74) 

Науковий керівник теми: д.е.н., с.н.с. 

Саріогло В.Г 

IІ.І. Розробка та впровадження методології 

вибіркових статистичних спостережень: 

Удосконалення організаційного та 

методологічного забезпечення річного 

вибіркового структурного обстеження діяльності 

малих підприємств. (стор. 75-191) 

Науковий керівник теми: д.е.н., с.н.с. 

Васєчко О.О. 

II.II. Розробка та впровадження методології 

вибіркових статистичних спостережень: 

Розроблення методологічних рекомендацій щодо 

вибіркового статистичного спостереження 

підприємств оптової торгівлі. 

(стор.193-329) 

Науковий керівник теми: д.е.н., с.н.с. 

Михайлов В.С. 

НТК 

статистичних 

досліджень 

м. Київ 

2008 165 -  

61 118 
Арх. № 239/3 

№ д/р 0108U007109 

Том ІI. 

Науковий звіт за темами III.I-V.I: 

III.І Впровадження математичних методів для 

удосконалення методології статистичного аналізу 

То же 2008 259 -  
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даних СНР та галузевої статистики: 

Використання методів економіко-математичного 

моделювання для розрахунків квартального 

ВВП.(стор.5-263) 

Науковий керівник теми: д.е.н., с.н.с. 

Пугачова М.В. 

IV.І Удосконалення статистики науково-технічної 

та інноваційної діяльності в контексті переходу 

на інноваційний шлях розвитку: Удосконалення 

методологічних підходів щодо інформаційного 

забезпечення моніторингу інноваційного 

розвитку економіки України. (стор.265-365) 

Науковий керівник теми: д.е.н., с.н.с. Єгоров І.Ю. 

V.І Удосконалення методології і принципів 

організації статистики підприємств та статистики 

цін: Створення системи статистичних 

спостережень за цінами в галузі сільського 

господарства (продовження теми). (стор.367-517) 

Науковий керівник теми: к.е.н., с.н.с. 

Прилипко Ю.І. 

62 119 
Арх. № 240/3 

№ д/р 0108U007109 

Том ІIІ. 

Науковий звіт за темами VI.I-IX.I: 

VI.І Впровадження сучасних технологій обробки 

даних та статистичного аналізу економічної, 

соціальної та демографічної статистики: 

Формування динамічних рядів показників 

природного руху та чисельності населення для 

ретроспективних перерахунків чисельності 

населення на базі даних Всеукраїнського 

перепису населення 2011 року. (стор. 5-63) 

Науковий керівник теми: Назаренко А.М. 

VII.I Удосконалення статистики торгівлі: 

НТК 

статистичних 

досліджень 

м. Київ 

2008 172 -  
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Удосконалення методології статистики 

зовнішньої торгівлі. (стор.65-214) 

Науковий керівник теми: к.т.н., с.н.с. 

Микитенко М.Т. 

VIII.I Удосконалення системи регіональної 

статистики: Розроблення методологічних засад 

муніципальної статистики України. (стор.215-

300) 

Науковий керівник теми: к.е.н., с.н.с. 

Шишкін В.С. 

IX.I Удосконалення методології екологічної 

статистики України: Приведення переліку 

основних напрямів витрат на охорону 

навколишнього природного середовища у 

відповідності до класифікації СЕРА. (стор. 300-

344) 

Науковий керівник теми:д.е.н., с.н.с. 

Данилко В.К. 

63 120 
Арх. № 241/3 

№ д/р 0109U004470 

Том I. 

Науковий звіт за темами І.І-ІІ.І: 

І.I. Розробка та впровадження методології 

вибіркових статистичних спостережень: Розробка 

моделі звіту з якості для річного структурного 

обстеження малих підприємств. (стор. 5-126) 

Науковий керівник теми: д.е.н., с.н.с. 

Васєчко О.О. 

IІ.І. Впровадження математичних методів для 

удосконалення методології статистичного аналізу 

даних СНР та галузевої статистики: 

Використання методів економіко-математичного 

моделювання для розрахунків квартального ВВП 

(продовження). (стор. 127-485) 

То же 2009 243 -  
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Науковий керівник теми: д.е.н., с.н.с. 

Пугачова М.В. 

64 121 
Арх. № 242/3 

№ д/р 0109U004470 

Том ІІ. 

Науковий звіт  а темами III.I-VI.I: 

III.І Удосконалення статистики науково-технічної 

та інноваційної діяльності в контексті переходу 

на інноваційний шлях розвитку: Удосконалення 

системи статистичних показників у галузі 

статистики науково-технічної та інноваційної 

діяльності в Україні. (стор. 5-168) 

Наукові керівники теми: д.е.н., с.н.с. Єгоров І. Ю., 

к.е.н., с.н.с. Жукович І.А. 

IV.І Удосконалення методології і принципів 

організації статистики підприємств та статистики 

цін: Розробка методичних рекомендацій щодо 

розрахунку індексів фізичного обсягу 

товарообороту підприємств оптової торгівлі. 

(стор.169-277) 

Науковий керівник теми: д.е.н., с.н.с. 

Михайлов В.С. 

V.І Удосконалення статистики торгівлі: 

Удосконалення методології статистики 

зовнішньої торгівлі. (стор.279-360) 

Науковий керівник теми: к.т.н., с.н.с. 

Микитенко М.Т. 

VI.І Адаптація національних методологічних 

засад державної статистики до вимог 

міжнародних та європейських стандартів у галузі 

статистики: Апробація методологічних положень 

щодо визначення факторної 

продуктивності.(стор.361-505) 

Наукові керівники теми: к.т.н., с.н.с. 

НТК 

статистичних 

досліджень 

м. Київ 

2009 253 -  
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Микитенко М.Т., к.е.н., с.н.с. Прилипко Ю.І. 

65 122 
Арх. № 243/3 

№ д/р 0110U002498 

Том І. 

Науковий звіт за темами І.І-ІІ.І: 

І.I Впровадження методології вибіркових 

статистичних спостережень, сучасних технологій 

обробки даних і статистичного аналізу в галузі 

статистики: Розроблення методологічних 

положень із підготовки звіту з якості даних 

річного вибіркового структурного обстеження 

малих підприємств. (стор.5-110) 

Науковий керівник теми: к.е.н. Гончар О.В. 

І.IІ. Впровадження методології вибіркових 

статистичних спостережень, сучасних технологій 

обробки даних і статистичного аналізу в галузі 

статистики: Удосконалення методики 

формування вибіркової сукупності звітуючих 

одиниць у структурному обстеженні малих 

підприємств. (стор.111-143) 

Науковий керівник теми: к.е.н. Гончар О.В. 

IІ.І. Впровадження математичних методів для 

удосконалення методології статистичного аналізу 

даних СНР та галузевої статистики: 

Використання методів економіко-математичного 

моделювання для розрахунків квартального ВВП 

(продовження). (стор. 145-375) 

Науковий керівник теми: д.е.н., с.н.с. 

Пугачова М.В 

НТК 

статистичних 

досліджень 

м. Київ 

2010 188 -  

66 123 
Арх. № 244/3 

№ д/р 0110U002498 

Том ІІ. 

Науковий звіт за темами III.I-VI.I: 

III.І Удосконалення статистики науково-технічної 

та інноваційної діяльності в контексті переходу 

на інноваційний шлях розвитку: Статистика 

НТК 

статистичних 

досліджень 

м. Київ 

2010 249 -  
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науки та інновацій як основа визначення 

напрямів державної інноваційної політики в 

Україні. (стор. 5-187) 

Науковий керівник теми: к.е.н., с.н.с. 

Жукович І.А. 

IV.І Удосконалення методології і принципів 

організації статистики підприємств та статистики 

цін: Розробка методичних рекомендацій щодо 

розрахунку індексів фізичного обсягу 

товарообороту підприємств оптової торгівлі. 

(стор.189-361) 

Науковий керівник теми: д.е.н., доц., с.н.с. 

Михайлов В.С. 

V.І Удосконалення статистики зовнішньої 

торгівлі: Удосконалення методології статистики 

зовнішньої торгівлі. (стор 363-398) 

Науковий керівник теми: к.т.н., с.н.с. 

Микитенко М.Т. 

VI.І Адаптація національних методологічних 

засад державної статистики до вимог 

міжнародних та європейських стандартів у галузі 

статистики: Апробація методологічних положень 

щодо визначення факторної продуктивності 

(стор.399-498) 

Наукові керівники теми: к.т.н., с.н.с. 

Микитенко М.Т., к.е.н., с.н.с. Прилипко Ю.І. 

67 124 
Арх. № 245/3 

№ д/р 0111U007035 

Том І. 

Науковий звіт за темами І.І-ІIІ.І: 

І.І. Удосконалення методології статистики 

товарних ринків : Розроблення проекту методики 

організації вибіркового спостереження за 

місячним споживанням паливно-енергетичних 

НТК 

статистичних 

досліджень 

м. Київ 

2011 140 -  
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матеріалів. (стор.5-69) 

Науковіий керівник теми: д.е.н., с.н.с. 

Михайлов В.С 

II.І. Розроблення та впровадження методології 

вибіркових статистичних спостережень: 

Розроблення та доопрацювання методологічного 

забезпечення проведення обстеження капітальних 

інвестицій на вибірковій основі для малих 

підприємств. (стор. 71-169) 

Науковий керівник теми: к.е.н. Гончар О.В. 

III.I. Удосконалення системи національних 

статистичних спостережень у галузі статистики 

науки та інновацій: Гармонізація методології 

державних статистичних спостережень з наукової 

та інноваційної діяльності з міжнародною 

практикою. (стор.171-280) 

Науковий керівник теми: к.е.н., с.н.с. Жукович І.А 

68 125 
Арх. № 246/3 

№ д/р 0111U007035 

Том ІІ. 

Науковий звіт за темами IV.I-V.I: 

ІV.І Впровадження математичних методів для 

удосконалення методології статистичного аналізу 

даних СНР та галузевої статистики : 

Впровадження методів розрахунку випуску 

товарів та послуг для визначених видів 

економічної діяльності. (стор. 5-218) 

Науковий керівник теми:  д.е.н., с.н.с. 

Пугачова М.В. 

V.І Удосконалення статистики зовнішньої торгівлі 

:Удосконалення методології статистики 

зовнішньої торгівлі. (стор.219-280) 

Науковий керівник теми: к.е.н. Лєснікова М.В. 

 

НТК 

статистичних 

досліджень 

м. Київ 

2011 140 -  
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69 126 
Арх. № 247/3 

№ д/р 0112U002388 

Частина І. 

Науковий звіт за темами I.I-II.I: 

I.І. Удосконалення методології статистики 

товарних ринків: Розроблення методики 

коригування даних щодо обороту роздрібної 

торгівлі з урахуванням сезонності та робочих 

днів. (стор. 7-179) 

Науковий керівник теми: д.е.н., проф. 

Михайлов В.С. 

II.І. Розроблення та впровадження методології 

вибіркових статистичних спостережень : 

Удосконалення методологічного забезпечення 

проведення обстеження капітальних інвестицій 

на вибірковій основі для малих підприємств.  

(стор. 181-305) 

Науковий керівник теми: к.е.н. Гончар О.В. 

НТК 

статистичних 

досліджень 

м. Київ 

2012 154 -  

70 127 
Арх. № 248/3 

№ д/р 0112U002388 

Частина ІІ. 

Науковий звіт за темами III.I, V.I: 

III.I Удосконалення системи національних 

статистичних спостережень у галузі статистики 

науки та інновацій: Гармонізація методології 

державних статистичних спостережень з наукової 

та інноваційної діяльності з міжнародною 

практикою. (стор. 5-166) 

Науковий керівник теми: к.е.н., с.н.с. 

Жукович І.А. 

V.І Удосконалення статистики зовнішньої 

торгівлі: Удосконалення методології статистики 

зовнішньої торгівлі. (стор.167-257) 

Науковий керівник теми:к.е.н. Лєснікова М. В. 

НТК 

статистичних 

досліджень 

м. Київ 

2012 129 -  

71 128 
Арх. № 249/3 

№ д/р 0112U002388 

Частина ІІІ. 

Науковий звіт за темами IV.I-IV.II: 
То же 2012 148 -  
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ІV.І Впровадження математичних методів для 

удосконалення методології статистичного аналізу 

даних СНР та галузевої статистики: Розробка 

методологічних положень з організації  

проведення обстежень ділової активності 

підприємств та створення системи індикаторів 

ділового клімату. (стор. 5-224) 

Науковий керівник теми: д.е.н., с.н.с. 

Пугачова М.В. 

ІV.ІІ Впровадження математичних методів для 

удосконалення методології статистичного аналізу 

даних СНР та галузевої статистики : Розробка 

методологічних рекомендацій з питань 

статистичного аналізу розрахункових та 

модельних показників природного руху 

населення. (стор.225-295) 

Науковий керівник теми: д.е.н., с.н.с. Гладун О.М. 

72 129 
Арх. № 250/3 

 

Звіт про науково-дослідну роботу: Створення 

класифікатора статистичних показників для 

єдиної інформаційно-аналітичної системи 

державної статистики. 

Науковий керівник теми: д.е.н., с.н.с. 

Васєчко О.О. 

У звіті представлені методологічні засади 

формування показників статистики підприємств, 

узагальнююча таблиця показників статистики 

підприємств за видами обстежень та галузями 

статистики; узагальнююча таблиця визначень 

показників за галузями статистики; класифікатор 

показників статистики підприємств. 

Керівник: Васєчко О.О. 

НТК 

статистичних 

досліджень 

м. Київ 

2006 163 -  

73 130 Арх. № 251/3 Звіт про науково-дослідну роботу: Інтегрована То же 2008 174 -  
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№ д/р 0112U002388 система обробки статистичних даних України : 

Аналіз і опис процесів обробки статистичних 

даних. 

Науковий керівник теми: д.е.н., с.н.с. 

Васєчко О.О. 

У звіті представлено аналіз існуючих форм збору 

даних, загальний опис проектних рішень 

інтегрованої системи обробки статистичної 

інформації (архітектура системи), детальні 

діаграми потоків даних в інтегрованій системі 

обробки статистичної інформації, інтегрована 

система обробки статистичних даних України, 

підсистема керування мета даними. 

Науковий керівник теми: д.е.н., с.н.с. 

Васєчко О.О. 

74 131 
Арх. № 252/3 

№ д/р 0113U003354 

Частина І. 

Науковий звіти за темою I.I: 

I.І Удосконалення методології статистики 

товарних ринків : Розроблення методики 

вибіркового спостереження суб’єктів 

господарювання (юридичних осіб) у сфері 

роздрібної торгівлі та ресторанного господарства 

у відповідності з Міжнародними рекомендаціями 

зі статистики роздрібної та оптової торгівлі 

Статистичного відділу ООН (2008). (стор. 7-217) 

Науковий керівник теми: д.е.н., проф. 

Михайлов В.С 

НТК 

статистичних 

досліджень 

м. Київ 

2013 109 -  

75 132 
Арх. № 253/3 

№ д/р 0113U003354 

Частина ІІ. 

Науковий звіт за темою III.I: 

III.I Удосконалення методології проведення 

обстежень ділової активності підприємств за 

видами діяльності та використання їх результатів: 

То же 2013 150 -  
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Розроблення методики формування вибіркових 

сукупностей звітних одиниць для обстежень 

ділової активності підприємств за видами 

діяльності. (стор. 5-300) 

Науковий керівник теми: д.е.н., с.н.с. 

Пугачова М.В. 

76 133 
Арх. № 254/3 

№ д/р 0113U003354 

Частина ІІІ. 

Науковий звіт за темами IІ.I, IV.I: 

II.І. Удосконалення системи національних 

статистичних спостережень у галузі статистики 

науки та інновацій: Гармонізація методологічного 

забезпечення зі статистики інновацій з 

міжнародними та європейськими стандартами. 

(стор. 5-79) 

Науковий керівник теми: к.е.н., с.н.с. 

Жукович І.А. 

ІV.І Удосконалення статистики зовнішньої 

торгівлі: Удосконалення методичного 

інструментарію зі статистики зовнішньої торгівлі 

послугами. (стор. 81-182) 

Науковий керівник теми: к.е.н., с.н.с. 

Лєснікова М. В. 

То же 2013 91 -  

77 134 
Арх. № 255/3 

№ д/р 0114U001637 

Частина І. 

 Науковий звіт за темами I.I, III.I: 

I.І Удосконалення системи національних 

статистичних спостережень у галузі статистики 

науки та інновацій: Розробка методики 

проведення вибіркового обстеження інноваційної 

діяльності для України (за програмою 

інтегрованого обстеження інновацій CIS). (стор. 

7-75) 

Науковий керівник теми:к.е.н., с.н.с. Жукович І.А. 

НТК 

статистичних 

досліджень 

м. Київ 

2014 68 -  
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III.I Удосконалення статистики зовнішньої 

торгівлі: Удосконалення методології статистики 

зовнішньої торгівлі. (стор.77-135) 

Науковий керівник теми: к.е.н., с.н.с. 

Лєснікова М.В. 

78 135 
Арх. № 256/3 

№ д/р 0114U001637 

Частина ІІ. 

Науковий звіт за темою II.I: 

II.І Удосконалення методології проведення 

обстежень ділової активності підприємств за 

видами діяльності та використання їх результатів: 

Розроблення методики розрахунку індикаторів 

ділових очікувань згідно з вимогами розширеного 

Спеціального стандарту поширення даних 

Міжнародного валютного фонду. (стор. 5-202) 

Науковий керівник теми: к.е.н., с.н.с. 

Ященко Л.О. 

То же 2014 101 -  

79 136 
Арх. № 257/3 

№ д/р 0115U002331 

Частина І. 

Науковій звіт за темами I.I-II.I, ІV.І: 

I.І Удосконалення системи національних 

статистичних спостережень у галузі статистики 

науки та інновацій: Розробка методики 

розрахунку сумарного індексу інновацій за 

результатами проведення вибіркового обстеження 

інноваційної діяльності підприємств (за 

міжнародною методологією CIS) для України. 

(стор. 5-105) 

Науковий керівник теми:к.е.н., с.н.с. Жукович І.А. 

II.І Удосконалення статистики зовнішньої 

торгівлі: Удосконалення методології статистики 

зовнішньої торгівлі. (стор. 106-185) 

Науковий керівник теми: к.е.н., с.н.с. 

Лєснікова М.В. 

То же 2015 147 -  
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ІV.І Удосконалення методології статистики 

сільського господарства: Розроблення та 

впровадження методології вибіркового 

обстеження домогосподарств, що мають земельні 

ділянки для колективного або індивідуального 

садівництва та городництва. (стор. 186-284) 

Науковий керівник теми: д.е.н., проф. 

Михайлов В.С. 

80 137 
Арх. № 258/3 

№ д/р 0115U002331 

Частина ІІ. 

Науковий звіт за темою III.I: 

III.I Запровадження математичних методів для 

розрахунку ВВП відповідно до нового 

міжнародного стандарту системи національних 

рахунків (СНР 2008): Розробка методики 

розрахунку квартального випуску товарів та 

послуг за видами економічної діяльності (нова 

версія відповідно до КВЕД-2010). (стор. 3-361) 

Науковий керівник теми: к.е.н., с.н.с. 

Ященко Л.О. 

То же 2015 183 -  

81 138 
Арх. № 259/3 

№ д/р 0115U002331 

Частина ІІІ. 

Науковий звіт за темою III.I: 

III.I Запровадження математичних методів для 

розрахунку ВВП відповідно до нового 

міжнародного стандарту системи національних 

рахунків (СНР 2008): Розробка методики 

розрахунку квартального випуску товарів та 

послуг за видами економічної діяльності (нова 

версія відповідно до КВЕД-2010). (стор. 3-379) 

Науковий керівник теми:к.е.н., с.н.с. Ященко Л.О. 

То же 2015 192 -  

до опису внесено   81 (вісімдесят одна) од. зб. 

 (числом) (словами)  
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з № 58 по № 138 у тому числі: 

 

Текстових од. зб. 81 (вісімдесят одна) 

 (числом) (словами) 

Графічних од. зб. - (-) 

 (числом) (словами) 

Літерні №№ - (-) од. зб. (-) 

 (числом) (словами)   (перелік літерних од. зб.) 

Пропущені №№ - (-) од. зб. (-) 

 (числом) (словами)  (перелік пропущених од. зб.) 

 

Укладач опису                 Архівіст 1 категорії                                                                                        Т.О. Гук 

 (посада,    підпис,     розшифрування підпису) 

 

Дата 12.04.2017 р. 

 

Завідувач сектором експертизи та опрацювання НТД                                                                            Н.В.Дудник 

 (підпис,             розшифрування підпису) 

 

Дата 12.04.2017 р. 
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Прийнято на державне зберігання 81 (вісімдесят одна) од. зб. 

 (цифрами) (словами)  

 

з № 58 по № 138 у тому числі: 

 

Текстових од. зб. 81 (вісімдесят одна) 

 (числом) (словами) 

Графічних од. зб. - (-) 

 (числом) (словами) 

Літерні №№ - (-) од. зб. (-) 

 (числом) (словами)   (перелік літерних од. зб.) 

Пропущені №№ - (-) од. зб. (-) 

 (числом) (словами)  (перелік пропущених од. зб.) 

 

Старший зберігач фондів/ завідувач архівосховищем   Н.В. Ларіна 

(посада) (підпис,               розшифрування підпису) 

 

Начальник відділу забезпечення збереженості документів                                                                              Л.А. Ястреб 

(посада) (підпис,                   розшифрування підпису) 

 

Дата 05.05.2017 р. 

 

 

 

 



Аркуш - засвідчувач опису №2 група-комплекс №3-80 Фонд Р-244 

 

Всього в цьому опису пронумеровано 56 (п'ятдесят шість) аркуші 

 (числом) (словами)  

 

В тому числі: 

Літерні №№ аркушів - (-) (-) 

 (числом) (словами)  (перелік літерних аркушів) 

Пропущені №№ аркушів - (-) (-) 

 (числом) (словами) (перелік пропущених аркушів) 

 

 

Архівіст 1 категорії сектору довідкового апарату та обліку документів                                                     Броннікова М.В. 

(посада) (підпис,                 розшифрування підпису) 

 

Дата 05.05.2017 р. 

 


