
Повідомлення для користувачів статистичної інформації за результатами 
анкетного опитування, проведеного з метою підготовки статистичного 

збірника "Діяльність суб’єктів великого, середнього, малого та  
мікропідприємництва Закарпатської області". 

  
 1.  Стислий опис результатів проведеного анкетного опитування. 
Анкетне опитування, що здійснювалось з метою підготовки статистичного збірника, 

підвищення його якості, налагодження та покращення співпраці з користувачами, вивчення їх 
інформаційних потреб було проведено Головним управлінням статистики у Закарпатській 
області у вересні-жовтні 2015 року. 
Відомості щодо складу користувачів статистичної інформації, які виявили бажання взяти 
участь у проведенні анкетного опитування, за відповідними ознаками наведені нижче: 
                 за статтю   (73,0%  жінки,  27,0%  чоловіки); 

                                      за освітою (73,0% повна вища,  по  9,0%  неповна вища, базова вища, науковий    
ступінь); 

                                      за сферою діяльності (64,0%  бізнес (виробнича сфера та сфера послуг),  18,0%      
наукова діяльність, освіта,  по 9,0%  державна влада та  навчання). 

У ході проведеного анкетного опитування було надано та отримано заповнені анкети у 
паперовому вигляді від 11 користувачів. 

Анкета вміщувала запитання користувачам щодо інформаційного наповнення 
зазначеного  вище збірника,  щодо рівня важливості статінформації, джерел інформації, 
повноти наведення даних, термінів поширення та потреби у  його придбанні. 

Основні висновки за результатами анкетного опитування: 
•  55,0% опитаних користувачів вважають статінформацію зі структурної статистики у 

своїй діяльності додатковою інформацією, 27,0% – важливою складовою,  18,0%  –  складно 
було відповісти; 

                  •  55,0% користувачів використовували інформацію збірника у своїй роботі, 45,0%  –  не  
використовували; 

•  29,0% користувачів відповідно метою використання даних збірника назвали аналіз та 
прогнозування соціально-економічного розвитку економіки області та складно  відповісти;  
14,0% відповідно  –  дослідження, аналіз та оцінка діяльності малих підприємств області,   
підготовка навчальних матеріалів,   інше (колегія в ОДА); 
            • 50,0% користувачів надали перевагу друкованому виданню, веб-сайту – 42,0% , іншому 
(на флешці) – 8,0% ; 

 •  45% користувачів терміни оприлюднення збірника  цілком відповідають потребам, 
27,0%  відповідно – відповідають частково та не відповідають; 

  •   всіх користувачів задовільняє перелік показників, наведених  у збірнику; 
                            •  33,0% користувачів відповідно використовували у своїй роботі матеріали розділів  

"Зайнятість  і оплата праці за розмірами підприємств" та  "Економічна діяльність підприємств 
за їх розмірами";  27,0%  –  "Діяльність суб’єктів господарювання за їх розмірами (великі, 
середні, малі в т.ч. мікропідприємництва";  7,0%   –  інші розділи; 

                              •  інформацію про діяльність  фізичних осіб-підприємців, наведену у збірнику 
використовували 91,0% користувачів,   9,0% –  її не використовували (і назвали іншим 
джерелом  цих даних  ГУ ДФС у Закарпатській області); 

                                     •  55,0 % опитаних користувачів оцінили дане видання на загальну оцінку  "добре",  
27,0%  –   "задовільно",  9,0% відповідно  – "відмінно"  та "складно відповісти", при цьому 
найбільш важливим критерієм якості статистичної інформації  зі структурної статистики,          
наведеної у збірнику  був критерій доступності та зрозумілості/ясності інформації, найменш 
важливим  – критерій  послідовності/узгодженості та зіставності/порівнянності інформації. 



                  •  на думку 64,0%  опитаних користувачів  статистична інформація зі 
структурної статистики порівняно з попередніми періодами залишилась без змін, 
36,0%  –   стала значно кращою. 
                  •  1 користувач виявив бажання отримати ще додаткову  інформацію, крім 
наведеної у збірнику  про показники  діяльності фізичних осіб-підприємців  по містах 
та районах Закарпатської області. 
 
           2. Заходи, які передбачено здійснити на підcтаві отриманих результатів     
анкетного опитування  для поліпшення якості статистичної інформації.  
 
            Для задоволення інформаційних потреб користувачів у збірник планується 
надати більше інформації про показники діяльності фізичних осіб-підприємців 
Закарпатської області. 
 
 

Щиро дякуємо  всім  користувачам,  які  прийняли 
участь  в  анкетному  опитуванні. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


