
Довідка про результати проведеного анкетного опитування 
 респондентів щодо з'ясування проблемних питань при проведенні державного 

статистичного спостереження №1-підприємництво (річна) "Структурне 
обстеження підприємства" 

 
 

Головним управлінням статистики у Закарпатській області у лютому-березні 2015 
року проведено анкетне опитування респондентів зі структурних обстежень підприємств. 

Метою проведення анкетного опитування є з'ясування проблемних питань, які 
виникають при складанні звіту №1-підприємництво (річна) "Структурне обстеження 
підприємства" та налагодження співпраці з респондентами. 

В опитуванні прийняли участь 25 респондентів різних видів економічної діяльності 
(у відповідності до переліку). Отримано відповіді щодо способів подання звітності, рівня 
складності їх заповнення, повноти та доступності інструктивних матеріалів (Роз'яснень 
щодо заповнення форм державних статистичних спостережень №1-підприємництво 
(річна), способів вивчення методології складання звітності, якості надання методологічної 
допомоги працівниками органів статистики. 

Результати наданих респондентами відповідей на запропоновані в анкеті запитання, 
розподілилися таким чином (у % до загальної кількості респондентів): 

– на паперовому носії зручніше подавати звіт 84,0% респондентам;  
16,0 % – в електронному вигляді. 
– для підприємств, що не звітували в електронному вигляді 47,8 респондентам 

зручніше подавати звіт у паперовому вигляді; 34,8% вказали на відсутність відповідного 
електронного забезпечення; 13,0% - планують на майбутнє придбати програмне 
забезпечення та 4,4% - вказали на інші причини, а саме відсутність ф.№1-підприємництво 
(річна) в Арт-звіт Плюс. 

– 70,3% опитаних респондентів отримують інформацію про участь в державному 
статистичному спостереженні повідомленням по телефону; 14,8% - самостійно здійснюють 
пошук інформації; по 7,4% - з листів та веб-сайту Головного управління статистики в 
Закарпатській області.  

– 92,0% опитаних влаштовує термін подання звітності органам державної 
статистики і лише 8,0% - не влаштовують ці терміни. 

– у 76,0% опитаних не виникають труднощів при складанні звіту за ф.№1-
підприємництво (річна); із 24,0% , які вказали на ці труднощі, у 16,0% виникають вони 
при заповненні Розділу 4 "Розподіл матеріальних витрат і витрат на оплату послуг, 
використаних у виробництві, за продуктами та послугами"; по 8,0% - виникають при 
заповненні Розділу 3 "Розподіл основних показників за видами економічної діяльності" та 
Розділу 9 "Основні показники по місцевих одиницях"; у 4,0% - Розділу 6 "Кількість 
працівників та відпрацьований час". 

– кваліфікованої допомоги потребували більшість респондентів (80,0% опитаних), з 
них 44,0% - частково; 20,0% - не потребували методологічної допомоги, а самостійно 
складали звіт. 

– практично всі опитані респонденти (88,0%) задоволені якістю, повнотою та 
доступністю інструктивних матеріалів і лише 12,0% - задоволені частково. 

– для освоєння методології складання звітності більшість опитаних (60,0%) надають 
перевагу індивідуальним консультаціям; 28,0% - самостійному вивченню інструктивного 
матеріалу та 12,0% - взявши участь у навчальному семінарі. 

– із опитаних респондентів якістю наданої індивідуальної консультації задоволені 
всі 100,0% респондентів. 

– за п'ятибальною шкалою складність звіту респонденти оцінили таким чином: "1" 
бал – 8,0% респондентів; "2" бали – 4,0%; "3" бали – 36,0%; "4"бали – 28,0%; "5"балів – 
16,0%. 

Анкетне опитування проведене у лютому-березні 2015 року показало, що слід 
продовжувати роз'яснювальну роботу серед респондентів щодо подання звітності в 
електронному вигляді, надавати їм методологічну та практичну допомогу, зокрема, 
приділяючи більше уваги тим розділам, по яких виникає найбільше труднощів у роботі. 
 
 
Головне управління статистики в Закарпатській області висловлює вдячність  

усім респондентам, які взяли участь у даному анкетному опитуванні. 


