
 

 

Довідка про результати проведеного анкетного опитування респондентів державного 
статистичного спостереження по ф.№11-ОЗ (річна) «Звіт про наявність та рух 

основних засобів, амортизацію» 
 
 
 
 Головним управлінням статистики в Закарпатській області у грудні 2016 року 
проведено анкетне опитування респондентів  державного статистичного спостереження зі 
статистики основних засобів. 
 Мета анкетування – з’ясування проблемних питань зі складання державного 
статистичного спостереження  за формою №11-ОЗ (річна) «Звіт   про наявність та рух 
основних засобів, амортизацію» та налагодження плідної співпраці з респондентами. 
 В опитуванні приймали участь 15 респондентів  різних видів економічної 
діяльності. Отримано відповіді на запитання щодо способів подання звітів, рівня 
складності їх заповнення, повноти та доступності інструктивних матеріалів ( інструкцій, 
роз’яснень, вказівок), а також співпраці з працівниками органів статистики. 
 Основні висновки за результатами анкетного опитування (у % до загальної 
кількості опитаних респондентів): 
 

– 53,3% вважають статистичну інформацію зі статистики основних засобів –
додатковою інформацією; 40,0% – важливою складовою. 

– 66,7%   отримують необхідну інформацію зі статистики основних засобів – 
електронними засобами; 20,9% – на паперових носіях. 

– 80,0% респондентів  використовують  веб-сайт Головного управління 
статистики –періодично, разом з тим 20,0% –майже не використовують. 

– 65,2% – вказують метою використання інформації зі статистики основних 
засобів – аналіз та оцінка діяльності  підприємств  області; 20,3% – 
здійснюють порівняння. 

– 55,6% –  використовують у своїй діяльності  бюлетень Держстату «Основні 
засоби України»; 38,2% – не  використовують. 

– 80,2% – використовують у своїй роботі розділ статистичної інформації 
«Основні засоби за видами економічної  діяльності» статбюлетеня, 20,0% – 
«Ступень зносу основних засобів». 

– 70,0% –  надали оцінку якості статистичної інформації як «добре»; 18,0%  – 
«задовільно». 

– 65,0% – відповіли що інформаційне забезпечення користувачів статистичною 
інформацією зі статистики основних засобів залишилось без  змін. 

– 85,0% – опитаних  респондентів належать  до сфери пов’язаної з бізнесом 
(виробнича діяльність та сфера нефінансових послуг). 

  
 Анкетне опитування проведене у грудні 2016 року показало , що слід 
продовжувати роз’яснювальну роботу серед респондентів та надавати ім методологічну і 
практичну допомогу, зокрема, приділяючи більше уваги на розділи, що викликають у них 
найбільші труднощі в роботі. 
 
 
 Головне управління статистики у Закарпатській області висловлює 
вдячність усім респондентам, які взяли участь у даному анкетному опитуванні. 


