
Довідка про анкетне опитування респондентів  
з метою вивчення думки респондентів з питань, які заважають перейти 

на електронне звітування  

Відділом збирання даних статистичних спостережень, взаємодії з респондентами та роботи з 
постачальниками адміністративних даних було організовано та проведено анкетне опитування  
респондентів з метою з’ясування думки респондентів щодо подання статистичної та фінансової 
звітності в електронному вигляді. Опитування проводилось упродовж січня – лютого 2018 року. 
Анкети було вручено безпосередньо при відвідуванні Головного управління статистики у 
Закарпатській області, а також розміщено на офіційному веб-сайті Головного управління 
статистики у Закарпатській області. 

Питання 3, 8 анкети передбачали декілька варіантів відповідей. 
У ході проведення анкетного опитування було одержано 60 заповнених анкет. Результати 

анкетного опитування засвідчили наступне: серед опитаних переважна частка – бухгалтери 
(41,7%), інші посади (спеціалісти, голови ОСББ тощо) – 20,0%, головні бухгалтери – 16,7%, 
керівники або заступники – 15,0%, спеціалісти – 6,6%. Більшість тих, хто відповів на питання 
анкети – жіночої статі, у віці 40-60 років, мають вищу освіту. 

Анкета у паперовому вигляді надавалась респондентам під час подання ними статистичної 
та фінансової звітності. В електронному вигляді анкета розміщувалась на офіційному веб-сайті 
Головного управління статистики у Закарпатській області. 

Аналізуючи результати опитування, з’ясували, що майже всім респондентам відомо, що 
подання статистичної та фінансової звітності можна здійснювати в електронному вигляді, крім  
неприбуткових організацій, зокрема, ОСББ (5,0% від загальної кількості опитуваних 
респондентів).  

У відповідності до розподілу функціональних повноважень у процесі статистичного 
виробництва в Головному управлінні статистики у Закарпатській області збір статистичної та 
фінансової звітності здійснюється за принципом "Єдиного вікна", і цим скористались 75,0% 
респондентів, водночас, 20,0% із опитуваних суб’єктів звітності оцінили зручність подання 
звітності із використанням системи електронної звітності і тільки 5,0% поштою. 

Серед чинників, які стримують подання статистичної та фінансової звітності в електронному 
вигляді: немає відповідного програмного забезпечення (50,0%), зручніше надавати звітність 
нарочно на паперових носіях (38,3%), інші причини (6,7%), плануємо придбати програмне 
забезпечення (5,0%). 

У 55,0% респондентів відсутній електронний цифровий підпис (ЕЦП), при цьому частина 
респондентів звітує до інших органів державної влади  в електронному вигляді (40,0%). 

Слід відмітити, що 48,3% планує найближчим часом почати звітувати в електронному 
вигляді, також потрібно зазначити, що 73,3% опитуваних респондентів засвідчили, що не 
дозволяє матеріальна-технічна база, немає доступу до інтернету, немає електронних ключів 
тощо. 

Анкетне опитування проведене у січні – лютому 2018 року показало, що слід 
продовжувати роз’яснювальну роботу серед респондентів щодо подання статистичної та 
фінансової звітності в електронному вигляді, наголошуючи при цьому переваги електронного 
звітування, зокрема, на те, що електронний звіт формується у відповідному форматі з 
виконанням необхідних контролів і це призводить до зменшення кількості помилок у звітах. 
Крім того, надання звітів в електронній формі із застосуванням електронного цифрового підпису 
дає право не використовувати паперові носії. 

         
Головне управління статистики у Закарпатській області висловлює вдячність 

усім респондентам, які взяли участь у даному анкетному опитуванні. 


