
ДОВІДКА 
Про результати анкетного опитування респондентів 

щодо подання респондентами звітності в електронному вигляді 
 

З метою пошуку шляхів підвищення рівня звітування в електронному вигляді, відділом 
збирання даних статистичних спостережень, взаємодії з респондентами та роботи з 
постачальниками адміністративних даних було організовано і проведено анкетне опитування 
респондентів про можливість подання ними звітності в електронному вигляді та з’ясування  
причин, які заважають перейти на електронне звітування. 

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

У ході проведення анкетного опитування було одержано 60 анкет. 
Аналіз результатів опитування свідчить, що майже всім респондентам відомо про 

можливість подання статистичної і фінансової звітності в електронному вигляді. 
Нижче наведено аналіз по питаннях анкети. 
 

І. Загальні питання 
 

1. З якого джерела Ви отримуєте інформацію про участь у державних статистичних спостереженнях? 
  з веб-сайту – 38,0% 
  телефоном – 34,2% 
  поштою – 1,3% 
  при поданні звітності – 26,5% 
 
2.  Яким чином Ви подаєте статистичну та фінансову звітність? 
  у «Єдине вікно» – 27% 
  поштою – 3% 
  в електронному вигляді – 70%  
 
3. З якого джерела Ви дізнались про подання статистичної та фінансової звітності в електронному вигляді? 
(вкажіть, будь ласка)  
Від працівників "Єдиного вікна" по телефону та при поданні звітності – 75% 
З веб-сайту ГУС, з мережі Інтернет – 25% 
 
4. Чи зручно Вам подавати статистичну та фінансову звітність в електронному вигляді? 
  Так – 70% 
  Ні – 30% 
 
5. Яким програмним забезпеченням Ви користуєтесь? 
  М.E.Doc – 54,8% 
  iFin – 7,1% 
  Арт-Звіт Плюс – 2,4% 
  Приват 24 для бізнесу – 0% 
  Інші – 35,7% 
 
6. Чи виникали труднощі при поданні статистичних та фінансових звітів в електронному вигляді? 
  Так – 5%       
якщо «так», то вкажіть які? 
Відсутність деяких форм статистичної звітності в програмному забезпеченні. 
     Ні  - 95% 
 
7. Чи є у Вас, як у користувача програмним забезпеченням для подання звітів в електронному вигляді, 
зауваження та пропозиції щодо його удосконалення? 
     Так  - 5%       
якщо «так», то вкажіть які? 
Не працюють деякі контролі. 
Не отримують квитанцію №2. 



     Ні – 95% 
 
8. Чи відстежуєте та аналізуєте результати обробки поданого електронного звіту, вказаного в квитанції №2 
(може вміщувати попередження про можливі помилки, або показники, які потребують пояснень)? 
     Так – 52%         якщо «так», то вкажіть які? 
Відстежують, щоб звіт був доставлений вчасно і без помилок. 
     Ні – 48% 
 
9. Чи подавали Ви раніше статистичну та фінансову звітність в електронному вигляді та припинили 
подання? 
  Так – 3% 
якщо «так», то зазначте, з яких причин припинили подання: 
Закінчився термін дії електронних ключів. 
  Ні – 97% 
 
10. Які чинники стримують перехід Вашого підприємства на електронну форму подання статистичної та 
фінансової звітності?  (вкажіть, будь ласка) 
Відсутність програмного забезпечення. 
Відсутність електронних ключів. 
Відсутність Інтернет-зв’язку. 
Зручність подання статистичної звітності в паперовому вигляді. 
Підприємство призупинило діяльність. 
 
11. Чи плануєте Ви обрати в майбутньому подання форм державних статистичних спостережень в 
електронному вигляді? 
  Так, уже в 2019 році – 16,7% 
  Так, але пізніше – 61,1% 
  Ні, не планую – 22,2% 
 

ІІ. Інформація про респондента 
 
12. Вкажіть, будь ласка, розмір Вашого підприємства: 
  від 1 до 10 осіб – 53,3% 
  від 11 до 50 осіб – 25,0% 
  від 51 до 250 осіб – 18,4% 
  більше 250 осіб – 3,3% 
 

Головне управління статистики у Закарпатській області 
висловлює вдячність усім респондентам, які взяли участь у даному анкетному опитуванні. 


