
ДОВІДКА 
Про результати анкетного опитування респондентів 

щодо  проведення державного статистичного  спостереження зі статистики діяльності 
підприємств «Структурне обстеження підприємства» 

 
Mета анкетного опитування – вивчення думки респондентів з питань складання звітності обстеження 

державного статистичного спостереження зі статистики діяльності підприємств «Структурне обстеження 
підприємства» за формами: №1-підприємництво (річна), №2-підприємництво (річна), виявлення нереалізованих 
можливостей зміцнення партнерських стосунків з респондентами.   

Анкетне опитування було проведено Головним управлінням статистики у Закарпатській області 
проводилось упродовж січня – лютого 2019 року. Анкети були респондентам вручено безпосередньо при 
відвідуванні Головного управління статистики у Закарпатській області, одночасно анкета була розміщена на 
офіційному веб-сайті Головного управління статистики у Закарпатській області. 

В анкетному опитуванні приймали участь респонденти, які були включені до проведення  обстеження 
державного статистичного спостереження зі статистики діяльності підприємств «Структурне обстеження 
підприємства» за формами: №1-підприємництво (річна), №2-підприємництво (річна) за 2018 рік, в тому числі і 
ті, які були вперше залучені до обстеження.  

У ході проведення анкетного опитування зі статистики діяльності підприємств було одержано                         
72 заповнені анкети респондентів різних видів економічної діяльності, що становить 4,0% від кількості 
підприємств, включених до сукупності по формах: №1-підприємництво (річна), №2-підприємництво (річна).  

За кількістю працівників 69,4% опитаних представляли підприємства з кількістю працівників                        
від 0 до 10 осіб; 18,1% – від 11 до 50 осіб; 12,5% – від 51 до 250 осіб. 

Нижче наведено аналіз по питаннях анкети. 

 
І. Загальні запитання 

 
1. З якого джерела ви отримуєте інформацію про участь у державних статистичних спостереженнях?  
    з листів Головного управління статистики у Закарпатській області (далі ГУС) – 19,4% 
    при поданні звітів до ГУС – 27,8% 
    з повідомлення по телефону – 41,7% 
    інше – 11,1% 
 
2. Як зручніше Вам надавати звітність до органу державної статистики? 
    подання звітності в центр «Єдине вікно» ГУС – 44,4% 
    системою електронної звітності – 52,8%  
    поштою – 2,8% 
 
3. Чи використовуєте Ви можливість подання форм державних статистичних спостережень системою 
електронної звітності? 
    так – 61,1% 
    ні – 38,9% 
 
4. Якщо «ні» вкажіть, будь ласка, причину неможливості подання форм державних статистичних спостережень 
в електронному вигляді. 
 
    відсутність або неякісний Інтернет-зв’язок – 22,2%  
    відсутність програмного забезпечення – 5,6% 
    немає коштів для придбання відповідного програмного забезпечення – 8,3%   
    небажання використовувати електронну форму звітності – 0,0% 
    зручність подавання статистичної звітності у паперовому вигляді – 2,8% 
    інше – 0,0% 
 
5. Чи буде Вам зручно, якщо листування з ГУС буде здійснюватись електронною поштою? 
    так  –   34,7% 
   ні  – 65,3% (відсутній, неякісний інтернет, велика завантаженість, не часто переглядаю електронну пошту, 
спілкуюсь безпосередньо з працівниками органу державної статистики) 

 
ІІ. Основна частина 

 
1. Чи виникають у Вас складнощі при складанні статистичного спостереження «Структурне обстеження 
підприємства»? (якщо «так», то прохання вказати які)                



  так – 23,6%  (заповнення розділу 3, ув’язка із фінансовою звітність, заповнення розділу 4 «матеріальні 
витрати  та витрати на оплату послуг, використані у виробництві продукції»)                                    

   ні –  76,4%      
      
2. Чи задовольняє Вас якість, повнота та доступність інструктивних матеріалів по складанню вищезгаданого 

державного статистичного спостереження? (якщо «частково» чи «ні», то прохання вказати,  що складає 
проблему) 

 

    так – 87,5%                                                                  
    частково – 12,5% (не вказано)                        
    ні  – 0,0%    
 

3. Чи задовольняє Вас термін надання звітності статистичного спостереження «Структурне обстеження 
підприємства»? (якщо «ні», то прохання, вказати, що складає проблему) 

 

    так – 100%                                                                  
    ні  –  0,0%  
 

4. Чи використовуєте  Ви можливість подання звітності статистичного спостереження  «Структурне 
обстеження підприємства» в електронному вигляді?  

 

    так – 59,7%                                                                  
    ні   – 40,3%  
 
5. Який спосіб роз’яснень щодо проведення державного статистичного спостереження «Структурне обстеження 
підприємства» найбільше Вас задовольняє: 

 

  надання допомоги (консультативної підтримки) щодо заповнення  форми державного статистичного 
спостереження працівниками ГУС  з виходом на підприємство – 0,0% 

  індивідуальні консультації від спеціалістів при безпосередньому відвідуванні ГУС – 22,2% 
  індивідуальні   консультації   від   спеціалістів   ГУС   у   телефонному   режимі,  режимі  он-лайн,                    

тощо – 51,4% 
   інформація, доведена до респондентів на інструктивних нарадах, організованих ГУС – 0,0% 
   інструктивні листи ГУС, надіслані на адресу підприємства – 26,4%  
   інше – 0,0% 
 
6. По яких показниках державного статистичного спостереження «Структурне обстеження підприємства» Ви 
хотіли б отримати додаткові роз’яснення?  
 

       - середня кількість працівників в еквіваленті повної зайнятості, осіб 
       - середня кількість працівників (середньооблікова кількість штатних працівників, середня кількість 
зовнішніх сумісників та працюючих за цивільно-правовими договорами), осіб 
       - кількість неоплачуваних власників, засновників підприємства та членів їхніх сімей 
       - заповнення показників розділу 3 та 4 
       - заповнення показника витрати на придбання енергопродуктів для власних потреб 
       - вартість продукції (робіт, послуг) власного виробництва для внутрішніх потреб підприємства з метою 
інвестування  свого підприємства  
 

ІІІ. Зворотній зв’язок з респондентами 
 

 

1. Чи зацікавлені Ви в отриманні узагальненої інформації за результатами проведення державного 
статистичного спостереження «Структурне обстеження підприємства»? Якщо так – за якими показниками? 

 

    так – 9,7%  (не вказано)                                                                 
    ні – 90,3%   
                         

 

2. Чи відвідуєте Ви офіційний веб-сайт ГУС з питань методології, термінів надання звітності та інших питань 
діяльності органів державної статистики? 
 

    так – 70,8%                                                                   
    ні – 29,2%                                  
  
3. Чи задовольняє Вас інформація для респондентів, розміщена на офіційном веб-сайті ГУС? (якщо «частково» 
чи «ні», то прохання, вказати яку інформацію додатково Ви б хотіли  отримувати)  
 

    так – 91,7%                                                                           
    частково – 8,3% (не вказано)      
    ні – 0,0%  



 4. Як Ви оцінюєте роботу ГУС з респондентами державних статистичних спостережень? 
 

    відмінно – 23,6%                                                                
    добре – 70,8% 
    задовільно – 5,6%                                                             
    незадовільно – 0,0% 
    складно відповісти – 0,0% 
                                                                

   

5. Чи є у Вас пропозиції щодо покращення роботи ГУС у співпраці з респондентами? (якщо «так», то будь 
ласка, вкажіть які)  
  

    так – 1,4%  (не вказано) 
    ні – 98,6% (пропозиції не вказані)     

                 
ІV. Інформація про респондента 

 
1. Вкажіть, будь ласка, середню кількість працівників Вашого підприємства: 
      

    від 0 до 10 осіб  –  69,4%                                          від 51 до 250 осіб – 12,5%                     
    від 11 до 50 осіб – 18,1%                                          більше 250 осіб – 0,0%  
 
2. Яку посаду Ви займаєте? 
 

    керівник (власник) – 19,4%                                     економіст – 8,3% 
    головний бухгалтер – 16,7%                                    спеціаліст – 4,2%                                          
    бухгалтер – 51,4%                                                     інша посада – 0,0% 

 

       
Головне управління статистики у Закарпатській області  

висловлює вдячність усім респондентам, які взяли участь у даному анкетному опитуванні. 
 


