
ДОВІДКА 
Про результати анкетного опитування респондентів 
щодо їх взаємодії з органами державної статистики 

 
З метою з’ясування думки респондентів щодо їх взаємодії з органами державної статистики 

відділом збирання даних статистичних спостережень, взаємодії з респондентами та роботи з 
постачальниками адміністративних даних було організовано і проведено анкетне опитування 
респондентів. 

Анкета надавалась респондентам в паперовому вигляді під час подання ними статистичної та 
фінансової звітності. 

В опитуванні прийняли участь 73 респондента. 
Нижче наведено аналіз по питаннях анкети у відсотках від загальної кількості анкет. 
 

1. Займана посада       
 1.1 Керівник – 12,3%       
 1.2 Бухгалтер – 53,4%      
 1.3 Економіст, менеджер – 27,4%      
 1.4 Інше – 6,9% 
        
2. Яким чином Ви отримуєте інформацію щодо необхідності надання статистичної 
(фінансової) звітності? 
 2.1 Поштою - 5,5%       
 2.2 Під час подання звітності у ”Єдине вікно” – 50,7%   
 2.3 Телефоном – 27,4%      
 2.4 з веб сайту – 16,4% 
      
3. Яким чином Ви отримуєте бланки форм державних статистичних спостережень та 
іншу звітно-статистичну документацію?  
  3.1 Поштою – 0%      
  3.2 Електронною поштою – 8,2%      
  3.3 з веб сайту – 37,0%      
  3.4 У “Єдиному Вікні” – 54,8% 
      
4. У який спосіб Ви подаєте статистичну (фінансову) звітність?  
 4.1 Поштою – 7,0%        
 4.2 Особисто/ кур’єром – 48,0%      
 4.3 Системою електронної звітності – 45,0%    
 
5. Наскільки Вас задовольняє взаємодія “працівник органів державної 
статистики – респондент”?  
 5.1 Повністю задовольняє – 75,4%     
 5.2 Частково задовольняє – 24,6%     
 5.3  Складно відповісти – 0%     
 5.4 Інше – 0%      
 
6. Позначте, будь ласка, з яких питань взаємодія з органами державної статистики була 
ефективною? 
 6.1 Забезпечення респондентів статистичною    інформацією – 23,3%  
 6.2 Інформування респондентів по телефону про участь у державних 
статистичних спостереженнях – 30,1%  
 6.3 Інформування респондентів щодо переваг електронної звітності – 20,6%  
 6.4 Надання консультативної допомоги респондентам щодо заповнення форм  
 звітності – 26,0% 
  



7. Які з перелічених форм зворотного звязку є найбільш корисними? 
7.1 Підготовка інструктивних та методологічних  листів щодо складання форм 
звітності – 46,6% 
 7.2 Проведення семінарів, нарад тощо з респондентами – 0%  
 7.3 Надання допомоги при складанні звітів з виходом на підприємство – 0% 
 7.4 Анкетні опитування респондентів з метою удосконалення процесу   
 статистичного виробництва – 0%     
 7.5 Отримання узагальненої статистичної інформації (за видами діяльності) для аналізу  
 розвитку підприємства – 53,4%      
 7.6 Інше – 0%       
 
8. Стать        
 8.1 Чоловіча – 38,3%      
 8.2 Жіноча – 61,7%      
 
9. Вік        
 9.1  до 18 років – 0%      
 9.2 18-29 років – 23,3%      
 9.3 30-58 років –  65,8%      
 9.4 59 років і старше – 10,9%      
 
10. Освіта         
 10.1 Загальна середня – 2,7%      
 10.2 Середня спеціальна – 21,9%     
 10.3 Вища – 75,4%        
 10.4 Інше – 0%        
        

   
Головне управління статистики у Закарпатській області 

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


