
Повідомлення про результати анкетного опитування респондентів  
щодо їх взаємодії з органами державної статистики області 

з метою з’ясування думки респондентів щодо тематики  
проведення семінарів та нарад  

 

Управлінням збирання даних статистичних спостережень, взаємодії з 
респондентами та роботи з постачальниками адміністративних даних разом з 
відокремленими підрозділами Головного управління статистики було організовано та 
проведено анкетне опитування представників підприємств стосовно актуальних питань 
при складанні статистичної звітності та потреби у проведенні нарад та семінарів. 
Опитування проводилось упродовж жовтня–листопада 2017 року.  

Третє та п’яте питання анкети передбачали декілька варіантів відповідій. 

Анкети було отримано від 500 респондентів області. Серед опитаних переважна 
частка – бухгалтери (61%), економістів, менеджерів – 18%, керівників – 17%,  
інших – 4%. Більшість тих, що відповіли на питання анкети – жіночої статі,  
у віці 46–54 років, мають вищу освіту. Найбільша кількість респондентів, які брали участь 
в анкетуванні, працюють на підприємствах з чисельністю до 9 осіб. 

Як показали підсумки опитування щодо джерела інформації про участь у державних 
статистичних спостереженнях, респонденти отримують дані особисто від працівників 

органів державної статистики (50%), з веб-сайтів (26%), за телефоном (19%) та з інших  
джерел (5%). 

Аналізуючи результати опитування, з’ясовано, що респондентам зручніше всього 
подавати статистичну та фінансову звітність особисто працівнику державної  
статистики (61%), в електронному вигляді (36%) та поштою (3%). 

Більше всього питань у респондентів виникає при складанні наступних 
статистичних форм: 1-підприємництво (коротка) (річна) “Структурне обстеження 
підприємства” (36%), 50-сг (річна) “Звіт про основні економічні показники роботи 
сільськогосподарських підприємств” (28%), 1-відходи (річна) “Утворення та поводження з 
відходами” (21%) та 6-сільрада (річна) “Звіт про об’єкти погосподарського  
обліку” (15%). Потреби у проведенні органами державної статистики семінарів, нарад та 
консультацій щодо складання статистичної звітності мають 70% опитаних респондентів.  

Нижче наведено розподіл відповідей респондентів області на питання анкети, у т.ч. 
щодо тематики проведення семінарів та нарад (у відсотках):  

 
1.  Розподіл опитаних за видом їх занять 

 

1.1  Керівник підприємства 
17 

1.2  Бухгалтер 
61 

1.3  Економіст, менеджер 
18 

1.4  Інше 
4 

 
 

2.  Ранжирування підприємств за кількістю працівників   

2.1. До 9 осіб 33 

2.2. Від 10 до 49 осіб 32 

2.3. Від 50 до 249 осіб 23 

2.4. 250 осіб і більше 12 

  

3.  З якого джерела респонденти отримують інформацію про 

участь у державних статистичних спостереженнях? 
 

3.1  З веб-сайтів Державної служби статистики України  

та Головного управління статистики у 

Дніпропетровській області 35 

3.2  Особисто від працівників органів державної служби 

статистики 76 

3.3  Телефоном 
27 

  



4.  Яким чином респондентам зручніше подавати 

статистичну та фінансову звітність?  

4.1  Поштою 
3 

4.2  В електронному вигляді 
36 

4.3  Працівнику органу державної статистики 61 

 
 

5.  При складанні яких статистичних форм виникає більше 

всього питань, труднощів?  

5.1  1-підприємництво (коротка) (річна) “Структурне 

обстеження підприємства” 39 

5.2  50-сг (річна) “Звіт про основні економічні 

показники роботи сільськогосподарських підприємств” 31 

5.3  1-відходи (річна) “Утворення та поводження з 

відходами” 25 

5.4  6-сільрада (річна) “Звіт про об’єкти 

погосподарського обліку” 18 

 
 

6.  Чи існує потреба у проведенні органами державної 

статистики семінарів, нарад, консультацій щодо складання 

статистичної звітності?  

6.1  Так 61 

6.2  Ні 39 

 
 

7.  Розподіл опитаних за статтю  

7.1  Чоловіча 22 

7.2  Жіноча 78 

 
 

8.  Розподіл опитаних за віком  

8.1. Від 20 до 35 років 17 

8.2. Від 36 до 45 років 30 

8.3. Від 46 до 54 років 32 

8.4. 55 років і старше 21 

 
 

9.  Розподіл опитаних за освітнім рівнем  

9.1  Базова середня   4 

9.2  Профільна спеціальна 17 

9.3  Вища 79 

9.4  Вища з вченим ступенем 0 

9.5  Інше (вкажіть, будь ласка) 0 

 


