
Повідомлення  

для користувачів статистичної інформації  

за результатами проведення анкетного опитування  

щодо висвітлення  показників зі структурної статистики  

 

1.Стислий опис результатів проведення анкетного опитування 

Анкетне опитування проводилось з 07 до 30  липня  2021 року. 

Тема опитування: висвітлення  показників зі структурної статистики. 

 Мета опитування: Вивчення рівня задоволення інформаційних потреб користувачів 

статистичної інформації в частині показників зі структурної статистики щодо стану та 

розвитку великого, середнього, малого та мікропідприємництва. 

 Основні публікації: статистична інформація щодо діяльності суб’єктів  малого та 

середнього  підприємництва, відображена на сайті Головного управління статистики у 

Вінницькій області у рубриці "Статистична інформація"/"Публікації"/"Економічна 

статистика"/"Економічна діяльність"/"Діяльність підприємств"). 

 Анкета вміщувала запитання про використання користувачами у своїй професійній 

діяльності статистичної інформації щодо структурних показників з питань стану розвитку 

великих, середніх, малих та мікропідприємств, задоволення потреб користувачів 

переліком показників та деталізацією статистичних даних, а також оцінки якості 

зазначеної статистичної інформації. 

У ході проведення анкетного опитування було отримано та опрацьовано  9 анкет 

користувачів статистичної інформації. 

  

1.1. Відомості щодо складу користувачів, які взяли участь у опитуванні: 

 

за статтю:  

жінки ‒ 89%,  чоловіки ‒ 11%; 

 

за віком:  

від 18 до 35 років ‒ 22%,  

від 36 до 60 років ‒ 78%;  

 

за освітою: 

вища ‒ 89%, 

вища з вченим ступенем ‒ 11%; 

 

за сферою діяльності:  

державна влада/місцеве самоврядування – 56%,  

бізнес (виробнича діяльність і нефінансові послуги) та фінансова діяльність  

         (у т.ч. банківська), страхування ‒ 22%, 

наукова діяльність, освіта – 22%. 

 

 

 



1.2.  Основні висновки за результатами анкетного опитування 

 

67% опитаних зазначили, що статистична інформація з тематики опитування є 

важливою складовою, 22% –  додатковою інформацією, 11% – основною; 

Усі користувачі вказали, що отримують необхідну інформацію електронними 

засобами (Інтернет, вебсайт Держстату/ Головного управління статистики, розсилка 

електронною поштою), разом з тим, 56% опитаних отримують її у відповідях на запити, 

22% – через засоби масової інформації, 11% – з інших джерел;  

56% опитаних постійно користуються вебсайтом Головного управління статистики,  

44% – періодично; 

  

56% опитаних  використовують  інформацію  з метою моніторингу виконання 

загальнодержавних програм розвитку, 44%  – з метою аналізу і прогнозування соціально-

економічного розвитку регіону, 22% –  використовують для наукових досліджень, 11% – з 

метою розробки концепцій, програм, законодавчих і нормативно-правових актів, інших 

документів,  а також  здійснення міжнародних порівнянь, 33% – в інших цілях, зокрема, 

для інформації, в цілях самоосвіти; 

 

78% опитаних використовують у своїй діяльності інформацію щодо стану та 

розвитку великого, середнього, малого та мікропідприємництва, отриману від інших 

установ України, крім Держстату, 22% опитаних користуються з даної тематики  

інформацією Держстату   та Головного управління статистики; 

 

серед причин, які   змушують користувачів  звертатись до інших джерел інформації, 

крім Держстату,  67% користувачів вказали на те, що інформація не має достатнього рівня 

деталізації, 44% –  що інформація Держстату є недоступною або відсутньою, 33% – 

зазначили, що терміни та періодичність оброблення й поширення даних не відповідають 

їхнім потребам; 

 

усі 100% опитаних респондентів використовують у своїй діяльності статистичну 

інформацію, розміщену на  вебсайті  Головного управління статистики у Вінницькій 

області; 

 

усі 100% користувачів використовують у свої діяльності інформацію щодо стану та 

розвитку великого, середнього, малого та мікропідприємництва за видами економічної 

діяльності, 89% користувачів – за видами економічної діяльності в промисловості, 56% – 

по містах та районах; 

 

усі 100% користувачів дали позитивну оцінку за всіма критеріями якості даних щодо 

показників з тематики опитування. При цьому найбільш важливим критерієм якості 

статистичної інформації користувачі визначили  "Доступність та Зрозумілість/Ясність", 

"Відповідність/Релевантність" – на другому місці, на третьому – "Точність/Надійність"  та 

"Послідовність/Узгодженість та Зіставність/Порівнянність", останнім в пріоритетності 

коритувачі вказали на "Своєчасність  та Пунктуальність"; 

 

89% опитаних дали оцінку "Відмінно" та 11% опитаних – оцінку "Добре" 

інформаційній підтримці користувачів в частині показників зі структурної статистики 

щодо стану та розвитку великого, середнього, малого та мікропідприємництва  

співробітниками Головного управління статистики у Вінницькій області; 



56% опитаних дали оцінку "Відмінно",  44% опитаних – оцінку "Добре" 

інформаційному забезпеченню користувачів з тематики опитування; 

 

44% опитаних вказали на поліпшення якості інформаційного забезпечення 

показників зі структурної статистики порівняно з минулим роком, 56% вважають, що вона 

залишилась без змін; 

 

2. Заходи, які передбачається здійснювати на підставі отриманих результатів 

анкетного опитування для поліпшення якості статистичної інформації 

2.1. Результати цього анкетного опитування будуть використані при підготовці 

статистичних продуктів з питань діяльності суб’єктів  малого та середнього  

підприємництва у наступному році. 

 

3. Пропозиції та зауваження користувачів статистичної інформації, які не 

можуть бути враховані, з обґрунтуванням їх відхилення 

3.1. Пропозиція. Надавати показники   в розрізі  територіальних  громад та міст 

обласних центрів,  за видами економічної діяльності, в розрізі організаційно-правових 

форм господарювання. 

Коментар. Статистична інформація з питань  діяльності суб’єктів малого та 

середнього підприємництва  органами державної статистики оприлюднюється, відповідно 

до Плану державних статистичних спостережень (надалі – План). Наразі, Планом не 

передбачено формування  показників структурної статистики  в розрізі  територіальних  

громад та міст обласних центрів. Водночас,  Головним управлінням статистики у 

Вінницькій області надано пропозиції Держстату щодо  необхідності доопрацювання  

програмного забезпечення в частині формування вихідних таблиць по територіальних 

громадах та містах обласних центрів. 

 Щодо  поширення інформації  за видами економічної діяльності в розрізі  

територіальних  громад та міст обласних центрів, повідомляємо, що інформація зі 

структурної статистики деталізується  за видами економічної діяльності тільки на 

державному та регіональному рівнях.  

 Щодо публікації інформації зі структурної статистики з   питань діяльності  суб’єктів 

малого та середнього підприємництва в розрізі організаційно-правових форм 

господарювання,  повідомляємо, що  Планом державних статистичних спостережень не 

передбачено формування та оприлюднення відповідної інформації  в розрізі 

організаційно-правових форм господарювання. 

3.2. Пропозиція. Надавати інформацію щодо  витрат за елементами витрат. 

Коментар. Планом державних статистичних спостережень  не передбачено 

поширення   показників структурної статистики  щодо витрат за елементами витрат. 

  3.3. Пропозиція. Надавати інформацію щодо  оподаткування СПД. 

  Коментар. Формуляром  державного статистичного спостереження "Структурне 

обстеження підприємства" за формами №1-підприємництво(річна), 2-підприємництво  

(річна)   передбачено показники лише  окремих податків, тому  є не доцільним  

оприлюднення показників  щодо оподаткування СПД, формування та оприлюднення 

показників не передбачено  Планом державних статистичних спостережень.   



4. Пропозиції та зауваження користувачів, які потребують додаткового 

опрацювання Держстатом. 

4.1.Пропозиція. Надавати показники  щодо капітальних інвестицій  суб’єктів 

малого та середнього підприємництва. 

Коментар. Пропозицію можна буде задовольнити  після внесення змін  до звітно--

статистичної документації до державного статистичного спостереження "Структурне 

обстеження підприємства" та внесення змін до Плану державних статистичних 

спостережень. 

Щиро дякуємо всім користувачам за участь у опитуванні! 


