
Повідомлення для користувачів статистичної інформації  

про результати їх анкетного опитування 

 "Висвітлення показників з питань діяльності підприємств" 

 

1. Стислий опис результатів проведення анкетного опитування  
Анкетне опитування проводилось із 04 по 25 вересня 2020 року. 

Тема опитування: статистична інформація щодо висвітлення  показників з 

питань діяльності підприємств (статистики фінансів підприємств). 

 Мета опитування: вивчення рівня задоволення інформаційних потреб 

користувачів статистичної інформації з питань статистики фінансів 

підприємств. 

Основні публікації: Статистичні бюлетені "Фінансові показники діяльності 

підприємств сільського господарства Вінницької області у 2019 році", 

"Фінансові показники діяльності підприємств  Вінницької області", "Діяльність 

підприємств м.Вінниці", статистична інформація  з питань статистики фінансів 

підприємств, відображена на сайті Головного управління статистики у 

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

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

інша статистична інформація, згідно запитів користувачів. 

Анкета вміщувала запитання про використання користувачами у своїй 

діяльності статистичної інформації щодо статистики діяльності підприємств 

(фінансів підприємств), задоволення потреб користувачів у цій інформації, а 

також оцінки якості статистичних даних стосовно діяльності підприємств.  

Було одержано 3 заповнених анкети. 

 

1.1. Відомості щодо користувачів, які взяли участь в опитуванні: 

за статтю: жінки – 67% та чоловіки – 33%; 

за віком:  

від 18 до 35 років – 33%;  

від 36-60 років – 67%;  

за освітою:  

вища – 100%;  

за сферою діяльності:  

державна влада / місцеве самоврядування – 100%. 

 

1.2. Основні висновки за результатами опитування: 

100% опитаних зазначили, що статистична інформація з тематики 

опитування є важливою складовою їхньої діяльності або додатковою 

інформацією; 

100% користувачів отримують необхідну інформацію з тематики 

опитування електронними засобами (електронна пошта, Інтернет), крім того, 

67% – отримують відповіді на запити. 

33% опитаних використовують вебсайти Держстату/ТОД для отримання 

інформації постійно, 67% – періодично;  
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100% опитаних використовують статистичну інформацію з тематики 

опитування для аналізу і прогнозування соціально-економічного розвитку 

країни/регіону, 100% ‒ для моніторингу виконання загальнодержавних і 

регіональних програм розвитку; 

67% опитаних користуються лише даними Держстату/ТОД, з інших 

джерел інформацію з тематики опитування не отримують; 

100% опитаних, які у своїй діяльності використовували інформацію з 

рубрики "Діяльність підприємств", поставили оцінку "добре" та "відмінно" 

переліку показників, уміщених у ньому;  

від 67% до 100% користувачів дали оцінку "відмінно" та "добре" за всіма 

критеріями якості даних щодо показників з тематики опитування. При цьому 

найбільш важливим критерієм якості статистичної інформації користувачі 

визначили "Точність/Надійність", на другому місці ‒ "Відповідність/ 

Релевантність", на третьому ‒ "Своєчасність та Пунктуальність", на четвертому ‒ 

"Послідовність/Узгодженість та Зіставність/Порівнянність", на п'ятому – 

"Доступність та Зрозумілість/Ясність"; 

100% опитаних на "відмінно" та "добре" оцінили інформаційне 

забезпечення органів державної статистики з тематики опитування; 

33% користувачів висловились про поліпшення якості інформаційної 

підтримки щодо показників з тематики опитування порівняно з минулим роком,    

67% ‒ вважають, що вона не змінилася.  

 

2. Заходи, які передбачається здійснити за результатами опитування 

для поліпшення якості статистичної інформації 

2.1. Пропозиція. Надавати інформацію щодо фінансових результатів 

діяльності  підприємств по містах та районах області за  КВЕД. 

Коментар. Пропозицію буде враховано при підготовці  статистичних 

продуктів  у 2021 році. 

 

3. Пропозиції та зауваження користувачів, які не можуть бути 

враховані, з обґрунтуванням їх відхилення 

3.1. Пропозиція. Оприлюднювати інформацію в розрізі об’єднаних 

територіальних громад (ОТГ). 

Коментар. Методологія зазначеного спостереження не передбачає 

деталізацію показників діяльності підприємств за вказаним угрупуванням. 

 

3.2. Пропозиція. Отримувати інформацію по підприємствах. 

Коментар. Інформація по окремих підприємствах (первинні дані), 

отримана органами державної статистики від респондентів під час проведення 

статистичного спостереження, є конфіденційною інформацією, яка 

охороняється Законом і використовується виключно для статистичних цілей у 

зведеному знеособленому вигляді.  

Згідно з частиною другою статті 21 Закону України "Про державну 

статистику" поширення статистичної інформації, на підставі якої можна 
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визначити конфіденційну статистичну інформацію щодо конкретного 

респондента, забороняється. 

Забезпечення статистичної конфіденційності є одним із ключових 

принципів діяльності органів державної статистики України, який гарантується 

національним законодавством, відповідає Кодексу діяльності європейської 

статистики та Фундаментальним принципам офіційної статистики ООН. 

 

3.3. Пропозиція. Оприлюднення інформації здійснюється із запізненням. 

Коментар. Оприлюднення інформації зі статистики діяльності підприємств 

здійснюється у терміни, передбачені планом державних статистичних 

спостережень, причому річні дані оприлюднюються у  два етапи –  попередні 

дані у червні місяці, остаточні дані – у жовтні місяці. 

 

 

 

Щиро дякуємо всім користувачам, які взяли участь в опитуванні! 

 

 


