
Повідомлення для користувачів статистичної інформації за 
результатами проведення анкетного опитування з питань 

використання ними "Каталогу статистичних публікацій на 2015 рік" 
 

З метою вивчення думки користувачів статистичної інформації з 
питань використання ними «Каталогу статистичних публікацій на 2015 
рік», а також ступеню його відповідності потребам та очікуванням 
користувачів інформації, що міститься у цьому виданні, Головним 
управлінням статистики у Закарпатській області у березні 2015 року було 
проведено анкетне опитування. 

В електронному вигляді анкета була розміщена на веб-сайті 
Головного управління статистики у Закарпатській області та надіслана 
користувачам статистичної інформації. На адресу Головного управління 
статистики надійшло 30 заповнених анкет.  

Результати наданих користувачами відповідей на запропоновані в 
анкеті запитання розподілились таким чином: із загальної кількості 
опитаних користувачів 93,3% відмітили, що їм доводилося 
використовувати Каталог у роботі, 6,7% – не користувалися ним. З них 
40% користувалися Каталогом від 1 до 5 років, 30% – менше 1 року, 23,3% 
– понад 5 років. Переважну більшість користувачів (76,7%) задовільняла 
структура Каталогу, іншим (23,3%) – було складно відповісти на це 
запитання. Найбільш зручним форматом поширення Каталогу користувачі 
назвали веб-сайт – 53,3% опитаних, 36,7% – надали перевагу друкованому 
виданню.  

Переважну більшість користувачів задовільняла інформація про 
статистичні продукти, які подані у Каталозі, а саме: збірники 100%, 
бюлетені – 89,7% та доповіді – 70%. 

Термін оприлюднення статистичних продуктів представлених у 
Каталозі задовільняв потреби 46,7% опитаних, частково – 40,0%, 13,3%  
користувачів не змогли відповісти на це питання. 

Щодо загальної оцінки Каталогу публікацій на 2015р., то 40,0% 
користувачів оцінили його на «відмінно», 56,7% – на «добре», а 3,3% – 
відповіли, що їм складно надати відповідь на це питання. 

За результатами аналізу відповідей користувачів на особисті 
запитання, встановлено, що аудиторію користувачів представили 60,0% 
жінок та 40,0% чоловіків. Переважна кількість опитаних (66,7%) віком від 
18 до 35 років, 30,0% – віком 36–60 років та 3,3% – до 18 років. Більшість 
опитаних (19 осіб) мають повну вищу освіту, 3 – неповну вищу, 3 – базову 



вищу освіту та 4 – науковий ступінь, 1 – зазначив інше. Найбільше 
користувачів, які взяли участь у анкетному опитуванні, займаються 
науковою та викладацькою діяльністю (33,3%), 20,0% – працюють в 
органах державної влади, 16,7% – вказали свою сферу діяльності бізнес 
(виробнича діяльність та сфера нефінансових послуг), 10,0% – навчання, 
по 6,7% органи місцевого самоврядування та громадські організації, засоби 
масової інформації та інше – 3,3%.  
 

Примітка. Окремі користувачі на одне питання надали декілька 
відповідей. 

 
Коментарі на зауваження та пропозиції користувачів статистичної 

інформації, виявленні в ході анкетного опитування 
 

Користувач висловив бажання вказувати, зокрема, додатково 
виділяти інформацію про нові статистичні продукти вміщення в Каталозі. 
Дане зауваження буде враховано при підготовці Каталогу на 2016 рік. 

Користувач висловив бажання доповнити розділ «Населення» 
додатковими виданнями та інформацією про них. Дане зауваження буде 
враховано при наявності користувачів на цю інформацію. 

 

 

Щиро дякуємо усім користувачам, які взяли участь                                  
в анкетному опитуванні! 

 

 


