
 
 

Повідомлення для користувачів статистичної інформації  
за результатами  проведення опитування щодо обсягу та якісної підготовки і 

надання статистичної інформації по економічній активності населення 
 
 

1. Стислий опис результатів проведення анкетного опитування. 
Головним управлінням статистики у Закарпатській області у вересні – листопаді 2015 року 

проведено анкетне опитування користувачів статистичної інформації по економічній активності  
населення. 

Мета анкетування - актуалізації тематики, обсягу та якісної підготовки і надання 
статистичної інформації по економічній активності  населення та рівень задоволеності  користувачів 
цими послугами. Анкета була надана 38 користувачам статистичної інформації.  

Відомості щодо складу користувачів статистичної інформації, які виявили бажання взяти 
участь в проведенні анкетного опитування, за відповідними ознаками наведені нижче: 

за статтю (жінки – 58% та чоловіки – 42%); 
за віком (від 18 до 35 років – 37%, від 36-60 років – 63%); 
за освітою (базова вища–11%, повна вища–74%, науковий ступінь–15%); 
за сферою діяльності (державна влада – 13%; наукова діяльність, освіта – 32%;   громадські 

організації– 13%; засоби масової інформації – 3%; бізнес (виробнича діяльність та сфера 
нефінансових послуг) – 29%; фінансова діяльність (включаючи банківську), страхування – 7%, інші 
сфери діяльності – 3%) 

Користувачам було запропоновано відповісти на питання щодо переваг видів інформації по 
економічній активності населення, її важливості та термінів поширення статистичної інформації. 

Основні висновки за результатами анкетного опитування: 
29% вважають інформацію по економічній активності населення важливою складовою у своїй 

діяльності, а 47% - додатковою;   
50% опитаних користувачів використовують дані вибіркового обстеження населення 

(домогосподарств) з питань економічної активності для  вивчення ситуації на ринку праці;  
40%  інформацію зручніше отримувати в електронному вигляді;  
55% опитаних користувачів визнали точність та надійність основним критерієм якості 

статистичної інформації з питань економічної активності населення; 
61% дали позитивну оцінку інформації по основних показниках економічної активності 

населення наведеній на офіційному веб-сайті та в публікаціях Головного управління статистики у 
Закарпатській області; 

55% до 42% дали оцінку «добре» та «відмінно» інформаційній підтримці користувачів 
статистичної інформації працівниками Головного управління статистики у Закарпатській області; 

37% відмітили значне покращення інформаційного забезпечення користувачів статистичною 
інформацією щодо економічної активності населення порівняно з минулим роком/попереднім 
зверненням до ГУС в Закарпатській області. 

2.  Заходи, які передбачається здійснювати на підставі отриманих результатів 
анкетного опитування для поліпшення якості статистичної інформації. 

Відсутні. 
3.   Пропозиції та зауваження користувачів статистичної інформації, які не можуть 

бути враховані, з обґрунтуванням їх відхилення. 
            Відсутні. 

4. Пропозиції та зауваження користувачів статистичної інформації, які потребують 
додаткового опрацювання. 

            Відсутні. 
 
 
 
 

Головне управління статистики у Закарпатській області висловлює 
вдячність усім користувачам, які взяли участь у даному анкетному опитуванні. 


