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

 
1. Стислий опис результатів проведення анкетного опитування 

 
Анкетне опитування, що здійснювалось з метою вивчення ступеня відповідності 

потребам та очікуванням користувачів статистичних даних щодо показників зі статистики 
нерухомості, що містяться у бюлетені “Житловий фонд Закарпатської області” та 
статистичній інформації “Житловий фонд”, розміщених на офіційному веб-сайті ГУС,  було 
проведено Головним управлінням статистики у Закарпатській області з 10 по 27 серпня 
2015 року. 

Відомості щодо складу користувачів статистичної інформації, які виявили бажання 
взяти участь у проведенні анкетного опитування за відповідними ознаками наведенні нижче 
(у відсотках): 

за статтю (жінки – 80%, чоловіки – 20%); 
за віком (18-40 років – 30%; 40-60 років – 70%); 
за освітою (повна вища – 90%  науковий ступінь – 10%). 
У ході проведення анкетного опитування було одержано 10 заповнених 

користувачами анкет. 
Анкета вміщувала запитання щодо статистичних видань у галузі нерухомості, оцінки 

способів їх поширення серед споживачів, інформаційного наповнення та якості. 
Основні висновки за результатами анкетного опитування. 
Частина 1. Загальні запитання: 

 50% опитаних користувачів зазначили, що статистична інформація зі статистики 
нерухомості є основною або важливою складовою їхньої діяльності, 40% – додатковою 
інформацією; 

найбільше користувачів (44%) визначили електронні засоби розміщення, як 
найбільш зручний формат поширення статистичної інформації зі статистики нерухомості, 
по 25% – паперові носії (друковані видання Головного управління статистики у 
Закарпатській області) та відповіді на запити; 

переважна більшість (70%) користувачів використовують веб-сайт Головного 
управління статистики у Закарпатській області для отримання статистичної інформації зі 
статистики нерухомості періодично, 20% – постійно і 10% – майже не використовують; 

по 29% користувачів використовують інформацію зі статистики нерухомості для 
моніторингу виконання регіональних програм розвитку та аналізу та прогнозування 
соціально-економічного розвитку регіону, по 18% користувачів – для розробки концепцій, 
програм розвитку регіону, інших документів та аналізу та оцінка інвестиційної діяльності 
підприємств у регіоні, 6% – для наукових досліджень у економічній сфері; 

60% користувачів використовують інформацію зі статистики нерухомості також від 
інших установ, окрім Головного управління статистики у Закарпатській області, із них 
половина через те, що інформація ГУС не має достатнього рівня деталізації та інша 
половина через те, що терміни та періодичність оброблення й поширення даних не 
відповідають їхнім потребам; 

усі опитані користувачі використовують у своїй діяльності бюлетень “Житловий 
фонд Закарпатської області”, статистичну інформацію “Житловий фонд”, розміщені на 
офіційному веб-сайті Головного управління статистики у Закарпатській області, 90% з них 
оцінюють їх інформаційне наповнення як добре; 

по 70% користувачів використовують у своїй роботі показники кількості будинків, 
квартир, загальної площі, по 50% – показник обладнання загальної площі газом та кількості 
сімей та одинаків, які перебували на квартирному обліку; 

Частина 2. Оцінка якості статистичної інформації: 
згідно критеріїв якості статистичної інформації, наведених у додатку, 

відповідність/релевантність статистичної інформації зі статистики нерухомості визнали 



“доброю” 90%  користувачів, “відмінною” – 10%; 
точність/надійність визнали “доброю” 90%  користувачів, “відмінною” – 10%; 
своєчасність та пунктуальність визнали “доброю” 80%, “відмінною” – 10% та 
“задовільною” – 10%; 
доступність та зрозумілість/ясність визнали “доброю” 70%, “відмінною” – 20% та 
“задовільною” – 10%; 
послідовність/узгодженість та зіставність/порівнянність визнали “доброю” 50%, 
“відмінною” – 40% та “задовільною” – 10% користувачів; 
 “добре” оцінили контактну інформацію, наведену на офіційному веб-сайті та в 
публікаціях Головного управління статистики у Закарпатській області, 80% користувачів, 
20% – оцінили “відмінно”; 
 дії співробітників Головного управління статистики у Закарпатській області щодо 
надання відповіді на поставлене ними запитання (надісланий лист) оцінили “добре” 80% 
користувачів, 20% – “відмінно”; 
 на думку переважної більшості користувачів (90%) інформаційне забезпечення 
Головного управління статистики у Закарпатській області щодо статистики нерухомості 
(якість статистичної інформації та діяльність щодо підтримки користувачів) заслуговує 
загальної оцінки “добре”, 10% користувачів – загальної оцінки “відмінно”; 

Проведене анкетне опитування свідчить про інтерес користувачів до інформації з 
питань статистики нерухомості. Обсяг, повнота та якість інформації у цій галузі повністю 
або частково задовольняють потреби користувачів. 

 
 
 

Щиро дякуємо всім користувачам, що взяли участь в анкетному 
опитуванні. 


