
Повідомлення для користувачів статистичної інформації за 
результатами анкетного опитування щодо статистичних даних 
наведених у збірнику “Промислове виробництво області”  

 
1. Стислий опис результатів проведення анкетного опитування 
 

Головним управлінням статистики у Закарпатській області протягом 
листопада 2015 року проведено анкетне опитування користувачів 
інформації зі статистики промисловості. 

Мета анкетування – вивчення потреб користувачів та покращення 
інформаційного наповнення статистичних видань. 

Відомості щодо складу користувачів, які виявили бажання взяти 
участь у анкетному опитуванні, за відповідними ознаками наведені нижче: 

за статтю (жінки – 80% та чоловіки – 20%); 
за віком (від 18 до 40 років – 60%, від 40 до 60 років – 40%); 
за освітою (базова вища – 15%, повна вища – 80%, науковий  

ступінь – 5%); 
за сферою діяльністю (державна влада – 50%, органи місцевого 

самоврядування – 15%, засоби масової інформації – 5%, наукова та 
викладацька діяльність – 30%). 

Анкета вміщувала запитання користувачам щодо рівня важливості 
статистичної інформації, джерел інформації, повноти наведення та потреб в 
придбанні, змістовного наповнення збірника “Промислове виробництво 
області”. 

Основні висновки за результатами анкетного опитування: 
• 40% опитаних користувачів вважають статистичну інформацію 

за підсумками обстеження важливою інформацією, 25% – основною, 20% 
додатковим джерелом інформації та 15% складно було відповісти; 

• 40% опитаних вказали, що інформацію зручніше отримувати в 
електронному вигляді, 25% надали перевагу публікаціям в газетах, 
журналах, 25% бажають користуватися статистичними виданнями та 10% 
надають перевагу відповідям на запити; 

• 60% користувачів частково використовують інформацію зі 
статистики промисловості, 25% – використовують постійно та 15% – 
рідко; 

• 60% цілком задовольняє повнота інформації, 40% опитаних 
частково задовольняє інформація, наведена у статистичних виданнях, 
публікаціях; 

• 65% користувачів мають потребу у придбанні статистичних 
видань періодично, 10% – не мають потреби та 25% – частково; 

• 90% користувачів влаштовує вартість статистичних видань,  
10% – відповіли негативно. 

 
 
 
 

 



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

 
У збірнику “Промислове виробництво області” буде надано 

деталізовані методологічні роз’яснення. 
 

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 

анкетному опитуванні 


