
Повідомлення для користувачів статистичної інформації за результатами 
проведення анкетного опитування щодо статистичних даних, наведених у 

щорічнику "Закарпаття 2015" 
 

            Стислий опис результатів проведення анкетного опитування 
 

Анкетне опитування, проведене Головним управлінням статистики у Закарпатській 
області у жовтні 2016р., здійснювалося з метою вивчення ступеня відповідності потребам 
та очікуванням користувачів тієї інформації, яка міститься у статистичному щорічнику 
"Закарпаття 2015", вдосконалення рівня статистичного продукту, підвищення його якості. 

Анкета вміщувала запитання щодо використання користувачами у своїй професійній 
діяльності статистичної інформації, формату її поширення, мети використання, 
задоволення потреб користувачів переліком показників, наведених у щорічнику, а саме, 
інформаційним наповненням статистичного щорічника; а також оцінки якості зазначеної 
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 – 70,0% та чоловіки – 30,0%); 
за віком (від 18 до 35 років – 20,0%; від 36-60 років – 80,0%); 
за освітою (повна вища – 80,0%; науковий ступінь – 20,0%); 
за сферою діяльності (державна влада – 20,0%; органи місцевого самоврядування 

– 20,0%; наукова та викладацька діяльність – 60,0%. 
У ході проведення анкетного опитування було отримано та опрацьовано 20 

заповнених користувачами анкет. 
Основні висновки за результатами анкетного опитування: 
 

60,0% опитаних користувачів використовує статистичну інформацію у своїй 
діяльності періодично; 40% – постійно ;  

50% опитаних користувачів вказали, що необхідну їм інформацію зручніше 
отримувати з веб-сайту Головного управління статистики; 40% – на паперових носіях 
(збірники, бюлетені тощо); 30% – надають перевагу відповідям на запити; 

60% опитаних користувачів найчастіше використовують статистичну інформацію з 
метою вивчення та аналізу соціально-економічного становища області; 30% – для 
здійснення наукових досліджень; 20% – для розроблення концепцій, стратегій, програм, 
прогнозів, інших документів; 20% – для прогнозування змін соціально-економічного 
розвитку області;  

50% опитаних користувачів найчастіше цікавить інформація, наведена у розділі 
"Населення та міграція"; 40% – у розділі "Зовнішньоекономічна діяльність"; 30% – 
"Культура, відпочинок, спорт і туризм", 30% – "Сільське господарство, мисливство, лісове 
господарство. Рибне господарство", 30% – "Діяльність підприємств"; 20% – 
"Промисловість"; 20% – "Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України"; 

65% опитаних користувачів отримали більшість інформації із того, що було 
потрібно; 20% – все, що було потрібно; 15% – близько половини з того, що потрібно; 

85% користувачів надали добру та відмінну оцінку системі показників, наведених у 
статистичному щорічнику "Закарпаття 2015". 

Найбільш важливими критеріями якості статистичної інформації користувачі 
визначили "Точність/Надійність", на другому місці – "Відповідність/Релевантність", 
"Доступність та Зрозумілість/Ясність", на третьому – "Своєчасність та Пунктуальність",  на 
четвертому – "Послідовність/Узгодженість та Зіставність/Порівнянність". 

 
Таким чином, результати анкетного опитування свідчать, що видання "Статистичний 

щорічник "Закарпаття 2015" у цілому задовольняє потреби користувачів. Пропозиції і 
зауваження, які потребують додаткового опрацювання, відсутні. 

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


