
Повідомлення для користувачів статистичної інформації  

про результати їх анкетного опитування  

щодо визначення потреб у статистичній інформації 

 

 

1. Стислий опис результатів проведення анкетного опитування 

Анкетне опитування, проводилось упродовж травня–листопада 2017 року. 

Мета опитування – визначення потреб користувачів у статистичній інформації.  

У ході проведення анкетного опитування було одержано 23 заповнені анкети. 

Анкета вміщувала запитання щодо використання користувачами у своїй 

діяльності статистичної інформації; задоволення потреб користувачів, зокрема, 

форматами поширення та термінами оприлюднення статистичної інформації; оцінки 

довіри користувачів до статистичних показників. 

Відомості щодо складу користувачів, які взяли участь в опитуванні: 

за статтю: чоловіки – 52%, жінки – 48%; 

за віком: від 18 до 29 років – 43%, від 30 до 54 років – 48%, 55 років і  

старше – 9%; 

за освітою: науковий ступінь – 67%, повна вища – 33%; 

за сферою діяльності: наукова та викладацька діяльність – 52%; громадська 

діяльність, професійна (у сфері права, обліку, аудиту, реклами), навчання та освіта – 

по 13%; державне управління – 9%. 

Основні висновки за результатами анкетного опитування: 

52% користувачів вважають статистичну інформацію, яку використовують у своїй 

діяльності, важливою складовою; 26% – додатковою; 13% – основною; 9% – складно 

відповісти. 

91% користувачів1 отримують необхідну статистичну інформацію в мережі 

Інтернет; 39% – у засобах масової інформації; 13% – через інформацію на запит. 

52% користувачів найбільш зручним для них форматом поширення статистичної 

інформації1 вважають веб-сайт; по 39% – електронні версії та друковані видання. При 

цьому, 52% користувачів використовують веб-сайт Головного управління статистики 

періодично; 35% – майже не використовують; 13% – постійно використовують. 

65% користувачів використовують статистичну інформацію періодично; 26% – 

постійно; 9% – складно відповісти.  

61% користувачів звертались до органів державної статистики із запитами на 

отримання статистичної інформації упродовж останніх 12 місяців; 39% – не звертались. 

65% користувачів найбільше цікавить інформація1 про ринок праці та освіту; по 

39% – населення та міграція; доходи та умови життя; соціальний захист; наука, 

технології та інновації; по 26% – правосуддя та злочинність; туризм; по 13% – охорона 

здоров’я; культура; капітальні інвестиції; будівництво; навколишнє середовище; 

інформаційне суспільство (пошта та зв’язок), комплексна статистика.  

Ступінь задоволення потреб користувачів в офіційній статистичній інформації: 

52% опитаних переважно задоволені; 40% – частково задоволені; по 4% – повністю 

задоволені та незадоволені. 

Розподіл оцінки рівня довіри користувачів до статистичних даних:  

52% учасників анкетування переважно довіряють офіційним статистичним показникам; 

26% – довіряють повністю; 13% – довіряють частково; 9% – не довіряють взагалі. 

Терміни поширення статистичної інформації: 91% користувачів вважають, що 

задовольняють частково; 9% – важко відповісти. 

47% користувачів складно було відповісти про достатність інформації, наведеної 

на веб-сайтах ГУС та Держстату чи у збірниках; 40% – вважають, що статистична 

інформація, в якій вони мають потребу, не наведена у вищезазначених джерелах;  

13% – вказали, що статистична інформація наведена у достатньому їм обсязі. 

___________ 
1 Користувачі мали можливість обрати декілька варіантів відповіді.  



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 Головним управлінням статистики 

Відсутні. 

 

 

Щиро дякуємо всім користувачам, які взяли участь в опитуванні! 

 

 

 


