
 
 
 

Повідомлення для користувачів статистичної інформації  

за результатами  проведення опитування щодо обсягу та якісної підготовки і надання 

статистичної інформації зі статистики праці 

 
 

1. Стислий опис результатів проведення анкетного опитування. 

Головним управлінням статистики у Закарпатській області у травні – липні  2017 року проведено 

анкетне опитування користувачів статистичної інформації зі статистики праці. 

Мета анкетування – актуалізації тематики, обсягу та якісної підготовки і надання статистичної 

інформації зі статистики праці та рівень задоволеності користувачів цими послугами. Анкета була надана 20 

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 – 70,0% та чоловіки – 30,0%); 

за віком (від 18 до 40 років – 50,0%, від 40 до 60 років – 45,0%, 60 років і старше – 5,0%); 

за освітою (базова вища – 15,0%, повна вища – 75,0%); 
за сферою діяльності (державна влада – 25,0%; наукова діяльність, освіта – 10,0%; бізнес (виробнича 

діяльність та сфера нефінансових послуг) – 30,0%; фінансова діяльність (включаючи банківську) – 20,0%, інші 

сфери діяльності – 5,0%, громадські організації – 10,0%). 

Користувачам було запропоновано відповісти на питання щодо переваг видів інформації зі статистики 

праці, її важливості та термінів поширення статистичної інформації, а також оцінити критерії якості 

статистичної інформації за підсумками обстеження підприємств зі статистики праці. 

Основні висновки за результатами анкетного опитування: 

55,0% опитаних користувачів визнали точність та надійність основним критерієм якості статистичної 

інформації з питань статистики праці; 

50,0%  інформацію зручніше отримувати в електронному вигляді;  

45,0%  опитаних користувачів використовують інформацію зі статистики праці для дослідження, аналізу 

та оцінки діяльності на ринку праці, а 10,0% – для аналізу та прогнозування соціально-економічного розвитку 
країни та регіонів;  

15,0%  вважають інформацію зі статистики праці основою своєї діяльності;  

20,0%  додатковою  інформацією; 

40,0%   використовують у своїй діяльності статистичний бюлетень "Оплата праці працівників області"; 

45,0% дали оцінку «добре» та 20,0% – «відмінно» інформаційній підтримці користувачів статистичної 

інформації зі статистики праці; 

35,0% відмітили значне покращення інформаційного забезпечення користувачів статистичною 

інформацією за підсумками обстеження підприємств зі статистики праці порівняно з попередніми періодами. 

2.  Заходи, які передбачається здійснювати на підставі отриманих результатів анкетного 

опитування для поліпшення якості статистичної інформації. 

Оскільки, вагомий процент опитаних користувачів використовують статистичну інформацію зі 
статистики праці у своїй діяльності, то у статистичному бюлетені "Оплата праці працівників області" планується 

більш детально відображати процеси та основні тенденції, що відбуваються у сфері соціально-трудових 

відносин та в економіці області. 

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. 


