
Повідомлення для користувачів статистичної інформації 
за результатами проведення анкетного опитування 

щодо рівня задоволення потреб користувачів – відвідувачів вебсайту 
Головного управління статистики у Запорізькій області 

 
1. Стислий опис результатів проведення анкетного опитування 
Анкетне опитування проводилось з 22 січня по 30 серпня 2019 року. 
Тема опитування: «Щодо рівня задоволення потреб користувачів – відвідувачів вебсайту Головного 

управління статистики у Запорізькій області». 
Мета опитування: вивчення думки користувачів – відвідувачів вебсайту щодо зовнішнього вигляду, зручності 

користування та інформаційного наповнення вебсайту для подальшого удосконалення. 
Анкета для опитування користувачів вміщувала запитання про частоту та мету відвідувань вебсайту, 

зацікавленість тематиками статистики, задоволення потреб користувачів щодо інформаційного наповнення 
вебсайту, довіру даним офіційної статистики та оцінку вебсайту Головного управління статистики у Запорізькій 

області. 

Було одержано 14 заповнених анкет.  
Основні висновки за результатами опитування: 
43% опитаних зазначили, що відвідують вебсайт час від часу, 29% – вперше, 14% – регулярно, 14% – рідко; 
50% користувачів знайшли на вебсайті всю необхідну інформацію, 29% – більшість з того, що потрібно;       

21% – лише окрему необхідну інформацію; 

57% опитаних найчастіше відвідують розділ «Статистична інформація», 36% – «Новини»; по 21%      
відповідно – «Статистичні спостереження» та «Статистика регіонів»;  

43% опитаних найбільше цікавить розділ комплексна статистика; 36% – сільське господарство; по 29% 
відповідно – зайнятість та безробіття, оплата праці, зовнішньоекономічна діяльність;  

64% учасників опитування довіряють даним офіційної статистики; 29% – частково; 7 % – повністю; 
71% користувачів надали оцінку «відмінно» зовнішньому вигляду вебсайту; по 57% – оцінку «добре» зручності 

та інформаційному наповненню вебсайту; 7% – не задоволені доступом до анкетування. 

 
2. Пропозиції та зауваження користувачів – відвідувачів вебсайту 

Зауваження. Не представлена на вебсайті статистична інформація щодо витрат палива за видами продукції. 
Коментар. Відображення витрат палива за окремими видами продукції передбачалось формою державного 

статистичного спостереження № 11-мтп (річна) «Звіт про результати використання палива, теплоенергії та 

електроенергії», яка була скасована наказом Державної служби статистики України № 202 від 24.10.2016. Замість 
неї затверджено нову форму № 11-мтп (річна) «Звіт про постачання та використання енергії» (наказ Державної 

служби статистики № 162 від 31.08.2016»), якою не передбачено зазначений показник.  
Пропозиції. Зробити більш зручний доступ до анкетування. 
Коментар. Пропозиція буде розглянута та врахована при подальшому удосконаленні вебсайту. 

 
Щиро дякуємо всім користувачам за участь в анкетному опитуванні. 


