
Опитування щодо міграції та інтеграції (опитування щодо міграції) 

Про що йдеться в опитуванні «Міграція та інтеграція»? 

Міграція та інтеграція — це спірні теми, щодо яких існує багато різних думок. Мета цього 
опитування полягає у збиранні інформації про погляди людей з усіх верств населення. 

Цю інформацію неможливо знайти в регулярних статистичних даних або в базах даних, які 
ведуться державною адміністрацією. Це означає, що опитування є незамінним джерелом 
звітності. Тому ми просимо про допомогу! Беручи участь в опитуванні, ви робите вагомий 
внесок; адже якщо кожен респондент сумлінно та чесно відповість на всі запитання, ми 
зможемо відтворити реальну ситуацію в Австрії.  

Результати опитування публікуються у статистичному щорічнику «Міграція та інтеграція» та у 
«Звіті про соціальну й нормативну інтеграцію». 

Якою є правова основа проведення опитування? 

Участь в опитуванні не пов’язана з будь-якими юридичними зобов’язаннями щодо надання 
інформації, а, отже, є добровільною. Проте велика кількість учасників має важливе значення 
для якості даних. Опитування проводиться на замовлення та за рахунок Федеральної 
канцелярії, а також є частиною моніторингу інтеграції, що із 2017 року є обов’язковим на 
законодавчому рівні. 

Хто проводить опитування? 

Опитування проводиться Федеральним інститутом статистики Австрії. Статистичне управління 
Австрії надає високоякісні статистичні дані та забезпечує аналіз австрійської економіки й 
суспільства від імені громадськості. Ці цифри є надійною основою для прийняття рішень у 
політиці, управлінні, бізнесі та міжнародних інститутах. Статистичне управління Австрії — це 
компанія, яка представляє інтереси австрійської громадськості та не орієнтована на отримання 
прибутку. Точність, неупередженість, об’єктивність і актуальність — це керівні принципами 
роботи Статистичного управління Австрії. Будучи провідним постачальником інформаційних 
послуг в Австрії, Статистичне управління Австрії збирає найбільші статистичні вибірки, на основі 
яких можна робити точні висновки щодо соціального й економічного життя. При цьому 
використовуються сучасні інструменти контролю якості. 

Як вибирають учасників опитування? 

Опитати всіх людей Австрії неможливо, оскільки для цього потрібно багато часу та грошей. З 
цієї причини відбираються люди, які якнайточніше представляють усе населення, що проживає 
в Австрії, або підгрупи, які мають відношення до опитування. Вибір здійснюється випадково, 
щоб у всіх були рівні шанси пройти опитування. 

Як проходить опитування? 

Опитування щодо міграції — це персональне опитування, яке можна провести онлайн за 
допомогою ноутбука, смартфона чи комп’ютера. Особи, відібрані для опитування, отримають 
лист-повідомлення із посиланням на онлайн-анкету та даними для входу (ім’я користувача та 
пароль). 

Що будуть запитувати? 

В анкеті опитування щодо міграції можуть зустрічатися запитання про ваші особисті погляди на 
тему міграції та інтеграції, наприклад, як ви оцінюєте співіснування між австрійцями та 
мігрантами, або як часто і в яких сферах ви контактуєте з австрійцями чи мігрантами. 



Під час опитування відображаються лише ті питання, які є актуальними для відповідної особи. 
Подальший хід опитування визначають отримані відповіді. 

Що ви отримаєте як подяку за участь в опитуванні? 

Після заповнення анкети ви отримаєте купон на суму 10 євро на покупки. Цим купоном можна 
скористатися в багатьох магазинах і ресторанах. Або можна зробити пожертву: Статистичне 
управління Австрії надсилає 10 євро на підтримку австрійського проєкту з охорони природи 
«Компенсація CО2 шляхом ренатурації верхового болота в районі Насскер». Щоб дізнатися 
більше про проєкт з охорони природи компанії Österreichische Bundesforste AG, див. опис 
проєкту (доступний лише німецькою мовою). 

Як захищаються ваші дані? 

Міграція та інтеграція — дуже особисті питання для багатьох людей. Тому вся інформація 
обробляється з дотриманням правил конфіденційності. 

Детальнішу інформацію про захист даних у цьому опитуванні можна знайти в нашій політиці 
конфіденційності (.pdf). Статистична конфіденційність і захист ваших особистих даних є одним 
із наших найважливіших принципів. Ми зобов’язані дотримуватися цього принципу відповідно 
до Федерального закону про статистику, Загального регламенту захисту даних і Закону про 
захист даних. Тому статистичні дані обробляються без прив’язки до імен (псевдонімізовані). 
Ім’я та адреса необхідні лише для встановлення зв’язку. Ця інформація зберігається окремо від 
відповідей у базі даних і видаляється після завершення опитування. Особиста інформація, 
зокрема імена й адреси, видаляється з даних, які оцінюються. Крім цього, оцінки стосуються не 
окремих осіб, а лише груп. Окремі відповіді більше не розпізнаються в результатах. Звичайно, 
захист даних також означає, що особисту інформацію не дозволяється передавати ні 
державним органам, ні компаніям. 

Чи є опитування обов’язковим за законом? 

Законодавство не зобов’язує брати участь в опитуванні. Тому участь є добровільною. За це ви 
також отримаєте невелику подяку. 

Контактні дані 

Ви можете зв’язатися з нами за телефоном (німецька й англійська): +43 1 71128–8994 

З понеділка по п’ятницю з 09:00 до 15:00 (у робочі дні) 

Адреса електронної пошти: migration@statistik.gv.at 

https://ws21tred.statistik.local/fileadmin/pages/1218/MI23_Datenschutzblatt_DE_Web_BF.pdf
https://ws21tred.statistik.local/fileadmin/pages/1218/MI23_Datenschutzblatt_DE_Web_BF.pdf
http://www.statistik.at/datenschutz
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10006095
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&qid=1528130637430&from=DE
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10001597
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10001597
mailto:migration@statistik.gv.at

