
Повідомлення для користувачів статистичної інформації 

про результати їх анкетного опитування 

 

1. Стислий опис результатів проведення анкетного опитування 

Анкетне опитування проводилось (з 30 березня по 27 квітня 2018р.) 

Тема опитування: Рівень задоволення інформаційних потреб 

користувачів системою показників, наведених у статистичному збірнику 

«Соціально-економічний паспорт міста, району». 

Мета опитування: визначення рівня задоволення інформаційних потреб 

статистичними даними, наведеними у статистичному збірнику «Соціально-

економічний паспорт міста, району». 

Анкета вміщувала запитання стосовно використання користувачами у 

своїй діяльності показників наведених у статистичному збірнику "Соціально-

економічий паспорт міста, району". 

Було одержано 16 заповнених анкет.  

 

1.1. Відомості щодо користувачів, які взяли участь в опитуванні: 

за статтю: 

– чоловіки –  13%;  

– жінки – 87%. 

 за віком: 

– 18–35 років – 50%; 

– 36–60 років – 50%; 

за освітою: 

– повна вища – 100%; 

за сферою діяльності:  

– державна влада/місцеве самоврядування – 100%. 

 

1.2.  Основні висновки за результатами опитування: 

 75% опитаних зазначили, що статистична інформація є важливою 

складовою їхньої діяльності, 19% – основою, 6% було складно відповісти. 

 88% користувачів використовують статистичну інформацію для 

вивчення соціально-економічного становища міста, району; 63% – для 

прогнозування змін економічного розвитку міста, району, 25% – при розробці 

та моніторингу виконання регіональних програм, концепцій. (Поставлене 

запитання передбачало відповідь за кількома варіантами одночасно і тому 

сума числових значень у відсотках за всіма варіантами перевищує 100%). 

 Значна частина опитаних використовують статистичну інформацію 

наведену у збірнику постійно або періодично. 

 88% користувачів надали перевагу електронній версії збірника, 12% 

зацікавило друковане видання. 

69% опитаних знайшли у збірнику більшість із того, що було потрібно 

19% – все що було потрібно, 12% – лише окрему необхідну інформацію. 

Найбільш запитуваною серед користувачів є інформація з таких розділів 

статистики, як населення, інвестиції, промисловість,  зовнішня торгівля, ринок 

праці та торгівля. 
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У цілому, рівень попиту користувачів у статистичній інформації за 

розділами статистики наведено нижче: 

– населення, інвестиції та промисловість – по 81%; 

– зовнішня торгівля – 75%; 

– ринок праці та торгівля – по 69%; 

– житло і комунальна інфраструктура та діяльність підприємств – по 63%; 

– послуги – 56%; 

– інноваційна діяльність – 50%; 

– ЄДРПОУ та транспорт – по 44%; 

– будівельна діяльність, соціальний захист – по 38%; 

– сільське господарство – 31%% 

– територія та навколишнє середовище, енергетика – по 19%; 

– правопорушення, освіта  – по 12%. 

Поставлене запитання передбачало відповідь за кількома варіантами 

одночасно і тому сума числових значень у відсотках за всіма варіантами 

перевищує 100%. 

Дві третини користувачів, які взяли участь у опитування, оцінили 

методологічні пояснення, наведені в збірнику на «добре», 25% – на 

«відмінно», 6% поставили оцінку «задовільно».  

Загалом 88% опитаних користувачів інформаційне наповнення збірника 

оцінили на «добре», 12% – на «відмінно» 

Від 12% до 75% користувачів дали оцінку "відмінно" та "добре" за всіма 

критеріями якості даних щодо показників з тематики опитування.  

При цьому найбільш важливим критерієм якості статистичної 

інформації користувачі визначили «Доступність та Зрозумілість/Ясність», на 

другому місці – «Точність/Надійність», трете місце розділили між собою 

«Відповідність/Релевантність» та «Послідовність/Узгодженість та 

Зіставність/Порівнянність». 

 

2. Заходи, які передбачається здійснити за результатами опитування 

для поліпшення якості статистичної інформації. 

Буде розглянута можливість доповнення збірника  розділом «Діялькість 

субєктів госпродарювання» та розділу збірника «Діяльність підприємств» 

інформацією про мікропідприємства за умови доцільності. 

 

3. Пропозиції та зауваження користувачів, які не можуть бути 

враховані, з обґрунтуванням їх відхилення  
Пропозиція. Впровадити щоквартальне видавництво «Соціально-

економічного паспорту району або з розбивкою інформації по кварталам для 

можливості відстеження тенденції певного показника протягом року та для 

зручності у використанні.  
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Коментар.  

 Публікація «Соціально-економічний паспорт міста, району» 

відноситься до категорії «збірники». Статистичний збірник  – це видання, яке 

готується за даними річної статистичної звітності та найбільш повно 

характеризує соціально-економічні явища. Основні показники збірника 

наводяться у динаміці за попередні роки, мають річну або більшу (три, п’ять 

років) періодичність. Щомісячно на веб-сайті Головного управління статистки 

розміщується бюлетень «Соціально-економічне становище області», що 

вміщує оперативну періодичну статистичну інформацію, яка характеризує 

соціально-економічний розвиток області як в цілому по області так і в розрізі 

міст обласного значення та районів. 
 
4. Пропозиції та зауваження користувачів, які потребують 

додаткового опрацювання Головним управлінням статистики у 
Черкаській області. 

Пропозиції відсутні. 
 

 

 

 

Щиро дякуємо всім користувачам, які взяли участь в опитуванні! 

 

 

 

 

 

 


