Повідомлення
про результати проведення анкетного опитування користувачів
статистичної інформації щодо визначення рівня задоволення їх
інформаційних потреб статистичними даними, наведеними у доповіді
«Про соціально-економічне становище Черкаської області»
Стислий опис результатів проведення анкетного опитування
Анкетне опитування проводилось у березні 2018 року.
Тема опитування: «Рівень задоволення інформаційних потреб
користувачів статистичною інформацією щодо соціально-економічного
становища області».
Мета опитування: визначення рівня задоволення інформаційних потреб
користувачів статистичної інформації, статистичними даними, наведеними в
доповіді «Про соціально-економічне становище області» (далі – Доповідь) у
2018 році та оцінки якості вміщеної в ній інформації.
Анкета вміщувала запитання про використання користувачами у своїй
професійній діяльності статистичної інформації щодо показників, які
містяться в доповіді «Про соціально-економічне становище області»
у 2018 році та задоволення потреб користувачів переліком показників,
деталізацією статистичних даних, а також щодо оцінки якості зазначеної
статистичної інформації.
Було одержано 9 заповнених анкет.
1. Відомості щодо користувачів, які взяли участь в опитуванні:
за статтю:
– чоловіки – 44%;
– жінки – 56%.
за віком:
– 18–39 років – 56%;
– 40–54 років – 22%;
– 55 років і старше – 22%;
за освітою:
– повна вища – 100%;
за сферою діяльності:
– державні та місцеві органи виконавчої влади та місцевого
самоврядування – 100%.
2. Основні висновки за результатами опитування:
Проведений аналіз отриманих у анкетах відповідей свідчить, що 89%
опитаних користувачів у своїй діяльності використовують статистичну
інформацію як додаткову складову, для 11% опитаних, вона є важливою
складовою.
89% опитаних використовують статистичну інформацію наведену в
Доповіді для вивчення соціально-економічного становища області, 78% – для

прогнозування змін економічного розвитку області, 67% – для моніторингу
виконання загальнодержавних та регіональних програм розвитку, 11% з
метою проведення наукових досліджень. (Поставлене запитання
передбачало відповідь за кількома варіантами одночасно і тому сума
числових значень у відсотках за всіма варіантами перевищує 100%).
Більша половина користувачів використовує статистичну інформацію
наведену в Доповіді періодично, 44% – постійно.
Структура Доповіді задовольняє всіх опитаних на 100%.
Найбільш запитуваною серед користувачів є інформація з таких
розділів статистики, як сільське господарство, зовнішньоекономічна
діяльність, будівництво, транспорт і зв'язок, капітальні інвестиції.
У цілому, рівень попиту користувачів у статистичній інформації за
розділами статистики наведено нижче:
– основні показники соціально-економічного розвитку області; сільське
господарство; зовнішньоекономічна діяльність – по 100%;
– будівництво – 78%;
– транспорт і зв'язок – 67%;
– капітальні інвестиції – 56%;
– демографічна ситуація та соціальний захист; споживчі ціни; наука,
технології та інновації – по 44%;
– зайнятість та безробіття; доходи населення; правосуддя та
злочинність; діяльність підприємств – по 33%;
– внутрішня торгівля – 11%
Поставлене запитання передбачало відповідь за кількома варіантами
одночасно і тому сума числових значень у відсотках за всіма варіантами
перевищує 100%.
Систему показників за розділами статистики наведених у Доповіді
опитані користувачі оцінили на рівні:
– основні показники соціально-економічного розвитку області – 33%
опитаних на «відмінно», 67% – «добре»;
– демографічна ситуація та соціальний захист – 25% на «відмінно» 75%
– «добре»;
– зайнятість та безробіття – 25% на «відмінно», 75% – «добре»;
– доходи населення – 25% на «відмінно», 75% – «добре»;
– правосуддя та злочинність – 25% на «відмінно», 75% – «добре»;
– діяльність підприємств – 33% на «відмінно», 67% – «добре»;
– послуги – 25% на «відмінно», 75% – «добре»;
– внутрішня торгівля – 25% на «відмінно», 75% – «добре»;
– капітальні інвестиції – 33 % на «відмінно», 67% – «добре»;
– сільське господарство – 33% на «відмінно», 67% – «добре»;
– промисловість – 33% на «відмінно», 67% – «добре»;

– будівництво – 25% на «відмінно», 75% – «добре»;
– транспорт і зв'язок – 25% на «відмінно», 75% – «добре»;
– зовнішньоекономічна діяльність – 33% на «відмінно», 67% – «добре»;
– споживчі ціни – 25% на «відмінно», 75% – «добре»;
– наука – 25% на «відмінно», 75% – «добре».
Більша половина користувачів оцінили на «відмінно» інформаційне
наповнення доповіді, зручність у користуванні, оперативність інформації,
оформлення матеріалів та графічне зображення показників, решта за
перерахованими критеріями поставили відмітку «добре».
Пропозицій щодо вдосконалення структури та інформаційного
наповнення Доповіді від користувачів, які взяли участь в анкетуванні не
надходило.

Щиро дякуємо всім користувачам, які взяли участь в опитуванні!

