Повідомлення для користувачів статистичної інформації
про результати їх анкетного опитування
1. Стислий опис результатів проведеного анкетного опитування.
Анкетне опитування проводилось з 15 вересня по 15 жовтня 2018 року.
Тема опитування: статистична інформація щодо показників соціальноекономічного становища області.
Мета опитування: вивчення рівня задоволення інформаційних потреб
користувачів системою показників, наведених у збірнику «Статистичний щорічник
Черкаської області».
Анкета вміщувала запитання стосовно використання користувачами у своїй
діяльності показників наведених у збірнику «Статистичний щорічник Черкаської
області.
Було одержано 15 заповнених анкет.
1.1. Відомості щодо користувачів, які взяли участь в опитуванні:

за статтю:
чоловіки – 33%; жінки – 67%
за віком:
від 18 – 35 років – 27%
від 36 – 60 років – 67%
від 61 років і старше – 6%
за освітою:
вища – 87%
вища з вченим ступенем – 13%
за сферою діяльності:
державна влада / місцеве самоврядування − 20%;
бізнес (виробнича діяльність і нефінансові послуги) та фінансова діяльність
(у т.ч.
банківська), страхування − 20%;
наукова діяльність, освіта − 33%;
громадські організації – 27%
1.2. Основні висновки за результатами анкетного опитування:
40% опитаних зазначили, що статистична інформація з тематики
опитування є важливою складовою їхньої діяльності, 33% – основною і
27% – додатковою інформацією;
67% користувачів використовують статистичну інформацію для
вивчення соціально-економічного становища області, міст та районів,
по 13% – для розробки та моніторингу виконання регіональних програм, та
для наукових досліджень, 7% опитаних використовують статистичну
інформацію для інших цілей;
67% користувачів отримують необхідну інформацію електронними
засобами (електронна пошта, Інтернет), 33% – використовують офіційні
друковані видання;
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53% опитаних знайшли в «Статистичному щорічнику Черкаської
області» більшість із того, що було потрібно, 27% – все що було потрібно, та
20% – лише окрему необхідну інформацію;
найбільш запитуваною серед користувачів є інформація з таких
розділів статистики, як ринок праці, доходи та умови життя, населення та
міграція, навколишнє середовище та природні ресурси, сільське
господарство, мисливство, лісове господарство, будівництво, капітальні
інвестиції;
60,0% опитаних використовують інформацію у розрізі міст та районів,
47% – у розрізі видів економічної діяльності та 13% – у розрізі регіонів;
100% 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 «Точність/Надійність», на другому місці ‒ «Доступність та
Зрозумілість» на третьому ‒ «Відповідність».
100% опитаних на «добре» та «відмінно» оцінили інформаційне
забезпечення Головного управління статистики у Черкаській області із
зазначеної тематики.
2. Заходи, які передбачено здійснити за результатами опитування для
поліпшення якості статистичної інформації.

Результати цього анкетного опитування будуть враховані при
підготовці наступного статистичного видання з даної тематики.
3. Пропозиції та зауваження користувачів статистичної інформації,
які не можуть бути враховані.
Відсутні.
4. Пропозиції та зауваження
користувачів
інформації, які потребують додаткового опрацювання.
Відсутні.

статистичної

Щиро дякуємо всім користувачам, які взяли участь в опитуванні!

