Повідомлення за результатами анкетного опитування
засобів масової інформації
Анкетне опитування проводилось з 1 червня по 31 липня 2018 року.
Тема опитування: вивчення попиту засобів масової інформації на статистичну інформацію.
Мета опитування: вивчення інформаційних потреб засобів масової інформації Запорізької області у
статистичних даних та подальше налагодження співпраці.
Анкета вміщувала запитання щодо використання у своїй професійній діяльності статистичної інформації
(за тематикою та ступенем деталізації), джерел її отримання, у тому числі шляхом безпосереднього відвідування
веб-сайтів органів державної статистики та рівня задоволення отриманою інформацією .
Було одержано 20 заповнених анкет.
Основні висновки за результатами анкетного опитування:
60% опитаних зазначили, що використовують статистичну інформацію у своїх випусках періодично, 20% –
постійно, 20% – за необхідністю.
85% учасників опитування основним джерелом інформації вважають отримані матеріали Головного
управління статистики, проте 60% опитаних використовують матеріали структурних підрозділів обласної державної
адміністрації та інших органів виконавчої влади, 55% – інформацію веб-сайтів органів державної статистики, 35% –
інформацію із відповідей на запити.
55% опитаних, що використовують інформацію веб-сайту Головного управління статистики надають
перевагу розділу «Соціально-економічне становище регіону (повідомлення для ЗМІ)», разом з тим, 45% опитаних
користуються розділом «Статистична інформація», 30% – розділом «Експрес-випуски».
75% опитаних використовують отриману від Головного управління статистики інформацію періодично, 15% –
постійно, 5% – майже не використовують, а 5% – вказали, що не отримують такої інформації.
70% користувачів задоволені отриманою інформацією та вважають її вичерпною і повною, інші вважають, що
надана інформація потребує уточнення та задовольняє їх частково.
90% опитаних найбільш цікавою вважають тему соціальної статистики, також 65% цікавить демографічна
статистика, 60% – економічна та 35% – багатогалузева статистична інформація.
90% ЗМІ надають перевагу статистичній інформації по області, поряд з цим, 60% опитаних цікавить
інформація у розрізі міст та районів, 60% – за місяць, 50% – за рік, 35% – бажають бачити інформацію у динаміці
за ряд років та конкретно за квартал, 25% – по Україні, 20% – за видами економічної діяльності.
Зміни у забезпеченні статистичною інформацією опитані представники ЗМІ оцінили наступним чином:
краще – 65%, складно відповісти – 25%, 10% – залишилось без змін.
30% опитаних відзначають необхідність у проведенні круглих столів, нарад, семінарів, консультацій та
роз’яснень щодо використання статистичної інформації. Пропонують наступну тематику: міграція, безробіття та інші
теми демографічної, соціальної та економічної статистики.
Всі опитані ЗМІ висловили бажання продовжувати співпрацю із Головним управлінням статистики.
Пропозиції та зауваження засобів масової інформації.
Зауваження. Не вистачає інформації щодо прямих іноземних інвестиції на території області, кількості
туристів та гендерної диференціації оплати праці.
Коментар. Зазначена інформація оприлюднюється на веб-сайті Головного управління статистики:
– про прямі іноземні інвестиції – в розділі «Статистична інформація»//«Зовнішньоекономічна діяльність»
(інформація представлена як з квартальною періодичність, так і за рік, починаючи з 1995 року). Також пресвипуски з цього питання щоквартально направляються на адресу ЗМІ;
– про кількість туристів, обслугованих туроператорами та турагентами – в розділі «Статистична
інформація»//«Туризм»//«Туристичні потоки».
Дані щодо оплати праці чоловіків та жінок розраховуються раз на квартал і можуть бути надані у
відповідях на запити.
Зауваження. Відсутня інформація про шлюби та розлучення, народження дітей .
Коментар. Інформація оприлюднюється на веб-сайті:
– щодо народження дітей – у розділі «Статистична інформація»//«Природний рух населення» (щомісячно)
та «Населення» (1 раз на рік, починаючи з 1995 року);
– про шлюби та розлучення – у розділі «Статистична інформація»//«Населення» (1 раз на рік, починаючи
з 1995 року).
Питання щодо підготовки прес-випусків з даної тематики буде опрацьовано.
Зауваження. Не вистачає статистичних даних конкретно по місту Запоріжжя.
Коментар. Інформація за окремими показниками по м. Запоріжжю розміщена на веб-сайті у розділах
«Експрес-випуски», «Статистична інформація» та «Публікації».
Питання щодо підготовки прес-випусків по м. Запоріжжю буде опрацьовано.
Зауваження. Не вистачає даних у динаміці за 5–10 років. Наприклад, щодо чисельності населення у
Запорізькій області.
Коментар. Інформація щодо чисельності населення області, починаючи з 1995 року розміщена на веб-сайті
у розділі «Статистична інформація»//«Демографічна та соціальна статистика»//«Населення (1995-2017)».

Пропозиція. Потрібні нові розділи (наприклад, про тіньову економіку, реальну зайнятість населення, про
закордонних заробітчан, про середню зарплату всього населення регіону, а не його частини (з кількістю
працюючих понад 10 осіб) тощо).
Коментар. Статистична інформація виробляється відповідно до плану державних статистичних
спостережень (далі – ПДСС), затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України. ПДСС включає описи
державних статистичних спостережень, які містять інформацію про мету їх проведення, джерела статистичної
інформації, а також перелік статистичних показників, що поширюються.
Пропозиція. Оперативно надсилати цікаві статистичні дані, коментарі, роз’яснення важливості тієї чи іншої
інформації.
Коментар. Збирання та опрацювання статистичної інформації здійснюється в терміни, що передбачені ПДСС
на відповідний рік або окремим рішенням Кабінету Міністрів України.
Інформація, передбачена ПДСС, у вільному доступі розміщуються на офіційних сайтах Держстату та
Головного управління статистики.
Питання щодо підготовки цікавої статистичної інформації з коментарями і роз’ясненнями у вигляді пресвипусків буде опрацьовано.
Щиро дякуємо всім ЗМІ, які взяли участь в анкетному опитуванні!

