Повідомлення для користувачів статистичної інформації за
результатами проведення
анкетного опитування користувачів статистичної інформації
щодо показників травматизму на виробництві
1. Стислий опис результатів проведення анкетного опитування
Анкетне опитування користувачів статистичної інформації щодо показників
травматизму на виробництві було проведено Головним управлінням статистики у
Дніпропетровській області (надалі ГУС) у вересні 2017 року з метою вивчення ступеня
відповідності потребам користувачів інформації зі статистики охорони здоров’я.
Анкета вміщувала запитання щодо використання опитуваними у своїй
професійній
діяльності/навчанні
статистичної
інформації
стосовно
показників
травматизму на виробництві; задоволення потреб користувачів у переліку показників,
наведених у експрес-випуску та статистичному бюлетені “Травматизм на виробництві”;
використання будь-якої іншої інформації з відповідних питань, отриманої від інших
установ. Запропоновано оцінити вміст публікацій, наповнення статистичної інформації,
інформаційну підтримку користувачів статистичної інформації; надати оцінку
відповідності термінів поширення статистичної інформації щодо показників травматизму
на виробництві. Крім того, запропоновано висловити думку з приводу того, як
працівники ГУС можуть поліпшити якість інформації з відповідного питання.
Відомості щодо складу користувачів статистичної інформації, які взяли участь
в опитуванні:
за статтю: чоловіки – 33%, жінки – 67%;
за віком: від 18 до 35 років – 67%, від 36 до 60 років – 33%;
за освітою: загальна середня – 22%, середня спеціальна – 22%, вища – 56%;
за сферою діяльності: бізнес та фінансова діяльність – 22%, державна
влада/місцеве самоврядування – 33%, наукова діяльність, освіта – 45%.
Основні висновки за результатами анкетного опитування:
45% опитаних користувачів зазначили, що для отримання статистичної
інформації щодо показників травматизму на виробництві використовують веб-сайт
Держстату/ГУС періодично, 22% – постійно.
67% користувачів отримують необхідну інформацію електронними засобами,
45% – отримують відповіді на запити, 22% – із засобів масової інформації.
56% опитаних використовують зазначену інформацію для аналізу та оцінки
діяльності підприємств в Україні, 33% – для здійснення міжнародних порівнянь
(визначення місця України в Європейській та світовій спільноті), по 22% – для аналізу
та прогнозування соціально-економічного розвитку країни (області) та для розробки
концепцій, програм, законодавчих та нормативних-правових актів, інших документів,
по 11% – для моніторингу виконання загальнодержавних (регіональних) програм
розвитку та для наукових досліджень.
89% опитаних користуються виключно даними Держстату/ГУС, 11% –
використовують інші джерела інформації (інформацією Фонду соціального страхування
від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань). Найчастіше
цікавляться показниками щодо кількості нещасних випадків на виробництві та
нещасних випадків зі смертельним наслідком (89%). Використання інших показників з
травматизму (кількість потерпілих від нещасних випадків, які призвели до втрати
працездатності на 1 робочий день чи більше, та від нещасних випадків зі смертельним
наслідком, кількість потерпілих, яким установлено інвалідність, кількість днів
непрацездатності потерпілих від нещасних випадків) складає 67%.
Усі опитані у своїй діяльності використовують експрес-випуск “Травматизм на
виробництві”. Оцінку “Відмінно” його інформаційному наповненню дали 67% та
інформаційній підтримці користувачів – 78%.
Найважливішим критерієм користувачі визначили "Точність/Надійність" (67%), на
другому місці – "Доступність та Зрозумілість/Ясність" (56%).
100% учасників позитивно оцінили інформаційне забезпечення Головного
управління статистики (якість статистичної інформації та діяльність щодо підтримки
користувачів).
33% – вказали на покращення якості інформаційного забезпечення користувачів,
44% – вважають, що вона залишилась без змін.

2. Заходи, які передбачається здійснювати на підставі отриманих
результатів анкетного опитування для поліпшення якості статистичної
інформації
Результати опитування можуть бути використані для оптимізації роботи органів
державної статистики у галузі статистики охорони здоров’я.
3. Пропозиції та зауваження користувачів статистичної інформації, які не
можуть бути враховані, з обґрунтуванням їх відхилення
Пропозиція щодо доповнення статистичного продукту “Травматизм на
виробництві” таблицями у розрізі міст та районів області не врахована, оскільки згідно з
міжнародною та європейською практикою показники щодо травматизму на виробництві
формуються в цілому по області та за видами економічної діяльності.
4. Пропозиції та зауваження користувачів статистичної інформації, які
потребують додаткового опрацювання
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