Проекти та дослідження - 2010 рік
1.

Вимірювання знань, підходів і практик в сфері догляду та підтримки ВІЛпозитивних дітей (на замовлення Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в

Україні)
Докладніше
Назва проекту

Коротка назва
проекту
Організаціявиконавець
Замовник
Договір
Керівник проекту

Вимірювання знань, підходів і практик в сфері догляду та підтримки ВІЛпозитивних дітей. Розробка показників і брошури для осіб, які приймають
рішення
Child_HIV_2010
ГО «Український інститут соціальних досліджень імені Олександра Яременка»
Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) в Україні
SSA/UKRA/2010/00000297-0
Балакірєва О.М., канд. соціол. наук, голова правління ГО «УІСД ім. О.
Яременка», науковий консультант (соціолог), (044) 280-83-05, bon@ief.org.ua

Координатор
проекту

Балакірєва О.М., канд. соціол. наук, голова правління ГО «УІСД ім. О.
Яременка», науковий консультант (соціолог), (044) 280-83-05, bon@ief.org.ua

Склад
дослідницької групи

Шестаковський О.П. – менеджер проектів УІСД ім. О.Яременка; +38 044 280
8305, o.shest@gmail.com
Тарасова Т.І. – керівник програм з ВІЛ/СНІД, ЮНІСЕФ в Україні; +38 044 254
2450, 230 2514, ttarasova@unicef.org
Нізова Н.М. – д. мед. н., директор ДУ „Український центр профілактики і
боротьби зі СНІДом МОЗ України”; +38 044 287 34 16, 275 4617 natalyanizova@rambler.ru
-

Генеральна
сукупність
Цільова (і) група(и)
Вибіркова сукупність Складові діяльності

Статистична похибка
вибірки
Термін проведення
польових робіт
Терміни виконання
проекту
Відповідальний за
заповнення
паспорту





Розширене резюме ЗВП-дослідження
Брошура для осіб, що приймають рішення
Проект показників для моніторингу ситуації у сфері догляду і
підтримки ВІЛ-позитивних дітей та їхніх родин.

9 квітня – 19 травня 2010 року
ПІБ: Шестаковський О.П.
Посада: менеджер ГО «УІСД ім. О. Яременка»
Контактна інформація: +38 044 280 8305, o.shest@gmail.com
Підпис

2.

Глобальная
подготовка
к
доконтактной
профилактики
для
предотвращения передачи ВИЧ («Global Preparation for Pre-Exposure
Prophylaxis to Prevent the Transmission of HIV») (на замовлення Ipsos

MORI)

Докладніше
Назва проекту

Коротка назва проекту
Організаціявиконавець
Замовник
Договір
Керівник проекту
Координатор проекту
Склад дослідницької
групи

Генеральна сукупність
Цільова (і) група(и)
Вибіркова сукупність

Складові діяльності
Термін проведення
польових робіт
Терміни виконання
проекту
Відповідальний за
заповнення паспорту

«Глобальная подготовка к доконтактной профилактики для предотвращения передачи
ВИЧ» («Global Preparation for Pre-Exposure Prophylaxis to Prevent the Transmission of
HIV»)
PrEP_2010
ГО «Український інститут соціальних досліджень імені Олександра Яременка» (далі
УІСД)
Ipsos MORI
Від 15.10.2010
Бондар Т.В., канд. соціол. наук, директор УІСД імені О.Яременка, (044) 501-50-76,
bondar@uisr.org.ua
Сазонова Я.О., менеджер проектів ГО «УІСД ім. О.Яременка», (044) 501-50-75,
sazonova@uisr.org.ua
Балакірєва О.М. – науковий консультант проекту,
канд. соціол. наук, голова правління ГО «УІСД ім. О. Яременка», (044) 280-83-05,
bon@ief.org.ua
Сазонова Я.О. – розробка інструментарію, координація проекту
менеджер УІСД ім. Яременка; контакти: тел. (044) 501-50-76;
e-mail: sazonova@uisr.org.ua
Смірнова К. – організація та контроль збору первинної інформації
менеджер ГО «УІСД ім. О.Яременка»
Дмитруха А. – організація розшифровок інтерв’ю та первинного аналізу отриманої
інформації
менеджер ГО «ЦСМ»
Залучені фахівці:
Співробітники залучені до здійснення моніторингових візитів від ГО «Український
інститут соціальних досліджень імені Олександра Яременка»:
Сазонова Я.О., Смирнова К.
Споживачі ін’єкційних наркотиків, жінки комерційного сексу
–
Всього опитано:
130 споживачів ін’єкційних наркотиків та 130 жінок комерційного
Експерти: 5 осіб із числа тих, хто приймає рішення (3 національного рівня та 2
регіонального рівня), 5 передових працівників в сфері охорони здоров’я, 3
представника громадської організації (1 представник національного рівня, 2 –
регіонального рівня)
Регіони опитування:
міста Вінниця, Донецьк, Миколаїв, Харків
Кількісне дослідження
Якісне дослідження
21 жовтня 2010 – 05 листопада 2010 – кількісне опитування
11 жовтня 2010 – 03 лютого 2011 – якісне опитування
05.07.2010–12.12.2010
ПІБ: Сазонова Яна Олександрівна
Посада: менеджер проектів ГО «УІСД ім. О.Яременка»
Контактна інформація: тел. (044) 501-50-75, e-mail: sazonova@uisr.org.ua

3.

Определение и анализ условий и механизмов жизнеспособности услуг,
предоставляемых Красным Крестом в Украине в рамках проекту
«Зменшення шкоди: ВІЛ/СНІД та ін’єкційні наркотики в Україні» (на

замовлення
України)

Національного

Комітету

Товариства

Червоного

Хреста

Докладніше
Назва проекту

Коротка назва
проекту
Замовник
Договір
Організаціявиконавець
Керівник проекту

Определение и анализ условий и механизмов жизнеспособности услуг,
предоставляемых Красным Крестом в Украине в рамках проекту «Зменшення
шкоди: ВІЛ/СНІД та ін’єкційні наркотики в Україні»
Redcross_2010
Національний Комітет Товариства Червоного Хреста України
№ 22/09-2010 від 9 вересня 2010р.
ГО «Український інститут соціальних досліджень ім. О.Яременка»

Балакірєва О.М., канд. соціол. наук, голова правління ГО « УІСД ім. О. Яременка»,
науковий консультант (соціолог), (044) 280-83-05, bon@ief.org.ua
Координатор
Бондар Т.В., канд. соціол. наук, директор ГО «УІСД імені О.Яременка»,
проекту
(044) 501-50-76, bondar@uisr.org.ua
Склад
Смірнова К. – організація та контроль збору первинної інформації
дослідницької групи менеджер ГО «УІСД ім. О.Яременка»
Дмитруха А. – організація розшифровок інтерв’ю та первинного аналізу
отриманої інформації
менеджер ГО «ЦСМ»
Вибіркова сукупність Всього опитано:
- 13 клієнтів проекту (ВІЛ-позитивні споживачі ін’єкційних наркотиків)
- 5 респондентів з близького оточення клієнтів проекту (мати, сестра,
дружина)
- 5 патронажних медсестр, які відвідують клієнтів в рамках проекту
- 2 глибинних інтерв’ю з експертами (лікар Центру профілактик та
боротьби зі СНІД, лікар - інфекціоніст районної поліклініки
Святошинського району)
Складові діяльності
Методи отримання інформації:
 репрезентативне опитування методом індивідуального інтерв’ю «віч-навіч» клієнтів проекту, їх близького оточення та патронажних медсестер
 глибинні інтерв’ю з експертами
Термін проведення
20-24 вересня 2010р.
польових робіт
Термін проведення
9 вересня – 1 листопада 2010р.
робіт
Відповідальний за
ПІБ
Горячева Ганна
заповнення
Посада
менеджер ГО «УІСД ім. О.Яременка»
паспорту
Контактна інформація
т. 501-50-76, ag@uisr.org.ua
Підпис

4.

Доля випускників інтернатних закладів. Чи потрібні Україні інтернати
для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (на

замовлення ГО «Український центр соціальних реформ»)
Докладніше
Назва проекту
Коротка назва проекту
Організаціявиконавець
Замовник
Договір
Керівник проекту
Координатор проекту
Склад дослідницької
групи

Цільова(і) група(и)

Вибіркова сукупність

Складові діяльності

Термін проведення
польових робіт
Терміни виконання
проекту
Відповідальний за
заповнення паспорту

«Доля випускників інтернатних закладів. Чи потрібні Україні інтернати для дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування»
internati_2010
ГО «Центр «Соціальний моніторинг» та ГО «Український інститут соціальних досліджень
ім. О.Яременка»
ГО «Український центр соціальних реформ»
1/07-2010 від 29 липня 2010 року
Балакірєва О. М., голова правління УІСД ім. О. Яременка
Контакти: тел. (044) 280-83-05; e-mail: bon@ief.org.ua
Бондар Т.В., директор УІСД ім. О.Яременка,
Контакти: тел. (044) 501-50-76; e-mail: bondar@uisr.org.ua
Сазонова Я.О., організація та контроль збору первинної інформації
менеджер УІСД ім. Яременка; контакти: тел. (044) 501-50-76;
e-mail: sazonova@uisr.org.ua
Арабська Ю.В., організація кодування та вводу даних в ПЕОМ
менеджер УІСД ім. О. Яременка; контакти: тел. (044) 501-50-75;
e-mail: arabscaya@uisr.org.ua
Романовська Л.С. – розробка масиву вводу даних в ПЕОМ, математична обробка даних,
підготовка масиву даних для аналізу
програміст відділу моніторингових досліджень соціально-економічних трансформацій ДУ
«Інститут економіки та прогнозування НАН України», (044) 280-83-05, rom@ief.org.ua
 випускники інтернатів для дітей-сиріт 2004-2010 років,
 випускники прийомних сімей (ПС), дитячих будинків сімейного типу (ДБСТ)
зазначених років;
 експерти (представники педагогічних колективів інтернатів (класні керівники нинішніх
випускників та випускників зазначених років), соціальні працівники, представники
центральних і місцевих органів влади, представники громадських організацій, котрі
працюють з дітьми-сиротами і т.д.);
 учні інтернатних закладів останнього року навчання.
Всього опитано:
663 респонденти (27 інтернатних закладів), в тому числі 111 випускників шкіл-інтернатів,
32 випускники дитячих будинків сімейного типу, 27 випускників прийомних сімей, 438
учнів останнього року навчання та 55 експертів (з них 5 експертів національного рівня)
Регіони опитування: 15 територіально-адміністративних одиниць України – 13 областей
(Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська,
Львівська, Одеська, Рівненська, Сумська, Харківська, Херсонська, Черкаська), АР Крим, м.
Київ.
Методи отримання інформації:
1. персональне інтерв’ю з випускниками інтернатів для дітей-сиріт, випускників
прийомних сімей і ДБСТ;
2. напівструктуроване інтерв’ю з експертами, що працюють з дітьми-сиротами і т.д.;
3. анкетування шляхом самозаповнення формалізованого запитальника методом
групового опитування в навчальній аудиторії. Опитування також кластерне, оскільки
охоплені всі члени певної групи, кластера. У даному випадку таким кластером
виступив учнівський клас.
17 серпня – 16 вересня 2010 р.
29 липня – 02 листопада 2010 р.
ПІБ Горячева Г.О.
Посада Менеджер ГО УІСД ім. О.Яременка

Контактна інформація 501-50-76, ag@uisr.org.ua
Підпис

5.

Здоров’я та поведінкові орієнтації учнівської молоді» в межах
міжнародного проекту ВООЗ “Health behaviour schoolage children” (HBSC)

(на замовлення Представництва Дитячого фонду ООН в Україні
(ЮНІСЕФ))
Докладніше
Назва проекту
Організаціявиконавець
Замовник
Договір
Керівник проекту
Координатор
проекту
Склад
дослідницької групи

«Здоров’я та поведінкові орієнтації учнівської молоді» в межах міжнародного
проекту ВООЗ “Health behaviour schoolage children” (HBSC)
ГО «Український інститут соціальних досліджень ім. О. Яременка»
Представництво Дитячого фонду ООН в Україні (ЮНІСЕФ)
№ SSA/UKRA/2010/00000249-0 від 30.03.2010
Балакірєва О.М., канд. соціол. наук, голова правління УІСД ім. О. Яременка,
науковий консультант (соціолог), (044) 280-83-05, bon@ief.org.ua
Артюх О.А.
Саркісян К.А. – організація та контроль збору первинної інформації
менеджер ГО «ЦСМ», (044) 451-68-12, sarkisian@uisr.org.ua,
Пасічник Л. – менеджер проекту, 5015075
pasechnik@uisr.org.ua
Романовська Л. С., розробка масиву вводу даних в ПЕОМ, математична
обробка даних, підготовка масиву даних для аналізу
програміст відділу моніторингових досліджень соціально-економічних
трансформацій ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», (044)
280-83-05, rom@ief.org.ua
Єрмоленко Н. Ю. – розробка масиву вводу даних в ПЕОМ, математична
обробка даних, підготовка масиву даних для аналізу
програміст ГО «УІСД ім. О. Яременка», (044) 501-50-75, ermolenko@uisr.org.ua;
Автори звіту:
Сазонова Я.О., менеджер проектів ГО «УІСД ім. О.Яременка», (044) 501-50-75,
sazonova@uisr.org.ua
Шестаковський О.П. – менеджер проектів УІСД ім. О.Яременка;
(044) 280 8305, o.shest@gmail.com
Артюх О., Балакірєва О., Бондар Т., Василашко І., Анопрієнко О., Патрикеєва О.,
Рингач О., Слабкий Г., Сидяк С., , Чернін І., Швець О., Шевченко М., Сакович О.
Молодь, що навчається в різних типах навчальних закладів

Генеральна
сукупність
Цільова (і) група(и)
Учні 11-17 років, класні керівники/куратори груп
Вибіркова сукупність 10343 учнів/студентів, 594 класних керівників/кураторів груп
Складові діяльності
Анкетування учнів (шляхом самозаповнення формалізованого запитальника) в
учбовій аудиторії 613 навчальних закладів (ЗНЗ, ПТНЗ, ВНЗ І-ІІ р.а.,ВНЗ ІІІ-IV
р.а.);
Опитування представників педагогічних колективів (методом індивідуального
інтерв’ю за допомогою формалізованого запитальника);
Аналітичний звіт на основі результатів дослідження
Статистична похибка
вибірки

Термін проведення
польових робіт
Терміни виконання
проекту
Відповідальний за
заповнення
паспорту

6.

23 квітня - 30 травня 2010 рік
Лютий 2010 рік – грудень 2012 рік
ПІБ
Посада
Контактна інформація
Підпис

Саркісян Каріне
менеджер відділу збору польової інформації
т. 4516812

Вдосконалення стандартів статевого виховання учнівської молоді в Україні

(на замовлення Благодійного Фонду «Здоров’я жінки та планування сім’ї»)

Докладніше
Назва проекту
Коротка назва
проекту
Замовник
Договір
Організаціявиконавець
Керівник проекту
Координатор
проекту
Склад
дослідницької групи

Опитування батьків дітей від 6 до 16 років в рамках проекту «Вдосконалення
стандартів статевого виховання учнівської молоді в Україні»
оpros_roditeli_2010
Благодійний Фонд «Здоров’я жінки та планування сім’ї»
№ 18/07-2010 від 26 липня 2010р.
ГО «Український інститут соціальних досліджень ім. О.Яременка»
Балакірєва О.М., канд. соціол. наук, голова правління ГО «УІСД ім. О. Яременка»,
науковий консультант (соціолог), (044) 280-83-05, bon@ief.org.ua
Бондар Т.В., канд. соціол. наук, директор ГО «УІСД імені О.Яременка»,
(044) 501-50-76, bondar@uisr.org.ua

Смірнова К. – організація та контроль збору первинної інформації
менеджер ГО «УІСД ім. О.Яременка»
Дмитруха А. – організація розшифровок інтерв’ю та первинного аналізу
отриманої інформації
менеджер ГО «ЦСМ»
Арабська Ю.В. – розробка аналітичної довідки
менеджер УІСД ім. О.Яременка, (044) 501-50-75, arabscaya@uisr.org.ua;
Цільова (і) група(и)
Батьки дітей віком від 6 до 16 років
Вибіркова сукупність Всього опитано: 45 батьків
Регіони опитування: три міста України – Київ, Винниця, Сімферополь
Складові діяльності
персональні глибинні інтерв’ю
Термін проведення
2–8 серпня 2010 р.
польових робіт
Термін проведення
26 липня – 28 серпня 2010р.
дослідження
Відповідальний за
ПІБ
Горячева Ганна
заповнення
Посада
менеджер
паспорту
Контактна інформація
т. 501-50-76, ag@uisr.org.ua
Підпис

7.

Молодь України: спосіб життя та цінністні орієнтації (на замовлення ГО

«Український центр соціальних реформ»)

Докладніше
Назва проекту
Коротка назва
проекту
Організаціявиконавець

«Молодь України: спосіб життя та цінністні орієнтації» в рамках проекту
«Демографічна складова молодіжної політики»
molod_2010

Замовник

ГО «Український інститут соціальних досліджень імені Олександра Яременка»
Відділ моніторингових досліджень соціально-економічних трансформацій ДУ
«Інститут економіки та прогнозування НАН України»
ГО «Український центр соціальних реформ»

Договір

№ 4-03/2010 від 31 березня 2010р.

Керівник проекту

Балакірєва О.М., канд. соціол. наук, голова правління УІСД ім. О. Яременка,
науковий консультант (соціолог), (044) 280-83-05, bon@ief.org.ua
Бондар Т.В., канд. соціол. наук, директор УІСД імені О.Яременка, (044) 501-5076, bondar@uisr.org.ua
Смірнова К. – організація та контроль збору первинної інформації
менеджер ГО «УІСД ім. О.Яременка»
Дмитруха А. – організація кодування та вводу даних в ПЕОМ
менеджер ГО «ЦСМ»
Романовська Л. С., розробка масиву вводу даних в ПЕОМ, математична
обробка даних, підготовка масиву даних для аналізу
програміст відділу моніторингових досліджень соціально-економічних
трансформацій ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», (044)
280-83-05, rom@ief.org.ua
молоде населення України віком від 14 до 35 років

Координатор
проекту
Склад
дослідницької групи

Генеральна
сукупність
Вибіркова сукупність Всього опитано: 1812 респондентів віком від 14 до 35 років
Регіони опитування: 26 територіально-адміністративних одиниць України –
119 населених пунктів України: 71 місто та 48 сел
Складові діяльності
Метод:отримання інформації:
репрезентативне опитування молодого населення України методом
індивідуального інтерв’ю ("віч-на-віч") за місцем проживання
Термін проведення
20 – 28 квітня 2010 р.
польових робіт
Термін проведення
30 березня – 30 червня 2010 р.
проекту
Відповідальний за
ПІБ
Горячева Ганна
заповнення
Посада
менеджер ГО «УІСД ім. О.Яременка»
паспорту
Контактна інформація
т. 501-50-76, ag@uisr.org.ua
Підпис

8.

Цілі розвитку тисячоліття – Український проект

Докладніше
Назва проекту
Коротка назва
проекту
Організаціявиконавець
Керівник проекту

«Цілі розвитку тисячоліття – Український проект»
population_groups_2010
ГО «Український інститут соціальних досліджень ім. О.Яременка»

Балакірєва О.М., канд. соціол. наук, голова правління ГО «УІСД
ім. О. Яременка», науковий консультант, (044) 280-83-05, bon@ief.org.ua
Координатор
Бондар Т.В., канд. соціол. наук, директор ГО «УІСД імені О.Яременка»,
проекту
(044) 501-50-76, bondar@uisr.org.ua
Склад
Смірнова К. – організація та контроль збору первинної інформації
дослідницької групи менеджер ГО «УІСД ім. О.Яременка»
Дмитруха А. – організація розшифровок інтерв’ю та первинного аналізу
отриманої інформації
менеджер ГО «ЦСМ»
Цільові групи
1. Діти-сироти
2. Діти інваліди
3. Діти вулиці
4. Особи без визначеного місця проживання (безхатченки)
5. Нелегальні іммігранти
6. Діти трудових мігрантів
7. Випускники шкіл в малих монофункціональних містах
8. Колишні ув’язнені
9. Люди похилого віку, що перебувають у будинках для людей похилого віку
10. Секс меншини
Вибіркова сукупність Всього опитано: 135 представників цільових груп, 16 експертів
Регіони опитування: 15 територіально-адміністративних одиниць України: АР
Крим, м. Київ, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Закарпатська,
Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Одеська,
Сумська, Харківська, Черкаська області.
Складові діяльності
Метод отримання інформації:
 Вторинний аналіз даних
 Аналіз документів
 Персональні глибинні інтерв’ю
Термін проведення
22–27 квітня 2010р.
польових робіт
Термін проведення
12 квітня – 14 травня 2010р.
дослідження
Відповідальний за
ПІБ
Горячева Ганна
заповнення
Посада
менеджер
паспорту
Контактна інформація
т. 501-50-76, ag@uisr.org.ua
Підпис

9.

Опитування керівників підприємств виробників молочної продукції (на

замовлення ГО «Ділова Рада України»)

Докладніше
Назва проекту

Опитування керівників підприємств виробників молочної продукції

Коротка назва
проекту
Організаціявиконавець

milk_2010

Замовник
Договір
Керівник проекту

Координатор
проекту
Склад
дослідницької
групи

Генеральна
сукупність
Вибіркова
сукупність
Складові
діяльності
Термін
проведення
польових робіт
Відповідальний за
заповнення
паспорту

Центр «Соціальний моніторинг»
Український інститут соціальних досліджень імені Олександра Яременка
Відділ моніторингових досліджень соціально-економічних трансформацій ДУ
«Інститут економіки та прогнозування НАН України»
ГО «Ділова Рада України»
№ 24/11 – 2010 від 9 листопада 2010р.
Балакірєва О.М., канд. соціол. наук, голова правління ГО «УІСД ім. О. Яременка»,
науковий консультант (соціолог), (044) 280-83-05, bon@ief.org.ua
Дмитрук Д.А., директор ГО «ЦСМ», (044) 280-83-05, dmitruk_d@ukr.net
Саркісян К.А. – організація та контроль збору первинної інформації
менеджер ГО «ЦСМ», (044) 451-68-12, sarkisian@uisr.org.ua,
Романовська Л. С. – розробка масиву вводу даних в ПЕОМ, математична
обробка даних, підготовка масиву даних для аналізу
програміст відділу моніторингових досліджень соціально-економічних
трансформацій ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»,
(044) 280-83-05, rom@ief.org.ua
Підприємства виробники молочної продукції
Всього опитано:
100 керівників підприємств виробників молочної продукції
Метод отримання інформації:
Телефонне опитування
29 жовтня – 4 листопада 2010р.

ПІБ
Посада
Контактна інформація
Підпис

Горячева Ганна
менеджер ГО «УІСД ім. О.Яременка»
т. 501-50-76, ag@uisr.org.ua

10. Вплив податкового кодексу на бізнес-клімат в Україні: серпень 2010 р.
Докладніше
Назва проекту
Коротка назва
проекту
Замовник
Організаціявиконавець

Вплив податкового кодексу на бізнес-клімат в Україні: серпень 2010 р.

tax_0810
власним коштом
ГО «Центр «Соціальний моніторинг»
ГО «Український інститут соціальних досліджень імені Олександра Яременка»

Керівник проекту

Координатор
проекту
Склад
дослідницької групи

Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В.Птухи НАН України
Балакірєва О.М., канд. соціол. наук, голова правління ГО «УІСД ім. О. Яременка»,
науковий консультант (соціолог), (044) 280-83-05, bon@ief.org.ua
Дмитрук Д.А., директор ГО «ЦСМ», (044) 280-83-05, dmitruk_d@ukr.net

Гусєв О. – організація та контроль збору первинної інформації
менеджер ГО «УІСД ім. О.Яременка»
Дмитруха А. – організація розшифровок інтерв’ю та первинного аналізу
отриманої інформації
менеджер ГО «ЦСМ»
Романовська Л. С. – розробка масиву вводу даних в ПЕОМ, математична
обробка даних, підготовка масиву даних для аналізу
програміст відділу моніторингових досліджень соціально-економічних
трансформацій ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»,
(044) 280-83-05, rom@ief.org.ua
Цільова (і) група(и)
- Директори підприємств та їх замісники за ознаками: регіон, вид діяльності
підприємства, чисельність працівників більше 10 осіб
- Населення України віком від 18 років та старше
Вибіркова сукупність Всього опитано:
 506 респондентів з числа керівників підприємств
 1158 респондентів – населення в усіх областях України
Складові діяльності
Методи отримання інформації:
 Опитування керівників та їх замісників здійснювалось 2 способами (особисте
інтерв’ю по місцю праці, або самостійне заповнення анкети)
 Опитування дорослого населення України методом індивідуального інтерв’ю
("віч-на-віч") за місцем проживання
Регіони опитування: 26 територіально-адміністративних одиниць України – 24
області, АР Крим та м. Київ – 134 міста та 49 сіл
Термін проведення
16 серпня – 3 вересня 2010 року
польових робіт
Відповідальний за
ПІБ
Горячева Ганна
заповнення
Посада
менеджер ГО «УІСД ім. О.Яременка»
паспорту
Контактна інформація
т. 5015076, ag@uisr.org.ua
Підпис

11. Голос підприємця – 2010
Докладніше
Назва проекту
Коротка назва
проекту
Замовник
Організаціявиконавець
Керівник проекту

«Голос підприємця 2010»

Координатор
проекту
Склад

Дмитрук Д.А., директор ГО «ЦСМ», (044) 280-83-05, dmitruk_d@ukr.net

gp2010
власним коштом
ГО «Центр «Соціальний моніторинг»»
Балакірєва О.М., канд. соціол. наук, голова правління ГО «УІСД ім. О. Яременка»,
науковий консультант (соціолог), (044) 280-83-05, bon@ief.org.ua

Гусєв О. – організація та контроль збору первинної інформації

дослідницької групи

менеджер ГО «УІСД ім. О.Яременка»
Дмитруха А. – організація розшифровок інтерв’ю та первинного аналізу
отриманої інформації
менеджер ГО «ЦСМ»
Романовська Л. С. – розробка масиву вводу даних в ПЕОМ, математична
обробка даних, підготовка масиву даних для аналізу
програміст відділу моніторингових досліджень соціально-економічних
трансформацій ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»,
(044) 280-83-05, rom@ief.org.ua
Цільова (і) група(и)
Підприємці України
Вибіркова сукупність Всього опитано: 979 респондентів
- учасники акцій протесту;
- учасники відібрані за методом «снігової кулі».
Регіони опитування: 10 обласних центрах України: м. Сімферополь (АР Крим),
Донецьк, Дніпропетровськ, Івано-Франківськ, Запоріжжя, Київ, Львів, Одеса,
Тернопіль, Харків
Складові діяльності
Метод отримання інформації: репрезентативне опитування підприємців методом
індивідуального інтерв’ю ("віч-на-віч")
Термін проведення
27-30 листопада 2010р.
польових робіт
Відповідальний за
ПІБ
Горячева Ганна
заповнення
Посада
менеджер ГО «УІСД ім. О.Яременка»
паспорту
Контактна інформація
т. 501-50-76, ag@uisr.org.ua
Підпис

12. Составляющие имиджа политического лидера
Докладніше
Назва проекту
Коротка назва
проекту
Замовник
Організаціявиконавець
Керівник проекту

Координатори
проекту
Склад
дослідницької групи

Цільова група

«Составляющие имиджа политического лидера»
Fg012010
власним коштом
ГО «Український інститут соціальних досліджень імені Олександра Яременка»
Балакірєва О.М., канд. соціол. наук, голова правління ГО «УІСД
ім. О. Яременка», науковий консультант (соціолог), (044) 280-83-05,
bon@ief.org.ua
Дмитрук Д.А., директор ГО «ЦСМ», (044) 280-83-05, dmitruk_d@ukr.net
Бондар Т.В., канд. соціол. наук, директор ГО «УІСД імені О.Яременка»,
(044) 501-50-76, bondar@uisr.org.ua
Смірнова К. – організація та контроль збору первинної інформації
менеджер ГО «УІСД ім. О.Яременка»
Дмитруха А. – організація розшифровок інтерв’ю та первинного аналізу
отриманої інформації
менеджер ГО «ЦСМ»
• група № 1 - респонденти, які в першому турі Президентських виборів
голосували за Арсенія Яценюка;
• група № 2 - респонденти, які в першому турі Президентських виборів
голосували за Сергія Тигипко, але лояльно ставляться до Арсенія Яценюка;
• група № 3 - респонденти, які в першому турі Президентських виборів
голосували не за Сергія Тигипко, не за Арсенія Яценюка, не за Юлію
Тимошенко, не за Віктора Януковича.

Вибіркова сукупність Всього опитано: 101 респондент
Регіони опитування: 16 територіально-адміністративних одиниць України: АР
Крим, м. Київ, Вінницька, Дніпропетровська, Донецька, Закарпатська,
Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська,
Тернопільська, Херсонська, Черкаська и Чернігівська області (62 населених
пункти: 48 міст и 14 селищ)
Складові діяльності
Метод отримання інформації:
фокусовані глибинні інтерв’ю
Термін проведення
29 січня – 04 лютого 2010р.
польових робіт
Відповідальний за
ПІБ
Горячева Ганна
заповнення
Посада
менеджер ГО «УІСД ім. О.Яременка»
паспорту
Контактна інформація
т. 501-50-76, ag@uisr.org.ua
Підпис

13. Ваша думка – серпень 2010 р.
Докладніше
Назва проекту

Ваша думка: серпень 2010р.
В межах постійного всеукраїнського моніторингу громадської думки населення України,
що проводиться ГО «Центр «Соціальний моніторинг» та ГО «Український інститут
соціальних досліджень ім. О.Яременка» спільно з відділом моніторингових досліджень
соціально-економічних трансформацій Інституту економіки та прогнозування НАН
України

Коротка назва
проекту
Замовник
Організаціявиконавець

vd_kievobl_082010

Керівник проекту

Координатор
проекту
Склад
дослідницької групи

власним коштом
ГО «Центр «Соціальний моніторинг» спільно з ГО «Український інститут
соціальних досліджень імені Олександра Яременка» та відділом моніторингових
досліджень соціально-економічних трансформацій ДУ «Інститут економіки та
прогнозування НАН України»
Балакірєва О.М., канд. соціол. наук, голова правління ГО «УІСД ім. О. Яременка»,
науковий консультант (соціолог), (044) 280-83-05, bon@ief.org.ua
Дмитрук Д.А., директор ГО «ЦСМ», (044) 280-83-05, dmitruk_d@ukr.net

Смірнова К. – організація та контроль збору первинної інформації
менеджер ГО «УІСД ім. О.Яременка»
Дмитруха А. – організація кодування та вводу даних в ПЕОМ
менеджер ГО «ЦСМ»
Романовська Л. С., розробка масиву вводу даних в ПЕОМ, математична
обробка даних, підготовка масиву даних для аналізу
програміст відділу моніторингових досліджень соціально-економічних
трансформацій ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», (044)
280-83-05, rom@ief.org.ua
Генеральна
Населення населених пунктів Гостомель, Ворзель, Ірпінь, Коцюбинське (Київська
сукупність
область) віком від 18 років та старше
Вибіркова сукупність Всього опитано: 2017 респондентів віком від 18 і старше в кожному населеному
пункті
Регіони опитування: смт Гостомель, Ворзель, Ірпінь, Коцюбинське (Київська

Складові діяльності

Термін проведення
польових робіт
Відповідальний за
заповнення
паспорту

область)
Метод опитування:
репрезентативне опитування дорослого населення України методом
індивідуального інтерв’ю ("віч-на-віч") за місцем проживання
12-20 серпня 2010р.
ПІБ
Посада
Контактна інформація
Підпис

Горячева Ганна
менеджер ГО «УІСД ім. О.Яременка»
т. 501-50-76, ag@uisr.org.ua

14. Думка населення: листопад–грудень 2010 р.
Докладніше
Назва проекту

Думка населення: листопад–грудень 2010 р.
В межах постійного всеукраїнського моніторингу громадської думки населення України,
що проводиться Центром «Соціальний моніторинг» та Українським інститутом соціальних
досліджень ім. О.Яременка спільно з відділом моніторингових досліджень соціальноекономічних трансформацій Інституту економіки та прогнозування НАН України

Коротка назва
проекту
Замовник
Організаціявиконавець

Omnibus_1110

Керівник проекту

Координатор
проекту
Склад
дослідницької групи

власним коштом
ГО «Центр «Соціальний моніторинг» спільно з ГО «Український інститут
соціальних досліджень імені Олександра Яременка» та відділом моніторингових
досліджень соціально-економічних трансформацій ДУ «Інститут економіки та
прогнозування НАН України»
Балакірєва О.М., канд. соціол. наук, голова правління ГО «УІСД ім. О. Яременка»,
науковий консультант (соціолог), (044) 280-83-05, bon@ief.org.ua
Дмитрук Д.А., директор ГО «ЦСМ», (044) 280-83-05, dmitruk_d@ukr.net
Саркісян К.А. – організація та контроль збору первинної інформації
менеджер ГО «ЦСМ», (044) 451-68-12, sarkisian@uisr.org.ua,
Арабська Ю.В. – організація кодування та вводу даних в ПЕОМ
менеджер ГО «УІСД ім. О.Яременка», (044) 501-50-75, arabscaya@uisr.org.ua;
Романовська Л. С. – розробка масиву вводу даних в ПЕОМ, математична
обробка даних, підготовка масиву даних для аналізу
програміст відділу моніторингових досліджень соціально-економічних
трансформацій ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», (044)
280-83-05, rom@ief.org.ua
населення України віком від 18 років та старше

Генеральна
сукупність
Вибіркова сукупність Всього опитано: 2109 респондентів віком від 18 і старше
регіони опитування: 26 територіально-адміністративних одиниць України – 351
населений пункт України: 116 міст та 235 сел
Складові діяльності
репрезентативне опитування дорослого населення України методом
індивідуального інтерв’ю ("віч-на-віч") за місцем проживання
Статистична похибка Стандартні відхилення при достовірних 95 відсотках і співвідношенні змінних від
вибірки
0,1 : 0,9 до 0,5 : 0,5 становлять 1,31 – 2,18 відсотка

Термін проведення
польових робіт
Відповідальний за
заповнення
паспорту

27 листопада – 8 грудня 2010 р.
ПІБ
Посада
Контактна інформація
Підпис

Горячева Ганна
менеджер ГО «УІСД ім. О.Яременка»
т. 501-50-76, ag@uisr.org.ua

15. Загальнонаціональне опитування виборців на виході з виборчих дільниць

в день виборів Президента України 7 лютого 2010 року екзит-пол „ВИБІР–
2010”

Докладніше
Назва проекту

Загальнонаціональне опитування виборців на виході з виборчих дільниць в день
виборів Президента України 7 лютого 2010 року екзит-пол „ВИБІР - 2010”

Коротка назва
проекту
Організаціявиконавець
Керівник проекту

Exit2_2010

Координатор
проекту
Склад
дослідницької групи

ГО «Український інститут соціальних досліджень імені Олександра Яременка»
Балакірєва О.М., канд. соціол. наук, голова правління ГО «УІСД ім. О.
Яременка», науковий консультант (соціолог), (044) 280-83-05, bon@ief.org.ua
Дмитрук Д.А., директор ГО «ЦСМ», (044) 280-83-05, dmitruk_d@ukr.net
Бондар Т.В., канд. соціол. наук, директор УІСД імені О.Яременка, (044) 501-5076, bondar@uisr.org.ua
Горячева Г.О. – організація проведення дослідження
менеджер ГО «УІСД ім. О. Яременка», (044) 501-50-76, ag@uisr.org.ua
Сазонова Я.О. – організація роботи з регіональними організаторами
менеджер проектів ГО «УІСД ім. О.Яременка», 501-50-75, sazonova@uisr.org.ua
Саркісян К.А. – організація та контроль збору первинної інформації
менеджер ГО «ЦСМ», (044) 451-68-12, sarkisian@uisr.org.ua,
Дмитруха Г. – організація кодування та вводу даних в ПЕОМ
менеджер ГО «УІСД ім. О.Яременка»,
Романовська Л. С. – розробка масиву вводу даних в ПЕОМ, математична
обробка даних, підготовка масиву даних для аналізу
програміст відділу моніторингових досліджень соціально-економічних
трансформацій ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», (044)
280-83-05, rom@ief.org.ua
населення України віком від 18 років та старше

Генеральна
сукупність
Вибіркова сукупність Всього опитано: 26231 респондентів віком від 18 і старше
Регіони опитування: 26 територіально-адміністративних одиниць України –
402 виборчіх дільницях
Складові діяльності
Метод отримання інформації:
опитування виборців в день виборів за методикою «екзит-пол» («опитування
на виході»)
Статистична похибка Стандартні відхилення при достовірних 95 відсотках і співвідношенні змінних
вибірки
від 0,1 : 0,9 до 0,5 : 0,5 становлять 0,38-0,63 відсотка
Термін проведення
польового етапу
Відповідальний за

7 лютого 2010 року
ПІБ

Горячева Ганна

заповнення
паспорту

Посада
Контактна інформація
Підпис

менеджер ГО «УІСД ім. О.Яременка»
т. 5015076, ag@uisr.org.ua

16. Загальнонаціональне опитування екзит-пол під час виборів Президента

України 17 січня 2010 р. (на замовлення ЗАТ «Українська медіа

корпорація»)
Докладніше
Назва проекту

«Проведення загальнонаціонального опитування екзит-пол під час виборів Президента
України 17 січня 2010р.»

Коротка назва
проекту
Замовник
Договір
Організаціявиконавець
Керівник проекту

Exit1_2010

Координатори
проекту
Склад
дослідницької групи

ЗАТ «Українська медіа корпорація»
№29-12/2009 від 29 грудня 2009 року
Український інститут соціальних досліджень імені Олександра Яременка
Балакірєва О.М., канд. соціол. наук, голова правління ГО «УІСД ім. О. Яременка»,
науковий консультант (соціолог), (044) 280-83-05, bon@ief.org.ua
Дмитрук Д.А., директор ГО «ЦСМ», (044) 280-83-05, dmitruk_d@ukr.net
Бондар Т.В., канд. соціол. наук, директор УІСД імені О.Яременка, (044) 501-50-76,
bondar@uisr.org.ua
Горячева Г.О. – організація проведення дослідження
менеджер ГО «УІСД ім. О. Яременка», (044) 501-50-76, ag@uisr.org.ua
Сазонова Я.О. – організація роботи з регіональними організаторами
менеджер проектів ГО «УІСД ім. О.Яременка», 501-50-75, sazonova@uisr.org.ua
Саркісян К.А. – організація та контроль збору первинної інформації
менеджер ГО «ЦСМ», (044) 451-68-12, sarkisian@uisr.org.ua,
Дмитруха Г. – організація кодування та вводу даних в ПЕОМ
менеджер ГО «УІСД ім. О.Яременка»,
Романовська Л. С. – розробка масиву вводу даних в ПЕОМ, математична
обробка даних, підготовка масиву даних для аналізу
програміст відділу моніторингових досліджень соціально-економічних
трансформацій ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», (044)
280-83-05, rom@ief.org.ua
населення України віком від 18 років та старше

Генеральна
сукупність
Вибіркова сукупність Всього опитано: 12000 респондентів віком від 18 і старше
Регіони опитування: 26 територіально-адміністративних одиниць України – 400
виборчіх дільниць
Складові діяльності
Метод отримання інформації:
Опитування виборців в день виборів за методикою «екзит-пол» («опитування на
виході»)
Статистична похибка Стандартні відхилення при достовірних 95 відсотках і співвідношенні змінних від
вибірки
0,1 : 0,9 до 0,5 : 0,5 становлять 0,55-0,91 відсотка
Термін проведення
29 грудня – 29 січня 2010 р.
робіт по проекту
Відповідальний за
ПІБ
Горячева Ганна
заповнення
Посада
менеджер ГО «УІСД ім. О.Яременка»
паспорту
Контактна інформація
т. 5015076, ag@uisr.org.ua

Підпис

