
Проекти та дослідження - 2012 рік 

 
1. Молодіжна політика – 2012: чинники формування суспільно активної 

української молоді (на замовлення Всеукраїнської молодіжної організації 
«Всеукраїнська асоціація молодих науковців») 

 

Докладніше  
 
Назва проекту “Молодіжна політика – 2012: чинники формування суспільно активної 

української молоді” 

Коротка назва 
проекту 

youth policy 

Організація-
виконавець 

ГО «Центр «Соціальний моніторинг» 

Замовник Всеукраїнська молодіжна громадська організація  
"Всеукраїнська асоціація молодих науковців" 

Договір № 18/10 від 18 жовтня 2012 р. 

Керівник 
проекту 

Балакірєва О.М. – к. соціол. н., голова правління ГО «ЦСМ»; (044) 280-83-05, 
bon_smc@inet.ua  

Координатор 
проекту 

Бондар Т.В.– директор ГО «УІСД ім. О.Яременка», (044) 501-50-76, 
bondar@uisr.org.ua  

Склад 
дослідницької 
групи 

Головенько В.А. – розробка інструментарію, написання аналітичної 
довідки, провідний науковий співробітник відділу моніторингових 
досліджень соціально-економічних трансформацій Інституту економіки та 
прогнозування НАН України; науковий консультант Українського інституту 
соціальних досліджень ім. О. Яременка, (044) 280-83-05, 
va_golovenko@ukr.net;  
Савчук Л.С. – розробка інструментарію, організація та контроль збору 
первинної інформації, написання аналітичної довідки, менеджер ГО «УІСД 
ім. О.Яременка», (044) 501-50-75, savchook@uisr.org.ua; 
Криворучко Є.В. – організація та контроль збору первинної інформації 
менеджер ГО «УІСД ім. О.Яременка», (044) 451-68-12, 
j.krivoruсhko@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; 
 

Залучені співробітники: 
Єрмоленко Н. Ю. – розробка масиву вводу даних в ПЕОМ, математична 
обробка даних, підготовка масиву даних для аналізу, (050) 131-14-17, 
burn_n@mail.ru. 

Цільові групи 1. Молодь України віком 18–25 років. 

2. Лідери та активісти молодіжного руху, студентського самоврядування, 

молодіжних та студентських парламентів та організацій віком від 14 до 35 

років. 

3. Експерти-держслужбовці, які здійснюють державну молодіжну політику. 

4. Молодь, яка займає активну позицію щодо перспектив власного 
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майбутнього і майбутнього держави. 

 

2. Картування представників населення, які знаходяться в зоні ризику 

інфікування ВІЛ в Україні (м. Запоріжжя) (на замовлення Дитячого фонду 
ООН (ЮНІСЕФ) в Україні, Центру глобального громадського здоров’я 
Університету Манітоби (Канада) 

 

Докладніше 
 

Назва проекту «Картування ключових груп населення, послуг та оцінка епідемії ВІЛ  в м. Запоріжжя, 
Україна» 

Коротка назва 
проекту 

Zaporizhzhia_2012-2013 

Організація-
виконавець 

ГО «Український інститут соціальних досліджень імені Олександра Яременка» (далі 
УІСД ім. О.Яременка) 

Замовник Дитячий фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні, Центр глобального громадського здоров’я 
Університету Манітоби (Канада) 

Договір №43128756 від 11.09.2012 

Керівник проекту Бондар Т.В., директор УІСД ім. О.Яременка, 
Контакти: тел. (044) 501-50-76 
e-mail: bondar@uisr.org.ua 

Координатор проекту Павлова Дарина, залучений працівник УІСД ім. О.Яременка 
Контакти: тел. 050-229-58-86 
e-mail: d.pavlova@outlook.com 

Склад дослідницької 
групи 

Бондар Т.В. – керівник проекту, директор УІСД ім. О.Яременка 
- контроль та координація за ходом дослідження в цілому; 

Контакти: тел. 501-50-76 
e-mail: bondar@uisr.org.ua 
Балакірєва О.М. – науковий консультант проекту, голова правління УІСД ім. 
О.Яременка 

- науковий супровід дослідження при розробці протоколу та інструментарію 

дослідження; 

Контакти: тел. 280-83-05 
e-mail: bon@ief.org.ua 
Павлова Дарина, залучений працівник УІСД ім. О.Яременка 

- контроль за перебігом реалізації дослідження; 

- участь у навчальних семінарах по підготовці до польового етапу дослідження 

- підготовка карти Запоріжжя з нанесеними точками скупчення цільових груп 

дослідження 

- вичитка розшифровок глибинних інтерв’ю та їх переклад 

Сазонова Я.О. – менеджер проектів УІСД ім. О.Яременка 
- контроль за перебігом реалізації дослідження; 

- участь у навчальних семінарах по підготовці до польового етапу дослідження 



- підготовка карти Запоріжжя з нанесеними точками скупчення цільових груп 

дослідження 

- перевірка якості підготовлених масивів даних 

- вичитка розшифровок глибинних інтерв’ю 

Контакти: тел. 501-50-76 
e-mail: sazonova@uisr.org.ua 
Арабська Ю.В. – менеджер з первинної обробки даних 
- координація та контроль за кодуванням та вводом даних 

Контакти: тел. 501-50-75 
e-mail: arabskaya@uisr.org.ua 
Єрмоленко Н.Ю. – програміст 
- чистка та підготовка масивів даних 

e-mail: n_burn@mail.ru (Єрмоленко Н.Ю.) 

Цільова(і) група(и)  1-й рівень: 
- вторинні ключові інформатори: водій таксі, охоронець, працівник ломбарду, 

комендант гуртожитку, офіціант, продавець вуличного магазину, аптекар, 

адміністратор (в ресторані, готелі, клубі), соціальний працівник, медичний 

працівник. 

2-й рівень: 
- первинні ключові інформатори: споживачі ін’єкційних наркотиків, жінки 

комерційного сексу, діти вулиці. 

Поведінкове дослідження та глибинні інтерв’ю: споживачі ін’єкційних наркотиків, 
жінки комерційного сексу, діти вулиці. 
Оцінка сервісів: надавачі послуг в сфері ВІЛ та репродуктивного здоров’я. 

Вибіркова сукупність 1 рівень: 1240 вторинних ключових інформаторів 
2 рівень: 85 СІН, 75 ЖКС, 65 дітей-вулиці 
3 рівень:  
- кількісне дослідження: 130 СІН, 125 ЖКС, 127 дітей вулиці 

- якісне дослідження: 15 СІН, 15 ЖКС, 16 дітей вулиці 

оцінка послуг: 26 представників державних та неурядових установ/організацій 

Складові діяльності  - 1 рівень: збір інформації про точки скупчення цільових груп 

- 2 рівень: валідизація точок скупчення цільових груп 

- Поведінкове дослідження: напівструктуровані інтерв’ю та глибинні інтерв’ю із 

СІН, ЖКС та дітьми вулиці. 

- Оцінка сервісів: напівструктуровані інтерв’ю із надавачами послуг 

Статистична похибка 
вибірки 

– 

Термін проведення 
польових робіт 

Вересень 2012 р. – березень 2013 р. 

Терміни виконання 
проекту 

Вересень 2012 р. – березень 2013 р. 

Відповідальний за 
заповнення паспорту 

ПІБ: Сазонова Яна Олександрівна 
Посада: менеджер проектів 
Контактна інформація: тел. (044) 501-50-75, e-mail: sazonova@uisr.org.ua 
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3. Фокус-групові опитування СІН та глибинні інтерв’ю експертів в сфері 

протидії ВІЛ/СНІД в Україні (на замовлення Благодійного фонду 
«Здоров’я жінки і планування сім’ї») 

 

Докладніше  
 
Назва проекту Фокус-групові опитування споживачів ін’єкційних наркотиків  та глибинні інтерв’ю 

експертів в сфері протидії ВІЛ/СНІД в Україні 

Коротка назва проекту focus-group_IDU 

Організація-
виконавець 

ГО «Український інститут соціальних досліджень імені Олександра Яременка»  

Замовник Благодійний фонд «Здоров’я жінки і планування сім’ї 

Договір № 02/3-2012 від 21 березня 2012 р. 

Керівник проекту Бондар Т.В., директор ГО «УІСД ім. О.Яременка», 
Контакти: тел. (044) 501-50-76 
e-mail: bondar@uisr.org.ua 

Координатор проекту Сазонова Я.О., менеджер проектів ГО «УІСД ім. О. Яременка», 
Контакти: тел. 501-50-75 
e-mail: sazonova@uisr.org.ua 

Склад дослідницької 
групи 

Балакірєва О.М. – науковий консультант проекту,  
голова правління УІСД ім. О. Яременка, тел. (044) 280-83-05; e-mail: bon@ief.org.ua  
Саркісян К.А. – організація та контроль збору первинної інформації, 
менеджер УІСД ім. О.Яременка, (044) 451-68-12, sarkisian@uisr.org.ua; 
Арабська Ю.В – організація розшифровок інтерв’ю та первинного аналізу отриманої 
інформації 
менеджер УІСД ім. О.Яременка, (044) 501-50-75, arabscaya@uisr.org.ua; 

Генеральна сукупність Споживачі ін’єкційних наркотиків, експерти 

Цільова (і) група(и)  – 

Вибіркова сукупність Всього опитано: 24 СІН, 9 експертів 

Складові діяльності  - Фокус-групи із СІН 

- Глибинні інтерв’ю із експертами 

Статистична похибка 
вибірки 

– 

Термін проведення 
польових робіт 

23 березня – 06 квітня 2012 

Терміни виконання 
проекту 

Згідно договору: 21.03.2012–08.04.2012 

Відповідальний за 
заповнення паспорту 

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 

 

4. Покращення діагностики та лікування туберкульозу серед груп високого 

ризику у сільській місцевості та малих міст  (на замовлення МГО 
«Соціальні ініціативи з охорони праці та здоров’я») 

 
Докладніше  
 

Назва проекту Покращення діагностики та лікування туберкульозу серед груп високого ризику у 
сільській місцевості та малих міст 

Коротка назва 
проекту 

TB_2012 

Організація-
виконавець 

ГО «Український інститут соціальних досліджень імені Олександра Яременка» (далі 
УІСД ім. О.Яременка) 

Замовник МГО «Соціальні ініціативи з охорони праці та здоров’я» 

Договір № 09/6–2012 від 08 червня 2012 року 
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Керівник проекту Бондар Т.В., директор УІСД ім. О.Яременка, 
Контакти: тел. (044) 501-50-76 
e-mail: bondar@uisr.org.ua 

Координатор 
проекту 

Сазонова Я.О., менеджер проектів УІСД ім. О.Яременка, 
Контакти: тел. 501-50-75 
e-mail: sazonova@uisr.org.ua 

Склад 
дослідницької 
групи 

Бондар Т.В. – керівник проекту, директор УІСД ім. О.Яременка 
- контроль та координація за ходом дослідження в цілому; 

- участь у робочих зустрічах щодо різних питань дослідження 

Контакти: тел. 501-50-76 
e-mail: bondar@uisr.org.ua 
Балакірєва О.М. – науковий консультант проекту, голова правління УІСД ім. О.Яременка 

- науковий супровід дослідження при розробці протоколу та інструментарію дослідження; 

- участь у підготовці аналітичного звіту. 

Контакти: тел. 280-83-05 
e-mail: bon@ief.org.ua 
Сазонова Я.О. – менеджер проектів УІСД ім. О.Яременка 

- розробка Протоколу дослідження та інструментарію дослідження; 

- контроль за перебігом реалізації дослідження; 

- написання аналітичного звіту; 

- підготовка та презентація даних на круглому столі з питань обговорення результатів проекту. 

Контакти: тел. 501-50-76 
e-mail: sazonova@uisr.org.ua 
Саркісян К.А. – менеджер первинного збору інформації УІСД ім. О.Яременка 

- координація польового етапу дослідження, постійний зв’язок із регіональними 

організаторами для контролю реалізації вибірки 

Контакти: тел. 050-310-80-14 
e-mail: sarkisyan@uisr.org.ua 
Арабська Ю.В. – менеджер з первинної обробки даних 

- координація та контроль за кодуванням та вводом даних 

Контакти: тел. 501-50-75 
e-mail: arabskaya@uisr.org.ua 
Романовська Л.С. – програміст 

- чистка та підготовка масивів даних (експертів та представників ГР) 

Контакти: тел. 280-83-05 
e-mail: l_rom@ukr.net 

Генеральна 
сукупність 

– 

Цільова (і) група(и)  1) Надавачі послуг з консультування, обстеження або лікування від ТБ 
2) Групи ризику: СІН, колишні ув’язнені, клієнти ЦСССДМ, сільське населення 

Вибіркова 
сукупність 

40 надавачів послуг та 200 представників груп ризику із 4-х регіонів України: 
Пустомитівський район Львівської області, Балаклійський район Харківської області, 
Косівський район Івано-Франківської області, м. Сєверодонецьк Луганської області 

Складові діяльності  
- Опитування респондентів 

- Картування сервісів, що надають послуги в сфері ТБ 

Статистична 
похибка вибірки 

– 

Термін проведення 
польових робіт 

27 червня – 04 серпня 2012 р. 

Терміни виконання 
проекту 

10 червня –10 вересня 2012 р. 

Відповідальний за 
заповнення 
паспорту 

ПІБ: Сазонова Яна Олександрівна 
Посада: менеджер проектів 
Контактна інформація: тел. (044) 501-50-75, e-mail: sazonova@uisr.org.ua 



 

5. Права дітей в Україні: реалії та виклики після 20 років належності (на 
замовлення Уповноваженого Президента України з прав дитини за 
технічної підтримки Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні та БФ 
«Розвиток України») 

 

Докладніше  
 

Назва проекту «Права дітей в Україні: реалії та виклики після 20 років незалежності» 

Коротка назва проекту Children rights 2012 

Організація-
виконавець 

ГО «Український інститут соціальних досліджень імені Олександра Яременка» (далі УІСД 
ім. О.Яременка) 

Замовник Уповноважений Президента України з прав дитини за технічної підтримки Дитячого фонду 
ООН (ЮНІСЕФ) в Україні та БФ «Розвиток України» 

Договір від 9 березня 2012 р. 

Керівник проекту Бондар Т.В., директор УІСД ім. О.Яременка, 
Контакти: тел. (044) 501-50-76 
e-mail: bondar@uisr.org.ua 

Координатор проекту Сазонова Я.О., менеджер проектів УІСД ім. О.Яременка, 
Контакти: тел. 501-50-75 
e-mail: sazonova@uisr.org.ua 

Склад дослідницької 
групи 

Бондар Т.В. – керівник проекту, директор УІСД ім. О.Яременка 
- контроль та координація за ходом дослідження в цілому; 

- участь у написанні аналітичної довідки та звіту 

Контакти: тел. 501-50-76 
e-mail: bondar@uisr.org.ua 
Балакірєва О.М. – науковий консультант проекту, голова правління УІСД ім. О.Яременка 

- науковий супровід дослідження при розробці протоколу та інструментарію дослідження; 

- участь у підготовці аналітичної довідки та аналітичного звіту. 

Контакти: тел. 280-83-05 
e-mail: bon@ief.org.ua 
Сазонова Я.О. – менеджер проектів УІСД ім. О.Яременка 

- розробка Протоколу дослідження та інструментарію дослідження; 

- контроль за перебігом реалізації дослідження; 

- координація роботи та участь в аналізі даних та написання аналітичної довідки та 

аналітичного звіту. 

Контакти: тел. 501-50-76 
e-mail: sazonova@uisr.org.ua 
Саркісян К.А. – менеджер первинного збору інформації УІСД ім. О.Яременка 

- координація польового етапу дослідження, постійний зв’язок із регіональними 

організаторами для контролю реалізації вибірки 

Контакти: тел. 050-310-80-14 
e-mail: sarkisyan@uisr.org.ua 
Арабська Ю.В. – менеджер з первинної обробки даних 

- координація та контроль за кодуванням та вводом даних 

Контакти: тел. 501-50-75 
e-mail: arabskaya@uisr.org.ua 
Романовська Л.С., Єрмоленко Н.Ю. – програмісти 

- чистка та підготовка масивів даних (Ромаоквська Л.С.: масив даних щодо опитування дітей, 

Єрмоленко Н.Ю.: масиви даних щодо опитування батьків та експертів) 

Контакти: тел. 280-83-05 
e-mail: l_rom@ukr.net (Романовська Л.С.) 
e-mail: n_burn@mail.ru (Єрмоленко Н.Ю.) 

Генеральна сукупність Діти віком 13–17 років 
Батьки неповнолітніх дітей 

mailto:n_burn@mail.ru


Експерти 

Цільова (і) група(и)  Діти: 
- дівчата та хлопці 10–13 років, 14–15 років, 16–17 років учні ЗОНЗ, ПТНЗ, ВНЗ, мешканці 

міст та сіл в усіх регіонах України 
- дівчата та хлопці 16-17 років, що не навчаються/не працюють, мешканці міст та сіл в усіх 

регіонах України 
Батьки неповнолітніх дітей: дорослі (батько або мати), які мають та виховують дитину/дітей 
віком до 18 років 
Експерти:  
- фахівці центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 
- мед. Працівники 
- представники навч. Закладів 
- лідери дитячих та молодіжних організацій 
- працівники правоохоронних органів тощо 

Вибіркова сукупність 4089 дітей, 1017 батьків та 503 експерти 

Складові діяльності  - анкетування дітей в навчальних аудиторіях, дітей, які не навчаються та не працюють 

опитано методом індивідуального інтерв’ю 

- індивідуальні інтерв’ю із батьками за місцем проживання 

- індивідуальні інтерв’ю із експертами за місцем роботи 

Статистична похибка 
вибірки 

Діти: стандартні відхилення при достовірних 95 відсотках і співвідношенні змінних від 0,1 : 0,9 
до 0,5 : 0,5 становлять 0,94 – 1,56 відсотка 
Батьки: стандартні відхилення при достовірних 95 відсотках і співвідношенні змінних від 0,1 : 
0,9 до 0,5 : 0,5 становлять 1,90 – 3,16 відсотка 

Термін проведення 
польових робіт 

17 квітня – 4 травня 2012 р. 

Терміни виконання 
проекту 

8 травня – 30 червня 2012 р. 

Відповідальний за 
заповнення паспорту 

ПІБ: Сазонова Яна Олександрівна 
Посада: менеджер проектів 
Контактна інформація: тел. (044) 501-50-75, e-mail: sazonova@uisr.org.ua 

 

6. Свобода від насильства: Розширення прав та можливостей жінок та дівчат 

у складних життєвих обставинах (на замовлення МБФ «Українська 
фундація громадського здоров’я») 

 

Докладніше  
 
Назва проекту  «Свобода від насильства: Розширення прав та можливостей дівчат і жінок у складних 

життєвих обставинах» 

Коротка назва проекту «Свобода від насильства» (ViolenceFree_2012) 

Організація-

виконавець 

ГО «Український інститут соціальних досліджень імені Олександра Яременка» 

Замовник МБФ «Українська фундація громадського здоров’я» 

Договір б/н від 1 березня 2012 року 

Керівник проекту Т.В. Бондар, канд. соціол. наук, директор ГО «УІСД ім.О.Яременка»,  

bondar@uisr.org.ua, (044)501-50-76 

Координатор проекту Т.О. Паладійчук, менеджер ГО «УІСД ім. О.Яременка» 

paladiychuck@uisr.org.ua, (044)501-50-75 

Склад дослідницької 

групи 

Н.Єрмоленко – розробка масиву вводу даних в ПЕОМ, математична обробка даних, 

підготовка масиву даних для аналізу ,  

програміст ГО «ЦСМ», (044)501-50-75, ermolenko@uisr.org.ua 

Ю.Арабська – організація кодування та вводу даних в ПЕОМ , 

менеджер ГО «УІСД ім. О.Яременка», (044)501-50-75, arabscaya@uisr.org.ua 

Є. Криворучко – організація та контроль збору первинної інформації, 

менеджер ГО «УІСД ім. О.Яременка», (044) 451-68-12j.krivoruthko@uisr.org.ua 
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Залучені фахівці: 

Бондаровська В.М. – науковий консультант, директор центру «Розрада» 

rozrada@i.ua, (044) 289-71-32 

Гудь С.В. – начальник відділу протидії насильства у сім'ї Управління гендерної 

політики та попередження насильства у сім'ї Департаменту сімейної політики 

cvetagud@ukr.net (044)279-52-15 

Цільові групи 1. Дівчата/жінки, які перебувають у складних життєвих обставинах (із особливим 

фокусом на вразливих до ВІЛ, ВІЛ-позитивних, тих, які живуть або більшу частину 

часу проводять на вулиці) 

2. Чоловіки, які вчиняють насильство або належать до групи ризику, хлопці та чоловіки 

з оточення дівчат та молодих жінок, які перебувають у складних життєвих обставинах 

(із особливим фокусом на вразливих до ВІЛ, ВІЛ-позитивних, тих, які живуть або 

більшу частину часу проводять на вулиці) 

3. Експерти, які працюють у сфері попередження насильства на національному та 

регіональному рівні, а саме: представники центральних органів виконавчої влади, 

державних та неурядових організацій, закладів, науковців, надавачів послуг 

Вибіркова сукупність Всього опитано: 

 50 дівчат/жінок, які перебувають у складних життєвих обставинах (м. Київ) 

 26 чоловіків, які вчиняють насильство або належать до групи ризику, хлопці та 

чоловіки з оточення дівчат та молодих жінок, які перебувають у складних життєвих 

обставинах (м. Київ) 

 15 експертів з питань попередження насильства (м. Київ) 

Складові діяльності   Рекрутування та опитування респондентів,  

 Складання технічного звіту, 

 Складання аналітичного звіту 

Термін проведення 

польових робіт 

12 квітня – 24 травня 2012 року 

Терміни виконання 

проекту 

Згідно з договором 1 березня – 31 травня 2012, термін подовжено додатковою угодою 

до 05.06.2012 

Відповідальний за 

заповнення паспорту 

Паладійчук Тетяна Олександрівна 

Менеджер  

paladiychuck@uisr.org.ua, (063)275-7-275 

Підпис 

 

7. Непрацюючі пенсіонери з пенсією до 1200 грн. (спільно з ГО «ЦСМ»)  
 

Докладніше  
 

Назва проекту «Непрацюючі пенсіонери, з пенсією до 1200 грн.» 

Коротка назва 
проекту 

fg_pensioner_kiev_2012 

Організація-
виконавець 

ГО «Центр «Соціальний моніторинг»  
ГО «Український інститут соціальних досліджень ім. О.Яременко»  

Замовник власним коштом 

Договір  

Керівник проекту Балакірєва О.М. – к. соціол. н., голова правління ГО «УІСД ім. О.Яременка»; 
+38 044 280 8305, bon_smc@inet.ua  

Координатор 
проекту 

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

Бондар Т.В. – проведення  фокус-групового опитування, робота з аналітичним 

звітом 

директор УІСД ім. О.Яременка, тел. (044) 501-50-76, bondar@uisr.org.ua  

Шестаковський О.П. – менеджер проектів УІСД ім. О.Яременка;  

(044) 280 8305, o.shest@gmail.com    
Криворучко Є.В. – рекрутінг учасників опитування, проведення 
прескрінінгового опитування 
менеджер ГО «УІСД ім. О.Яременка», (044) 451-68-12, j.krivoruthko@uisr.org.ua; 
Саркісян К.А. – рекрутінг учасників опитування, проведення прескрінінгового 
опитування 
менеджер ГО «УІСД ім. О.Яременка», (044) 451-68-12, sarkisian@uisr.org.ua 

Генеральна 
сукупність 

 

Цільова (і) група(и)  Непрацюючі пенсіонери, з пенсією до 1200 грн. 

Вибіркова сукупність 48 осіб (6 груп, 8 учасників в кожній групі) 

Складові діяльності  - пошук рекрутером учасників, які відповідають параметрам, заданим у 

технічному завданні  

- опитування по скринінговій анкеті 

- проведення фокус групового опитування 

- написання аналітичного звіту за результатами проекту  

Термін проведення 
польових робіт 

26–27 січня 2012 року 

Терміни виконання 
проекту 

21 січня –03 лютого 2012 року 

Відповідальний за 
заповнення 
паспорту 

ПІБ                                          Горячева Ганна 
Посада                                   менеджер ГО «УІСД ім. О.Яременка»   
Контактна інформація       т. 5015076, ag@uisr.org.ua 
Підпис 

 

8. Ціннісні орієнтації сучасної української молоді в сфері сексуальної та 

сімейно-шлюбної поведінки (на замовлення ПрАТ «Міжрегіональна 
академія управління персоналом») 

 

Докладніше  
 
Назва проекту «Ціннісні орієнтації сучасної української молоді в сфері сексуальної та сімейно-

шлюбної поведінки» 

Коротка назва 
проекту 

«Молодь-секс_2012» (Mol_sex_2012) 

Організація-
виконавець 

ГО «Центр «Соціальний моніторинг» 

Замовник ПрАТ «Міжрегіональна академія управління персоналом» 

Договір Договір №01/06-2012 «Про надання послуг з проведення соціологічного 
дослідження» від 13 червня 2012 р. 

Керівник проекту Балакірєва О.М.– канд. соціол. наук, Голова Правління УІСД ім.О.Яременка,  
та ГО «Центр «Соціальний моніторинг», (044)280-83-05, bon@ief.org.ua 

Координатор 
проекту 

Паладійчук Т.О.– менеджер УІСД ім. О.Яременка, (044)501-50-75, 
paladiychuck@uisr.org.ua 

Склад 
дослідницької групи 

Паладійчук Т.О. – координація проекту, менеджер УІСД ім.О.Яременка, 
(044)501-50-75, bondar@uisr.org.ua 
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Єрмоленко Н.Ю. – розробка масиву вводу даних в ПЕОМ, математична 
обробка даних, підготовка масиву даних для аналізу, програміст ЦСМ 
(044)501-50-75, ermolenko@uisr.org.ua  
Арабська Ю.В.– організація кодування та вводу даних в ПЕОМ,  
менеджер УІСД ім. О.Яременка, (044)501-50-75, arabscaya@uisr.org.ua 
Саркісян К.А.– організація та контроль збору первинної інформації,  
менеджер УІСД ім. О.Яременка, (044) 451-68-12, sarkisian@uisr.org.ua 
Рингач Н. – написання частин аналітичного звту за результатами 
дослідження, д-р наук держ. упр, r_na@rambler.ru 

Генеральна 
сукупність 

Молодь України віком від 18 до 25 років 

Цільова (і) група(и)  Молодь України віком від 18 до 25 років 

Вибіркова сукупність Всього опитано: 
1011 респондентів  
 
Регіони опитування: 
26 адміністративно-територіальних одиниць України – 24 області, АР Крим та 
м. Київ 

Складові діяльності  Метод отримання інформації: 
самозаповнення анкети в присутності інтерв’юера  

Термін проведення 
польових робіт 

6 липня – 14 липня 2012 р. 

Терміни виконання 
проекту 

13 червня – 03 вересня 2012 р. 

Відповідальний за 
заповнення 
паспорту 

Паладійчук Тетяна Олександрівна 
Менеджер УІСД ім. О.Яременка 
paladiychuck@uisr.org.ua, (044)501-50-75 
Підпис 

 

9. Дослідження участі жінок у складі робочої сили в Україні (на замовлення 
Громадської організації «Український центр соціальних реформ») 

 
Докладніше 
 
Назва проекту «Дослідження участі жінок у складі робочої сили в Україні» 

Коротка назва проекту gender 

Організація-
виконавець 

ГО «Центр «Соціальний моніторинг» 

Замовник ГО «Український центр соціальних реформ» 

Договір №1-REPUNFPA/UKR/12/01 від 15.08.2012 р. 

Керівник проекту Балакірєва О.М. – к. соціол. н., голова правління ГО «ЦСМ»; (044) 280-83-05, 
bon_smc@inet.ua  

Координатор проекту Бондар Т.В.–  директор ГО «УІСД ім. О.Яременка», (044) 501-50-76, 
bondar@uisr.org.ua  

mailto:ermolenko@uisr.org.ua
mailto:sarkisian@uisr.org.ua
mailto:bon_smc@inet.ua
mailto:bondar@uisr.org.ua


Склад дослідницької 
групи 

Бондар Т.В. – розробка інструментарію, організація та контроль збору первинної 
інформації, директор ГО «УІСД ім. О.Яременка, (044) 501-50-76, bondar@uisr.org.ua; 
Савчук Л.С. – організація та контроль збору первинної інформації 
менеджер ГО «УІСД ім. О.Яременка», (044) 501-50-75, savchook@uisr.org.ua ; 
Криворучко Є.В. – організація та контроль збору первинної інформації 
менеджер ГО «УІСД ім. О.Яременка», (044) 451-68-12, j.krivoruсhko@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 

Цільові групи 1. Жінки, які працюють за наймом 

2. Роботодавці 

Вибіркова сукупність Всього опитано: 

1) 200 роботодавців (з них – 100 жінок, 100 – чоловіків); 

2) 1000 зайнятих жінок, які мають статус найманих працівників. 
 

Регіони опитування:  

26 адміністративно-теріторіальних одиниць України – 24 області, АР Крим та м. 
Київ. 

Складові діяльності  Метод отримання інформації:  
1) Жінки, які працюють за наймом – індивідуальне інтерв’ю за місцем 

проживання; 

2) Роботодавці – індивідуальне інтерв’ю за місцем проживання та місцем 

роботи. 

Термін проведення 
проекту 

Вересень 2012 р. 

Термін проведення 
польових робіт 

03 – 12 вересня 2012 р. 

Відповідальний за 
заповнення паспорту 

ПІБ                                           Савчук Любов 
Посада                                    менеджер ГО «УІСД ім. О. Яременка» 
Контактна інформація        т. (044)501-50-75, savchook@uisr.org.ua 
 
Підпис 

 

10. Типологічне дослідження отримувачів державної соціальної допомоги (на 
замовлення Громадської організації «Український центр соціальних 
реформ») 

 
Докладніше  
 
Назва проекту Типологічне дослідження отримувачів соціальної допомоги 
Коротка назва 
проекту 

nod_2012 

Організація-
виконавець 

ГО «Центр «Соціальний моніторинг» 

Замовник Громадська організація «Український центр соціальних реформ» 

Договір  №1/4807-79 від 01.10.2012 

Керівник проекту Балакірєва О.М. – к. соціол. н., голова правління ГО «УІСД ім. О.Яременка»; 
(044) 280-83-05, bon_smc@inet.ua 

mailto:bondar@uisr.org.ua
mailto:savchook@uisr.org.ua
mailto:j.krivoruсhko@uisr.org.ua
mailto:arabscaya@uisr.org.ua
mailto:rom@ief.org.ua
mailto:savchook@uisr.org.ua
mailto:bon_smc@inet.ua


Координатор 
проекту 

Бондар Т.В. – канд. соціол. наук, директор ГО «УІСД ім. О. Яременка»,  
(044) 501-50-76, bondar@uisr.org.ua 

Склад дослідницької 
групи 

Горячева Г.О. – координація проекту, менеджер ГО «УІСД ім. О.Яременка», (044) 
501-50-75, ag@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; 
Саркісян К.А. – організація та контроль збору первинної інформації  
менеджер ГО «ЦСМ», (044) 451-68-12, sarkisian@uisr.org.ua;  
Криворучко Є.В. – організація та контроль збору первинної інформації 
менеджер ГО «УІСД ім. О.Яременка», (044) 451-68-12, j.krivoruthko@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 

Цільова група 1. Отримувачі державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям. 
2. Отримувачі державної соціальної допомоги по догляду за дитиною до 
досягнення нею трирічного віку (допомога, яка призначена з урахуванням доходів). 
3. Отримувачі державної соціальної допомоги на дітей одиноким матерям 
(допомога, яка призначена з урахуванням доходів). 

Вибіркова сукупність Всього опитано:  
2008 інтерв’ю (загальна вибірка) 
Регіони опитування:  
26 територіально-адміністративних  одиниць  України  – 23 області (окрім 
Вінницької), АР Крим, Київ та Севастополь 

Складові діяльності  Метод отримання інформації: 
індивідуальне інтерв’ю “віч-на-віч” за місцем проживання респондента або за 
місцем оформлення соціальної допомоги (в приміщенні управління праці та 
соціального захисту населення) відповідно до вибіркового завдання 

Термін проведення 
польових робіт 

8 – 23 жовтня 2012 р. 

Термін проведення 
проекту 

1 жовтня – 20 листопада 2012 р. 

Відповідальний за 
заповнення паспорту 

ПІБ                                           Горячева Анна 
Посада                                    менеджер ГО «УІСД ім. О. Яременка» 
Контактна інформація       т. 501-50-75, ag@uisr.org.ua  
Підпис 

 

11. Ваша Думка – грудень 2012 р.  

 

Докладніше  
 
Назва проекту «Ваша думка: грудень 2012» 

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 соціально-економічних трансформацій Інституту 
економіки та прогнозування НАН України 

Коротка назва 
проекту 

vd_12_2012 

Організація-
виконавець 

ГО «Центр «Соціальний моніторинг» спільно з ГО «Український інститут 
соціальних досліджень імені О.Яременка» та відділом моніторингових 
досліджень соціально-економічних трансформацій ДУ «Інститут економіки та 
прогнозування НАН України» 

mailto:bondar@uisr.org.ua
mailto:ag@uisr.org.ua
mailto:arabscaya@uisr.org.ua
mailto:sarkisian@uisr.org.ua
mailto:j.krivoruthko@uisr.org.ua
mailto:rom@ief.org.ua
mailto:ag@uisr.org.ua


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

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

Склад дослідницької 
групи 

Криворучко Є.В. – організація та контроль збору первинної інформації 
менеджер ГО «УІСД ім. О.Яременка», (044) 451-68-12, j.krivoruthko@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 

Генеральна 
сукупність 

населення України віком від 18 років та старше  

Вибіркова сукупність Всього опитано: 
2004 респондентів віком від 18 і старше,  
Регіони опитування: 
26 адміністративно-територіальних одиниці України (24 області України, АР Крим 
та м. Києв) 

Складові діяльності  Метод отримання інформації:  
репрезентативне опитування дорослого населення України методом 
індивідуального інтерв’ю ("віч-на-віч") за місцем проживання 

Статистична похибка 
вибірки 

Стандартні відхилення при достовірних 95 відсотках і співвідношенні змінних від 
0,1 : 0,9 до 0,5 : 0,5 становлять 1,34 – 2,24 відсотка 

Термін проведення 
польових робіт 

5 –15 грудня 2012 р. 

Відповідальний за 
заповнення паспорту 

ПІБ                                           Горячева Анна 
Посада                                    менеджер ГО «УІСД ім. О. Яременка» 
Контактна інформація       т. 5015076, ag@uisr.org.ua  
Підпис  

 

12. Думка Киян – березень 2012. Опитування за місцем проживання. Вуличне 

опитування. (спільно з ГО «ЦСМ») 
 
Докладніше  
 

Назва проекту «Думка киян: березень 2012. Опитування за місцем проживання» 
«Думка киян: березень 2012. Вуличне опитування» 

Коротка назва dk_03_12 

Організація-

виконавець 

ГО «Центр «Соціальний моніторинг»», ГО « Український інститут соціальних 

досліджень ім. О. Яременка» 

Замовник власним коштом 

Договір  

Керівник проекту Балакірєва О.Н. – к. соціол. н., голова правління УІСД ім. О.Яременка; +38 044 280 

8305, bon_smc@inet.ua  

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

Склад дослідницької 

групи 

Балакірєва О.Н. – к. соціол. н., голова правління УІСД ім. О.Яременка; +38 044 280 

8305, bon_smc@inet.ua; 

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

Арабська Ю.В. – менеджер УІСД ім. О.Яременка, (044) 501-50-75, 

arabscaya@uisr.org.ua; 

Саркісян К.А. – менеджер УІСД ім. О.Яременка, (044) 451-68-12, sarkisian@uisr.org.ua;  

Романовська Л. С. – програміст відділу моніторингових досліджень соціально-

економічних трансформацій ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН 

України», (044) 280-83-05, rom@ief.org.ua  

mailto:bon@ief.org.ua
mailto:dmitruk_d@ukr.net
mailto:j.krivoruthko@uisr.org.ua
mailto:arabscaya@uisr.org.ua
mailto:rom@ief.org.ua
mailto:ag@uisr.org.ua
mailto:bon_smc@inet.ua
mailto:dmitruk_d@ukr.net
mailto:bon_smc@inet.ua
mailto:dmitruk_d@ukr.net
mailto:arabscaya@uisr.org.ua
mailto:sarkisian@uisr.org.ua
mailto:rom@ief.org.ua


Генеральна 

сукупність 

населення України віком від 18 років та старше  

Цільова (і) група(и)   

Вибіркова сукупність 2000 респондентів віком від 18 і старше, які проживають за адресами, що входять до 

складу  202  виборчих дільниць (10 адміністративно-територіальних дільницях м. 

Києва) 

Складові діяльності  репрезентативне опитування дорослого населення м. Києва методом індивідуального 

інтерв’ю ("віч-на-віч") за місцем проживання, на вулиці та телефонне опитування 

Статистична похибка 

вибірки 

 

Термін проведення 

польових робіт 

19 – 24 березня 2012 р. 

Терміни виконання 

проекту 

 

Відповідальний за 

заповнення паспорту 

Горячева Г.О  

менеджер УІСД ім. О.Яременка 

Контактна інформація       т. 5015076. e-mail: ag@uisr.org.ua 

Підпис 

 

13. Думка Киян – лютий 2012(спільно з ГО «ЦСМ») 
 

Докладніше  
 
Назва проекту «Думка киян: лютий 2012» 

Коротка назва dk02_12 

Організація-
виконавець 

ГО «Центр «Соціальний моніторинг»», ГО « Український інститут соціальних 
досліджень ім. О. Яременка» 

Замовник власним коштом 

Договір  

Керівник проекту Балакірєва О.М. – к. соціол. н., голова правління ГО «УІСД ім. О.Яременка»; 
(044) 280-83-05, bon_smc@inet.ua  

Координатор 
проекту 

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

Склад 
дослідницької групи 

Балакірєва О.Н. – науковий консультант 
к. соціол. н., голова правління УІСД ім. О.Яременка; (044) 280-83-05, 
bon_smc@inet.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; 
Саркісян К.А. – організація та контроль збору первинної інформації  
менеджер ГО «УІСД ім. О.Яременка», (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  

Генеральна 
сукупність 

населення України віком від 18 років та старше  

Вибіркова сукупність Всього опитано:  

2018 респондентів віком від 18 і старше, які проживають за адресами, що 

входять до складу  202  виборчих дільниць (10 адміністративно-

територіальних дільницях м. Києва) 

Складові діяльності  Метод отримання інформації: 

репрезентативне опитування дорослого населення м. Києва методом 

індивідуального інтерв’ю ("віч-на-віч") за місцем проживання 

mailto:bon_smc@inet.ua
mailto:dmitruk_d@ukr.net
mailto:bon_smc@inet.ua
mailto:arabscaya@uisr.org.ua
mailto:sarkisian@uisr.org.ua
mailto:rom@ief.org.ua


Статистична похибка 
вибірки 

Стандартні відхилення при достовірних 95 відсотках і співвідношенні змінних 

від 0,1 : 0,9 до 0,5 : 0,5 становлять 1,34–2,24 відсотка 

Термін проведення 
польових робіт 

10 – 20 лютого 2012 р. 

Відповідальний за 
заповнення 
паспорту 

Саркісян К.А.                        менеджер ГО «ЦСМ» 
Контактна інформація       т. 451-68-12, sarkisian@uisr.org.ua 
Підпис 

 

14. Думка мешканців 78-го виборчого округу. Бердянськ  

 

Докладніше  
 
Назва проекту Думка мешканців 78 виборчого округу. Бердянськ 

Коротка назва 
проекту 

Berdyansk78_2012 

Організація-
виконавець 

ГО «Центр «Соціальний моніторинг» 

Замовник власним коштом 

Керівник проекту Балакірєва О.Н. – к. соціол. н., голова правління УІСД ім. О.Яременка; 

 (044) 280 8305, bon_smc@inet.ua  

Координатор проекту Шестаковський О.П. – менеджер проектів УІСД ім. О.Яременка;  

(044) 280 8305, o.shest@gmail.com   

Склад дослідницької 
групи 

Дмитрук Д.А. – написання аналітичних матеріалів за проектом 
директор ГО «ЦСМ», (044) 280-83-05, dmitruk_d@ukr.net 
Криворучко Є.В. – організація та контроль збору первинної інформації 
менеджер ГО «УІСД ім. О.Яременка», (044) 451-68-12, j.krivoruthko@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 
Любченко О. – підготовка аналітичних матеріалів за результатами проекту, 
молодший науковий співробітник відділу моніторингових досліджень соціально-
економічних трансформацій ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН 
України», (044) 280-83-05, leonsia@ukr.net   

Генеральна 
сукупність 

Доросле населення віком 18 років і старше, що постійно проживає і може брати 
участь у виборах на виборчому окрузі № 78 (м. Бердянськ, Бердянському, 
Куйбишевському, Розівському і Чернігівському районах Запорізької області) 

Цільова (і) група(и)  -  

Вибіркова сукупність Всього опитано:  
1417 осіб, в т.ч. у м. Бердянськ – 807, у районах – 610 осіб 

Складові діяльності  репрезентативне опитування методом індивідуального інтерв’ю ("віч-на-віч") за 
місцем проживання 

Статистична похибка 
вибірки 

Максимальна теоретична похибка вибірки з довірчою ймовірністю 95%:  

 для всієї вибірки – 2,67%; 

 для м. Бердянськ –3,54%; 

 для районів разом – 4,08%.  

Термін проведення 
польових робіт 

29 вересня – 3 жовтня 2012 року 

mailto:j.krivoruthko@uisr.org.ua
mailto:arabscaya@uisr.org.ua
mailto:rom@ief.org.ua
mailto:leonsia@ukr.net


Терміни виконання 
проекту 

23 вересня – 10 жовтня 2012 року 

Відповідальний за 
заповнення паспорту 

ПІБ: Шестаковський О.П. 
Посада: науковий співробітник ІЕП НАНУ 
Контактна інформація: o.shest@gmail.com, +38 067 406 3256 
Підпис 

 

15. Думка мешканців Тернопільської області – 2012» (січень-лютий)  

 

Докладніше  
 
Назва проекту Думка мешканців Тернопільської області – 2012 
Коротка назва 

проекту 

Ternopol_0212 

Організація-

виконавець 

Центр «Соціальний моніторинг» 

Замовник Власним коштом 

Керівник проекту Балакірєва О.М. – к. соціол. н., голова правління ГО «УІСД ім. О.Яременка»; 

+38 044 280 8305, bon_smc@inet.ua  

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

Склад дослідницької 

групи 

Балакірєва О.Н. – науковий консультант 

к. соціол. н., голова правління УІСД ім. О.Яременка; +38 044 280 8305, 

bon_smc@inet.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; 

Саркісян К.А. – організація та контроль збору первинної інформації  

менеджер ГО «ЦМС», (044) 451-68-12, sarkisian@uisr.org.ua;  

Криворучко Є.В. – організація та контроль збору первинної інформації 

менеджер ГО «УІСД ім. О.Яременка», (044) 451-68-12, j.krivoruthko@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  

Цільова (і) група(и)  доросле населення Тернопільської області віком від 18 років та старше, які проживають 

в межах визначених  чотирьох районів 

Вибіркова сукупність Всього опитано: 

1605 респондентів  у 4 районах Теронопільської  області: Шумському (404 чол.), 

Збаражському (406 чол.), Ланівецькому (388 чол.) та Кременчуцькому районах (407 

чол.) 

Складові діяльності  вибіркове опитування дорослого населення чотирьох районів Тернопільської області 

методом індивідуального інтерв’ю ("віч-на-віч") за стандартизованими анкетами за 

місцем проживання респондента 

Статистична похибка 

вибірки 

Стандартні відхилення при достовірних 95 відсотках і співвідношенні змінних від 0,1 : 

0,9 до 0,5 : 0,5 становлять 1,50–2,50 відсотка 

Термін проведення 

польових робіт 

25 січня –  11 лютого 2012 року 

Відповідальний за 

заповнення паспорту 

Саркісян К.А.                        менеджер ГО «ЦСМ» 

Контактна інформація       т. 451-68-12, sarkisian@uisr.org.ua 

Підпис 

 

16. Думка мешканців Тернопільської області: вересень 2012 р.  

 

Докладніше 
 
Назва проекту Думка мешканців Тернопільської області: вересень 2012 

Коротка назва 
проекту 

Ternopol_09_2012 

mailto:o.shest@gmail.com
mailto:bon_smc@inet.ua
mailto:dmitruk_d@ukr.net
mailto:bon_smc@inet.ua
mailto:arabscaya@uisr.org.ua
mailto:sarkisian@uisr.org.ua
mailto:j.krivoruthko@uisr.org.ua
mailto:rom@ief.org.ua


Організація-
виконавець 

Центр «Соціальний моніторинг» 

Замовник Власним коштом 

Керівник проекту Балакірєва О.М. – к. соціол. н., голова правління ГО «УІСД ім. О.Яременка»; 
+38 044 280 8305, bon_smc@inet.ua  

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

Склад дослідницької 
групи 

Балакірєва О.Н. – науковий консультант 
к. соціол. н., голова правління УІСД ім. О.Яременка; +38 044 280 8305, 
bon_smc@inet.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; 
Саркісян К.А. – організація та контроль збору первинної інформації  
менеджер ГО «ЦМС», (044) 451-68-12, sarkisian@uisr.org.ua;  
Криворучко Є.В. – організація та контроль збору первинної інформації 
менеджер ГО «УІСД ім. О.Яременка», (044) 451-68-12, j.krivoruthko@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  

Генеральна 
сукупність 

 

Цільова (і) група(и)  доросле населення Тернопільської області віком від 18 років та старше, які 
проживають в межах визначених п’яти районів 

Вибіркова сукупність Всього опитано: 
2037 респондентів  у 5 районах Тернопільської  області: Шумському (374 респ.), 
Збаражському (409 респ.), Ланівецькому (440 респ.) та Кременецькому (424 респ.) 
та Підволочиському (390 респ.)районах  

Складові діяльності  вибіркове опитування дорослого населення п’яти районів Тернопільської області 
методом індивідуального інтерв’ю ("віч-на-віч") за стандартизованими анкетами за 
місцем проживання респондента 

Статистична похибка 
вибірки 

Стандартні відхилення при достовірних 95 відсотках і співвідношенні змінних від 
0,1 : 0,9 до 0,5 : 0,5 становлять 1,33–2,21 відсотка 

Термін проведення 
польових робіт 

21 вересня – 1 жовтня 2012 року 

Терміни виконання 
проекту 

 

Відповідальний за 
заповнення паспорту 

Горячева Г.О.                        менеджер ГО «УІСД вм О.Яременка» 
Контактна інформація       т. 5045076, ag@uisr.org.ua  
Підпис 

 

17. Думка мешканців Тернопільської області: серпень-вересень 2012 р. 

 

Докладніше 
 
Назва проекту Думка мешканців Тернопільської області – 2012 

Коротка назва 
проекту 

Ternopol_08_09_2012 

Організація-
виконавець 

Центр «Соціальний моніторинг» 

Замовник Власним коштом 

Керівник проекту Балакірєва О.М. – к. соціол. н., голова правління ГО «УІСД ім. О.Яременка»; 
+38 044 280 8305, bon_smc@inet.ua  

mailto:bon_smc@inet.ua
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mailto:bon_smc@inet.ua


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

Склад дослідницької 
групи 

Балакірєва О.Н. – науковий консультант 
к. соціол. н., голова правління УІСД ім. О.Яременка; +38 044 280 8305, 
bon_smc@inet.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; 
Саркісян К.А. – організація та контроль збору первинної інформації  
менеджер ГО «ЦМС», (044) 451-68-12, sarkisian@uisr.org.ua;  
Криворучко Є.В. – організація та контроль збору первинної інформації 
менеджер ГО «УІСД ім. О.Яременка», (044) 451-68-12, j.krivoruthko@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  

Генеральна 
сукупність 

 

Цільова (і) група(и)  доросле населення Тернопільської області віком від 18 років та старше, які 
проживають в межах визначених п’яти районів 

Вибіркова сукупність Всього опитано: 
2848 респондентів  у 4 районах Теронопільської  області: Шумському (402 респ.), 
Збаражському (593 респ.), Ланівецькому (404 респ.) та Кременецькому (648 респ.) 
та Підволочиському (803 респ.)районах  

Складові діяльності  вибіркове опитування дорослого населення п’яти районів Тернопільської області 
методом індивідуального інтерв’ю ("віч-на-віч") за стандартизованими анкетами за 
місцем проживання респондента 

Статистична похибка 
вибірки 

Стандартні відхилення при достовірних 95 відсотках і співвідношенні змінних від 
0,1 : 0,9 до 0,5 : 0,5 становлять 1,12–1,87 відсотка 

Термін проведення 
польових робіт 

24 серпня – 6 вересня 2012 року 

Терміни виконання 
проекту 

 

Відповідальний за 
заповнення паспорту 

Горячева Г.О.                        менеджер ГО «УІСД вм О.Яременка» 
Контактна інформація       т. 5045076, ag@uisr.org.ua  
Підпис 

 

18. Думка мешканців Тернопільської області: травень 2012 р. 

 

Докладніше  
 
Назва проекту Думка мешканців Тернопільської області: травень 2012 

Коротка назва 
проекту 

Ternopol_05_2012 

Організація-
виконавець 

Центр «Соціальний моніторинг» 

Замовник Власним коштом 

Керівник проекту Балакірєва О.М. – к. соціол. н., голова правління ГО «УІСД ім. О.Яременка»; 
+38 044 280 8305, bon_smc@inet.ua  

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

Склад дослідницької 
групи 

Балакірєва О.Н. – науковий консультант 
к. соціол. н., голова правління УІСД ім. О.Яременка; +38 044 280 8305, 
bon_smc@inet.ua; 
Арабська Ю.В. –  організація кодування та вводу даних в ПЕОМ 
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менеджер ГО «УІСД ім. О.Яременка», (044) 501-50-75, arabscaya@uisr.org.ua; 
Саркісян К.А. – організація та контроль збору первинної інформації  
менеджер ГО «ЦМС», (044) 451-68-12, sarkisian@uisr.org.ua;  
Криворучко Є.В. – організація та контроль збору первинної інформації 
менеджер ГО «УІСД ім. О.Яременка», (044) 451-68-12, j.krivoruthko@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  

Цільова (і) група(и)  доросле населення Тернопільської області віком від 18 років та старше, які 
проживають в межах визначених п’яти районів 

Вибіркова сукупність Всього опитано: 
2033 респондентів  у 5 районах Тернопільської  області: Шумському (403 респ.), 
Збаражському (404 респ.), Ланівецькому (402 респ.) та Кременецькому (424 респ.) 
та Підволочиському (400 респ.)районах  

Складові діяльності  вибіркове опитування дорослого населення п’яти районів Тернопільської області 
методом індивідуального інтерв’ю ("віч-на-віч") за стандартизованими анкетами за 
місцем проживання респондента 

Статистична похибка 
вибірки 

Стандартні відхилення при достовірних 95 відсотках і співвідношенні змінних від 
0,1 : 0,9 до 0,5 : 0,5 становлять 1,33–2,21 відсотка 

Термін проведення 
польових робіт 

24 травня – 9 червня 2012 року 

Відповідальний за 
заповнення паспорту 

Горячева Г.О.                        менеджер ГО «УІСД вм О.Яременка» 
Контактна інформація       т. 5045076, ag@uisr.org.ua  
Підпис 

 

19. Думка мешканців Чернівецької області: жовтень 2012 р. (спільно з ГО 
«ЦСМ») 

 

Докладніше 
 
Назва проекту ДУМКА МЕШКАНЦІВ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ: жовтень 2012 р. 

Коротка назва 
проекту 

Chernivtsi_10_2012 

Організація-
виконавець 

ГО «Центр «Соціальний моніторинг» 
ГО «Український інститут соціальних досліджень імені О.Яременка» 

Замовник Власним коштом 

Керівник проекту Балакірєва О.Н. – к. соціол. н., голова правління УІСД ім. О.Яременка; 

 (044) 280 8305, bon_smc@inet.ua  

Координатор 
проекту 

Шестаковський О.П. – менеджер проектів УІСД ім. О.Яременка;  

(044) 280 8305, o.shest@gmail.com   

Склад 
дослідницької групи 

Дмитрук Д.А. – написання аналітичних матеріалів за проектом 
директор ГО «ЦСМ», (044) 280-83-05, dmitruk_d@ukr.net 
Криворучко Є.В. – організація та контроль збору первинної інформації 
менеджер ГО «УІСД ім. О.Яременка», (044) 451-68-12, 
j.krivoruthko@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 
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трансформацій ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»,  
(044) 280-83-05, rom@ief.org.ua 
Любченко О. – підготовка аналітичних матеріалів за результатами 
проекту, молодший науковий співробітник відділу моніторингових 
досліджень соціально-економічних трансформацій ДУ «Інститут економіки та 
прогнозування НАН України», (044) 280-83-05, leonsia@ukr.net   

Генеральна 
сукупність 

Доросле населення віком 18 років і старше, що постійно проживає у 
Чернівецькій області і може брати участь у виборах (виборчі округи №№ 201–
204) 

Цільова (і) група(и)  -  

Вибіркова сукупність Всього опитано: 
4041 осіб, в т.ч.: 

 Округ №201 – 1008 осіб; 

 Округ №202 – 1014 осіб; 

 Округ №203 – 1017 осіб; 

 Округ №204 – 1002 осіб; 

Складові діяльності  Метод отримання інформації: 
Масове опитування дорослого населення Чернівецької області 

Написання аналітичних звітів 

Статистична похибка 
вибірки 

Максимальна теоретична похибка вибірки з довірчою ймовірністю 95%:  

 для всієї вибірки – 1,57%; 

 для кожного з окремих виборчих округів – 3,16%. 

Термін проведення 
польових робіт 

1–15 жовтня 2012 року 

Терміни виконання 
проекту 

жовтень 2012 року 

Відповідальний за 
заповнення 
паспорту 

ПІБ: Шестаковський О.П. 
Посада: науковий співробітник ІЕП НАНУ 
Контактна інформація: o.shest@gmail.com, +38 067 406 3256 
Підпис 

 

20. Думка мешканців Чернівецької області: літо 2012 (спільно з ГО «ЦСМ») 
 

Докладніше 
 
Назва проекту «Думка мешканців Чернівецької області: літо 2012 р.» 

Коротка назва 
проекту 

Chernivtsi_summer_2012 

Організація-
виконавець 

ГО «Центр «Соціальний моніторинг»», ГО « Український інститут соціальних 
досліджень ім. О. Яременка» 

Замовник власним коштом 

Договір  

Керівник проекту Балакірєва О.М. – к. соціол. н., голова правління ГО «УІСД ім. О.Яременка»; 
+38 044 280 8305, bon_smc@inet.ua  

Координатор 
проекту 

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

Склад дослідницької 
групи 

Балакірєва О.Н. – науковий консультант 
к. соціол. н., голова правління УІСД ім. О.Яременка; +38 044 280 8305, 
bon_smc@inet.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; 
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Криворучко Є.В. – організація та контроль збору первинної інформації 
менеджер ГО «УІСД ім. О.Яременка», (044) 451-68-12, j.krivoruthko@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 

Генеральна 
сукупність 

 

Цільова (і) група(и)  доросле населення Чернівецької області віком від 18 років та старше, які 
проживають в межах визначених  виборчіх округов 

Вибіркова сукупність Всього опитано: 
4019 респондентів у 4 одномандатних округах Чернівецької області: № 201 (1001 
респондент), 202 (1008 респондентів), 203 (1002 респонденти), 204 (1008 
респондентів) 

Складові діяльності  вибіркове опитування дорослого населення чотирьох округів Чернівецької області 
методом індивідуального інтерв’ю ("віч-на-віч") за стандартизованими анкетами за 
місцем проживання респондента 

Статистична похибка 
вибірки 

Стандартные отклонения при достоверных 95% и соотношении переменных от  
0,1 : 0,9 до 0,5 : 0,5 составляют 1,9–3,16% 

Термін проведення 
польових робіт 

23 червня – 8 липня 2012 року 

Терміни виконання 
проекту 

 

Відповідальний за 
заповнення паспорту 

Горячева Г.О менеджер ГО «УІСД ім.О.Яременка» 
Контактна інформація       т. 5015076. e-mail: ag@uisr.org.ua 
Підпис 

 

21. Думка мешканців Чернівецької області: серпень 2012 р. (спільно з ГО 
«ЦСМ») 

 

Докладніше 
 
Назва проекту «Думка мешканців Чернівецької області: серпень 2012 р.» 

Коротка назва 
проекту 

Chernivtsi_08_2012 

Організація-
виконавець 

ГО «Центр «Соціальний моніторинг»», 
ГО « Український інститут соціальних досліджень ім. О. Яременка» 

Замовник власним коштом 

Договір  

Керівник проекту Балакірєва О.М. – к. соціол. н., голова правління ГО «УІСД ім. О.Яременка»; 
+38 044 280 8305, bon_smc@inet.ua  

Координатор 
проекту 

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

Склад дослідницької 
групи 

Балакірєва О.Н. – науковий консультант 
к. соціол. н., голова правління УІСД ім. О.Яременка; +38 044 280 8305, 
bon_smc@inet.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; 
Криворучко Є.В. – організація та контроль збору первинної інформації 
менеджер ГО «УІСД ім. О.Яременка», (044) 451-68-12, j.krivoruthko@uisr.org.ua; 
Романовська Л. С. – розробка масиву вводу даних в ПЕОМ, математична обробка 
даних, підготовка масиву даних для аналізу  
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програміст відділу моніторингових досліджень соціально-економічних 
трансформацій ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»,  
(044) 280-83-05, rom@ief.org.ua 

Генеральна 
сукупність 

 

Цільова (і) група(и)  доросле населення Чернівецької області віком від 18 років та старше, які проживають 
в межах визначених  виборчіх округов 

Вибіркова сукупність Всього опитано: 
4677 респондентів у 4 одномандатних округах Чернівецької області: № 201 (1020 
респондентів), 202 (1012 респондентів), 203 (1367 респондентів), 204 (1327 
респондентів). 

Складові діяльності  Метод опитування: 
вибіркове опитування дорослого населення чотирьох округів Чернівецької області 
методом індивідуального інтерв’ю ("віч-на-віч") за стандартизованими анкетами за 
місцем проживання респондента 

Статистична похибка 
вибірки 

Стандартні відхилення при достовірних 95% і співвідношенні змінних від 0,1 : 0,9 до 
0,5 : 0,5 становлять 1,9–3,16% 

Термін проведення 
польових робіт 

4 – 21 серпня 2012 року 

Терміни виконання 
проекту 

 

Відповідальний за 
заповнення паспорту 

Горячева Г.О                         менеджер ГО «УІСД ім.О.Яременка» 
Контактна інформація       т. 5015076. e-mail: ag@uisr.org.ua  
Підпис 

 

22. Загальнонаціональний екзіт-пол «Вибори – 2012» (на замовлення ТК «1+1») 
 
Докладніше 
 
Назва проекту Екзіт-пол «Вибори – 2012» 

Коротка назва 
проекту 

Exit_2012 

Організація-
виконавець 

ГО «Центр «Соціальний моніторинг» 
 

Замовник ТК «1+1», договір 06/10-2012 від 18 жовтня 2012 р. 

Керівник проекту Балакірєва О.Н. – к. соціол. н., голова правління УІСД ім. О.Яременка; 

 (044) 280 8305, bon_smc@inet.ua  

Координатор 
проекту 

Бондар Т.В. – канд. соціол. наук, директор ГО «УІСД ім. О. Яременка»,  
(044) 501-50-76, bondar@uisr.org.ua 

Склад 
дослідницької групи 

Дмитрук Д.А. – написання аналітичних матеріалів за проектом 
директор ГО «ЦСМ», (044) 280-83-05, dmitruk_d@ukr.net;  
Арабська Ю.В. –  організація кодування та вводу даних в ПЕОМ 
менеджер ГО «УІСД ім. О.Яременка», (044) 501-50-75, arabscaya@uisr.org.ua; 
Саркісян К.А. – організація та контроль збору первинної інформації  
менеджер ГО «ЦСМ», (044) 451-68-12, sarkisian@uisr.org.ua;  
Криворучко Є.В. – організація та контроль збору первинної інформації 
менеджер ГО «УІСД ім. О.Яременка», (044) 451-68-12, 
j.krivoruthko@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»,  
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(044) 280-83-05, rom@ief.org.ua 

Генеральна 
сукупність 

Доросле населення віком 18 років і старше, яке взяло участь у виборах 2012 

Цільова (і) група(и)  -  

Вибіркова сукупність Всього опитано: 
29150 29150 респондентів, в тому числі пряме опитування – 14752 
респондента, таємне опитування – 14398 респондентів. 

Складові діяльності  вибіркове опитування дорослого населення України з використанням двох 
методик: 
1) Пряме опитування (респондентів безпосередньо опитував інтерв’юер, 

задаючи запитання за яку партію він проголосував та довідуючись основні 

соціально–демографічні характеристики респондента (стать, вік, освіта, 

соціальний статус, національність). Вибірка репрезентативна як по Україні, 

так і по основним 7 регіонам). 

2) Таємне опитування (респондентам пропонувалась анкета на 

самозаповнення (імітувалася процедура таємного голосування) 

респондент самостійно відмічав за яку партію він проголосував та надавав 

основні соціально–демографічні характеристики (стать, вік, освіта, 

соціальний статус, національність). Вибірка репрезентативна як по Україні, 

так і по  основним 7 регіонам). 

Статистична похибка 
вибірки 

Максимальна теоретична похибка вибірки з довірчою ймовірністю 95% не 
перевищує 1,7%.  

Термін проведення 
польових робіт 

28 жовтня 2012 року 

Терміни виконання 
проекту 

25 жовтня – 5 листопада 2012 року 

Відповідальний за 
заповнення 
паспорту 

ПІБ                                           Горячева Анна 
Посада                                    менеджер ГО «УІСД ім. О. Яременка» 
Контактна інформація       т. 501-50-75, ag@uisr.org.ua  
Підпис 

 

23. Електоральна ситуація в виборчих округах 89, 93, 94, 96, 97, 151, 195, 199, 

212, 213, 216, 218, 220 та 222  

 
Докладніше 
 

Назва проекту Електоральна ситуація в виборчих округах 89, 93, 94, 96, 97, 151, 195, 199, 212, 
213, 216, 218, 220 та 222 

Коротка назва проекту Razumkov_2012 

Організація-виконавець ГО «Центр «Соціальний моніторинг» 

Замовник власним коштом 

Керівник проекту Балакірєва О.Н. – к. соціол. н., голова правління УІСД ім. О.Яременка; 

 (044) 280 8305, bon_smc@inet.ua   

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

Склад дослідницької 
групи 

Криворучко Є.В. – організація та контроль збору первинної інформації 
менеджер ГО «УІСД ім. О.Яременка», (044) 451-68-12, j.krivoruthko@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 
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трансформацій ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»,  
(044) 280-83-05, rom@ief.org.ua 

Генеральна сукупність Доросле населення віком 18 років і старше, що постійно проживає і може брати 
участь у виборах на 89, 93, 94, 96, 97, 151, 195, 199, 212, 213, 216, 218, 220 та 222 
виборчих округах  

Цільова (і) група(и)  -  

Вибіркова сукупність Всього опитано:  
89й округ – 200 респондентів, 
93й округ – 200 респондентів, 
94й округ – 402 респондента, 
96й округ – 197 респондентів, 
97й округ – 201 респондент, 
151й округ – 200 респондентів, 
195й округ – 200 респондентів, 
199й округ – 400 респондентів, 
212й округ – 402 респондента, 
213й округ – 400 респондентів, 
216й округ – 199 респондентів, 
218й округ – 409 респондентів, 
220й округ – 200 респондентів, 
222й округ – 400 респондентів. 
 

Регіони опитування:  
М. Київ, Київська, Івано-Франківська, Полтавська, Черкаська області України 

Складові діяльності  Метод отримання інформації: 
репрезентативне опитування методом індивідуального інтерв’ю ("віч-на-віч") 

Статистична похибка 
вибірки 

Стандартні відхилення при достовірних 95 відсотках і співвідношенні змінних 
від 0,1 : 0,9 до 0,5 : 0,5 становлять 3,0 – 5,0 відсотків. 

Термін проведення 
польових робіт 

жовтень 2012 року 

Терміни виконання 
проекту 

 

Відповідальний за 
заповнення паспорту 

ПІБ                                          Горячева Ганна 
Посада                                   менеджер ГО «УІСД ім. О.Яременка»   
Контактна інформація       т. 5015076, ag@uisr.org.ua  
Підпис 

 

24. Електоральні орієнтації виборців 214 виборчого округу (м.Київ)  

 
Докладніше 
 

Назва проекту Електоральні орієнтації виборців 214 виборчого округу (м. Київ) 

Коротка назва проекту 214_okrug_express 

Організація-виконавець ГО «Центр «Соціальний моніторинг» 

Замовник власним коштом 

Керівник проекту Балакірєва О.Н. – к. соціол. н., голова правління УІСД ім. О.Яременка; 

 (044) 280 8305, bon_smc@inet.ua   

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

Склад дослідницької 
групи 

Криворучко Є.В. – організація та контроль збору первинної інформації 
менеджер ГО «УІСД ім. О.Яременка», (044) 451-68-12, j.krivoruthko@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 
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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 сукупність Доросле населення віком 18 років і старше, що постійно проживає і може брати 
участь у виборах 214 виборчому окрузі (Київська область) 

Цільова (і) група(и)  -  

Вибіркова сукупність Всього опитано:  
214й округ – 400 респондентів. 

Складові діяльності  Метод отримання інформації: 
репрезентативне опитування методом індивідуального інтерв’ю ("віч-на-віч") 

Статистична похибка 
вибірки 

Стандартні відхилення при достовірних 95 відсотках і співвідношенні змінних 
від 0,1 : 0,9 до 0,5 : 0,5 становлять 3,3-5,51 відсотків. 

Термін проведення 
польових робіт 

10-12 жовтня 2012 року 

Терміни виконання 
проекту 

 

Відповідальний за 
заповнення паспорту 

ПІБ                                          Горячева Ганна 
Посада                                   менеджер ГО «УІСД ім. О.Яременка»   
Контактна інформація       т. 5015076, ag@uisr.org.ua  
Підпис 

 

25. Електоральні орієнтації та запити мешканців 211, 212, 213, 214, 215, 216, 

218, 219 та 223 виборчих округів (м. Київ)  

 

Докладніше 
 

Назва проекту Електоральні орієнтації та запити мешканців 211, 212, 213, 214, 215, 216, 218, 219 
та 223 виборчих округів (м. Київ) 

Коротка назва проекту dk9okrugov 

Організація-виконавець ГО «Центр «Соціальний моніторинг» 

Замовник власним коштом 

Керівник проекту Балакірєва О.Н. – к. соціол. н., голова правління УІСД ім. О.Яременка; 

 (044) 280 8305, bon_smc@inet.ua   

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

Склад дослідницької 
групи 

Криворучко Є.В. – організація та контроль збору первинної інформації 
менеджер ГО «УІСД ім. О.Яременка», (044) 451-68-12, j.krivoruthko@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 

Генеральна сукупність Доросле населення віком 18 років і старше, що постійно проживає і може брати 
участь у виборах на 211, 212, 213, 214, 215, 216, 218, 219 та 223 виборчих округах 
(Київська область) 

Цільова (і) група(и)  -  

Вибіркова сукупність Всього опитано:  
211й округ – 783 респондентів, 
212й округ – 795 респондентів, 
213й округ – 802 респондента, 
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214й округ – 799 респондента, 
215й округ – 816 респондентів, 
216й округ – 846 респондентів, 
218й округ – 736 респондентів, 
219й округ – 807 респондентів, 
223й округ – 848 респондентів. 

Складові діяльності  Метод отримання інформації: 
репрезентативне опитування методом індивідуального інтерв’ю ("віч-на-віч") 

Статистична похибка 
вибірки 

Стандартні відхилення при достовірних 95 відсотках і співвідношенні змінних 
від 0,1 : 0,9 до 0,5 : 0,5 становлять 2,12 – 3,54 відсотків. 

Термін проведення 
польових робіт 

1-5 жовтня 2012 року 

Терміни виконання 
проекту 

 

Відповідальний за 
заповнення паспорту 

ПІБ                                          Горячева Ганна 
Посада                                   менеджер ГО «УІСД ім. О.Яременка»   
Контактна інформація       т. 5015076, ag@uisr.org.ua  
Підпис 

 

26. Електоральні орієнтації та запити мешканців 220 виборчого округу 

(Подільський район м.Києва) 

 
Докладніше 
 

Назва проекту Електоральні орієнтації та запити мешканців 220 виборчого округу (Подольский 
район м. Киева) 

Коротка назва проекту rollingPodol_2012 

Організація-виконавець ГО «Центр «Соціальний моніторинг» 

Замовник власним коштом 

Керівник проекту Балакірєва О.Н. – к. соціол. н., голова правління УІСД ім. О.Яременка; 

 (044) 280 8305, bon_smc@inet.ua   

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

Склад дослідницької 
групи 

Криворучко Є.В. – організація та контроль збору первинної інформації 
менеджер ГО «УІСД ім. О.Яременка», (044) 451-68-12, j.krivoruthko@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 

Генеральна сукупність Доросле населення віком 18 років і старше, що постійно проживає і може брати 
участь у виборах на 220 виборчому округу  

Вибіркова сукупність Всього опитано:  
Базове дослідження – 1200 респондентів, 
1 хвиля ролінгового дослідження – 826 респондентів, 
2 хвиля ролінгового дослідження – 822 респондентів, 
3 хвиля ролінгового дослідження – 817 респондентів, 
4 хвиля ролінгового дослідження – 849 респондентів, 
5 хвиля ролінгового дослідження – 849 респондентів, 
6 хвиля ролінгового дослідження – 849 респондентів, 
7 хвиля ролінгового дослідження – 763 респондентів, 
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8 хвиля ролінгового дослідження – 711 респондентів. 
Регіони опитування:  
Подільський район міста Києва 

Складові діяльності  Метод отримання інформації: 
репрезентативне опитування методом індивідуального інтерв’ю ("віч-на-віч") 

Статистична похибка 
вибірки 

Стандартні відхилення при достовірних 95 відсотках і співвідношенні змінних 
від 0,1 : 0,9 до 0,5 : 0,5 становлять від 1,7-2,8 відсотків до 2,12-3,54 відсотків (в 
залежності від кількості респондентів у хвилі). 

Термін проведення 
польових робіт 

1 вересня – 22 жовтня 2012 року 

Терміни виконання 
проекту 

вересень-жовтень 2012 року 

Відповідальний за 
заповнення паспорту 

ПІБ                                          Горячева Ганна 
Посада                                   менеджер ГО «УІСД ім. О.Яременка»   
Контактна інформація       т. 5015076, ag@uisr.org.ua  
Підпис 

 

27. Опитування мешканців Київської області (6 округів)  

 

Докладніше 
 
Назва проекту Опитування мешканців Київської області 

Коротка назва 
проекту 

Opros6okrugov_kievobl_2012 
 

Організація-
виконавець 

ГО «Центр «Соціальний моніторинг» 
 

Замовник власним коштом 

Керівник проекту Балакірєва О.Н. – к. соціол. н., голова правління УІСД ім. О.Яременка; 

 (044) 280 8305, bon_smc@inet.ua   

Координатор 
проекту 

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

Склад 
дослідницької групи 

Криворучко Є.В. – організація та контроль збору первинної інформації 
менеджер ГО «УІСД ім. О.Яременка», (044) 451-68-12, j.krivoruthko@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 

Генеральна 
сукупність 

Доросле населення віком 18 років і старше, що постійно проживає і може брати 
участь у виборах на виборчіх округах 92, 94, 95, 96, 97 та 98 (Київська область) 

Цільова (і) група(и)  -  

Вибіркова сукупність Всього опитано:  
92й округ – 401 респондент, 
94й округ – 402 респондента, 
95й округ – 403 респондента, 
96й округ – 403 респондента, 
97й округ – 404 респондента, 
98й округ – 402 респондента. 

Складові діяльності  Метод отримання інформації: 
репрезентативне опитування методом індивідуального інтерв’ю ("віч-на-віч") за 
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місцем проживання 

Статистична похибка 
вибірки 

Стандартні відхилення при достовірних 95 відсотках і співвідношенні змінних 
від 0,1 : 0,9 до 0,5 : 0,5 становлять 3,0  – 5,0 відсотків. 

Термін проведення 
польових робіт 

22-26 вересня 2012 року 

Терміни виконання 
проекту 

 

Відповідальний за 
заповнення 
паспорту 

ПІБ                                          Горячева Ганна 
Посада                                   менеджер ГО «УІСД ім. О.Яременка»   
Контактна інформація       т. 5015076, ag@uisr.org.ua  
Підпис 

 

28. Опитування мешканців Соломянського і Оболонського району  

 

Докладніше  
 
Назва проекту Опитування мешканців Солом’янського і Оболонського районів м. Києва 

Коротка назва 
проекту 

217_222okruga_2012 

Організація-
виконавець 

ГО «Центр «Соціальний моніторинг» 
 

Замовник власним коштом 

Керівник проекту Балакірєва О.Н. – к. соціол. н., голова правління УІСД ім. О.Яременка; 

 (044) 280 8305, bon_smc@inet.ua   

Координатор 
проекту 

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

Склад 
дослідницької групи 

Криворучко Є.В. – організація та контроль збору первинної інформації 
менеджер ГО «УІСД ім. О.Яременка», (044) 451-68-12, j.krivoruthko@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 

Генеральна 
сукупність 

Доросле населення віком 18 років і старше, що постійно проживає і може брати 
участь у виборах на виборчіх округах 217 і 222 (Соломянський і Оболонський 
райони м. Києва) 

Цільова (і) група(и)  -  

Вибіркова сукупність Всього опитано:  
217й округ – 1005 респондентів, 
222й округ – 1001 респондент. 

Складові діяльності  Метод отримання інформації: 
репрезентативне опитування методом індивідуального інтерв’ю ("віч-на-віч") за 
місцем проживання  

Статистична похибка 
вибірки 

Стандартні відхилення при достовірних 95 відсотках і співвідношенні змінних 
від 0,1 : 0,9 до 0,5 : 0,5 становлять 1,7 – 2,8 відсотка. 

Термін проведення 
польових робіт 

26-30 вересня 2012 року 

Терміни виконання 
проекту 

 

Відповідальний за ПІБ                                          Горячева Ганна 
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заповнення 
паспорту 

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

 

29. Моніторинг електоральних орієнтацій киян. Хвильове дослідження 

ставлення виборців до кандидатів на посаду мера міста Києва.  

 

Докладніше  
 

Назва проекту Моніторинг електоральних орієнтацій киян. 
Хвильове дослідження ставлення виборців до кандидатів на посаду мер міста 
Києва. 

Коротка назва проекту rollingKiev_2012 

Організація-виконавець ГО «Центр «Соціальний моніторинг» 

Замовник власним коштом 

Керівник проекту Балакірєва О.Н. – к. соціол. н., голова правління УІСД ім. О.Яременка; 

 (044) 280 8305, bon_smc@inet.ua   

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

Склад дослідницької 
групи 

Криворучко Є.В. – організація та контроль збору первинної інформації 
менеджер ГО «УІСД ім. О.Яременка», (044) 451-68-12, j.krivoruthko@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 

Генеральна сукупність Доросле населення віком 18 років і старше, що постійно проживає в м. Києві і 
може брати участь у виборах мера м.Київ 

Вибіркова сукупність Всього опитано:  
Базове дослідження – 1098 респондентів, 
1 хвиля ролінгового дослідження – 263 респондента, 
2 хвиля ролінгового дослідження – 208 респондента, 
3 хвиля ролінгового дослідження – 256 респондентів, 
4 хвиля ролінгового дослідження – 256 респондентів, 
5 хвиля ролінгового дослідження – 256 респондентів, 
6 хвиля ролінгового дослідження – 256 респондентів, 
7 хвиля ролінгового дослідження – 256 респондентів, 
8 хвиля ролінгового дослідження – 256 респондентів, 
9 хвиля ролінгового дослідження – 256 респондентів, 
10 хвиля ролінгового дослідження – 256 респондентів, 
11 хвиля ролінгового дослідження – 256 респондентів, 
12 хвиля ролінгового дослідження – 256 респондентів, 
13 хвиля ролінгового дослідження – 254 респондента, 
14 хвиля ролінгового дослідження – 259 респондентів, 
15 хвиля ролінгового дослідження – 256 респондентів, 
16 хвиля ролінгового дослідження – 261 респондент, 
17 хвиля ролінгового дослідження – 259 респондентів, 
18 хвиля ролінгового дослідження – 255 респондентів, 
19 хвиля ролінгового дослідження – 259 респондентів, 
20 хвиля ролінгового дослідження – 258 респондентів, 
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21 хвиля ролінгового дослідження – 264 респондента, 
22 хвиля ролінгового дослідження – 257 респондентів, 
23 хвиля ролінгового дослідження – 256 респондентів, 
24 хвиля ролінгового дослідження – 258 респондентів, 
25 хвиля ролінгового дослідження – 257 респондентів, 
26 хвиля ролінгового дослідження – 256 респондентів, 
27 хвиля ролінгового дослідження – 259 респондентів. 
 
Регіони опитування:  
м. Київ 

Складові діяльності  Метод отримання інформації: 
репрезентативне опитування методом індивідуального інтерв’ю ("віч-на-віч") 

Статистична похибка 
вибірки 

Стандартні відхилення при достовірних 95 відсотках і співвідношенні змінних 
від 0,1 : 0,9 до 0,5 : 0,5 становлять від 2,27-3,78 відсотків. 

Термін проведення 
польових робіт 

10 травня – 01 жовтня 2012 року 

Терміни виконання 
проекту 

Травень-жовтень 2012 року 

Відповідальний за 
заповнення паспорту 

ПІБ                                          Горячева Ганна 
Посада                                   менеджер ГО «УІСД ім. О.Яременка»   
Контактна інформація       т. 5015076, ag@uisr.org.ua  
Підпис 

 

30. Общественное мнение о социально-политической ситуации: г. Керчь, июнь – 

2012  

 
Докладніше  
 
Назва проекту Общественное мнение о социально-политической ситуации: г.Керчь, июнь 

2012 г. 

Коротка назва 
проекту 

Kerch_2012 

Організація-
виконавець 

ГО «Центр «Соціальний моніторинг» 

Замовник власним коштом 

Договір  

Керівник проекту Балакірєва О.Н. – к. соціол. н., голова правління УІСД ім. О.Яременка; 
+38 044 280 8305, bon_smc@inet.ua  

Координатор 
проекту 

Шестаковський О.П. – менеджер проектів УІСД ім. О.Яременка; +38 044 280 
8305, o.shest@gmail.com   

Склад 
дослідницької групи 

Криворучко Є.В. – організація та контроль збору первинної інформації 
менеджер ГО «УІСД ім. О.Яременка», (044) 451-68-12, 
j.krivoruthko@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 

Генеральна 
сукупність 

доросле населення м. Керч віком від 18 років та старше  

mailto:ag@uisr.org.ua
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Цільова (і) група(и)   

Вибіркова сукупність Всього опитано: 
1000 респондентів віком від 18 і старше,в м. Керч 

Складові діяльності  Метод отримання інформації: 
репрезентативне опитування дорослого населення м. Керч методом 
індивідуального інтерв’ю ("віч-на-віч") за місцем проживання 

Статистична похибка 
вибірки 

Стандартні відхилення при достовірних 95% і співвідношенні змінних від 0,1 : 
0,9 до 0,5 : 0,5 становлять 1,9–3,1% 

Термін проведення 
польових робіт 

19 – 27 червня 2012 року 

Терміни виконання 
проекту 

 

Відповідальний за 
заповнення 
паспорту 

Горячева Г.О менеджер ГО «УІСД ім.О.Яременка» 
Контактна інформація       т. 5015076. e-mail: ag@uisr.org.ua 
Підпис 

 

31. Опитування керівників підприємств та організацій  

 
Докладніше  
 
Назва проекту «Опитування керівників підприємств і організацій» 

Коротка назва 
проекту 

FRU_2012 

Організація-
виконавець 

ГО «Центр «Соціальний моніторинг» 
 

Замовник власним коштом 

Керівник проекту Балакірєва О.Н. – к. соціол. н., голова правління УІСД ім. О.Яременка; 

 (044) 280 8305, bon_smc@inet.ua   

Координатор 
проекту 

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

Склад 
дослідницької групи 

Криворучко Є.В. – організація та контроль збору первинної інформації 
менеджер ГО «УІСД ім. О.Яременка», (044) 451-68-12, j.krivoruthko@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 

Генеральна 
сукупність 

 

Цільова (і) група(и)  Представники бізнесу (роботодавці) 

Вибіркова сукупність Всього опитано:  
100 представників бізнесу (роботодавців)  
Регіони опитування: 26 територіально-адміністративних одиниць України: 24 
області, АР Крим та м. Київ  

Складові діяльності  Метод отримання інформації: 
 індивідуальне інтерв’ю "віч-на-віч" за місцем роботи респондента 

Статистична похибка 
вибірки 

Стандартні відхилення при достовірних 95 відсотках і співвідношенні змінних 
від 0,1 : 0,9 до 0,5 : 0,5 становлять 6,00 – 10,00 відсотка. 

Термін проведення 7-19 грудня 2012 року 
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польових робіт 

Терміни виконання 
проекту 

 

Відповідальний за 
заповнення 
паспорту 

ПІБ                                          Горячева Ганна 
Посада                                   менеджер ГО «УІСД ім. О.Яременка»   
Контактна інформація       т. 5015076, ag@uisr.org.ua  
Підпис 

 

32. Опитування клієнтів банків (на замовлення Публічного акціонерного 
товариства «Комерційний банк «Надра») 

 

Докладніше  
 
Назва проекту «Опитування клієнтів банків»  

Коротка назва 
проекту 

nadra_04_12 

Організація-
виконавець 

ГО «Центр «Соціальний моніторинг» 

Замовник Публічне акціонерне товариство «Комерційний банк «Надра» 

Договір № 10-03/2012 від 20.03.2012 р. 

Керівник проекту Балакірєва О.М. – к. соціол. н., голова правління ГО «УІСД ім. О.Яременка»; 
+38 044 280 8305, bon_smc@inet.ua  

Координатор 
проекту 

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

Склад 
дослідницької групи 

Криворучко Є.В. – організація та контроль збору первинної інформації 
менеджер ГО «УІСД ім. О.Яременка», (044) 451-68-12, j.krivoruthko@uisr.org.ua; 
Саркісян К.А. – організація та контроль збору первинної інформації  
менеджер ГО «УІСД ім. О.Яременка», (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 

Генеральна 
сукупність 

населення України віком від 18 років та старше  

Цільова (і) група(и)  доросле населення м. Київ та Київської області віком від 18 років, які є 
користувачами банківських продуктів та послуг 

Вибіркова сукупність Всього опитано: 316 осіб, які проживають в м. Києві та Київській області і 
являються користувачами банківським послуг. 

Складові діяльності  Метод отримання інформації: репрезентативне опитування дорослого 

населення м. Києва методом індивідуального інтерв’ю ("віч-на-віч") за місцем 

проживання 

Статистична похибка 
вибірки 

 

Термін проведення 
польових робіт 

13 квітня – 20 квітня 2012 р. 

Терміни виконання 
проекту 

20 березня – 30 квітня 2012 р. 

Відповідальний за 
заповнення 
паспорту 

Саркісян К.А.                        менеджер ГО «ЦСМ» 
Контактна інформація       т. 451-68-12, sarkisian@uisr.org.ua 
Підпис 
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33. Фокус групи з учасниками, які є клієнтами банку «Надра» та які були 

клієнтами банку «Надра», але в жовтні 2011 року розірвали договірні угоди 

(на замовлення Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк 
«Надра») 

 
Докладніше  
 
Назва проекту «Фокус групи з учасниками, які є клієнтами банку «Надра» та які були 

клієнтами банку «Надра», але в жовтні 2011 року розірвали договірні угоди» 

Коротка назва 
проекту 

nadra_2012 

Організація-
виконавець 

ГО «Центр «Соціальний моніторинг»  

Замовник Публічне акціонерне товариство «Комерційний банк «Надра» 

Договір № 10-03/2012 від 20.03.2012 р. 

Керівник проекту Балакірєва О.М. – к. соціол. н., голова правління ГО «УІСД ім. О.Яременка»; 
+38 044 280 8305, bon_smc@inet.ua  

Координатор 
проекту 

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

Склад 
дослідницької групи 

Криворучко Є.В. – організація та контроль збору первинної інформації 
менеджер ГО «УІСД ім. О.Яременка», (044) 451-68-12, 
j.krivoruthko@uisr.org.ua; 
Саркісян К.А. – організація та контроль збору первинної інформації  
менеджер ГО «УІСД ім. О.Яременка», (044) 451-68-12, sarkisian@uisr.org.ua;  

Генеральна 
сукупність 

 

Цільова (і) група(и)  доросле населення віком від 25 до 65 років, які є користувачами банківських 
продуктів та послуг 

Вибіркова сукупність Всього опитано: 60 осіб (6 груп, 8 учасників в кожній групі, 2 запасних учасника 
на кожну групу) 

Складові діяльності   пошук рекрутером учасників, які відповідають параметрам, заданим у 

технічному завданні,  

 опитування по скринінговій анкеті.  

Статистична похибка 
вибірки 

 

Термін проведення 
польових робіт 

2 – 4 квітня 2012 року 

Терміни виконання 
проекту 

2 – 4 квітня 2012 року 

Відповідальний за 
заповнення 
паспорту 

Горячева Г.О менеджер УІСД ім.О.Яременка 
Контактна інформація       т. 5015076. e-mail: ag@uisr.org.ua 
Підпис 
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34. Фокус-групи за участю клієнтів «Укрсиббанку» та клієнтами інших банків 

(спільно з ГО «ЦСМ») 
 
Докладніше  
 
Назва проекту «Фокус-групи за участю клієнтів «Укрсибанку» та клієнтами інших банків»  

Коротка назва 
проекту 

focus_ukrsibbank_2012 

Організація-
виконавець 

ГО «Центр «Соціальний моніторинг», ГО «Український інститут соціальних 
досліджень ім. О.Яременко»  

Замовник власним коштом 

Договір  

Керівник проекту Балакірєва О.М. – к. соціол. н., голова правління ГО «УІСД ім. О.Яременка»; 
+38 044 280 8305, bon_smc@inet.ua  

Координатор 
проекту 

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

Склад 
дослідницької групи 

Криворучко Є.В. – рекрутінг учасників опитування 
менеджер ГО «УІСД ім. О.Яременка», (044) 451-68-12, j.krivoruthko@uisr.org.ua; 
Саркісян К.А. – рекрутінг учасників опитування 
менеджер ГО «УІСД ім. О.Яременка», (044) 451-68-12, sarkisian@uisr.org.ua 
 

Генеральна 
сукупність 

 

Цільова (і) група(и)  доросле населення віком від 25 до 55 років, які є користувачами банківських 
продуктів та послуг 

Вибіркова сукупність 60 осіб (6 груп, 8 учасників в кожній групі, 2 запасних учасника на кожну групу) 

Складові діяльності  - пошук рекрутером учасників, які відповідають параметрам, заданим у 

технічному завданні  

- опитування по скринінговій анкеті.  

Статистична похибка 
вибірки 

 

Термін проведення 
польових робіт 

18 – 20 січня 2012 року 

Терміни виконання 
проекту 

18 – 20 січня 2012 року 

Відповідальний за 
заповнення 
паспорту 

Саркісян К.А.                        менеджер ГО «ЦСМ» 
Контактна інформація       т. 451-68-12, sarkisian@uisr.org.ua 
Підпис 

 

35. Організація та проведення соціологічних опитувань щодо визначення та 

оцінювання інституційних чинників формування податкової поведінки 

населення та економічних агентів (на замовлення НДФІ Державної 
навчально-наукової установи «Академія фінансового управління») 

 

Докладніше  
 
Назва проекту «Послуги з дослідження ринку та вивчення суспільної думки. Організація та 

проведення соціологічних опитувань щодо визначення та оцінювання 
інституційних чинників формування податкової поведінки населення та 
економічних агентів» 

Коротка назва 
проекту 

«Податки_2012» (Tax_2012) 
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Організація-
виконавець 

Український інститут соціальних досліджень імені Олександра Яременка 

Замовник НДФІ Державна навчально-наукова установа «Академія фінансового управління» 

Договір Договір №125/08.2012 

Керівник проекту Балакірєва О.М.– канд. соціол. наук, Голова Правління УІСД ім.О.Яременка,  
та ГО «Центр «Соціальний моніторинг», (044)280-83-05, bon@ief.org.ua 

Координатор проекту Паладійчук Т.О. – менеджер УІСД ім. О.Яременка, (044)501-50-75, 
paladiychuck@uisr.org.ua 

Склад дослідницької 
групи 

Паладійчук Т.О. – координація проекту, менеджер УІСД ім.. О.Яременка 
paladiychuck@uisr.org.ua, (044)501-50-75 
Балакірєва О.М. – наукове консультування, написання аналітичного звіту, 
канд. соціол. наук, Голова Правління УІСД ім.О.Яременка,  
та ГО «Центр «Соціальний моніторинг», (044)280-83-05, bon@ief.org.ua 
Бондар Т.В. – наукове консультування, написання аналітичного звіту, директор 
УІСД ім.О.Яременка, (044)501-50-76, bondar@uisr.org.ua 
Дмитрук Д.А. – наукове консультування, написання аналітичного звіту, 
написання аналітичних довідок, старший науковий співробітник, директор ЦСМ, 
(044)280-83-05, dmitruk_d@ukr.net 
Романовська Л.С.– розробка масиву вводу даних в ПЕОМ, математична 
обробка даних, підготовка масиву для аналізу, програміст ЦСМ 280-83-05, 
l_rom@ukr.net 
Єрмоленко Н.Ю.– математична обробка даних, програміст ЦСМ (044)501-50-75, 
ermolenko@uisr.org.ua 
Арабська Ю.В.– організація кодування та вводу даних в ПЕОМ, менеджер УІСД 
ім. О.Яременка, (044)501-50-75, arabscaya@uisr.org.ua 
Криворучко Є.В. – організація та контроль збору первинної інформації, 
менеджер УІСД ім. О.Яременка, (044) 451-68-12, j.krivoruchko@uisr.org.ua 
Пивоварова Н.– написання аналітичного звіту, доцент кафедри соціології та 
соціальних технологій НАУ, канд. соціол. наук (067)955-53-98, n_dudar@mail.ru 
Черевиков Є. – наукове консультування, науковий консультант, провідний 
науковий співробітник відділу управління економікою, Інститут економіки та 
прогнозування НАН України, канд. екон. наук, (044)280-89-67, 
cherevykov@gmail.com   
Луніна І.О. – наукове консультування, завідуюча відділом державних фінансів, 
Інститут економіки та прогнозування НАН України, д-р екон. наук, (044)254-20-09 

Цільова (і) група(и)   Населення України (у т.ч. економічно активне) 

 Представники великого, середнього та малого бізнесу 

 Представники влади  

Вибіркова сукупність Всього опитано: 
2011 представників населення України віком від 18 років, в тому числі 
економічно активне  
400 представників малого, середнього та великого бізнесу 
100 представників влади на місцях 
Регіони опитування: 
26 територіально-адміністративних одиниць України – 24 області, АР Крим та м. 
Київ 

Складові діяльності  Метод отримання інформації: 
 репрезентативне опитування населення методом індивідуального 

інтерв’ю («віч-на-віч») за місцем проживання 

 репрезентативне опитування представників бізнесу та влади методом 

індивідуального інтерв’ю («віч-на-віч») за місцем роботи 

Термін проведення 19 жовтня – 20 листопада 2012 р. 

mailto:bon@ief.org.ua
mailto:bon@ief.org.ua
mailto:bondar@uisr.org.ua
mailto:n_dudar@mail.ru


польових робіт 

Терміни виконання 
проекту 

30 серпня – 23 листопада 2012 р. 

Відповідальний за 
заповнення паспорту 

Паладійчук Тетяна Олександрівна 
Менеджер УІСД ім. О.Яременка 
paladiychuck@uisr.org.ua, (044)501-50-75 
Підпис 

 

36. Соціально-психологічний клімат у відділеннях корпорації «Мілкіленд»: 

серпень-вересень 2012 (на замовлення ДП «Мілкіленд–Україна») 
 

Докладніше  
 
Назва проекту Соціально-психологічний клімат у відділеннях корпорації «Мілкіленд»: серпень-

вересень 2012 р. 

Коротка назва 
проекту 

milkiland 

Організація-
виконавець 

ГО «Центр «Соціальний моніторинг» 

Замовник ДП «Мілкіленд–Україна» 

Договір № 04/8-2012 від 06.08.2012 р. 

Керівник проекту Балакірєва О.М. – к. соціол. н., голова правління ГО «ЦСМ»; (044) 280-83-05, 
bon_smc@inet.ua  

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

Склад дослідницької 
групи 

Савчук Л.С. – розробка інструментарію, організація та контроль збору первинної 
інформації, менеджер ГО «УІСД ім. О.Яременка», (044) 501-50-75, savchook@uisr.org.ua; 
Криворучко Є.В. – організація та контроль збору первинної інформації 
менеджер ГО «УІСД ім. О.Яременка», (044) 451-68-12, j.krivoruсhko@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 
Залучені фахівці: 
Варбан Є. – написання аналітичного звіту та аналіз глибинних інтерв’ю 
канд. психол. наук, (050) 543-28-22, evarban@bigmir.net 
Варбан М. – написання аналітичного звіту 
канд. психол. наук, (050) 334-54-30, m_varban_07@mail.ru 

Цільові групи 3. Керівники підприємств, які входять до складу корпорації «Мілкіленд» 

4. Робітники підприємств, які входять до складу корпорації «Мілкіленд» 

Вибіркова сукупність Всього опитано: 

Перший етап: 9 керівників підприємств, які входять до складу корпорації «Мілкіленд» 

Другий етап: 723 робітника підприємств, які входять до складу корпорації «Мілкіленд» 

Регіони опитування: м. Львів, м. Кривий Ріг, м. Славута, м. Миргород, м. Ніжин, 
м. Мена, м. Охтирка, м. Київ. 

Складові діяльності  Метод отримання інформації:  
– глибинні інтерв’ю керівників підприємств, які входять до складу корпорації 

«Мілкіленд»; 

– анонімне опитування робітників підприємств, які входять до складу корпорації 

«Мілкіленд». 

Термін проведення 06 серпня – 04 жовтня 2012 р. 
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проекту 

Термін проведення 
польових робіт 

Перший етап: 09–16 серпня 2012 р. 
Другий етап: 31 серпня – 6 вересня 2012 р. 

Відповідальний за 
заповнення паспорту 

ПІБ                                           Савчук Любов 
Посада                                    менеджер ГО «УІСД ім. О. Яременка» 
Контактна інформація        т. (044)501-50-75, savchook@uisr.org.ua 
Підпис 
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