
Проекти та дослідження - 2015 рік 

 
1. Європейське опитування учнівської молоді щодо вживання алкоголю та 

наркотичних речовин – ЕСПАД (ESPAD) в Україні (на замовлення 
Представництва Дитячого Фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні, Європейський 
моніторинговий центр з наркотиків і наркоманії (EMCDDA) 

 

Докладніше 
 
Назва проекту Європейське опитування учнів щодо вживання алкоголю та інших наркотичних 

речовин (ESPAD) 

Організація-
виконавець 

ГО «Український інститут соціальних досліджень імені Олександра Яременка» 

Замовник Представництво Дитячого Фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні, Європейський 
моніторинговий центр з наркотиків і наркоманії (EMCDDA) 

Договір UNICEF: 43174112; 
EMCDDA: CT.15.ENP1.0038.1.0 

Керівник проекту Балакірєва Ольга Миколаївна 

Координатор 
проекту 

Приймак Юлія Юріївна 

Склад 
дослідницької групи 

Балакірєва О.М., Бондар Т.В., Приймак Ю.Ю., Романовська Л.С., Кульчицька Є., 
Арабська Ю., команда регіональних організаторів та інтерв’юерів 

Генеральна 
сукупність 

учнівська молодь віком 15-17 років, крім учнів спеціалізованих шкіл та шкіл-
інтернатів  

Цільова (і) група(и)  учні загальноосвітніх навчальних закладів, професійно-технічних навчальних 
закладів та вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації віком 15-17 років 

Вибіркова сукупність 7500 

Складові діяльності  1)підготовчий етап (інструментарій, листи-підтримки, розрахунок вибіркової 
сукупності тощо), 
2) польовий етап,  
3)введення, обробка даних та чистка масивів, 
4) формування авторського колективу, написання аналітичного звіту, 
5) презентація результатів 

Статистична похибка 
вибірки 

 

Термін проведення 
польових робіт 

травень-червень 2015 року 

Терміни виконання 
проекту 

січень – грудень 2015 року 

Відповідальний за 
заповнення 
паспорту 

Приймак Юлія Юріївна 
фахівець з управління проектами сектору моніторингу і оцінки соціальних 
проектів 
iuliia.pryimak@outlook.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Вивчення організації секс-бізнесу в регіонах України (на замовлення МБФ 
«Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні» рамках 10 раунду реалізації 
програми «Побудова сталої системи надання комплексних послуг з 
попередження ВІЛ, лікування, догляду та підтримки груп ризику та ЛЖВ в 
Україні», що фінансується за кошти Глобального Фонду для боротьби зі 
СНІДом, туберкульозом та малярією) 

 

Докладніше 
 

Назва проекту «Вивчення організації секс-бізнесу в регіонах України» 

Коротка назва 
проекту 

formative_OSB_2015 

Організація-
виконавець 

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

Замовник МБФ «Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні» рамках 10 раунду реалізації програми «Побудова сталої системи надання 
комплексних послуг з попередження ВІЛ, лікування, догляду та підтримки груп ризику та ЛЖВ в Україні», що фінансується 
за кошти Глобального Фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією 

Договір № 20112014 від 20 листопада 2014 року 

Керівник 
проекту 

Бондар Т. В. – канд. соціол. наук, директор ГО «Український інститут соціальних досліджень ім.  О. Яременка», (044) 501-50-
76, bondar@uisr.org.uа  

Координатор 
проекту 

Худик М. С. – фахівець з управління проектами ГО «Український інститут соціальних досліджень ім.  О. Яременка», (044) 
501-50-75, m.hudik@uisr.org.ua 

Склад 
дослідницької 
групи 

Балакірєва О. М. –  науковий консультант проекту 
канд. соціол. наук, голова правління ГО «Український інститут соціальних досліджень ім.  О. Яременка», 
(044) 280-83-05, bon_smc@inet.ua  
Бондар Т.В. – керівник проекту 
директор ГО «Український інститут соціальних досліджень ім.  О. Яременка»,  (044) 501-50-76, bondar@uisr.org.uа  
Худик М. С. – координатор проекту, розробка протоколу,  інструментарію 
фахівець з управління проектами, ГО «Український інститут соціальних досліджень ім.  О. Яременка», 
(044) 501-50-75, m.hudik@uisr.org.ua 
Єрмоленко Н. Ю.  – розробка масиву вводу даних в ПЕОМ, математична обробка даних, підготовка масиву даних для 
аналізу, (044) 501-50-75, ermolenko@uisr.org.ua 
програміст ГО «Український інститут соціальних досліджень ім.  О. Яременка»,  
Арабська Ю. В. – первинна обробка анкет, кодування та введення даних,  
завідувач сектору опрацювання первинної інформації, ГО «Український інститут соціальних досліджень ім.  О. Яременка», 
(044) 501-50-75, arabscaya@uisr.org.ua  
Криворучко Є. В.– організація польових робіт, 

фахівець з управління проектами сектору збору первинної інформації, ГО «Український інститут соціальних 

досліджень ім.  О. Яременка», (044) 501-50-75, j.krivoruchko@uisr.org.ua 
Петріченко Р. А. – організація польових робіт, 

фахівець з управління проектами сектору збору первинної інформації, ГО «Український інститут соціальних 

досліджень ім.  О. Яременка», (044) 501-50-75, r.petrichenko@uisr.org.ua 

Генеральна 
сукупність 

Особи, які надають секс-послуги за винагороду 

Цільова група Жінки та чоловіки, які протягом 6 місяців, що передували дослідженню, надавали сексуальні послуги за винагороду 

Вибіркова 
сукупність 

Всього взяли участь у дослідженні: 
Рівень 1 «Картування» (опитування ключових інформантів) 491 КІ 
Рівень 2 «Валідизація» (опитування осіб, залучених до секс-бізнесу): 702 ОСБ 
 

Міста опитування – 23 міста України:  
Вінниця, Дніпропетровськ, Луцьк, Житомир, Запоріжжя, Івано-Франківськ, Кіровоград, Львів, Миколаїв, Одеса, Полтава, 
Рівне, Суми, Тернопіль, Харків, Херсон, Хмельницький, Ужгород, Черкаси, Чернівці, Чернігів, Київ, Біла Церква 

Складові 
діяльності  

- Картування точок локалізації ОСБ (опитування ключових інформантів) 
- Валідизація точок (відвідування виявлених точок та опитування первинних інформантів – осіб, залучених до секс-бізнесу) 
- Підготовка технічного звіту про реалізацію проекту 
- Підготовка рекомендацій щодо методології формування вибірки для проведення біоповедінкового дослідження для 

кожного міста за результатами формативного дослідження 

Термін 
проведення 
польових робіт 

Рівень  1 «Картування»: грудень 2014 р. – січень 2015 р. 
Рівень 2 «Валідизація»: січень – лютий 2015 р. 

Терміни 
виконання  

Згідно договору:  20 листопада 2014 р. – 15 лютого 2015 р. 
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Відповідальний 
за заповнення 
паспорту 

ПІБ: Худик Марина Степанівна 
Посада: фахівець з управління проектами ГО «Український інститут соціальних досліджень ім.  О.Яременка» 
Контактна інформація:  (044) 501-50-75, m.hudik@uisr.org.ua 

 

3. Моніторинг поведінки та поширеності ВІЛ-інфекції серед осіб, які надають 

сексуальні послуги за винагороду, як компонент епіднагляду за ВІЛ другого 

покоління (на замовлення МБФ «Альянс громадського здоров’я») 
 

Докладніше 
 

Назва проекту «Моніторинг поведінки та поширеності ВІЛ-інфекції серед осіб, які надають сексуальні послуги за 
винагороду, як компонент епіднагляду за ВІЛ другого покоління» 

Коротка назва проекту BSS_FSW_2016 

Організація-виконавець ГО «Український інститут соціальних досліджень імені Олександра Яременка» (далі УІСД) 

Замовник МБФ «Альянс громадського здоров’я»  

Договір № 10042015-M&E від «03» вересня 2015 року 

Керівник проекту Бондар Т. В. – канд. соціол. наук, директор ГО «Український інститут соціальних досліджень ім.  О. 
Яременка», (044) 501-50-76, bondar@uisr.org.uа  

Координатор проекту Худик М. С. – фахівець з управління проектами ГО «Український інститут соціальних досліджень ім.  
О. Яременка», (044) 501-50-75, m.hudik@uisr.org.ua 

Склад дослідницької 
групи 

Балакірєва О. М. –  науковий консультант проекту 
канд. соціол. наук, голова правління ГО «Український інститут соціальних досліджень 
ім.  О. Яременка», (044) 280-83-05, bon.smc@gmail.com  
Бондар Т.В. – керівник проекту 
директор ГО «Український інститут соціальних досліджень ім.  О. Яременка»,  (044) 501-50-76, 
bondar@uisr.org.uа  
Худик М. С. – координатор проекту 
 фахівець з управління проектами ГО «Український інститут соціальних досліджень ім.  О. Яременка», 
(044) 501-50-75, m.hudik@uisr.org.ua 
Єрмоленко Н. Ю. – розробка масиву вводу даних в ПЕОМ, математична обробка даних, підготовка 
масиву даних для аналізу, розрахунок показників, (044) 501-50-75, l_rom@ukr.net  
програміст ГО «Український інститут соціальних досліджень ім.  О. Яременка», (044) 501-50-75, 
ermolenko@uisr.org.ua 
Арабська Ю. – первинна обробка анкет, кодування та введення даних,  
завідувач сектору опрацювання первинної інформації, ГО «Український інститут соціальних 
досліджень ім.  О. Яременка», (044) 501-50-75, arabscaya@uisr.org.ua  
Петріченко Р. А. – організація польових робіт, 
фахівець з управління проектами ГО «Український інститут соціальних досліджень ім.  О. Яременка», 
Кульчицька Є.В. – організація польових робіт, (044) 501-50-75, r.petrichenko@uisr.org.ua  
фахівець з управління проектами ГО «Український інститут соціальних досліджень ім.  О. Яременка», 
(044) 501-50-75, j.krivoruchko@uisr.org.ua 

Генеральна сукупність Особи, які залучені до секс-бізнесу 

Цільова (і) група(и)  Жінки та чоловіки, які протягом останніх 6 місяців, надавали сексуальні послуги за винагороду  

Вибіркова сукупність Всього опитано:  
4300 ЖКС віком 15 років та старше 
Регіони опитування:  
27 міст України: Вінниця, Дніпропетровськ, Донецьк, Житомир, Запоріжжя, Івано-Франківськ, 
Кіровоград, Луганськ, Луцьк, Львів, Миколаїв, Одеса, Полтава, Рівне, Сімферополь, Севастополь, 
Суми, Тернопіль, Харків, Херсон, Хмельницький, Ужгород, Чернівці, Черкаси, Чернігів, Київ, Біла 
Церква 

Методика ТLS, RDS, КI (у кожному місті окрема) 

Складові діяльності  - Опитування респондентів 
- Тестування респондентів на ВІЛ, гепатит В, гепатит С та забір СКК  
- Розрахунок національних та регіональних  показників системи МіО 

Термін проведення 
польових робіт 

26 жовтня 2015 р. – 25 січня 2016 р. 

Терміни виконання  Згідно договору:  03 вересня 2015 р. – 25 березня 2016 р. 

Відповідальний за 
заповнення паспорту 

ПІБ: Худик Марина Степанівна 
Посада: фахівець з управління проектами ГО «Український інститут соціальних досліджень ім.  
О.Яременка» 
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Контактна інформація:  (044) 501-50-75, m.hudik@uisr.org.ua 
Підпис: 

 

4. Свобода від насильства: розширення доступу до соціальних послуг в Україні 

(на замовлення МБФ «Українська фундація громадського здоров’я») 
 

Докладніше 
 
Назва проекту «Свобода від насильства: розширення доступу до соціальних послуг в Україні» 

Організація-
виконавець 

ГО «Український інститут соціальних досліджень ім. О. Яременка» 

Замовник МБФ «Українська фундація громадського здоров’я» 

Договір 08/4-2015 

Керівник проекту Бондар Т.В. 

Координатор 
проекту 

Огороднік С.В. 

Склад 
дослідницької групи 

Балакірєва О., Бондар Т., Огороднік С., Волинець  Л., Арабська Ю., Дмитрук Н. 

Генеральна 
сукупність 

- 

Цільова (і) група(и)  Працівники державних установ та громадських організацій, що надають 
послуги жінкам, які постраждали від домашнього насильства; 
Представники ургентних служб (міліціонери, медичні працівники), 
Жінки, які постраждали від домашнього насильства з числа: загального 
населення, внутрішньо переміщених осіб,  сімей учасників АТО 

Вибіркова сукупність 15 організацій (державних та громадських); 
Представники ургентних служб, надавачі послуг, експерти – 25 осіб; 
Кейс стаді: 2 з жінками із загального населення, 2 із числа ВПО, 2 із числа сімей 
учасників АТО. Кожен кейс передбачав опитування соціального оточення 
жінки (від 4 до 6 осіб). 

Складові діяльності  1. Проведення картування організацій, що надають послуги жінкам, які 
постраждали від домашнього насильства (методом анкетування) 

2. Проведення глибинних інтерв’ю із дільничими інспекторами, 
медичними працівниками та надавачами послуг 

3. Проведення кейс-стаді серед жінок, які постраждали від домашнього 
насильства та серед їх соціального оточення 

Статистична похибка 
вибірки 

- 

Термін проведення 
польових робіт 

Липень-серпень 2015 року 

Терміни виконання 
проекту 

Квітень-листопад 2015 року 

Відповідальний за 
заповнення 
паспорту 

ПІБ – Огороднік Софія Валеріївна 
Посада – асистент соціолога 
Контактна інформація 
Підпис 
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5. Оцінка місцевих ринків Харківської області в рамках гуманітарної програми 

МОМ в Україні «Гуманітарна допомога внутрішньо переміщеним особам в 

Україні шляхом грошових переказів» за фінансової підтримки Міністерства 

закордонних справ Німеччини (на замовлення ГО «Український центр 
соціальних реформ» та  «Міжнародної організації з міграції») 

 

Докладніше 
 
Назва проекту Оцінка місцевих ринків Харківської області в рамках гуманітарної програми 

МОМ в Україні «Гуманітарна допомога внутрішньо переміщеним особам в 
Україні шляхом грошових переказів» за фінансової підтримки Міністерства 
закордонних справ Німеччини 

Організація-
виконавець 

ГО «Центр «Соціальний моніторинг» 

Замовник ГО «Український центр соціальних реформ»;  «Міжнародна організація з 
міграції» 

Договір Єдиний договір відсутній. Окремі договори ЦВХ підписувалися із залученими 
співробітниками 

Керівник проекту Бондар Т.В. 

Координатор 
проекту 

Василенко О.В. 

Склад 
дослідницької групи 

Балакірєва О.М. – к. соц.н., голова правління «ГО «Український інститут 
соціальних досліджень ім. О. Яременка». E-mail: bon_smc@inet.ukr; 
Бондар Т. В. – к соц.н., директор «ГО «Український інститут соціальних 
досліджень ім. О. Яременка». E-mail: bondar@uisr.org.ukr; 
Василенко О.В. – фахівець з управління проектами «ГО «Центр Соціальний 
моніторинг». E-mail: lavdamski@gmail.com; 
Дмитрук Д.А. – директор «ГО «Центр Соціальний моніторинг». E-mail:  
dmitruk_d@ukr.net; 
Кульчицька Є.В. - фахівець з управління проектами, сектору збору 

первинної інформації «ГО «Український інститут соціальних 

досліджень імені О. Яременка». E-mail:  
j.krivoruchko@uisr.org.ukr; 
Петріченко Р.А. – менеджер сектору збору первинної інформації «ГО 
Український інститут соціальних досліджень ім. О. Яременка». E-mail:  
r.petrichenko@uisr.org.ukr. 
Арабська Ю. В. – завідувач сектору опрацювання первинної інформації «ГО 
«Центр соціальний моніторинг». E-mail: аrabscaya@uisr.org.ua. 

Генеральна 
сукупність 

Відсутня 

Цільова (і) група(и)  Група 1. Громадяни віком від 18 років з числа загального населення 
Харківської області; 
Група 2. Громадяни віком від 18 років, з числа внутрішньо переміщених осіб 
(далі - ВПО) які отримували матеріальну допомогу від Міжнародної організації 
з міграції (далі – МОМ) та зареєстровані у якості внутрішньо переміщених осіб 
в Харківській області; 
Група 3. Громадяни віком від 18 років з числа ВПО, які зареєстровані у якості 
внутрішньо переміщених осіб та проживають у Харківській області, яким було 
відмовлено у наданні матеріальної допомоги від МОМ; 
Група 4. Посадові особи, що представляють ринок продовольчих товарів, 
промислових товарів,  нерухомості; центр зайнятості / рекрутингове / кадрове 
агентство; дитячі та навчальні заклади; медичні установи; транспортну службу, 
які надають послуги місцевим мешканцям та ВПО. 
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Вибіркова сукупність Група 1. 250 респондентів; 
Група 2. 501 респондент; 
Група 3. 250 респондентів; 
Група 4. 90 респондентів; 

Складові діяльності  Група 1: Індивідуальне інтерв'ю "віч-на-віч" за місцем проживання 
респондента 
Група 2: Телефонне опитування 
Група 3: Телефонне опитування 
Група 4. Напівструктуроване інтерв'ю за місцем роботи респондента 
Додатково: моніторинг цін на товари та послуги в регіонах проведення 
опитування 

Статистична похибка 
вибірки 

3,79%-6,32% 

Термін проведення 
польових робіт 

13.11.2015 - 4.02.2016 

Терміни виконання 
проекту 

13.11.2015 – 4.02.2016 

Відповідальний за 
заповнення 
паспорту 

Василенко Олег Володимирович 
Фахівець з управління проектами "ГО "ЦСМ" 
E-mail: lavdamski@gmail.com; тел. +380509959019 

 

6. Оцінка місцевих ринків Вінницької, Черкаської, Житомирської, 

Полтавської, Сумської, Чернігівської, Одеської, Миколаївської, Херсонської 

областей в рамках гуманітарної програми МОМ в Україні «Гуманітарна 

допомога внутрішньо переміщеним особам в Україні шляхом грошових 

переказів» за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ 

Німеччини (на замовлення ГО «Український центр соціальних реформ»;  
«Міжнародна організація з міграції») 

 

Докладніше 
 
Назва проекту Оцінка місцевих ринків Вінницької, Черкаської, Житомирської, Полтавської, 

Сумської, Чернігівської, Одеської, Миколаївської, Херсонської областей в 
рамках гуманітарної програми МОМ в Україні «Гуманітарна допомога 
внутрішньо переміщеним особам в Україні шляхом грошових переказів» за 
фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Німеччини 

Організація-
виконавець 

ГО «Центр «Соціальний моніторинг» 

Замовник ГО «Український центр соціальних реформ»;  «Міжнародна організація з 
міграції» 

Договір Єдиний договір відсутній. Окремі договори ЦВХ підписувалися із залученими 
співробітниками 

Керівник проекту Бондар Т.В. 

Координатор 
проекту 

Василенко О.В. 

Склад 
дослідницької групи 

Балакірєва О.М. – к. соц.н., голова правління «ГО «Український інститут 
соціальних досліджень ім. О. Яременка». E-mail: bon_smc@inet.ukr; 
Бондар Т. В. – к соц.н., директор «ГО «Український інститут соціальних 
досліджень ім. О. Яременка». E-mail: bondar@uisr.org.ukr; 
Василенко О.В. – фахівець з управління проектами «ГО «Центр Соціальний 
моніторинг». E-mail: lavdamski@gmail.com; 
Дмитрук Д.А. – директор «ГО «Центр Соціальний моніторинг». E-mail:  

mailto:lavdamski@gmail.com
mailto:bondar@uisr.org.ua
mailto:lavdamski@gmail.com


dmitruk_d@ukr.net; 
Кульчицька Є.В. - фахівець з управління проектами, сектору збору 

первинної інформації «ГО «Український інститут соціальних 

досліджень імені О. Яременка». E-mail:  
j.krivoruchko@uisr.org.ukr; 
Петріченко Р.А. – менеджер сектору збору первинної інформації «ГО 
Український інститут соціальних досліджень ім. О. Яременка». E-mail:  
r.petrichenko@uisr.org.ukr. 

Генеральна 
сукупність 

Відсутня 

Цільова (і) група(и)  Група 1. Громадяни віком від 18 років з числа загального населення регіонів 
проведення опитування; 
Група 2. Громадяни віком від 18 років, з числа внутрішньо переміщених осіб 
(далі - ВПО) які отримували матеріальну допомогу від Міжнародної організації 
з міграції (далі – МОМ) та зареєстровані в регіонах проведення опитування; 
Група 3. Громадяни віком від 18 років з числа ВПО, які не отримували 
матеріальну допомогу від МОМ та зареєстровані у регіонах проведення 
опитування; 
Група 4. Посадові особи, що представляють ринок продовольчих товарів, 
промислових товарів,  нерухомості; центр зайнятості / рекрутингове / кадрове 
агентство; дитячі та навчальні заклади; медичні установи; транспортну службу, 
які надають послуги місцевим мешканцям та ВПО. 

Вибіркова сукупність Група 1. 458 респондентів; 
Група 2. 454 респонденти; 
Група 3. 452 респонденти; 
Група 4. 253 респонденти; 

Складові діяльності  Група 1: Індивідуальне інтерв'ю "віч-на-віч" за місцем проживання 
респондента 
Група 2: Телефонне опитування 
Група 3: Телефонне опитування 
Група 4. Напівструктуроване інтерв'ю за місцем роботи респондента 
Додатково: моніторинг цін на товари та послуги в регіонах проведення 
опитування 

Статистична похибка 
вибірки 

2,81% - 4,71% 

Термін проведення 
польових робіт 

6.11.2015 - 5.12.2015 

Терміни виконання 
проекту 

1.09.2015 - 5.12.2015 

Відповідальний за 
заповнення 
паспорту 

Василенко Олег Володимирович 
Фахівець з управління проектами "ГО "ЦСМ" 
E-mail: lavdamski@gmail.com; тел. +380509959019 
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7. Консультування з оцінки потреб місцевих громад, ВПО та місцевої влади у 

розвитку потенціалу» в рамках Проекту «Сприяння розвитку соціальної 

інфраструктури. Відновлення східного регіону України» за підтримки Уряду 

Німеччини через KfW (на замовлення Українського центру соціальних 
реформ (в рамках договору з Українським фондом соціальних інвестицій 
(УФСІ)) 

 

Докладніше  
 
Назва проекту «Консультування з оцінки потреб місцевих громад, ВПО та місцевої влади у 

розвитку потенціалу» в рамках Проекту «Сприяння розвитку соціальної 
інфраструктури. Відновлення східного регіону України» за підтримки Уряду 
Німеччини через KfW. 

Коротка назва 
проекту 

GROMADU 

Організація-
виконавець 

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

Замовник Український центр соціальних реформ (в рамках договору з Українським фондом 
соціальних інвестицій (УФСІ) 

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

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

Склад дослідницької 
групи 

Бєльська Т.В. – розробка інструментарію, організація та контроль збору 
первинної інформації, завідувач сектору дослідження дітей та молоді ГО «УІСД ім. 
О.Яременка», (044) 501-50-75, t.bielska@uisr.org.ua; 
Петріченко Р.А. – організація та контроль збору первинної інформації 
менеджер ГО «УІ СД ім. О.Яременка», (044) 501-50-75, r.petrichenko@uisr.org.ua;  
Арабська Ю.В. – організація транскрибування, 
менеджер ГО «УІСД ім. О.Яременка», (044) 501-50-75, arabscaya@uisr.org.ua; 

Цільові групи  Група 1. Представники органів місцевої влади, в сферу обов'язків яких входить 
вирішення питань, пов'язаних із житлово-комунальним господарством, 
розвитком інфраструктури, будівництва, промисловість, наука і освіта, соціальний 
захист населення та міграційні процеси; 
Група 2. Представники малого та середнього бізнесу; 
Група 3. Представники громадських організацій, в тому числі волонтерських, які 
надають допомогу ВПО з питань забезпечення тимчасовим житлом, отриманням 
гуманітарної допомоги, сприянню інтеграції ВПО у місцеві громади; 
Група 4. Представники організацій та установ, які надають послуги соціального 
характеру - центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді; дошкільних та 
загально-освітніх закладів, медичних установ та центрів зайнятості; 
Група 5. ВПО, що проживають на території регіонів проведення дослідження 

Вибіркова сукупність 28 фокус-групових дискусій та 8 глибинних інтерв`ю 
Географія опитування: Дніпропетровська, Запорізька, Харківська області 

Термін проведення 
польових робіт 

21–28 жовтня 2015 року 

Відповідальний за 
заповнення паспорту 

ПІБ                                           Бєльська Тетяна 
Посада                                    завідувач сектору досліджень дітей та молоді  

ГО «УІСД ім. О. Яременка» 
Контактна інформація        т. (044)501–50–75, t.bielska@uisr.org.ua 
Підпис 
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8. Програми з профілактики ВІЛ серед молодих жінок секс-бізнесу, осіб, які 

вживають ін’єкційні наркотики, та молоді, яка живе або працює на вулиці 

(на замовлення ЮНІСЕФ) 
 

Докладніше 
 
Назва проекту «Програми з профілактики ВІЛ серед молодих жінок секс-бізнесу, осіб, які 

вживають ін’єкційні наркотики, та молоді, яка живе або працює на вулиці» 

Організація-
виконавець 

ГО Український інститут соціальних досліджень ім. О. Яременка 

Замовник ЮНІСЕФ 

Договір №  43159616 

Керівник проекту Бондар Т.В. 

Координатор 
проекту 

Оністрат К.В. 

Склад 
дослідницької групи 

Середа Ю.В., Оністрат К.В. 

Генеральна 
сукупність 

 

Цільова (і) група(и)  ПГР у віці від 14-24 років 

Вибіркова сукупність  

Складові діяльності  Документальний супровід, моніторинг та оцінка 

Статистична похибка 
вибірки 

 

Термін проведення 
польових робіт 

 

Терміни виконання 
проекту 

З 02 червня 2014 по 30 листопада 2015 

Відповідальний за 
заповнення 
паспорту 

ПІБ - Оністрат Катерина Вікторівна 
Посада - фахівець з управління проектами 
Контактна інформація 
Підпис 

 

9. Оцінка порушення прав внутрішньо переміщених людей, які живуть з ВІЛ 

(на замовлення Програми розвитку Організації Об’єднаних Націй в Україні 
(далі ПРООН)) 

 

Докладніше 
 

Назва проекту «Оцінка порушення прав внутрішньо переміщених людей, які живуть з ВІЛ» 

Коротка назва 
проекту 

IDPs with HIV_2015 

Організація-
виконавець 

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

Замовник Програма розвитку Організації Об’єднаних Націй в Україні (далі ПРООН) 

Договір № 2015/019 від 20 лютого 2015 року 

Керівник 
проекту 

Бондар Т. В. – канд. соціол. наук, директор ГО «Український інститут соціальних досліджень ім.  О. Яременка», (044) 501-50-
76, bondar@uisr.org.uа  

Координатор 
проекту 

Худик М. С. – фахівець з управління проектами ГО «Український інститут соціальних досліджень ім.  О. Яременка», (044) 
501-50-75, m.hudik@uisr.org.ua 

Склад 
дослідницької 
групи 

Балакірєва О. М. –  науковий консультант проекту 
канд. соціол. наук, голова правління ГО «Український інститут соціальних досліджень ім.  О. Яременка», 
(044) 280-83-05, bon_smc@inet.ua  
Бондар Т.В. – керівник проекту 
директор ГО «Український інститут соціальних досліджень ім.  О. Яременка»,  (044) 501-50-76, bondar@uisr.org.uа  
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Худик М. С. – координатор проекту, розробка протоколу,  інструментарію 
фахівець з управління проектами, ГО «Український інститут соціальних досліджень ім.  О. Яременка», 
(044) 501-50-75, m.hudik@uisr.org.ua 
Єрмоленко Н. Ю.  – розробка масиву вводу даних в ПЕОМ, математична обробка даних, підготовка масиву даних для 
аналізу, (044) 501-50-75, ermolenko@uisr.org.ua 
програміст ГО «Український інститут соціальних досліджень ім.  О. Яременка»,  
Арабська Ю. В. – первинна обробка анкет, кодування та введення даних,  
завідувач сектору опрацювання первинної інформації, ГО «Український інститут соціальних досліджень ім.  О. Яременка», 
(044) 501-50-75, arabscaya@uisr.org.ua  
Кульчицька Є. В.– організація польових робіт, 

фахівець з управління проектами сектору збору первинної інформації, ГО «Український інститут соціальних 

досліджень ім.  О. Яременка», (044) 501-50-75, j.krivoruchko@uisr.org.ua 
Петріченко Р. А. – організація польових робіт, 

фахівець з управління проектами сектору збору первинної інформації, ГО «Український інститут соціальних 

досліджень ім.  О. Яременка», (044) 501-50-75, r.petrichenko@uisr.org.ua 

Генеральна 
сукупність 

Внутрішньо-переміщені особи, які живуть з ВІЛ 

Цільова група 1. ВПО, що живуть з ВІЛ: 

- ВПО, які знають про свій статус ВІЛ+ і перебували на лікуванні до переселення; 

- ВПО, які знають про свій статус ВІЛ+ і не перебували на лікуванні до переселення; 

- ВПО, які дізналися про свій статус ВІЛ+ після переселення і розпочали лікування. 
 

2. Надавачі послуг для ВПО, що живуть з ВІЛ: 
- соціальні працівники; 
- медичні працівники; 

- юристи, правозахисники. 
Вибіркова 
сукупність 

Всього опитано: 

- ВПО, що живуть з ВІЛ – 50 осіб 

- Надавачі послуг для ВПО, що живуть з ВІЛ – 10 осіб  
Міста опитування – 2 міста України: Одеса, Харків 

Складові 
діяльності  

- Кабінетне дослідження 

- Опитування ВПО, що живуть з ВІЛ – напівстуктуровані інтерв’ю за методом «віч на віч» за місцем перебування 

респондента. 

- Опитування надавачів послуг – глибинні інтерв’ю.  
- Підготовка технічного звіту про реалізацію проекту 
- Підготовка аналітичного звіту за результатами дослідження включно з рекомендаціями 
- Підготовка резюме дослідження (з перекладом на англійську мову ) 
- Підготовка презентації дослідження 

Термін 
проведення 
польових робіт 

3 – 26 серпня 2015 р. 

Терміни 
виконання  

Згідно договору:  20 лютого 2015 р. – 31 серпня 2015 р. 

Відповідальний 
за заповнення 
паспорту 

ПІБ: Худик Марина Степанівна 
Посада: фахівець з управління проектами ГО «Український інститут соціальних досліджень ім.  О.Яременка» 
Контактна інформація:  (044) 501-50-75, m.hudik@uisr.org.ua 

 

10. Думка киян: липень 2015 року 

 

Докладніше  
 
Назва проекту «Думка киян: липень 2015 року» 

Коротка назва dk_07_2015 

Організація-виконавець ГО «Центр «Соціальний моніторинг»» 

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 Балакірєва О.Н. – науковий консультант 
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групи 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; 
Криворучко Є.В. – 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)   

Вибіркова сукупність Всього опитано:  

2006 респондентів віком від 18 і старше, що входять до складу  202  виборчих 

дільниць (10 адміністративно-територіальних дільницях м. Києва) 

Складові діяльності  Метод отримання інформації: 

вуличне опитування дорослого населення м. Києва 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 1,85–3,1 відсотка 

Термін проведення 
польових робіт 

3 – 12 липня 2015 р. 

Терміни виконання 
проекту 

 

Відповідальний за 
заповнення паспорту 

ПІБ                                           Красицька Оксана 
Посада                                    менеджер ГО «УІСД ім. О. Яременка» 
Контактна інформація       т. 5015076. 
Підпис 
 

 

11. Думка мешканців м. Кременчук: травень 2015 

 

Докладніше 
 
Назва проекту «ДУМКА МЕШКАНЦІВ М. КРЕМЕНЧУК: ТРАВЕНЬ 2015» 

Коротка назва dk_05_2015 

Організація-виконавець ГО «Центр «Соціальний моніторинг»» 

Замовник  

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; 
Криворучко Є.В. – 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 
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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 населення України віком від 18 років та старше  

Цільова (і) група(и)   

Вибіркова сукупність  

Складові діяльності   

Статистична похибка 
вибірки 

Стандартні відхилення при достовірних 95 відсотках і співвідношенні змінних від 

0,1 : 0,9 до 0,5 : 0,5 становлять 1,85–3,1 відсотка 

Термін проведення 
польових робіт 

Травень 2015 року 

Терміни виконання 
проекту 

 

Відповідальний за 
заповнення паспорту 

ПІБ                                           Красицька Оксана 
Посада                                    менеджер ГО «УІСД ім. О. Яременка» 
Контактна інформація       т. 5015076. 
Підпис 
 

 

12. Думка мешканців м. Кременчук: жовтень 2015 

 

Докладніше 
 
Назва проекту «ДУМКА МЕШКАНЦІВ М. КРЕМЕНЧУК: ЖОВТЕНЬ 2015» 

Коротка назва dk_10_2015 

Організація-виконавець ГО «Центр «Соціальний моніторинг»» 

Замовник  

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; 
Криворучко Є.В. – 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)   

Вибіркова сукупність  

Складові діяльності   

Статистична похибка Стандартні відхилення при достовірних 95 відсотках і співвідношенні змінних від 
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вибірки 0,1 : 0,9 до 0,5 : 0,5 становлять 1,85–3,1 відсотка 

Термін проведення 
польових робіт 

Травень 2015 року 

Терміни виконання 
проекту 

 

Відповідальний за 
заповнення паспорту 

ПІБ                                           Красицька Оксана 
Посада                                    менеджер ГО «УІСД ім. О. Яременка» 
Контактна інформація       т. 5015076. 
Підпис 
 

 

13. Опитування громадської думки щодо соціально-економічних орієнтацій 

економічно активного населення України 

 

Докладніше 
 
Назва проекту «Опитування громадської думки щодо соціально-економічних орієнтацій 

економічно активного населення України.» 

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 

fru_1_08_2015 

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» 

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 Регіони опитування: 
25 адміністративно-територіальних одиниць України 

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 

з 1 по 10 серпня  2015 р. 

Відповідальний за ПІБ                                           Красицька Оксана 
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заповнення паспорту Посада                                    менеджер ГО «УІСД ім. О. Яременка» 
Контактна інформація       т. 5015076. 
Підпис  

 

14. Наукове дослідження щодо економічних орієнтацій та очікувань  

роботодавців з числа представників малого,  середнього та великого бізнесу: 

листопад 2015 (на замовлення Федерації роботодавців України) 
 

Докладніше 
 
Назва проекту «Наукове дослідження щодо економічних орієнтацій та очікувань  роботодавців з 

числа представників малого,  середнього та великого бізнесу: листопад 2015» 

Коротка назва 11_2015_FRU_2 

Організація-виконавець ДУ «Інститут економіки та прогнозування  НАН України» спільно з  ГО «Український 

інститут соціальних досліджень імені Олександра Яременка». 

 

Замовник Федерація роботодавців України 

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; 
Криворучко Є.В. – 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)  керівники  та бухгалтери підприємств України (юридичні особи та їх відокремлені 

підрозділи). 

 

Вибіркова сукупність Всього опитано: 
354 респондентів віком від 18 і старше.  
Регіони опитування: 
25 адміністративно-територіальних одиниць України 

Складові діяльності  Метод отримання інформації: 

репрезентативне опитування керівного складу підприємств України методом 

індивідуального інтерв’ю 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 1,85–3,1 відсотка 

Термін проведення 
польових робіт 

6 – 19 листопада 2015 р. 

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


Терміни виконання 
проекту 

 

Відповідальний за 
заповнення паспорту 

ПІБ                                           Красицька Оксана 
Посада                                    менеджер ГО «УІСД ім. О. Яременка» 
Контактна інформація       т. 5015076. 
Підпис 
 

 

15. Київ – експрес: липень 2015 року 

 

Докладніше 
 
Назва проекту «Київ – експрес: липень 2015 року» 

Коротка назва ke_07_2015 

Організація-виконавець ГО «Український інститут соціальних досліджень імені Олександра 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; 
Криворучко Є.В. – 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 Доросле населення м. Києва віком від 18 років та старше. 

Цільова (і) група(и)   

Вибіркова сукупність Всього опитано:  

1208 респондентів, з них 544 – чоловіки, 664 – жінки. 

Складові діяльності  Метод отримання інформації: 

вуличне опитування дорослого населення м. Києва 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 1,85–3,1 відсотка 

Термін проведення 
польових робіт 

з 9 по 14 липня 2015 року 

Терміни виконання 
проекту 

 

Відповідальний за 
заповнення паспорту 

ПІБ                                           Красицька Оксана 
Посада                                    менеджер ГО «УІСД ім. О. Яременка» 
Контактна інформація       т. 5015076. 
Підпис 
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16. Маркетингове дослідження: Тамянка, лютий 2015 

 

Докладніше 
 
Назва проекту «Маркетингове дослідження: Тамянка, лютий 2015» 

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 

tm_02_2015 

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» 

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: 
803 респондентa віком від 18 і старше.  
Регіони опитування: 
10 обласних центрів України – м. Вінниця, м. Дніпропетровськ, м. Запоріжжя, м. 
Київ, м. Львів, м. Миколаїв, м. Одеса, м. Тернопіль, м. Харків, м. Чернігів; 
2 етап: 19 обласних центрів України – м. Дніпропетровськ, м. Житомир, 
 м. Запоріжжя, м. Івано-Франківськ, м. Київ, м. Кіровоград, м. Луцьк, 
 м. Львів, м. Миколаїв, м. Одеса,м. Полтава, м. Рівне, м. Суми, м. Ужгород, 
 м. Харків, м. Херсон, м. Хмельницький, м. Черкаси, м. Чернівці. 
 

Складові діяльності  Метод отримання інформації:  
індивідуальне інтерв’ю «віч-на-віч» 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 1,31 – 2,18 відсотка 

Термін проведення 
польових робіт 

1 етап: 3-4 лютого 2015 р.2 етап: 5-6 лютого 2015 р. 

Відповідальний за 
заповнення 
паспорту 

ПІБ                                           Красицька Оксана 
Посада                                    менеджер ГО «УІСД ім. О. Яременка» 
Контактна інформація       т. 5015076. 
Підпис  
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17. ВАША ДУМКА:  березень 2015р. 

 

Докладніше 
 
Назва проекту «ВАША ДУМКА:  березень 2015р.» 

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_1_03_2015 

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» 

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: 
2008 респондентів віком від 18 і старше, з них 1144 жінок і 955 чоловік.  
Регіони опитування: 
25 адміністративно-територіальних одиниць України 

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 

13-18 вересня 2015 р. 

Відповідальний за 
заповнення паспорту 

ПІБ                                           Красицька Оксана 
Посада                                    менеджер ГО «УІСД ім. О. Яременка» 
Контактна інформація       т. 5015076. 
Підпис  

 

18. Ваша думка: липень 2015р. 

 

Докладніше 
 
Назва проекту «Ваша думка: липень 2015р.» 

В межах постійного всеукраїнського моніторингу громадської думки населення 
України, що проводиться Центром «Соціальний моніторинг» та Українським інститутом 

mailto:bon@ief.org.ua
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соціальних досліджень ім. О.Яременка спільно з відділом моніторингових досліджень 
соціально-економічних трансформацій Інституту економіки та прогнозування НАН 
України 

Коротка назва 
проекту 

vd_1_07_2015 

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» 

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: 
3924 респондентів віком від 18 і старше, з них 2144 жінок і 1780 чоловік.  
Регіони опитування: 
25 адміністративно-територіальних одиниць України 

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 

4 -14 липня  2015 р. 

Відповідальний за 
заповнення паспорту 

ПІБ                                           Красицька Оксана 
Посада                                    менеджер ГО «УІСД ім. О. Яременка» 
Контактна інформація       т. 5015076. 
Підпис  

 

19. Ваша думка: вересень 2015р. 

 

Докладніше 
 
Назва проекту «Ваша думка: вересень 2015р.» 

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_1_09_2015 

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:bon@ief.org.ua
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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: 
2223 респондентів віком від 18 і старше, з них 1225 жінок і 988 чоловік.  
Регіони опитування: 
25 територіально-адміністративні одиниці України (24 області та м. Київ). 

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 

з 13 по 18 вересня 2015 р. 

Відповідальний за 
заповнення паспорту 

ПІБ                                           Красицька Оксана 
Посада                                    менеджер ГО «УІСД ім. О. Яременка» 
Контактна інформація       т. 5015076. 
Підпис  

 

20. Ваша думка: грудень 2015р. 

 

Докладніше 
 
Назва проекту «Ваша думка: грудень 2015р.» 

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_1_12_2015 

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» 

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 
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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 
Регіони опитування: 
25 територіально-адміністративні одиниці України (24 області та м. Київ). 

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 

9-16 грудня  

Відповідальний за 
заповнення паспорту 

ПІБ                                           Красицька Оксана 
Посада                                    менеджер ГО «УІСД ім. О. Яременка» 
Контактна інформація       т. 5015076. 
Підпис  
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