
Проекти та дослідження - 2016 рік 
 

1. Implementation of U-Report Project in Ukraine (ЮНІСЕФ) (на замовлення Дитячого 

Фонду ООН (ЮНІСЕФ) 

 

Докладніше 

 

Назва проекту Implementation of U-Report Project in Ukraine 

Коротка назва 
проекту 

U-Report 

Організація-
виконавець 

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

Замовник Дитячий Фонд ООН (ЮНІСЕФ) 

Керівник проекту Ніцполь С.І., + 38 093 156 10 13, nitspol@gmail.com;  

Координатор 
проекту 

 

Склад 
дослідницької групи 

Аналітики: 
Герасимець Тетяна 
Дмитрук Наталя  
Павлова Дар’я 
Нагорняк Катерина 
Пивоварова Надія  

Цільові групи  Молодь 14-34 років 

Вибіркова сукупність  

Термін проведення 
польових робіт 

01 січня 2016 – 31 грудня 2016 

Відповідальний за 
заповнення 
паспорту 

ПІБ                                           Нестеренко Євгенія 
Посада                                    асистент проекту відділу інноваційних проектів  
                                                 ГО «УІСД ім. О. Яременка» 
Контактна інформація        т. (063)456–36–20, nyevheniya@gmail.com  
Підпис 

 

2. Моніторинг міграції в Україні: вимушена та трудова мобільність (на замовлення  ГО 

«Український центр соціальних реформ») 

 

Докладніше 

 

Назва проекту «Моніторинг міграції в Україні: вимушена та трудова мобільність» 

Коротка назва 
проекту 

Міграція 

Організація-
виконавець 

ГО «Центр «Соціальний моніторинг» (далі ЦСМ) 

Замовник ГО «Український центр соціальних реформ» 

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; 
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mailto: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. Мігранти (дорослі - лише один член родини), які нещодавно 
повернулися з-за кордону (на короткий період або "назавжди"; з країн 
Вишеградської групи (Чехія, Словаччина, Польща, Угорщина) або інших держав-
членів ЄС, які, тим не менш, покинули Україну після квітня 2014 року. 
Група 2. Внутрішньо переміщені особи, що мають намір виїзду за кордон (до 
країн Вишеградської групи або інших країн-членів ЄС). 

Вибіркова сукупність Індивідуальне інтерв’ю з 62 респондентами  
36 осіб охоплених фокус-груповими дискусіями 
Географія опитування: 9 областей України (Волинська, Закарпатська, Івано-
Франківська, Київська, Львівська, Рівненська, Тернопільська, Харківська, 
Чернівецька область) 

Термін проведення 
польових робіт 

23-25 лютого 2016 року - проведення фокус-групових дискусій 
17-28 березня 2016 р. - опитування респондентів методом  глибинного інтерв’ю 

Відповідальний за 
заповнення 
паспорту 

ПІБ                                           Бєльська Тетяна 
Посада                                    завідувач відділу досліджень громадянського  
                                                 суспільства ГО «УІСД ім. О. Яременка» 
Контактна інформація        т. (044)501–50–75, t.bielska@uisr.org.ua 
Підпис 

 

3. Пілотування системи індикаторів моніторингу рівня життя підлітків в Україні 

(Adolescents Country Tracker (ACT) (ЮНІСЕФ) (на замовлення Дитячого Фонду ООН 

(ЮНІСЕФ) в Україні) 

 

Докладніше 

 

Назва проекту Пілотування системи індикаторів моніторингу рівня життя підлітків в Україні 

(Adolescents Country Tracker (ACT), ЮНІСЕФ) 

Організація-
виконавець 

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

Замовник Дитячий Фонд ООН (ЮНІСЕФ) в Україні 

Договір  

Керівник проекту Балакірєва О.М. 

Координатор 
проекту 

Нагорняк К.М. 

Склад 
дослідницької групи 

Балакірєва О., Нагорняк К. 

Генеральна 
сукупність 

 

Цільова (і) група(и)   

Вибіркова сукупність  

Складові діяльності  Якісницький підхід до пілотування індикаторів, що включало такі етапи:  

1. Переглянути та підтвердити дані, розділені по статі та віку в матриці 5х5 та 

індикаторах «плюс 5» що були зібрані з глобальних баз даних; ідентифікувати 

наявність додаткових даних чи більш детальних розукрупнених даних, що 

можуть бути наявними на рівні країни для індикаторів у матриці (суб-
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національні дані, розподілені по етнічним або соціо-економічним критеріям) 

2. Вибрати національні індикатори, що є особливо важливими для держави та 

включити відповідні дані у спеціально відведену частину матриці (1-2 

індикатора на сферу, за необхідністю) 

3. Переглянути систему у контексті її релевантності на рівні країни та зробити 

рекомендації стосовно будь-яких змін/покращень Системи 

4. Огляд системи у контексті дій на рівні країни (фокусований, ситуативний 

аналіз з окремих актуальних проблем, рекомендації для подальших 

модифікацій/покращень систем збору даних, рекомендації щодо технічної 

підтримки тощо) 

5. Сформувати загальні пропозиції щодо презентації/компонування Системи в 

подальшому, для її впровадження та використання в різних країнах та на суб-

національному рівні. 

Статистична похибка 
вибірки 

 

Термін проведення 
польових робіт 

 

Терміни виконання 
проекту 

01.09.2016-03.10.2016 

Відповідальний за 
заповнення 
паспорту 

ПІБ-Нагорняк Катерина Миколаївна 
Посада – соціолог відділу збору первинної інформації 
Контактна інформація 
Підпис 

 

4. Проведення досліджень з питань надання соціальних послуг дітям (на замовлення 

Міністерства соціальної політики України та Світового банку) 

  

Докладніше  

 

Назва проекту «Проведення досліджень з питань надання соціальних послуг дітям» 

Організація-виконавець ГО «Український інститут соціальних досліджень ім. О. Яременка» 

Замовник Міністерство соціальної політики України; Світовий банк 

Договір № CQS-3.4 від 26 лютого 2016 року 

Керівник проекту Балакірєва Ольга Миколаївна 

Координатор проекту Василенко Олег Володимирович 

Склад дослідницької групи Ольга Балакірєва, канд.соціол. н., голова правління ГО «Український 
інститут соціальних досліджень ім. О. Яременка» 
Тетяна Бондар, канд. соціол. н., директор ГО «Український інститут 
соціальних досліджень ім. О. Яременка» 
Олег Василенко, фахівець з управління проектами ГО «Український 
інститут соціальних досліджень ім. О. Яременка» 
Євгенія Кульчицька, фахівець з управління проектами відділу збору 
первинної інформації ГО «Український інститут соціальних досліджень 
ім. О. Яременка» 
Роман Петріченко, фахівець з управління проектами сектору 
вибіркових опитувань відділу опрацювання первинної інформації ГО 
«Український інститут соціальних досліджень ім. О. Яременка» 
Юлія Арабська, завідувач сектору вибіркових опитувань Відділу 
опрацювання первинної інформації ГО «Український інститут 
соціальних досліджень ім. О. Яременка» 



Лідія Романовська, завідувач відділу математичного та статистичного 
аналізу ГО «Український інститут соціальних досліджень ім. О. 
Яременка» 
Наталія Єрмоленко, провідний програміст відділу математичного та 
статистичного аналізу ГО «Український інститут соціальних досліджень 
ім. О. Яременка» 
Тетяна Бельська, канд. н. з держ. управління, фахівець з управління 
проектами ГО «Український інститут соціальних досліджень ім. О. 
Яременка» 
Софія Огороднік, фахівець з управління проектами ГО «Український 
інститут соціальних досліджень ім. О. Яременка». 

Генеральна сукупність  

Цільова (і) група(и)  Співробітники Служб у справах дітей районних держадміністрацій; 
Співробітники Центрів соціальних служб для сімей, дітей та молоді 
районного рівня; 
Співробітники громадських організацій, які працюють із дитячими 
будинками сімейного типу та прийомними сім’ями в Україні 
Батьки-вихователі дитячих будинків сімейного типу та прийомних 
сімей в Україні; 
Прийомні батьки прийомних сімей в Україні; 
Вихованці дитячих будинків сімейного типу в Україні; 
Прийомні діти прийомних сімей в Україні; 
Випускники дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей в 
Україні за період з 2010 по 2015 рр. 
Випускники дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей 
Дніпропетровської та Одеської областей за період з 2010 по 2015 рр. 
Представники місцевих громад, до складу яких входять дитячі будинки 
сімейного типу та прийомні сім’ї. 

Вибіркова сукупність Усього опитано 2127 респондентів: 
69 співробітників Служб у справах дітей (по 2 на регіон + 1 у Донецькій 
області +18 у ході фокус-групових дискусій) 
77 співробітників ЦСССДМ (по 2 на регіон +1 у Донецькій області + 26 у 
ході фокус-групових дискусій) 
25 представників ГО (по 1 на регіон) 
Опитування співробітників ССД, ЦСССДМ і ГО передбачало відбір 
одного району у місті та одного району в області, в яких проводились 
опитування. 
556 батьків: 
125 батьків-вихователів ДБСТ (107 у ході анкетування + 18 у ході фокус-
групових дискусій 
431 прийомних батьків ПС (401 у ході анкетування + 30 у ході фокус-
групових дискусій) 
Опитування батьків-вихователів та прийомних батьків передбачало 
формування вибіркової сукупності у залежності від кількості ДБСТ та 
ПС у регіоні. При опитуванні використовувалися квоти за досвідом 
роботи батьків, наявністю дітей окремих вікових груп та статі, а також 
за наявністю дітей із інвалідністю. 
1001 дитина: 
449 вихованців ДБСТ 
552 прийомних дитини ПС  
Опитування вихованців та прийомних дітей здійснювалося за 
принципом «в одному ДБСТ/ПС опитується одна дитина». При 
опитуванні використовувалися квоти за статтю, віком та наявністю 
інвалідності. 



80 випускників ДБСТ та ПС за період з 2010 по 2015 рр: 
23 випускники ДБСТ за період з 2010 по 2015 рр. +19 у ході фокус-
групових дискусій 
31 випускник ПС за період з 2010 по 2015 рр. + 7 у ході фокус-групових 
дискусій 
Опитування випускників передбачало опитування 2 осіб у кожному 
регіоні України (в окремих регіонах 3 особи, із яких одна мала бути 
інвалідом) 
300 представників місцевих громад: 
50 сусідів ДБСТ, або ПС 
91 співробітник навчального закладу, у якому навчаються вихованці 
ДБСТ / прийомні діти ПС 
47 співробітників органів внутрішніх справ у районах, де наявні ДБСТ, 
або ПС 
38 співробітників позашкільних закладів, які відвідують вихованці ДБСТ 
/ прийомні діти ПС 
74 співробітники медичних закладів, у яких проходять медичні 
обстеження/лікуються вихованці ДБСТ/прийомні діти ПС 
Опитування представників громад передбачало опитування 12 осіб у 
кожному регіоні (по 3 представники медичного та навчального 
закладів та по 2 представники інших категорій респондентів) 
137 випускників ДБСТ та ПС Дніпропетровської та Одеської областей за 
період з 2010 по 2015 рр.: 
65 випускників ДБСТ та 14 випускників ПС у Дніпропетровській області 
30 випускників ДБСТ та 28 випускників ПС у Одеській області 
Вибірковою сукупністю передбачалося опитування усіх випускників 
ДБСТ та ПС у зазначений період. 

Складові діяльності  Індивідуальні інтерв’ю за місцем проживання респондента; 
Індивідуальні інтерв’ю за місцем роботи респондента; 
Індивідуальні інтерв’ю в громадських організаціях та медичних 
закладах; 
Фокус-група; 
Кабінетне дослідження; 

Статистична похибка 
вибірки 

1,9% - 5,77% 

Термін проведення 
польових робіт 

31 травня – 31 липня 2016 року 

Терміни виконання проекту 26 лютого – 2 вересня 2016 р. 

Відповідальний за 
заповнення паспорту 

Василенко Олег Володимирович, фахівець з управління проектами 
УІСД ім. О. Яременка, тел. +380509959019; e-mail: lavdamski@gmail.com 

 

5. Проведення оцінки рівня навантаження фахівців протитуберкульозної служби 

відповідно до нормативно-правових актів щодо надання медичної допомоги та внесення 

змін до штатних нормативів протитуберкульозних закладів та посадових інструкцій 

фахівців відповідно до нормативно-правових актів. Розробка плану розвитку кадрових 

ресурсів (на замовлення ДУ «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони 

здоров’я України» ) 

 

Докладніше 

 
Назва проекту «Проведення оцінки рівня навантаження фахівців протитуберкульозної служби відповідно до 

нормативно-правових актів щодо надання медичної допомоги та внесення змін до штатних 
нормативів протитуберкульозних закладів та посадових інструкцій фахівців відповідно до 



нормативно-правових актів. Розробка плану розвитку кадрових ресурсів» 

Коротка назва проекту Фотохронометраж_ТБ 
Організація-виконавець ГО «Український інститут соціальних досліджень імені Олександра Яременка» (далі УІСД) 
Замовник ДУ «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України» 
Договір № 84, від 7 червня 2016 року 

№1/2017 від 10 січня 2017 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 імені Олександра Яременка». 
Бондар Т.В. – науковий консультант проекту, директор ГО «Український інститут соціальних 
досліджень імені Олександра Яременка». 
Худик М.С. – координатор проекту, фахівець з управління проектами ГО «Український інститут 
соціальних досліджень імені Олександра Яременка». 
Єрмоленко Н.Ю. – програміст, ГО «Український інститут соціальних досліджень імені Олександра 
Яременка». 
Арабська Ю.В. – менеджер з обробки первинної інформації, завідуючий сектором опрацювання 
первинної інформації ГО «Український інститут соціальних досліджень імені Олександра Яременка». 
Петріченко Р.А. – менеджер з організації збору первинної інформації, фахівець з управління 
проектами ГО «Український інститут соціальних досліджень імені Олександра Яременка». 

Генеральна сукупність Медичні працівники закладів охорони здоров’я, які надають вторинну (спеціалізовану) та 
третинну (висококваліфіковану) медичну допомогу хворим на туберкульоз, первинну та 
вторинну неспеціалізовану медичну допомогу 

Цільова (і) група(и)  Головні лікарі; завідуючі відділеннями; лікарі-інфекціоністи; лікарі-епідеміологи; лікарі-хірурги; 
рентгенологи; фахівці МіО, медичні сестри, лікарі-фтизіатри 

Вибіркова сукупність Опитування: 46 головних лікарів ЗОЗ, 273 медичних працівників 
Фотохронометражні спостереження: 263 медичних працівників 
Географія дослідження: 6 областей України: Дніпропетровська, Запорізька, Івано-Франківська, 
Миколаївська, Київська, Волинська 

Методика І метод – міні-опитування з елементами глибинних інтерв’ю з головними лікарями закладів 
первинної (фтизіатричної), вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) 
медичної допомоги. 
ІІ метод – анкетування методом «віч на віч» з медичними працівниками, які надають послуги з 
лікування туберкульозу у визначених закладах охорони здоров’я. 
ІІІ метод – фотохронометражне спостереження за медичними працівниками, які взяли участь в 
анкетуванні методом «віч на віч». 

Складові діяльності  - Опитування респондентів 
- Проведення фотохронометражних спостережень 

Термін проведення 
польових робіт 

21 червня 2016 р. – 5  грудня 2016 р. 

Терміни виконання  Згідно договору № 84, від 7 червня 2016 року - до 31 грудня 2016 року 
Згідно договору №1/2017 від 10 січня 2017 року - до  10 квітня 2017 року 

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 

 

6. Ризики збільшення насильства щодо дітей в контексті військової агресії та аналіз 

готовності спеціалістів надавати дієву допомогу дітям, які постраждали від насильства, 

зокрема сексуального (на замовлення Громадської організації «Ла Страда-Україна») 

 

Докладніше  

 

Назва проекту «Ризики збільшення насильства щодо дітей в контексті військової агресії та 
аналіз готовності спеціалістів надавати дієву допомогу дітям, які постраждали 

mailto:bondar@uisr.org.uа
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mailto:m.hudik@uisr.org.ua


від насильства, зокрема сексуального» 

Організація-
виконавець 

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

Замовник Громадська організація «Ла Страда-Україна» 

Договір  

Керівник проекту Балакірєва О.М. 

Координатор 
проекту 

Нагорняк К.М. 

Склад 
дослідницької групи 

Балакірєва О., Бондар Т., Нагорняк К. 

Генеральна 
сукупність 

 

Цільова (і) група(и)  Спеціалісти, діяльність яких є пов’язаною із захистом прав дитини або 

наданням допомоги чи послуг дітям: 

 служб у справах дітей,  

 центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді,  

 департаментів соціального захисту населення,  

 структурних підрозділів, відповідальних за реалізацію державної 

політики щодо запобігання насильству в сім’ї,  

 територіальних підрозділів Національної поліції України,  

 управлінь освіти і науки,  

 управлінь охорони здоров’я,  

 представників неурядових організацій 

Вибіркова сукупність 310 респондентів (чоловіків – 15%, жінок – 85%) 

Складові діяльності  анонімне онлайн-опитування за допомогою стандартизованого опитувальника 

з використанням відкритих запитань 

Статистична похибка 
вибірки 

 

Термін проведення 
польових робіт 

 

Терміни виконання 
проекту 

11.04.2016-30.05.2016 

Відповідальний за 
заповнення 
паспорту 

ПІБ-Нагорняк Катерина Миколаївна 
Посада – соціолог відділу збору первинної інформації 
Контактна інформація 
Підпис 

 

7. Свобода від насильства: покращення доступу до соціальних послуг в Україні (на 

замовлення Міжнародного благодійного фонду «Українська фундація громадського 

здоров’я» (УФГЗ) 

 

Докладніше 

 

Назва проекту «Свобода від насильства: покращення доступу до соціальних послуг в 

Україні» 

Організація-
виконавець 

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

Замовник Міжнародний благодійний фонд «Українська фундація громадського 



здоров’я» (УФГЗ)  

Договір  

Керівник проекту Бондар Т.В. 

Координатор 
проекту 

Нагорняк К.М. 

Склад 
дослідницької 
групи 

Бондар Т., Нагорняк К. 

Генеральна 
сукупність 

 

Цільова (і) група(и)   Особи, відповідальні за прийняття рішень на національному рівні: 

Міністерство соціальної політики України та Міністерство внутрішніх 

справ України (по 1 особі), Департамент соціальної політики КМДА (1 

особа), Служба у справах сім’ї та дітей КМДА (1 особа), Київський 

ЦСССДМ (1 особа) 

 Виконавці проекту у пілотних регіонах (м. Київ, м. Одеса та Одеська 

область, м. Вінниця та Вінницька область, м. Херсон та Херсонська 

область, с. Полтава та Полтавська область). 

Вибіркова 
сукупність 

 5 осіб, які відповідальні за прийняття рішення на національному рівні 

 5 сугрантерів в пілотних регіонах (в м. Київ, м. Одеса та Одеська область, 

м. Вінниця та Вінницька область, м. Херсон та Херсонська область, с. 

Полтава та Полтавська область) 

Складові 
діяльності  

1. Проведення аналізу системи міжвідомчої взаємодії громадських та 

державних організацій (фахівців соціальної сфери, працівник 

правоохоронних органів та медиків), які відповідають за реалізацію 

політики з протидії ґендерно зумовленому насильству щодо жінок та в 

сім’ї (включаючи роботу з кривдниками), в тому числі з числа 

внутрішньо переміщених осіб та членів сімей учасників АТО. 

2. Визначення впливу проекту на організацію та посилення діяльності 

місцевих міжвідомчих рад з питань сім’ї, гендерної рівності, 

демографічного розвитку, запобігання насильству в сім’ї та протидії 

торгівлі людьми, забезпечення якості соціальних послуг і послуг з 

реабілітації для потерпілих від насильства жінок та чоловіків, які 

вчинили насильство (на рівні м. Києва та 4 регіонах України). 

3. Визначення основних досягнень проекту, перспективних практик, 

рекомендацій для вдосконалення системи реагування та 

попередження насильства щодо жінок та в сім’ї. 

Статистична 
похибка вибірки 

 

Термін 
проведення 
польових робіт 

02-12-16-02-2016 

Терміни 
виконання проекту 

14-11-22-12.-2016 

Відповідальний за ПІБ-Нагорняк Катерина Миколаївна 



заповнення 
паспорту 

Посада – фахівець з управління проектами відділу моніторингу та оцінки 
соціальних проектів 
Контактна інформація 
Підпис 

 

 

 


