
Проекти та дослідження - 2011 рік 

 
1. Моніторинг поведінки та поширення ВІЛ-інфекції серед споживачів 

ін’єкційних наркотиків як компонент епіднагляду за ВІЛ другого покоління 

(на замовлення МБФ «Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні» в рамках 
реалізації програми «Підтримка профілактики ВІЛ та СНІД, лікування та 
догляд для найуразливіших верств населення в Україні», підтриманої 
Глобальним Фондом для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією) 

 

Докладніше 
  
Назва проекту «Моніторинг поведінки та поширення ВІЛ-інфекції серед споживачів ін’єкційних 

наркотиків як компонент епіднагляду за ВІЛ другого покоління» 

Коротка назва проекту BSS_IDU_2011 

Організація-
виконавець 

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

Замовник МБФ «Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні» в рамках реалізації програми «Підтримка 
профілактики ВІЛ та СНІД, лікування та догляд для найуразливіших верств населення в 
Україні», підтриманої Глобальним Фондом для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та 
малярією 

Договір № 2К-11 від 07 лютого 2011 р 

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

Координатор проекту Сазонова Я. О. – менеджер проектів ГО «Український інститут соціальних досліджень ім.  
О. Яременка», (044) 501-50-75, sazonova@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@ief.org.ua 
Сазонова Я. О. – розробка інструментарію, розрахунок показників 
менеджер проектів ГО «Український інститут соціальних досліджень ім.  О. Яременка», 
(044) 501-50-75, sazonova@uisr.org.ua 
Єрмоленко Н. Ю. – розробка масиву вводу даних в ПЕОМ, математична обробка даних, 
підготовка масиву даних для аналізу 
програміст ГО «Український інститут соціальних досліджень ім.  О. Яременка», (044) (044) 
501-50-75, ermolenko@uisr.org.ua 
 
Залучені фахівці: 
Круглов Ю.В. – науковий консультант проекту  
епідеміолог від Українського центру профілактики та боротьби зі СНІДом МОЗ України.  
Контакти: тел.: (044) 275-24-00, genna@rambler.ru  

Генеральна сукупність Споживачі ін’єкційних наркотиків 

Цільова (і) група(и)  Групи СІН у вибраних містах та точках опитування 

Вибіркова сукупність Всього опитано:  
9069 СІН (6578 чоловіків та 2491 жінок) віком 14 років та старше  
Регіони опитування:  
26 міст України (Сімферополь (АР Крим), Вінниця, Луцьк, Дніпропетровськ, Донецьк, 
Житомир, Ужгород, Запоріжжя, Івано-Франківськ, Київ, Біла Церква (Київська обл.), 
Кіровоград, Луганськ, Львів, Миколаїв, Одеса, Полтава, Рівне, Суми, Тернопіль, Харків, 
Херсон, Хмельницький, Черкаси, Чернівці, Чернігів) 

Складові діяльності  - Біоповедінкове дослідження 
- Розрахунок національних показників 

Термін проведення 
польових робіт 

03 червня –24 жовтня 2011 р. 

Терміни виконання 
проекту 

Згідно договору: 7 лютого –30 липня 2011р., термін продовжено додатковою угодою до 30 
листопада 2011 р. 
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Відповідальний за 
заповнення паспорту 

ПІБ:                                             Сазонова Яна Олександрівна 
Посада:                                      менеджер проектів ГО «УІСД ім. О.Яременка» 
Контактна інформація:          (044) 501-50-75, sazonova@uisr.org.ua 
Підпис 

 

2. Моніторинг поінформованості, поведінки та поширення ВІЛ-інфекції серед 

засуджених як компонент епіднагляду за ВІЛ другого покоління (на 
замовлення Програми розвитку ООН «ПРООН», що діє від імені Управління 
ООН з наркотиків та злочинності «UNODC») 

 

Докладніше  
 
Назва проекту «Моніторинг поінформованості, поведінки та поширення ВІЛ-інфекції серед 

засуджених як компонент епіднагляду за ВІЛ другого покоління» 

Коротка назва проекту BSS_PRISON_2011-2012 

Організація-
виконавець 

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

Замовник Програма розвитку ООН «ПРООН», що діє від імені Управління ООН з 
наркотиків та злочинності «UNODC»; 

Договір # 2011/08 від 10 листопада 2011 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.ua 
 

Координатор проекту Судакова А.В., менеджер, (044) 501-50-75, a.sudakova@uisr.org.ua 

Склад дослідницької 
групи 

Балакірєва Ольга Миколаївна, канд. соціол. наук, голова правління ГО 
«Український інститут соціальних досліджень ім.  О. Яременка», науковий 
консультант (соціолог), (044) 280-83-05, bon@ief.org.ua 
Круглов Юрій Валентинович, епідеміолог Центра профілактики та боротьби з 
ВІЛ/СНІД МОЗ України, (044) 275-24-00, genna@rambler.ru 
Кріворук Анатолій Іванович, начальник відділу організації лікувально-
профілактичної роботи Державної пенітенціарної служби України,  
(044) 207-34-55, a.krivoruk@ukr.net 
Малазонія Зураб Теймуразовіч, канд.мед.наук, заступник начальника 
управління – начальник відділу медичного забезпечення та контролю за 
лікарськими засобами Державної пенітенціарної служби України, (044) 207-
36-75,  
Сазонова Яна Олександрівна, менеджер проектів ГО «Український інститут 
соціальних досліджень ім.  О. Яременка», (044) 501-50-75, 
sazonova@uisr.org.ua 
Середа Юлія Валеріївна, канд. соціол. наук, соціолог ГО «Український інститут 
соціальних досліджень ім.  О. Яременка», (044) 280-83-05, sereda@ief.org.ua 
Криворучко Євгенія Володимирівна, менеджер ГО «Український інститут 
соціальних досліджень ім.  О. Яременка», 451-68-10, j.krivoruthko@uisr.org.ua 
Єрмоленко Наталія Юріївна, програміст ГО «Український інститут соціальних 
досліджень ім.  О. Яременка», (044) 501-50-75, ermolenko@uisr.org.ua 

Генеральна сукупність Особи, засуджені до позбавлення волі, які відбувають покарання в установах 
Державної кримінально-виконавчої служби України, старші 14 років. 

Цільова (і) група(и)  - особи, які відбувають покарання у місцях позбавлення волі  
- експерти із числа надавачів послуг, осіб, що приймають рішення, 

зацікавлених сторін (регіонального рівня). 

Вибіркова сукупність Стратифікована, трьохступенева, квотна вибірка з випадковим відбором 
респондентів на останньому кроці. 

- Опитано 1300 осіб, з них 500 вперше засуджених чоловіків, 500 
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неодноразово засуджених чоловіків, 150 вперше засуджених жінок, 50 
неодноразово засуджених жінок, 100 підлітків виховних колоній.  
Регіони опитування: Черкаська, Житомирська, Полтавська, Харківська, 
Донецька, Луганська, Миколаївська, Одеська, Тернопільська, Львівська, 
Чернігівська області та АР Крим. 
Проведено інтерв’ю з 42 експертами 

Складові діяльності  - Кабінетне дослідження 
- Біоповедінкове дослідження серед осіб, які відбувають покарання у 

місцях позбавлення волі 
- Моніторингу наявності, доступності та якості послуг з попередження та 

лікування ВІЛ-інфекції та СНІДу в закладах пенітенціарної системи (у 
тому числі слідчих ізоляторах) (експертне дослідження) 

Термін проведення 
польових робіт 

Біоповедінкове дослідження: 13.12. – 20.12.2011 
Експертне дослідження: 17.12.2011 – 19.01.2012 

Терміни виконання 
проекту 

10.11.2011 – 30.04.12 

Відповідальний за 
заповнення паспорту 

ПІБ: Судакова Анастасія Вячеславівна 
Посада: менеджер 
Контактна інформація: (044) 501-50-75, 0503108016, a.sudakova@uisr.org.ua 

 

3. Профілактика ВІЛ серед підлітків груп найвищого ризику (MARA) (на 
замовлення Представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні) 

 

Докладніше 
 
Назва проекту «Профілактика ВІЛ серед підлітків груп найвищого ризику» 

Коротка назва 
проекту 

MARA_2011_Dnepr 

Організація-
виконавець 

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

Замовник Представництво Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні 

Договір SSA/UKRA/2011/00000234-0 від 04.03.2011 

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 

Бондар Т. В. – канд. соціол. наук, директор ГО «УІСД ім. О.Яременка»,  
(044) 501-50-76, bondar@uisr.org.ua 
Середа Ю. В. – канд. соціол. наук, соціолог ГО «УІСД ім. О. Яременка», 
(044) 280-83-05, sereda@ief.org.ua 

Склад 
дослідницької 
групи 

Балакірєва О. М. – науковий консультант проекту 
канд. соціол. наук, голова правління ГО «УІСД ім. О. Яременка», (044) 280-83-05, 
bon@ief.org.ua 
Сакович О. Т. – науковий консультант проекту, 
керівник проектів з питань профілактики ВІЛ серед молоді Представництва 
Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні, (044) 254-24-50, 254-24-39, 230-25-14 

ext.103, osakovych@unicef.org 
Бондар Т. В. – науковий консультант проекту, 
канд. соціол. наук, директор ГО «УІСД ім. О.Яременка!, (044) 501-50-76, 
bondar@uisr.org.ua 

Цільова (і) група(и)  - підлітки та молодь, що вживають психоактивні речовини (а саме: алкоголь, 
наркотичні засоби, психоактивні речовини) (Дніпропетровськ) 

Вибіркова 
сукупність 

на базі КДМ отримали послуги 272 клієнти 

Складові - Дослідження конкретних випадків «Профілактика ВІЛ-інфікування серед 
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діяльності  підлітків та молоді, що вживають психоактивні речовини (алкоголь, 
наркотичні засоби і інші психотропні речовини)» (м. Дніпропетровськ).  

- Адвокаційна діяльність 

Термін 
проведення 
польових робіт 

Термін реалізації моделі:  1 вересня 2010 р. – 31 березня 2011 р. 

Терміни 
виконання проекту 

04 березня  – 10 грудня 2011 р.  

Відповідальний за 
заповнення 
паспорту 

ПІБ: Судакова Анастасія Вячеславівна 
Посада: менеджер ГО «УІСД ім. О.Яременка» 
Контактна інформація: (044) 501-50-75, a.sudakova@uisr.org.ua 

Підпис 

 

4. Розвиток комплексних превентивних послуг для дітей, позбавлених 

батьківського піклування та дітей, які опинилися в складних життєвих 

обставинах (на замовлення ГО «Український центр соціальних реформ» за 
технічної підтримки Дитячого Фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні) 

 
Докладніше 
 

Назва проекту «Розвиток комплексних превентивних послуг для дітей, позбавлених 
батьківського піклування та дітей, які опинилися в складних життєвих 
обставинах» 

Коротка назва 
проекту 

Internat_Khmel_2011 

Організація-
виконавець 

ГО «Український інститут соціальних досліджень імені Олександра 
Яременка» 

Замовник ГО «Український центр соціальних реформ» за технічної підтримки Дитячого 
Фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні 

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

Координатори 
проекту 

Бондар Т.В.–  канд. соціол. наук, директор ГО «УІСД імені О.Яременка», 
(044) 501-50-76, bondar@uisr.org.ua; 
Арабська Ю.В. – менеджер ГО «УІСД ім. О.Яременка», (044) 501-50-75, 
arabscaya@uisr.org.ua; 

Склад 
дослідницької групи 

Саркісян К.А. – організація та контроль збору первинної інформації  
менеджер ГО «ЦМС», (044) 451-68-12, sarkisian@uisr.org.ua;  
Арабська Ю.В. – організація кодування та вводу даних в ПЕОМ 
менеджер ГО «УІСД ім. О.Яременка», (044) 501-50-75, arabscaya@uisr.org.ua; 
Романовська Л. С. – розробка масиву вводу даних в ПЕОМ, математична 
обробка даних, підготовка масиву даних для аналізу, 
програміст відділу моніторингових досліджень соціально-економічних 
трансформацій ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», 
(044) 280-83-05, rom@ief.org.ua 

Цільова (і) група(и)  Випускники шкіл-інтернатів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування Хмельницької області 2006 – 2010 років випуску  

Вибіркова сукупність Всього опитано: 
165 випускників (76 юнаків та 89 дівчат) 5-ти шкіл-інтернатів для дітей-сиріт 
та дітей, позбавлених батьківського піклування, 2006 – 2010 років випуску  
Регіон опитування:  
Хмельницька область 
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Складові діяльності  1. Збір статистичної інформації про випускників 5-ти шкіл-інтернатів 
Хмельницької області  

2. Опитування соціального оточення цільової групи 
3. Інтерв’ювання випускників даних шкіл-інтернатів 

Термін проведення 
польових робіт 

23 серпня – 26 вересня 2011 р. 

Відповідальний за 
заповнення 
паспорту 

ПІБ                                       Арабська Ю.В.  
Посада                               менеджер ГО «УІСД ім. О.Яременка» 
Контакти                           (044) 501-50-75, arabscaya@uisr.org.ua 
Підпис 

 

5. Ціннісні орієнтації сучасної молоді України (на замовлення Всеукраїнської 
молодіжної громадської організації Клуб міжнародного співробітництва 
«Мандри» в рамках реалізації програми «Ціннісні орієнтації сучасної молоді 
України») 

 

Докладніше 
 
Назва проекту «Ціннісні орієнтації сучасної молоді України» 

Коротка назва проекту evs_2011 

Організація-
виконавець 

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

Замовник Всеукраїнська молодіжна громадська організація Клуб міжнародного співробітництва 
«Мандри» в рамках реалізації програми «Ціннісні орієнтації сучасної молоді України» 

Договір  Угода про співпрацю від 14 вересня 2011р. та договір №03 від 09 грудня 2011р. 

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

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

Склад дослідницької 
групи 

Головенько В.А. – науковий консультант проекту, 
канд. політ. наук, провідний наук. співробітник відділу моніторингових досліджень 
соціально-економічних трансформацій ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН 
України», (044) 280-83-05, va_golovenko@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 «УІСД ім. О.Яременка», (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 молоде населення України віком від 14 до 35 років 

Вибіркова сукупність Всього опитано:  

976 респонденти віком від 14 до 35 років 

Регіони опитування:  

26 адміністративно-територіальних одиниць України 

Складові діяльності  Метод отримання інформації: 
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репрезентативне опитування молодого населення України методом індивідуального 

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

Термін проведення 
польових робіт 

3 – 10 грудня 2011 р. 

Відповідальний за 
заповнення паспорту 

ПІБ                                           Саркісян Каріне 
Посада                                    менеджер ГО «ЦСМ» 
Контактна інформація       т. 4586812, sarkisian@uisr.org.ua  
Підпис 

 

6. Європейське опитування учнівської молоді щодо вживання алкоголю та 

наркотичних речовин – ЕСПАД (ESPAD) в Україні (на замовлення 

Представництва Дитячого фонду ООН в Україні (ЮНІСЕФ) 
 
Докладніше 
 
Назва проекту „Європейське опитування учнівської молоді щодо вживання  

алкоголю та наркотичних речовин – ЕСПАД (ESPAD)”в Україні 

Коротка назва 
проекту 

ESPAD_2011 

Організація-
виконавець 

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

Замовник Представництво Дитячого фонду ООН в Україні (ЮНІСЕФ) 

Договір SSA/UKRA/2011 №00000202-1 від 16.02.11  

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

(044) 280-83-05, 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 

Сакович О.Т. – науковий консультант проекту 
керівник проектів Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) з питань профілактики ВІЛ/СНІДу 
серед молоді, т. 2542450, osakovych@unisef.org 
Галіч Ю.П. – консультант проекту 
Завідуючий Центральною наркологічною поліклінікою МОЗ України, т.5936601, 
daih@ukr.net 
Рингач Н.О. – консультант проекту 
провідний науковий співробітник Інституту демографії і соціальних досліджень 
НАН України, т. 4177397, epatrikeeva@ukr.net 
Сидяк С.В. – консультант проекту 
 керівник Національної обсерваторії з алкоголю та наркотиків, експерт-аналітик 
національної моніторингової системи, т.5936601, ssv@damonitoring.net.ua 
Середа Ю. В. – написання аналітичних матеріалів 
канд. соціол. наук, соціолог ГО «УІСД ім. О. Яременка», (044) 280-83-05, 
sereda@ief.org.ua 
Сазонова Я. О. – написання аналітичних матеріалів 
 менеджер проектів ГО «УІСД ім. О. Яременка», (044) 501-50-75, 
sazonova@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 
Саркісян К. – організація та контроль збору первинної інформації 
менеджер ГО «ЦСМ», (044) 451-68-12, sarkisian@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 ГО «УІСД ім. О. Яременка», (044) 501-50-75, ermolenko@uisr.org.ua; 
Ілляш М.М. – корегування аналітичних матеріалів 
завідувач редакційно-видавничого відділу, ГО «УІСД ім. О.Яременка», 
(044) 280-83-05, ukr_soc@email.ua; 

Генеральна 
сукупність 

Молодь, віком 15-17 років, що навчається в різних типах навчальних закладів  

Цільова (і) група(и)  Учні 15-17 років, класні керівники/куратори груп  

Вибіркова сукупність Всього опитано: 

 7512 учнів/студентів,  

 396 класних керівників/кураторів груп 

Складові діяльності   Анкетування учнів (шляхом самозаповнення формалізованого запитальника) 
в учбовій аудиторії 414 навчальних закладів (ЗНЗ, ПТНЗ, ВНЗ І-ІІ р.а.,ВНЗ ІІІ-IV 
р.а.); 

 Опитування представників педагогічних колективів (методом індивідуального 
інтерв’ю за допомогою формалізованого запитальника); 

 Аналітичний звіт на основі результатів дослідження 

Термін проведення 
польових робіт 

18 квітня - 25 травня 2011 р. 

Терміни виконання 
проекту 

листопад 2010 р. –  лютий 2012 р. 

Відповідальний за 
заповнення 
паспорту 

ПІБ                                           Саркісян Каріне 
Посада                                    менеджер ГО «ЦСМ» 
Контактна інформація       т. 4586812, sarkisian@uisr.org.ua; 

 

7. Вивчення ефективності інтервенцій, спрямованих на профілактику 

ризикованої поведінки жінок-СІН та їх сексуальних партнерів-СІН (на 
замовлення МБФ «Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні») 

 
Докладніше 
 
Назва проекту «Вивчення ефективності інтервенцій, спрямованих на профілактику ризикованої поведінки 

жінок-СІН та їх сексуальних партнерів-СІН» (реалізовано в рамках дослідження «Моніторинг 
поведінки та поширення ВІЛ-інфекції серед споживачів ін’єкційних наркотиків як компонент 
епіднагляду за ВІЛ другого покоління») 

Коротка назва 
проекту 

Partner_IDU_2011 

Організація-
виконавець 

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

Замовник МБФ «Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні» 

Договір № 6К-11 від 14 квітня 2011 р. 

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

Координатор 
проекту 

Сазонова Я.О. – менеджер проектів ГО «УІСД ім. О.Яременка», (044) 501-50-75 
e-mail: sazonova@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@ief.org.ua 
Сазонова Я. О. – розробка інструментарію, розрахунок показників 
менеджер проектів ГО «Український інститут соціальних досліджень ім.  О. Яременка», (044) 
501-50-75, sazonova@uisr.org.ua 
Єрмоленко Н. Ю. – розробка масиву вводу даних в ПЕОМ, математична обробка даних, 
підготовка масиву даних для аналізу 
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програміст ГО «Український інститут соціальних досліджень ім.  О. Яременка», (044) (044) 501-
50-75, ermolenko@uisr.org.ua 
 
Співробітники залучені до здійснення моніторингових візитів від ГО «Український інститут 
соціальних досліджень імені Олександра Яременка»: 
Сазонова Я.О., Пасічник Л.С., Саркісян К.А, Кириченко А.О. 

Цільова (і) група(и)  Сексуальні партнери із числа споживачів ін’єкційних наркотиків віком 14 років та старші, що 
перебувають в стосунках протягом останніх 6 місяців  

Вибіркова 
сукупність 

Всього опитано:  
563 пари СІН (1126 СІН)  
Регіони опитування:  
10 міст України (Сімферополь (АР Крим), Київ, Луганськ, Миколаїв, Одеса, Полтава, Суми, 
Хмельницький, Черкаси, Чернівці) 

Складові діяльності  - Операційне дослідження 
- Контакти респондентів – сексуальних партнерів із числа СІН, із фіксацією ім’я, 

телефону та домашньої адреси 

Термін проведення 
польових робіт 

03 червня –18 жовтня 2011р. 

Терміни виконання 
проекту 

Згідно договору: 14 квітня – 20 вересня 2011 р., термін продовжено за усною домовленістю до 
10 листопада 2011р. 

Відповідальний за 
заповнення 
паспорту 

ПІБ: Сазонова Яна Олександрівна 
Посада: менеджер проектів ГО «УІСД ім. О.Яременка» 
Контактна інформація: тел. 501-50-75, e-mail: sazonova@uisr.org.ua 
Підпис 

 

8. Дослідження щодо визначення рівня знань, ставлення, практики та 

поведінки відносно проблем здорового способу життя, статевого виховання, 

ВІЛ/СНІДу, ІПСШ серед учнів та викладачів професійно-технічних 

навчальних закладів в Одеській та Миколаївській областях України в 2011р. 

(на замовлення Фонду народонаселення ООН) 
 

Докладніше 
 
Назва проекту «Дослідження щодо визначення рівня знань, ставлення, практики та поведінки відносно 

проблем здорового способу життя, статевого виховання, ВІЛ/СНІДу, ІПСШ серед учнів та 
викладачів професійно-технічних навчальних закладів в Одеській та Миколаївській 
областях України в 2011 р.» 

Коротка назва проекту PTNZ_2011 

Організація-
виконавець 

ГО «Український інститут соціальних досліджень імені Олександра Яременка» 

Замовник Фонд народонаселення ООН 

Договір Контракт від 3 жовтня 2011 року 

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

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

Склад дослідницької 
групи 

Балакірєва О. М. – науковий консультант проекту, 
канд. соціол. наук, голова правління ГО «УІСД ім. О.Яременка», (044) 280-83-05, 
bon@ief.org.ua; 
Левін Р.Я. – науковий консультант проекту, 
канд. пед. наук, старший науковий співробітник відділу моніторингових досліджень 
соціально-економічних трансформацій ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН 
України», (044) 280-83-05, levinR@ukr.net; 
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;  
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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 Учнівська молодь ПТНЗ віком від 13 до 18 років Миколаївської та Одеської областей  

Цільова (і) група(и)  1) учні 1-го та 2-го курсів ПТНЗ віком від 13 до 18 років Миколаївської та Одеської 
областей; 
2) представники педагогічних колективів ПТНЗ; 

Вибіркова сукупність Всього опитано: 
40 ПТНЗ  
69 представників педагогічних колективів 
Регіони опитування: 
Миколаївська та Одеська області 

Складові діяльності   опитування учнів ПТНЗ, 
 опитування педагогічних колективів, 
 складання технічного звіту, 
 складання аналітичного звіту 

Термін проведення 
польових робіт 

1-7 листопада 2011р. 

Терміни виконання 
проекту 

10 жовтня 2011 р. – 25 січня 2012 р. 

Відповідальний за 
заповнення паспорту 

ПІБ                                   Опанасенко Тетяна Олександрівна 
Посада                           менеджер ГО «УІСД ім. О.Яременка»  
Контакти                        (044) 501-50-75,  paladiychuck@uisr.org.ua 
Підпис 

 

9. Опитування керівників підприємств виробників молочної продукції (на 
замовлення ГО «Ділова Рада України») 

 

Докладніше  
 
Назва проекту Опитування керівників підприємств виробників молочної продукції 

Коротка назва 
проекту 

milk_2011 

Організація-
виконавець 

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

Замовник ГО «Ділова Рада України» 

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 

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;  
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 
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трансформацій ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», (044) 
280-83-05, rom@ief.org.ua 

Генеральна 
сукупність 

Підприємства виробники молочної продукції  

Вибіркова сукупність Всього опитано: 

Перший етап: 140 керівників підприємств виробників молочної продукції; 

Другий етап: 83 керівники підприємств виробників молочної продукції 

Регіони опитування:  

24 адміністративно-територіальних одиниці України (23 області та АР Крим) 

Складові діяльності  Метод отримання інформації: телефонне опитування 

Термін проведення 
польових робіт 

Перший етап: 21 – 25 листопада 2011 р. 
Другий етап:  6 – 8 грудня  2011 р. 

Відповідальний за 
заповнення 
паспорту 

ПІБ                                           Саркісян Каріне 
Посада                                    менеджер ГО «ЦСМ» 
Контактна інформація       т. 4586812, sarkisian@uisr.org.ua 
Підпис 

 

10. Опитування керівників та бухгалтерів підприємств та організацій  

 

Докладніше 
 
Назва проекту Опитування керівників та бухгалтерів підприємств та організацій 

Коротка назва 
проекту 

tax_1011 

Організація-
виконавець 

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

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 

Любченко О. – написання аналітичних матеріалів, 
молодший науковий співробітник відділу моніторингових досліджень 
соціально-економічних трансформацій ДУ «Інститут економіки та 
прогнозування НАН України», (044) 280-83-05, leonsia@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 «УІСД ім. О.Яременка», (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 

Керівний склад  підприємств різних галузей економіки (керівники, 
представники бухгалтерських служб, керівники відповідних  відділів, тощо) 

Цільова (і) група(и)  1. Директори та бухгалтери (бухгалтерські служби) підприємств  
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2. Одержувачі коштів з державного/місцевого бюджетів 
3. Суб’єкти, що утримуються за рахунок бюджетних коштів 

Вибіркова сукупність Всього опитано: 
623 респонденти (86 респондентів опитано на семінарах, 537 – в ході 
польового етапу)  

Складові діяльності  Опитування керівників та бухгалтерів здійснювалось 2 способами (анкетування 
на семінарі та проведення окремого польового етапу дослідження) 

Термін проведення 
польових робіт 

 16 жовтня – 9 листопада 2011 р. 

Відповідальний за 
заповнення 
паспорту 

ПІБ                                           Саркісян Каріне 
Посада                                    менеджер ГО «ЦСМ» 
Контактна інформація       т. 4586812, sarkisian@uisr.org.ua 
Підпис 

 

11. Формування конкурентоспроможності людського капіталу як передумова 

модернізації через сферу праці  

 
Докладніше 
 
Назва проекту Вибіркове обстеження підприємств України «Формування конкурентоспроможності 

людського капіталу як передумова модернізації через сферу праці» 

Коротка назва проекту Innovacii_1011 

Організація-
виконавець 

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

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 

Любченко О. – написання аналітичних матеріалів, 
молодший науковий співробітник відділу моніторингових досліджень соціально-
економічних трансформацій ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», 
(044) 280-83-05, leonsia@ukr.net; 
Ноур А.М. – написання аналітичних матеріалів, 
канд. пед. наук,старший науковий співробітник відділу моніторингових досліджень 
соціально-економічних трансформацій ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН 
України», (044) 280-83-05, nam@ief.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 «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 Керівники та бухгалтери підприємств різної форми власності та сфери діяльності. 

Цільова (і) група(и)  Директори та бухгалтери (бухгалтерські служби) підприємств  
Одержувачі коштів з державного/місцевого бюджетів 
Суб’єкти, що утримуються за рахунок бюджетних коштів 

Вибіркова сукупність Всього опитано: 
115 підприємств 
Регіони опитування:  
26 територіально-адміністративних одиниць України 
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Складові діяльності  Метод отримання інформації: 
опитування керівників підприємств України (або їх замісників, ознайомлених) 
методом особистого інтерв’ю по місцю праці (face-to-face), або самостійного 
заповнення. 

Термін проведення 
польових робіт 

 16 жовтня – 9 листопада 2011 р. 

Відповідальний за 
заповнення паспорту 

ПІБ                                           Саркісян Каріне 
Посада                                    менеджер ГО «ЦСМ» 
Контактна інформація       т. 4586812, sarkisian@uisr.org.ua  

 

12. Вибіркове обстеження населення з питань споживання енергоресурсів (на 
замовлення Інституту економіки та прогнозування НАН України) 

 
Докладніше 
 
Назва проекту Вибіркове обстеження населення з питань споживання енергоресурсів 2011 р. 

Коротка назва 
проекту 

Energy_08.2011 

Організація-
виконавець 

ГО «Центр «Соціальний моніторинг» 

Замовник Інститут економіки та прогнозування НАН України  

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 

Середа Ю. В. – канд. соціол. наук, соціолог ГО «УІСД ім. О. Яременка», (044) 

280-83-05, sereda@ief.org.ua 

Генеральна 
сукупність 

Домогосподарства у місті Харкові і Харківській області 

Вибіркова сукупність Всього опитано: 

539 респондентів віком від 18 і старше,в м. Харкові та Харківській обл. 

Складові діяльності  Метод отримання інформації: 

репрезентативне опитування дорослого населення України методом 

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

Термін проведення 
польових робіт 

21 серпня – 12 вересня 2011 року 

Відповідальний за 
заповнення 
паспорту 

ПІБ                                         Криворучко Є.В. 
Посада                                  менеджер ГО «УІСД ім. О. Яременка» 
Контактна інформація       т. 4516812, j.krivoruthko@uisr.org.ua  

 

13. Соціально-політична ситуація в Україні  

 

Докладніше 
 
Назва проекту «Соціально-політична ситуація в Україні» (вересень-жовтень 2011 р.) 

В межах постійного всеукраїнського моніторингу громадської думки 
населення України, що проводиться Центром «Соціальний моніторинг» та 
Українським інститутом соціальних досліджень ім. О.Яременка спільно з 
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відділом моніторингових досліджень соціально-економічних трансформацій 
Інституту економіки та прогнозування НАН України 

Коротка назва 
проекту 

vd_10_2011 

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 

Арабська Ю.В. –  організація кодування та вводу даних в ПЕОМ 
менеджер ГО «УІСД ім. О.Яременка», (044) 501-50-75, arabscaya@uisr.org.ua; 
Кириченко А. – організація та контроль збору первинної інформації, 
менеджер ГО «ЦСМ», 
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: 
6500 респондентів віком від 18 і старше 
Регіони опитування: 26 адміністративно-територіальних одиниць України 
(опитування проведено у 371 населеному пункті України: 119 містах та 252 
селах) 

Складові діяльності  Метод отримання інформації: 

 репрезентативне опитування дорослого населення України методом 
індивідуального інтерв’ю ("віч-на-віч") за місцем проживання 

 додатковий блок власним коштом 

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 

24 вересня 7 жовтня 2011 р. 

Відповідальний за 
заповнення 
паспорту 

ПІБ                                           Саркісян Каріне 
Посада                                    менеджер ГО «ЦСМ» 
Контактна інформація       т. 4586812, sarkisian@uisr.org.ua  
Підпис 

 

14. Думка киян : червень 2011 (спільно з ГО «ЦСМ») 
 

Докладніше 
 
Назва проекту Думка киян : червень 2011 

Коротка назва dumka_kiyan_0611 

Організація-
виконавець 

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

досліджень ім. О. Яременка» 

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

Кириченко А. – організація та контроль збору первинної інформації 
менеджер ГО «ЦСМ», 
Саркісян К.А. – організація та контроль збору первинної інформації 
менеджер ГО «ЦСМ» 
451-68-12, sarkisian@uisr.org.ua, 
Арабська Ю.В. –  організація кодування та вводу даних в ПЕОМ 
менеджер ГО «УІСД ім. О.Яременка» 
 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»,  
280-83-05, rom@ief.org.ua 

Генеральна 
сукупність 

населення України віком від 18 років та старше  

Вибіркова сукупність Всього опитано: 

1212 респондентів віком від 18 і старше,в 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 

Термін проведення 
польових робіт 

4 – 10 червня 2011 р. 

Відповідальний за 
заповнення 
паспорту 

ПІБ                                           Саркісян Каріне 
Посада                                    менеджер ГО «ЦСМ» 
Контактна інформація       т. 4586812, sarkisian@uisr.org.ua  

 

15. Думка киян : вересень 2011 (спільно з ГО «ЦСМ») 
 
Докладніше 
 
Назва проекту Думка киян : вересень 2011 

Коротка назва dumka_kiyan_0911 

Організація-
виконавець 

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

досліджень ім. О. Яременка» 

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 

Саркісян К.А. – організація та контроль збору первинної інформації  
менеджер ГО «ЦМС», (044) 451-68-12, sarkisian@uisr.org.ua;  
Арабська Ю.В. –  організація кодування та вводу даних в ПЕОМ 
менеджер ГО «УІСД ім. О.Яременка», (044) 501-50-75, arabscaya@uisr.org.ua; 
Романовська Л. С. – розробка масиву вводу даних в ПЕОМ, математична 
обробка даних, підготовка масиву даних для аналізу  
програміст відділу моніторингових досліджень соціально-економічних 
трансформацій ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»,  
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(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: 

1210 респондентів віком від 18 і старше, 

Регіони опитування:10 адміністративно-територіальних дільниць м. Києва 

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 

20-25 вересня 2011 р. 

Відповідальний за 
заповнення 
паспорту 

ПІБ:                                 Саркісян К.А. 
Посада:                          менеджер ГО «ЦСМ» 
Контакти                        т. 4516812, sarkisian@uisr.org.ua  
Підпис 

 

16. Думка киян: листопад 2011 (спільно з ГО «ЦСМ») 
 

Докладніше 
 
Назва проекту «Думка киян: листопад 2011. Опитування за місцем проживання» 

«Думка киян: листопад 2011. Вуличне опитування» 
Коротка назва dumka_kiyan_1211 

Організація-
виконавець 

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

досліджень ім. О. Яременка» 

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 

Саркісян К.А. – організація та контроль збору первинної інформації  
менеджер ГО «ЦМС», (044) 451-68-12, sarkisian@uisr.org.ua;  
Арабська Ю.В. –  організація кодування та вводу даних в ПЕОМ 
менеджер ГО «УІСД ім. О.Яременка», (044) 501-50-75, arabscaya@uisr.org.ua; 
Романовська Л. С. – розробка масиву вводу даних в ПЕОМ, математична 
обробка даних, підготовка масиву даних для аналізу  
програміст відділу моніторингових досліджень соціально-економічних 
трансформацій ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»,  
(044) 280-83-05, rom@ief.org.ua 

Генеральна 
сукупність 

населення України віком від 18 років та старше  

Вибіркова сукупність Всього опитано: 

2012 респондентів віком від 18 і старше у 10 адміністративно-територіальних 

дільницях м. Києва (1012 респондентів опитано на вулиці, 1000 – на вулиці ) 

Складові діяльності  Методи отримання інформації: 

 репрезентативне опитування дорослого населення м. Києва методом 

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

індивідуального інтерв’ю ("віч-на-віч")  на вулицях  

Термін проведення 
польових робіт 

Вуличне опитування:  30 листопада – 4 грудня 2011 р. 
Поквартирне опитування:  26 листопада – 4 грудня 2011 р. 

Відповідальний за 
заповнення 
паспорту 

ПІБ                                           Саркісян Каріне 
Посада                                    менеджер ГО «ЦСМ» 
Контактна інформація       т. 4586812, sarkisian@uisr.org.ua   

 

17. Ваша думка: листопад 2011  

 

Докладніше 
 
Назва проекту «Ваша думка: листопад 2011» 

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_1111 

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 

Арабська Ю.В. –  організація кодування та вводу даних в ПЕОМ 
менеджер ГО «УІСД ім. О.Яременка», (044) 501-50-75, arabscaya@uisr.org.ua; 
Кириченко А. – організація та контроль збору первинної інформації, 
менеджер ГО «ЦСМ», 
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: 
2004 респондентів віком від 18 і старше,  
Регіони опитування: 
26 адміністративно-територіальних одиниці України (опитування проведено 129 
населених пунктах України: 73 містах та 56 селах) 

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 1,31 – 2,18 відсотків 

Термін проведення 
польових робіт 

12 – 19 листопада 2011 р. 
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Відповідальний за 
заповнення паспорту 

ПІБ                                           Саркісян Каріне 
Посада                                    менеджер ГО «ЦСМ» 
Контактна інформація       т. 4586812, sarkisian@uisr.org.ua 
Підпис  

 

18. Моніторинг громадської думки населення України: квітень  

 

Докладніше 
 
Назва проекту “Моніторинг громадської думки населення України: квітень 2011” 

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_04_2011 

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 

Арабська Ю.В. –  організація кодування та вводу даних в ПЕОМ 
менеджер ГО «УІСД ім. О.Яременка», (044) 501-50-75, arabscaya@uisr.org.ua; 
Кириченко А. – організація та контроль збору первинної інформації, 
менеджер ГО «ЦСМ», 
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: 
6500 респондентів віком від 18 і старше 
Регіони опитування:  
26 адміністративно-територіальних одиниці України (опитування проведено у 351 
населеному пункті України: 116 містах та 235 селах) 

Складові діяльності  Методи отримання інформації: 
- репрезентативне опитування дорослого населення України методом 

індивідуального інтерв’ю ("віч-на-віч") за місцем проживання 
- додатковий блок власним коштом 

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 

1-11 квітня 2011 р. 

Відповідальний за 
заповнення паспорту 

ПІБ                                           Саркісян Каріне 
Посада                                    менеджер ГО «ЦСМ» 
Контактна інформація       т. 4586812, sarkisian@uisr.org.ua  
Підпис 
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19. Ціннісні орієнтації сучасної молоді України (на замовлення Всеукраїнської 
молодіжної громадської організації Клуб міжнародного співробітництва 
«Мандри» в рамках реалізації програми «Ціннісні орієнтації сучасної молоді 
України») 

 

Докладніше 
 

Назва проекту «Ціннісні орієнтації сучасної молоді України» 

Коротка назва 
проекту 

molod_2011 

Організація-
виконавець 

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

Замовник Всеукраїнська молодіжна громадська організація Клуб міжнародного 
співробітництва «Мандри» в рамках реалізації програми «Ціннісні орієнтації 
сучасної молоді України» 

Договір  Угода про співпрацю від 14 вересня 2011р. та договір №03 від 09 грудня 
2011р. 

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 

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

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

Склад 
дослідницької групи 

Головенько В.А. – науковий консультант проекту, 
канд. політ. наук, провідний наук. співробітник відділу моніторингових 
досліджень соціально-економічних трансформацій ДУ «Інститут економіки та 
прогнозування НАН України», (044) 280-83-05, va_golovenko@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 «УІСД ім. О.Яременка», (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 

молоде населення України віком від 14 до 35 років 

Вибіркова сукупність Всього опитано:  

976 респонденти віком від 14 до 35 років 

Регіони опитування:  

26 адміністративно-територіальних одиниць України 

Складові діяльності  Метод отримання інформації: 

репрезентативне опитування молодого населення України методом 

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

mailto:bon_smc@inet.ua
mailto:bondar@uisr.org.ua
mailto:va_golovenko@ukr.net
mailto:arabscaya@uisr.org.ua
mailto:sarkisian@uisr.org.ua
mailto:j.krivoruthko@uisr.org.ua
mailto:rom@ief.org.ua


Термін проведення 
польових робіт 

3 – 10 грудня 2011 р. 

Відповідальний за 
заповнення 
паспорту 

ПІБ                                           Саркісян Каріне 
Посада                                    менеджер ГО «ЦСМ» 
Контактна інформація       т. 4586812, sarkisian@uisr.org.ua  
Підпис 

 

mailto:sarkisian@uisr.org.ua

