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Дані катастрофічно гинуть
 Розуміння соціальних процесів в Україні неможливе

без аналізу інформації, що характеризує ці процеси. 
Сьогодні збирається значний обсяг соціальних даних, 
що використовуються, як правило, лише тими, хто їх
зібрав. За даними ЕСОМАР у 2013 році в Україні було
замовлено досліджень на 61 млн. доларів (це
декілька тисяч досліджень).

 Ці дані практично недоступні для української і
міжнародної громадськості і нерідко втрачаються.

 Втрачені майже всі дані соціологічних досліджень АН
України до 1990 року, неможливо відновити 95% 
даних перепису населення 1989 р.

 А такі дані є національним надбанням і дуже важливі
для розуміння ситуації в Україні
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Хто створив

Перша черга Національного банку
соціологічних даних "Київський архів" 
створена Київським міжнародним
інститутом соціології і Центром
«Соціальні індикатори» у
співробітництві з Києво-Могилянською
академією за грантом Міжнародного
фонду «Відродження».
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до Національного банку соціологічних
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http://www.univ.kiev.ua/ru/
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9. СОЦИС http://www.socis.kiev.ua/
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Хто може користуватися
 Представники урядових і неурядових організацій, політичних і

громадських діячів, які зацікавлені в отриманні надійних
макросоціальних показників розвитку суспільства; 

 Журналісти, працівники як українських, так і міжнародних засобів
масової інформації, покликаних сприяти розповсюдженню
достовірної інформації про стан українського суспільства;

 Науковці у галузі суспільних наук (як українські, так і закордонні) та
викладачі українських та закордонних освітніх установ,

 Студенти та аспіранти,  що готують курсові, дипломні та
дисертаційні роботи

 Міжнародні центри та організації, які співробітничають або
планують співробітництво з Україною та зацікавлені у розвитку
демократичних процесів в країні.

 Представників усіх державних і недержавних організації, які
займаються збором соціальної інформації про українське
суспільство та зацікавлені в обміні досвідом і даними.



Як користуватися 1
Треба зайти на сайт «Київського архіву»
http://survey-archive.com/Ukraine/

Там буде перелік усіх досліджень, що містяться в архіві:
Ваша думка 2012/12 (грудень 2012 р.)
Ваша думка 2013/05 (травень 2013 р.)
Ваша думка 2013/12 (грудень 2013 р.)
Вопросы национальной добропорядочности (1998)
Вопросы национальной добропорядочности (1999)
Всеукраїнське дослідження грудня 1991 - січня 1992
Думки і погляди молоді України (жовтень 2002)
Екзит-пол 1999-1: Перший тур президентських виборів 1999 року
Екзит-пол 2002: Парламентські вибори
Екзит-пол 2006: Парламентські вибори



Як користуватися 2

По кожному дослідженню є інформація про його
характеристики.  Наприклад:
Дослідження «Ваша думка – грудень 2012 р.» проведене Центром Разумкова та Фондом
“Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва».
Генеральна сукупність – громадяни України віком від 18 років і старші .
Метод побудови вибірки – багатоступенева, випадкова із квотним відбором респондентів
на останньому етапі .
Об'єм вибірки – 2009 респондентів.
Географія дослідження – всі регіони України (24 області, міста Київ та Севастополь та АР
Крим) .
Метод збору даних – інтерв’ю «обличчям до обличчя».
Дати збору даних – з 20 по 25 грудня 2012 року.
Ваги – змінна z1.
Статистична помилка вибірки – теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-
ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95. 
Замовник: Фонд “Демократичні ініцaіативи імені Ілька Кучеріва».
Міра доступу – повний доступ .



Як користуватися 3

По кожному дослідженню є перелік
змінних.  Наприклад фрагмент переліку
з дослідження «Здоров"я жінок і дітей»
1996 року:
Г27 Чи був хтосб з Ваших знайомих жертвою згвалтування?
Г28 Чи були у Вашому житті випадки сексуального домагання? 
Г29 Чи були у Вашому житті випадки, коли Вас згвалтували?
Г30 Якщо так, то хто був гвалтівником?

По кожній змінній Ви можете знайти розподіл (див. 
наступний слайд).  Пошук змінних, що
Вас цікавлять, можна здійснювати за ключовими
словами



Приклад розподілу

Код Текст альтернативи Відсотки
1 Так 2.5%

2 Ні 97.1%

3 Важко сказати 0

4 Відмова відповідати 0.4%

Г29 Чи були у Вашому житті випадки, 
коли Вас згвалтували?

Дослідження «Здоров»я жінок та дітей».
Опитано 4009 жінок



Приклади використання
Банку даних

для аналізу динаміки
процесів в Україні



Нам не вистачає грошей навіть на їжу 1

Нам вистачає грошей на їжу, але купувати одяг вже
важко

2

Нам вистачає грошей на їжу, одяг і ми можемо дещо
відкладати, але цього не вистачає, щоб купувати
дорогі речі (такі як холодильник або телевізор)

3

Ми можемо дозволити собі купувати деякі коштовні
речі (такі як телевізор або холодильник)

4

Ми можемо дозволити собі купити все, що
захочемо

5
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Будь ласка, подивіться на картку і скажіть мені, 
яке з тверджень найточніше відповідає
фінансовому становищу Вашої сім’ї? 



Динаміка добробуту українців,  
1994-2014 рр.

Рівень добробуту українців, 1994-2014 рр.

0

10

20

30

40

50

60

р.1
99

4
р.1

99
5

р.1
99

6
р.1

99
7

р.1
99

8
р.1

99
9

р.2
00

0
р.2

00
1

р.2
00

2
р.2

00
3

р.2
00

4
р.2

00
5

р.2
00

6
р.2

00
7

р.2
00

8
р.2

00
9

р.2
01

0
р.2

01
1

р.2
01

2
р.2

01
3

р.2
01

4
ос

т.2
01

4

Нам не вистачає грошей навіть на їжу Ми можемо купувати деякі дорогі речі але не можемо собі дозволити все, що забажаємо


