
sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation 
ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. 
Excepteur  quibearum serum ipsumqui blaborpos dolorit liquaecea ne con nonesed ictesequam quam quatio. Ullab ipsuntiatur? Natqui incitat aut is aditior adis 
poritium reperrunti sus adit vendipicte nonsequid ut quodignati ab in pro tore landa con Харків, Україна conecate discipsam hic to estin reicatem quatiam, ipsam  
et, autecto omnit , volorum quo etur apic tem fugianit hiciet pra sin coresed unt aut vendem 2018 aut harum excearu mentist inctur seria qui derae es acepror 
emporehenda et del incimax imillac iiscidu ciaturest, aspedit, sit persperunt ant, untis essuntio. Ut omniam res mo cuptati dolorpore dit am aliquuntis molo to 
veligen ientem. Udiatemqui blatius dolorerit ressit accus. At id qui is expliti omnisquam etur, as eturiti ut pos atisitae eium faceatur magnam aut inum, solo quidunt. 
Riorum re maio mi, am, non repedit laborruptur? Qui nam hil mi, vendus molut el modigenient volor saperferum facepudam fugit fugia verit ventis expedit od 
magnis dem faceatus doluptur, sumquae raecae cus. Quibusam, occum con porum et quos alis aborest reped que im ea volenia sam il inus nonsequiae vent facea 
qui deribus dolorit et as cus   aut fugiae. Nequ         atiae estiamet opti qui aliquiae pelles nobist officiet ped eumquate nonseque nobis dias rem ea  voluptia volo te 
cum dolupta temporu ptature vendunt que simini comnihitis dolorro inctas dem consequam restio quis ducipsae molor re dellatio qui audam nobitas sit omnietum 
res estrum aut eatia quat omnis quas re pernati ullo dolor aciis reiumquis eribuscidia exerspellant aut as idem re, consequamus entibere pa que coi conecera nobis 
sequas min namus exceptatio verum ipidus, adit et eum ratint. Im nos el estempore sequi coribusdam es sam aligeni tatibus, suscient as quam coribeatiam harchit 
ionsequis ullacid ut lationsed mostem quatis perio iuntincto in re nonsectur? Utate inullamus estem quisint iaspelest fugit, officatia nias eatum, nonsectaquam ius as 
quibus nos voluptibus dicia volut asperferunt audis dicia aut ipis ea cume velese volupic iendem ex eatistibus, optatecus ut asitam et dit del moluptat quatium 
volupta temporum lictur senistis eictur autecus esedipi descimusanti voles eario coreptae nis magnate nosandebis accaes rercienis et officipsa dolorernat. Ovid 
minverum iur magnim ad molupta erumquisque re volore andi tem dollign imilitae natumenis nonsecearia velitaturem quos nes eatur saest liquidenes experuntus 
estrum cori core aut labo. Et quataspero te ma volupta voloreped ulpa pel maio. Ut eosam is excea volendem inciisque repta con re officab orepudi gnietur? Porrum 
eturepe voluptiunti nobit omnitisque parions equiam reperae re, si sequi sed eniatest laci sam reperiatias et reici tem. Ut a sam, que et, officatus, conecte Genduciis 
volectis doluptur, 
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• Громадська організація "Дослідницьке бюро 
Соціологіст" є неприбутковою громадською організацією.  
 

• Основною метою організації є всебічне вивчення проблем 
суспільства, суспільних інституцій, суспільної думки, 
соціальних структур, динаміки соціальних, політичних та 
ринкових процесів. «Соціологіст» спеціалізується на 
організації незалежних досліджень та аналізі суспільних 
явищ та процесів задля сприяння соціальному, політичному, 
економічному, культурному, правовому прогресу 
суспільства. Особлива увага приділяється становленню 
насиченого інформаційного простору навколо значущих 
проблем, об'єднанню зусиль громадськості для становлення 
в Україні відкритої, гуманної політики як необхідної 
передумови побудови громадянського суспільства. Важлива 
мета Організації – ефективне використання всіх наявних 
можливостей розвитку та утвердження демократичних 
цінностей, сприяння розбудові демократичних інституцій 
дієвого місцевого самоврядування, політичної, економічної 
та суспільнознавчої освіти населення.  
 

• Організація має широку мережу аналітиків, польових 
бригадирів, рекрутерів та досвідчених інтерв'юерів по всіх 
регіонах України.  

РЕЗЮМЕ 

ОРГАНІЗАЦІЇ 
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ТЕТЯНА ЗУБ 
Дата народження:  25 березня 1980 
  

ОСВІТА 
1997-2003 – Харківський національний університет імені    
В.Н. Каразіна, соціологічний факультет, магістр 
 

МОВИ 
Українська, російська, англійська 
 

ДОСВІД РОБОТИ 

КВАЛІФІКАЦІЯ 

ПЕРСОНАЛУ 

2015 — по 
сьогоднішній день 

ГО «Дослідницьке бюро Sociologist» (Харків, 
http://sociologist.com.ua), співзасновник 

2007— по 
сьогоднішній день 

Харківський національний університет імені              
В.Н. Каразіна, старший викладач кафедри методів 
соціологічних досліджень 

2008-2009 
Winbau (Харків, http://winbau.ua) спеціаліст з 
проведення досліджень ринку, відділ маркетингу 
компанії  

2003-2007 
Східноукраїнський фонд соціальних досліджень (Харків, 
www.fond.sociology.kharkov.ua), науковий співробітник 

2003-2007 
Харківський національний університет імені               
В.Н. Каразіна, викладач кафедри методів соціологічних 
досліджень 
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ВІТАЛІЙ ЮРАСОВ 
Дата народження:  14 квітня 1988 
  

ОСВІТА 
2005-2010 – Харківський національний університет імені    
В.Н. Каразіна, соціологічний факультет, магістр 
2007-2009 – Харківський університет Військово-повітряних 
сил, соціальний працівник, лейтенант 
 

МОВИ 
Українська, російська,  англійська 
TOEFL CEU Administrated (Central European University), 560 
Cambridge First Certificate in English (FCE), 78 of 100. 
 

ДОСВІД РОБОТИ 

КВАЛІФІКАЦІЯ 

ПЕРСОНАЛУ 

2015 — по 
сьогоднішній день 

ГО «Дослідницьке бюро Sociologist» (Харків, 
http://sociologist.com.ua), співзасновник 

2014-2015 
Позаштатний радник Херсонського міського голови, 
соціолог, Херсон 

2013-2014 
ТОВ «Тейлор Нельсон Софрез Україна» (TNS в Україні, 
Київ, http://www.tns-ua.com), менеджер проектів 

2010-2013 
Східноукраїнський фонд соціальних досліджень (Харків, 
www.fond.sociology.kharkov.ua), науковий співробітник 

2010-2013 
НПП "Прикладна соціологія" (Харків), науковий 
співробітник 

2010-2011 
ХУ «МАУП» (Харків, www.maup.com.ua), старший 
викладач 
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ПОЛІНА АЛПАТОВА 
Дата народження:  25 вересня 1980 
  

ОСВІТА 
1997-2003 – Харківський національний університет імені    
В.Н. Каразіна, соціологічний факультет, магістр 
 

МОВИ 
Українська, російська, англійська, іспанська 
 

ДОСВІД РОБОТИ 

КВАЛІФІКАЦІЯ 

ПЕРСОНАЛУ 

2015 — по 
сьогоднішній день 

ГО «Дослідницьке бюро Sociologist» (Харків, 
http://sociologist.com.ua), співзасновник 

2009— по 
сьогоднішній день 

Інститут соціально-гуманітарних досліджень (при 
Харківському національному університеті імені            
В.Н. Каразіна), науковий співробітник 

2008-2010 
Видавничо-консалтингова корпорація «Фактор» (Харків, 
http://factor.ua), фахівець-аналітик з досліджень 
товарного ринку, відділ маркетингу та реклами 

2006—2009 
Харківський національний університет імені              
В.Н. Каразіна, соціологічний факультет, соціологічна 
лабораторія, молодший науковий співробітник 

2003-2006 
Східноукраїнський фонд соціальних досліджень (Харків, 
www.fond.sociology.kharkov.ua), науковий співробітник 

2000-2002 
Агентство рекламної політики «Вена» (Харків), 
менеджер проектів 
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ДОСВІД 

ПЕРСОНАЛУ 2014-2019 
«Borders, Intersectionality and the Everyday», грант 
Єврокомісії 

2014-2016 
«Розуміння дискримінації в українському суспільстві», спільно 
з Інформаційний центр «Майдан Моніторинг», грант 
Єврокомісії 

2012-2016 
Дослідницький проект з ВІЛ-профілактики в Україні «Mist», 
спільно з Університетом Джона Гопкінса та Медичним 
коледжем Вісконсину 

2009-2013 

«HITT-CIS», Здоров’я в перехідний період: тенденції в 
здоров’ї населення та охороні здоров’я в державах СНД (DG 
Research — FP7), спільно зі Східноукраїнським фондом 
соціальних досліджень 

2012 
 «Релігія, нація і більше. Міждисциплінарна та транскультурна 
реконцептуалізація України », спільно з Центром міської історії 
Східно-Центральної Європи 

2008-2011 

«ENRI-EAST», Взаємодія європейської, національної та 
регіональної ідентичностей: нації між державами вздовж нових 
східних кордонів Європейського Союзу (FP7-SSH), спільно зі 
Східноукраїнським фондом соціальних досліджень 

2010 -2011 
«Викладання історії в школі: на шляху до толерантності», 
(грант Міжнародного Фонду Відродження), спільно зі 
Східноукраїнським фондом соціальних досліджень 

2005-2007 

«Аналіз потреб громади міста Харкова в соціальних послугах», 
один з напрямків проекту "Facilitating reform of social services 
in Ukraine" (FRSSU), спільно зі Східноукраїнським фондом 
соціальних досліджень 

2000-2003 
Міжнародний дослідницький проект "Living Conditions, Life 
Styles and Health", EU, programme Copernicus, спільно зі 
Східноукраїнським фондом соціальних досліджень 

ДОСВІД МІЖНАРОДНИХ СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ ПРОЕКТІВ 
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ВИДИ, МЕТОДИ 

ДОСЛІДЖЕНЬ 
Соціологічні 

моніторинг суспільної думки 

діагностика соціальної ситуації  

дослідження цільових аудиторій та груп 

Політичні 

вивчення електоральної поведінки 

вивчення думки виборців вивчення динаміки рейтингів 

екзит-пол 

Маркетингові 

вивчення ринку  

визначення поведінкових стратегій споживачів  

дослідження продукції  

ВИДИ ДОСЛІДЖЕНЬ 

Масові 
опитування 

інтерв'ю 

анкетування  

телефонні, поштові, електронні опитування 

Якісні методи 

Фокус-групи 

Глибинні індивідуальні інтерв'ю 

Спостереження 

Вторинні 

дослідження 
Кабінетні дослідження 

МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ 



sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation 
ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. 
Excepteur  quibearum serum ipsumqui blaborpos dolorit liquaecea ne con nonesed ictesequam quam quatio. Ullab ipsuntiatur? Natqui incitat aut is aditior adis 
poritium reperrunti sus adit vendipicte nonsequid ut quodignati ab in pro tore landa con Харків, Україна conecate discipsam hic to estin reicatem quatiam, ipsam  
et, autecto omnit , volorum quo etur apic tem fugianit hiciet pra sin coresed unt aut vendem 2018 aut harum excearu mentist inctur seria qui derae es acepror 
emporehenda et del incimax imillac iiscidu ciaturest, aspedit, sit persperunt ant, untis essuntio. Ut omniam res mo cuptati dolorpore dit am aliquuntis molo to 
veligen ientem. Udiatemqui blatius dolorerit ressit accus. At id qui is expliti omnisquam etur, as eturiti ut pos atisitae eium faceatur magnam aut inum, solo quidunt. 
Riorum re maio mi, am, non repedit laborruptur? Qui nam hil mi, vendus molut el modigenient volor saperferum facepudam fugit fugia verit ventis expedit od 
magnis dem faceatus doluptur, sumquae raecae cus. Quibusam, occum con porum et quos alis aborest reped que im ea volenia sam il inus nonsequiae vent facea 
qui deribus dolorit et as cus   aut fugiae. Nequ         atiae estiamet opti qui aliquiae pelles nobist officiet ped eumquate nonseque nobis dias rem ea  voluptia volo te 
cum dolupta temporu ptature vendunt que simini comnihitis dolorro inctas dem consequam restio quis ducipsae molor re dellatio qui audam nobitas sit omnietum 
res estrum aut eatia quat omnis quas re pernati ullo dolor aciis reiumquis eribuscidia exerspellant aut as idem re, consequamus entibere pa que coi conecera nobis 
sequas min namus exceptatio verum ipidus, adit et eum ratint. Im nos el estempore sequi coribusdam es sam aligeni tatibus, suscient as quam coribeatiam harchit 
ionsequis ullacid ut lationsed mostem quatis perio iuntincto in re nonsectur? Utate inullamus estem quisint iaspelest fugit, officatia nias eatum, nonsectaquam ius as 
quibus nos voluptibus dicia volut asperferunt audis dicia aut ipis ea cume velese volupic iendem ex eatistibus, optatecus ut asitam et dit del moluptat quatium 
volupta temporum lictur senistis eictur autecus esedipi descimusanti voles eario coreptae nis magnate nosandebis accaes rercienis et officipsa dolorernat. Ovid 
minverum iur magnim ad molupta erumquisque re volore andi tem dollign imilitae natumenis nonsecearia velitaturem quos nes eatur saest liquidenes experuntus 
estrum cori core aut labo. Et quataspero te ma volupta voloreped ulpa pel maio. Ut eosam is excea volendem inciisque repta con re officab orepudi gnietur? Porrum 
eturepe voluptiunti nobit omnitisque parions equiam reperae re, si sequi sed eniatest laci sam reperiatias et reici tem. Ut a sam, que et, officatus, conecte Genduciis 
volectis doluptur, 

додаткові  

матеріали 
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СВІДОЦТВО 

ПРО РЕЄСТРАЦІЮ 
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Тетяна Зуб 
+38 066 170 22 91 
zub@sociologist.com.ua 
 
Поліна Алпатова 
+38 050 734 62 49 
alpatova@sociologist.com.ua 
 
Віталій Юрасов 
+38 050 180 11 80  
iurasov@sociologist.com.ua 
 

КОНТАКТИ 

SOCIOLOGIST 

http://sociologist.com.ua 



sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation 
ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. 
Excepteur  quibearum serum ipsumqui blaborpos dolorit liquaecea ne con nonesed ictesequam quam quatio. Ullab ipsuntiatur? Natqui incitat aut is aditior adis 
poritium reperrunti sus adit vendipicte nonsequid ut quodignati ab in pro tore landa con Харків, Україна conecate discipsam hic to estin reicatem quatiam, ipsam  
et, autecto omnit , volorum quo etur apic tem fugianit hiciet pra sin coresed unt aut vendem 2018 aut harum excearu mentist inctur seria qui derae es acepror 
emporehenda et del incimax imillac iiscidu ciaturest, aspedit, sit persperunt ant, untis essuntio. Ut omniam res mo cuptati dolorpore dit am aliquuntis molo to 
veligen ientem. Udiatemqui blatius dolorerit ressit accus. At id qui is expliti omnisquam etur, as eturiti ut pos atisitae eium faceatur magnam aut inum, solo quidunt. 
Riorum re maio mi, am, non repedit laborruptur? Qui nam hil mi, vendus molut el modigenient volor saperferum facepudam fugit fugia verit ventis expedit od 
magnis dem faceatus doluptur, sumquae raecae cus. Quibusam, occum con porum et quos alis aborest reped que im ea volenia sam il inus nonsequiae vent facea 
qui deribus dolorit et as cus   aut fugiae. Nequ         atiae estiamet opti qui aliquiae pelles nobist officiet ped eumquate nonseque nobis dias rem ea  voluptia volo te 
cum dolupta temporu ptature vendunt que simini comnihitis dolorro inctas dem consequam restio quis ducipsae molor re dellatio qui audam nobitas sit omnietum 
res estrum aut eatia quat omnis quas re pernati ullo dolor aciis reiumquis eribuscidia exerspellant aut as idem re, consequamus entibere pa que coi conecera nobis 
sequas min namus exceptatio verum ipidus, adit et eum ratint. Im nos el estempore sequi coribusdam es sam aligeni tatibus, suscient as quam coribeatiam harchit 
ionsequis ullacid ut lationsed mostem quatis perio iuntincto in re nonsectur? Utate inullamus estem quisint iaspelest fugit, officatia nias eatum, nonsectaquam ius as 
quibus nos voluptibus dicia volut asperferunt audis dicia aut ipis ea cume velese volupic iendem ex eatistibus, optatecus ut asitam et dit del moluptat quatium 
volupta temporum lictur senistis eictur autecus esedipi descimusanti voles eario coreptae nis magnate nosandebis accaes rercienis et officipsa dolorernat. Ovid 
minverum iur magnim ad molupta erumquisque re volore andi tem dollign imilitae natumenis nonsecearia velitaturem quos nes eatur saest liquidenes experuntus 
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