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Технічне завдання  
на дослідження досвіду використання 
транспорту і міського середовища 
Для проєкту Goethe eMobilizes Pechersk 

 

Визначення та скорочення 
 

ЛПТ — легкий персональний транспорт (велосипед, самокат, моноколесо, скейтборд). 

Інститут — Goethe-Institut в Україні. 

Маршрути дослідження — маршрути між офісами Інституту та найближчими 
станціями метро.  

Зона дослідження — зона в межах 15 хвилин їзди ЛПТ від офісів Інституту; межі 
зони можуть змінюватися в ході дослідження при виявленні нових точок тяжіння. 

 

Про проєкт 
 

Інститут розробляє проєкт залучення працівників і відвідувачів Інституту до 
використання велосипедів та електросамокатів для пересування між офісами 
Інституту, найближчими станціями метро і навколишніми точками тяжіння. Офіси 
Інституту знаходяться на вулиці Лаврська, 16 та Дніпровському узвозі, 1, а 
найближчі станції метро — «Арсенальна» й «Печерська». 

 

Проблематика 

Офіси Інституту розташовані приблизно в 20 хвилинах ходьби від станцій метро та 
в 15 хвилинах ходьби одне від одного. Офіси Інституту та станції метро пов’язують 
прямі маршрути громадського транспорту. Але відвідувачі та працівники обох 
офісів Інституту все одно активно використовують автомобілі для пересування між 
офісами, домом та найближчими місцями дозвілля. Команда проєкту пов’язує 
активне використання автомобілів з некомфортністю громадського транспорту та 
пішохідних шляхів на цих маршрутах. Команда бачить такі перепони на пішоходних 
шляхах: припарковані на тротуарах машини, підземний перехід та загазоване 
автомобільними вихлопами повітря. Використовуючи автомобілі, відвідувачі та 
працівники Інституту посилюють проблему — збільшують автомобільне 
навантаження, посилюють забруднення і додають перешкод пішоходам.  
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Мета проєкту Goethe eMobilizes Pechersk 

Локально покращити досвід використання міського середовища відвідувачами та 
працівниками Інституту та поширити досвід проєкту на глобальне міське 
середовище. 

 

Завдання проєкту 

Зробити доступними переміщення ЛПТ між офісами Інституту і метро та 
найближчими точками тяжіння — тим самим локально покращивши досвід 
використання міського середовища.  

Зробити привабливішими переміщення громадським транспортом між офісами 
Інституту і метро та найближчими точками тяжіння, що також покращить 
локальний досвід використання міського середовища. 

Спонукати інші організації застосувати локальний досвід проєкту — тим самим 
глобально покращивши досвід використання міського середовища. 

Впоравшись із завданнями проєкту, команда зробить внесок у покращення досвіду 
використання міського середовища та посилить імідж Інституту, як соціально 
відповідальної організації, яка розвиває сталий міський транспорт. 

 

Мета дослідження 

Надати команді проєкту дані, які допоможуть зробити переміщення ЛПТ та 
громадським транспортом привабливими для працівників і відвідувачів Інституту, 
та оцінити вплив рішень проєкту на середовище й на досвід його використання. 

 

Результати дослідження 

Команда проєкту очікує результати досліджень у форматі звітів з відповідями на 
дослідницькі запитання, підсумком та рекомендаціями. До всіх звітів потрібно 
додати бібліотеку аудіо/відео записів та їхніх розшифровок. З записів та 
розшифровок має бути виключена особиста інформація, за якою можна 
ідентифікувати респондентів. Виключення становлять імена і позиції експертів за 
умови їхньої згоди на передачу такої інформації. Записи й розшифровки можуть 
використовуватися командою для внутрішнього аналізу, але не для публікацій. 

Команда використовуватиме звіти для ухвалення рішень щодо втілення задач 
проєкту, у публікаціях про проєкт на публічних майданчиках та у рекомендаціях 
для організацій, які реалізовуватимуть схожі проєкти.  
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Аудиторія дослідження 
 

За відношенням до Інституту: 

 - Клієнти Інституту 

 - Працівники Інституту  

 - Відвідувачі бібліотеки Інституту 
 

За способом переміщення: 

 - Автомобілісти 

 - Пішоходи 

 - Поточні і потенційні користувачі власного ЛПТ 

 - Поточні і потенційні користувачі шерингового ЛПТ 

 - Поточні і потенційні користувачі громадського транспорту 
 

 

Компоненти дослідження  
 

Компонент 
 

Завдання компоненту Період дослідження 
 

Компонент 1.  

Вивчення поточного 

досвіду використання ЛПТ 

й інших видів транспорту 

та можливостей 

використання ЛПТ на 

локаціях проєкту. 

Надати дані, завдяки яким 

команда вийде на сталі й 

корисні рішення і 

впорається з задачами 

проєкту. 

До та на початку 

запровадження рішень 

(березень — квітень). 
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Компонент 
 

Завдання компоненту Період дослідження 
 

Компонент 2. 

Моніторинг впливу рішень 

на середовище та його 

користувачів в процесі 

реалізації проєкту. 

Регулярно надавати дані, 

завдяки яким команда:  
- розумітиме, що в ході 

впровадження рішень 

потрібно змінити 
- наповнюватиме базу 

знань для поширення серед 

тих, хто готовий повторити 

досвід проєкту. 
 

Початок збору даних — на 

початку сезону їзди на ЛПТ 

(квітень). 
 

Регулярність — раз в місяць. 
 

Кінець — перед 

запровадженням 

останнього рішення 

(орієнтовно, листопад). 

Компонент 3. 

Оцінка впливу рішень на 

середовище, користувачів 

середовища та на образ 

Інституту. 

Надати команді розуміння 

ефективності 

впроваджених рішень. 
 

Надати команді 

інформацію для 

формування рекомендацій 

з втілення схожого проєкту. 

Перший збір даних — до 

запровадження першого 

рішення. 
 

Другий збір даних — в кінці 

сезону їзди на ЛПТ (початок 

грудня). 

 

 

 

Дослідницькі питання 
 

Дерево дослідницьких питань в структурі проєкту: https://tinyurl.com/GoetheToR  

 

Компонент 1. Вивчення поточного досвіду використання ЛПТ та інших видів 
транспорту, для того щоби впоратися з задачами проєкту. 

Задача. Зменшити перепони й ризики, пов’язані з міською інфраструктурою, 
наскільки це можливо в рамках проєкту 

Дослідницькі питання: 

https://tinyurl.com/GoetheToR
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Які фізичні перепони та ризики, пов’язані з інфраструктурою, існують зараз? 

Який є досвід усунення таких ризиків і перепон іншими організаціями? 

Які існують типові точки зору щодо таких перепон та ризиків у аудиторії проєкту? 

Які існують типові точки зору щодо хорошої інфраструктури в аудиторії проєкту? 

 

Задача. Скоротити час, який відвідувачі та працівники Інституту витрачають на 
переміщення 

Дослідницькі питання: 

Які основні фактори впливають на час переміщень маршрутами? 

Який середній час переміщення різними видами транспорту по маршрутах 
дослідження? 

Які є типові точки зору аудиторії дослідження щодо тривалості переміщення 
різними видами транспорту по маршрутах дослідження? 

Які місця та маршрути в зоні дослідження цікаві аудиторії дослідження? 

 

Задача. Зробити процес використання ЛПТ привабливим — простим, комфортним, 
приємним та зрозумілим 

Дослідницькі питання: 

Які складнощі виникають при користуванні особистим та шеринговим ЛПТ при 
пересуванні містом? 

Що подобається/не подобається користувачам у переміщенні ЛПТ? 

Що важливо знати користувачам про процес переміщень ЛПТ? 

Які правила ПДР важливо знати користувачам ЛПТ? 

Які правила Інституту щодо безпеки поїздок ЛПТ важливо знати користувачам ЛПТ? 

Які основні фактори впливають на безпеку поїздок ЛПТ? 

Які основні фактори впливають на відчуття безпеки під час переміщення ЛПТ? 

Які є кращі практики з посилення привабливості переміщень ЛПТ? 

 

Задача. Донести переваги використання ЛПТ до поточних та потенційних 
користувачів 

Дослідницькі питання: 

Що подобається/не подобається аудиторії дослідження у переміщенні ЛПТ, авто, 
громадським транспортом та пішки маршрутами дослідження? 
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Які переваги ЛПТ перед авто, громадським транспортом та ходьбою пішки бачать 
користувачі ЛПТ? 

 

Задача. Показати доступність точок тяжіння мікротранспортом 

Дослідницькі питання: 

Які існують точки тяжіння в зоні дослідження для аудиторії дослідження? 

Яка доступність точок тяжіння в зоні дослідження за допомогою різних видів 
транспорту? 

 

Задача. Полегшити перші поїздки на ЛПТ 

Дослідницькі питання: 

Що відштовхує/підштовхує до першої поїздки на ЛПТ? 

Які рішення для допомоги початківцям вже існують? 

 

Задача. Забезпечити легкий доступ до шерингових велосипедів та самокатів для 
відвідувачів та працівників Інституту 

Дослідницькі питання: 

Що впливає на доступність шерингових велосипедів та електросамокатів для 
аудиторії дослідження? 

 

Задача. Забезпечити для користувачів ЛПТ інфраструктуру всередині офісів 
Інституту 

Дослідницькі питання: 

Яка інфраструктура для користувачів ЛПТ на території офісів Інституту існує зараз? 

Чого на території офісів Інституту не вистачає користувачам ЛПТ? 

Що на території офісів Інституту зручно для користувачів ЛПТ? 

Чим з наявної інфраструктури для ЛПТ користувачі не користуються? 

Чому не користуються? 

Які є кращі практики облаштування інфраструктури для користувачів ЛПТ в 
організаціях? 

 

Задача. Знизити витрати користувачів на громадський транспорт 
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Дослідницькі питання: 

Що відштовхує від поїздок громадським транспортом аудиторію дослідження? 

Що приваблює аудиторію дослідження у поїздках громадським транспортом? 

 

Задача. Надати можливість іншим організаціям вільно використовувати дані 
проєкту 

Дослідницькі питання: 

Яким організаціям цікава інформація про проєкт? 

Чому таким організаціям цікаві дані щодо проєкту? 

Які саме дані цікаві таким організаціям? 

Яка форма даних зручна для таких організацій? 

 

Задача. Надати розуміння іншим організаціям, як вони можуть запровадити подібні 
рішення 

Дослідницькі питання: 

Які організації готові запроваджувати подібні рішення? 

Які дані потрібні для запровадження подібних рішень? 

Яка форма інформації потрібна для того, щоби запровадити подібні інтервенції? 

 

Задача. Надихнути інші організації своїм прикладом 

Дослідницькі питання: 

Що впливає на готовність організацій повторити досвід проєкту? 

Які організації вже є партнерами у схожих проєктах? 

Які є приклади надихання організацій до запровадження схожих проєктів? 

 

Компонент 2.  Моніторинг впливу рішень на середовище та його користувачів в 
процесі реалізації проєкту. 

2.1. Вплив на середовище 

Дослідницькі питання: 

Як змінюється кількість пішоходів та користувачів ЛПТ, автомобілів й громадського 
транспорту серед аудиторії дослідження? 

Як змінюється розрахунковий вуглецевий слід Інституту? 
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Як змінюється кількість відвідувачів бібліотеки Інституту? 

 

2.2. Вплив на досвід користування середовищем 

Дослідницькі питання: 

Що подобається/не подобається у розташуванні станцій BikeNow, встановлених 
командою проєкту? 

Що подобається/не подобається у користуванні електросамокатами, наданими 
командою проєкту? 

Які проблеми, пов’язані з рішеннями, з’являються? 

Як змінюється ставлення відвідувачів та працівників проєкту до переміщення 
різними видами транспорту? 

Як змінюються маршрути в зоні дослідження в аудиторії дослідження? 

 

Компонент 3. Оцінка впливу рішень на середовище, користувачів середовища та 
на образ Інституту. 

3.1. Вплив на середовище 

Дослідницькі питання: 

Як змінився вуглецевий слід Інституту? 

Що змінилося у середовищі в зоні дослідження? 

Як змінилося співвідношення між користувачами автомобілів, громадського 
транспорту, приватного ЛПТ, шерингового ЛПТ та пішоходами серед аудиторії 
дослідження? 

Як змінилася кількість користувачів приватного ЛПТ? 

Як змінилася кількість відвідувачів бібліотеки Інституту? 

 

3.2. Вплив на досвід користування середовищем 

Дослідницькі питання: 

Що змінилося у досвіді користування середовищем містянами у зоні дослідження? 

Які нові місця відвідування в зоні дослідження з’явилися у аудиторії дослідження? 

Що змінилося в сталих практиках переміщення, відпочинку та спілкування серед 
аудиторії дослідження? 

Що змінилося у ставленні аудиторії дослідження до власного впливу на 
середовище? 
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Який новий досвід з’явився у аудиторії дослідження? 

Що змінилося у користуванні бібліотекою для слухачів курсу Інституту? 

Як змінилися маршрути аудиторії дослідження? 

 

3.3. Вплив на образ Інституту 

Дослідницькі питання: 

Як змінилася оцінка Інституту як роботодавця серед його працівників? 

Як змінилося бажання працівників Інституту відвідувати офіс? 

Які нові типові точки зору щодо образу Інституту з’явилися в аудиторії 
дослідження? 

 

Контакти 
 

Технічне завдання підготували ГО «Агенти змін» 

Левчук Анастасія, дослідниця 
+38 095 545 42 16 

Anastasiya.Levchuk@gmail.com 

 


