
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 

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. 458-68-12, sarkisian@uisr.org.ua  
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