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ОГЛЯД ЗАСІДАНЬ КРУГЛИХ СТОЛІВ В ІНСТИТУТІ 
ДЕМОГРАФІЇ ТА СОЦІАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

ІМ. М.В. ПТУХИ НАН УКРАЇНИ У 2010 р.
(ПРОДОВЖЕННЯ)

26. Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України 

спільно з Міністерством праці та соціальної політики України 31 вересня 2010 року провів 

засідання Круглого столу по обговоренню проекту Закону “Про внесення змін до деяких 
законів України” щодо пенсійного забезпечення.

У засіданні взяли участь від органів влади : ТІГІПКО Сергій Леонідович – Віце-

прем’єр-міністр України з питань економіки, кандидат економічних наук; ГНИБІДЕНКО 

Іван Федорович – керівник Управління соціальної безпеки Ради національної безпеки і 

оборони України, доктор економічних наук, професор; НАДРАГА Василь Іванович – Мі-

ністр праці та соціальної політики, кандидат наук з державного управління; МАКСИМ-

ЧУК Євген Спиридонович – заступник Голови правління Пенсійного фонду, кандидат 

історичних наук; КРАСИЛЬЩИКОВ Анатолій Лаврентійович – начальник Управління 

соціальної політики і праці Кабінету Міністрів України; ШАМБІР Микола Іванович – ди-

ректор департаменту пенсійного забезпечення Міністерства праці та соціальної політики; 

МАШКІН Владислав Геннадійович – директор департаменту пенсійного забезпечення 

Пенсійного фонду; ШАМБІР Наталя Василівна – заступник завідувача секретаріату Ко-

мітету у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів Верховної Ради України; РУДЕНКО 

Валентина Іванівна – головний спеціаліст Секретаріату Кабінету Міністрів України.

Від наукових кіл: БАЛАКІРЄВА Ольга Миколаївна – завідуюча відділом моніто-

рингових досліджень соціально-економічних трансформацій Інституту економіки та 

прогнозування, кандидат соціологічних наук; ГРІШНОВА Олена Антонівна – доктор 

економічних наук, професор Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка; 

ЖАЛІЛО Ярослав Анатолійович – перший заступник директора Національного інсти-

туту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук; КОВТУН Наталія Василівна 

– завідувач кафедрою статистики і демографії Київського національного університету, 

доктор економічних наук, професор; КОЛОТ Анатолій Михайлович – проректор, завід-

увач кафедри ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. В.Гетьмана», 

доктор економічних наук, професор; ЛІБАНОВА Елла Марленівна – директор Інституту 

демографії та соціальних досліджень НАН України, академік, доктор економічних наук, 

професор; ЛІСОГОР Л.С. Лариса Сергіївна – завідувач відділу економіки праці Інституту 

демографії та соціальних досліджень ім. М.В.Птухи НАНУ, доктор економічних наук; 

МАКАРОВА Олена Володимирівна – заступник директора Інституту з наукової роботи, 

завідувач відділу досліджень людського розвитку, Інститут демографії та соціальних дослі-

джень ім. М. В.Птухи НАНУ, доктор економічних наук; ПИЩУЛІНА Ольга Миколаївна 

– завідувач сектору соціальної та демографічної політики відділу економічної та соціальної 

стратегії Національного Інституту стратегічних досліджень, кандидат соціологічних наук; 

ТКАЧЕНКО Лідія Григорівна – провідний науковий співробітник Інституту демографії 

та соціальних досліджень ім. М.В.Птухи НАНУ, кандидат економічних наук; ЧЕРЕНЬКО 

Людмила Миколаївна – завідувач відділу досліджень рівня життя населення Інституту 

демографії та соціальних досліджень ім. М.В.Птухи НАНУ, кандидат економічних наук; 

ШАПОВАЛ Микола Сергійович – заступник директора НДІ праці та зайнятості Мініс-

терства праці і соціальної політики України, кандидат економічних наук. 
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Від міжнародних установ та організацій: Грег Мак ТАГГАРТ – старший радник з 

пенсійних питань Проекту USAID “Розвиток ринків капіталу” 

За результатами засідання Круглого столу, його учасниками було схвалено направити 

пропозиції, що прозвучали в ході роботи, на адресу Кабінету Міністрів України. 

27. Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України 

спільно із ГО Український центр соціальних реформ і Міністерством праці та соціальної 

політики України 12 жовтня 2010 року провів засідання Круглого столу з експертного об-
говорення проблем та напрямів політики детінізації сфери оплати праці. 

У засіданні взяли участь від органів влади: ГАЛИЦЬКИЙ Володимир Михайло-

вич – директор Державного центру зайнятості України, кандидат соціологічних наук; 

ЗАЙЧУК Борис Олександрович – голова Пенсійного фонду України, кандидат еконо-

мічних наук; ЗАКРЕВСЬКИЙ Вадим Анатолійович – радник Чернівецької обласної 

державної адміністрації;  ПІВЕНЬ Юрій Йосипович – заступник начальника відділу 

праці Чернівецької обласної державної адміністрації; ЗАПАТРИНА Ірина Вікторівна 

– директор Українського центру сприяння розвитку публічно-приватного партнерства, 

доктор економічних наук; КРЮЧКОВА Ірина Володимирівна – заступник Міністра 

економіки України, доктор економічних наук; МІРОШНІЧЕНКО Олексій Валентино-

вич – виконавчий віце-президент Всеукраїнського об’єднання організації роботодавців 

“Конфедерація роботодавців України”, кандидат соціологічних наук; НАДРАГА Василь 

Іванович – Міністр праці та соціальної політики, кандидат наук з державного управління; 

ЧЕРВАНЧУК Сергій Анатолійович – радник віце-прем’єр-міністра України.

Від наукових кіл: ГЕЄЦЬ Валерій Михайлович – віце-Президент НАН України, 

академік НАН України, директор ДУ “Інститут економіки та прогнозування”; КІР’ЯН 

Тетяна Михайлівна – директор Науково-дослідного Інституту праці і зайнятості на-

селення Міністерства праці та соціальної політики України та НАН України, кандидат 

економічних наук; КОЛОТ Анатолій Михайлович – проректор з науково-педагогічної ро-

боти ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”, 

доктор економічних наук, професор; КУЖЕЛЬ Олександра Володимирівна – заступник 

голови партії “Сильна Україна”; ЛІБАНОВА Елла Марленівна – академік НАН України, 

директор Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М.В.Птухи НАН України; 

НЕЧАЙ Анна Анатоліївна – заступник директора науково-дослідного Інституту фінан-

сового права Національного університету державної податкової служби України, доктор 

юридичних наук;  СКРИПНИК Олена Петрівна –Науково-дослідний Інститут праці і 

зайнятості населення Міністерства праці та соціальної політики України та НАН України; 

ЩЕРБИНА Ірина Федорівна – директор Інституту бюджету та соціально-економічних 

досліджень, кандидат економічних наук; ЮРЧИШИН Василь Володимирович – директор 

економічних програм Українського центру економічних і політичних досліджень імені 

Олександра Разумкова.

За результатами засідання Круглого столу, його учасники  вирішили направити від-

повідні пропозиції на адресу Кабінету Міністрів України. 

Інформацію підготував
кандидат економічних наук

В.В. Черніченко


