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ОГЛЯД ЗАСІДАНЬ КРУГЛИХ СТОЛІВ
В ІНСТИТУТІ ДЕМОГРАФІЇ ТА СОЦІАЛЬНИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ ІМ. М.В. ПТУХИ НАН УКРАЇНИ
у 2010–2011 рр.
(продовження)
28. Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України
спільно з Фондом народонаселення ООН 2 грудня 2010 року провів засідання Круглого
столу «Демографічні аспекти молодіжної політики».
Участь у засіданні взяли директор Фонду народонаселення ООН в Україні, Болгарії,
та Боснії й Герцоговині пані Нузхат Ехсан, заступник Представника ФН ООН в Україні
пан Павло Замостьян, Представник ЮНІСЕФ в Україні пані Юкіе Мокуо, керівник
управління соціальної безпеки Апарату Ради національної безпеки і оборони України
Гнибіденко І.Ф., представник ВООЗ в Україні Король Н.О., фахівці законодавчої та
виконавчої гілок влади, провідні науковці.
Директор Фонду народонаселення ООН в Україні, Болгарії, та Боснії й Герцоговині
пані Нузхат Ехсан представила «Звіт про народонаселення світу за 2010 рік».
Під час Круглого столу завідувач відділу проблем якості демографічних процесів,
д.е.н. Курило І.О. оприлюднила результати проекту «Демографічні аспекти молодіжної
політики в Україні», виконаного за фінансової та технічної підтримки Фонду народонаселення ООН в Україні, виклала результати дослідження сучасного становища молоді в
Україні з акцентуванням на її найбільш гострих соціально-демографічних проблемах. У
презентації Курило І.О. представила цілісний соціально-демографічний портрет української молоді, висвітила низку питань, що стосуються її системи цінностей, способу
життя, демографічної поведінки, визначила особливості перебігу демографічних процесів
у молодіжному середовищі, розглянула вітчизняний та зарубіжний досвід молодіжної
політики та внесла пропозиції з її вдосконалення і розвитку.
29. Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М.В.Птухи НАН України спільно
з Київською обласною державною адміністрацією 14 грудня 2010 року провів засідання
Круглого столу «Практичний досвід та перспективи запровадження єдиної системи електронного обліку соціальних виплат населенню України» за участю представників Міністерства соціальної політики України, Міністерства фінансів України, Національного банку
України, Дніпропетровської, Запорізької, Одеської, Чернівецької обласних державних
адміністрацій, Головного управління праці та соціального захисту населення, Головного
фінансового управління Київської обласної державної адміністрації, а також районних,
міських управлінь праці та соціального захисту населення Київської області.
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Засідання Круглого столу відкрила заступник голови Київської обласної державної
адміністрації Подашевська Т.Л. Метою цього заходу було обговорення практичного досвіду тих областей, де вже проводились подібні експерименти, та передумов запровадження
єдиної технології автоматичного обліку наданої соціальної допомоги та пільг на основі
ЄСК відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2010 року № 947
«Про запровадження електронної соціальної картки». Також було обговорено першочергові кроки щодо впровадження електронної соціальної картки в Київській області.
На підставі матеріалів Круглого столу було підготовлено пропозиції до Міжвідомчої
комісії із запровадження електронної соціальної картки.
30. Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України 20
січня 2011 року провів засідання Круглого столу «2025 рік: нові демографічні виклики для
України».
У засіданні взяли участь понад 50 учасників – представники академічних інститутів
НАН України, центральних органів виконавчої влади, вищих навчальних закладів, а
саме: Прем’єр-міністр України Азаров М.Я.; Віце-прем’єр-міністр України – Міністр
соціальної політики України Тігіпко С.Л.; академік-секретар відділення економіки НАН
України, директор Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М.В.Птухи НАН
України, академік НАН України Лібанова Е.М., віце-президент НАН України, директор
ДУ «Інститут економіки та прогнозування», академік НАН України Геєць В.М.; директор
Державного центру зайнятості Міністерства соціальної політики України Галицький В.М.;
заступник Міністра соціальної політики України Мущинін В.В.; директор Фонду народонаселення ООН в Україні, Болгарії, та Боснії й Герцеговині пані Нузхат Ехсан; голова
Державного агентства з питань науки, інновацій та інформації України Семиноженко
В.П., народний депутат України Королівська Н.Ю.; народний депутат України Лук’янов
В.В.; декан економічного факультету Київського національного університету ім. Т.Шевченка, член-кореспондент НАН України Базилевич В.Д.; заступник голови Державного
комітету статистики України Власенко Н.С.; президент Академії фінансового управління
Міністерства фінансів України, доктор економічних наук, професор Єфименко Т.І.; заступник директора з наукової роботи Інституту світової економіки і міжнародних відносин, доктор економічних наук, професор Новицький В.Є.; провідний фахівець Світового
банку Петрина К.Д.; заступник директора з наукової роботи Науково-дослідного інституту
праці і зайнятості населення Міністерства соціальної політики України та НАН України,
кандидат економічних наук Шаповал М.С.; генеральний директор Інституту бюджету та
соціально-економічних досліджень, кандидат економічних наук Щербина І.Ф. та інші.
У ході засідання Круглого столу учасники обговорили тенденції та ризики розвитку
України у першій чверті ХХІ століття, наслідки старіння населення та проблеми пенсійного забезпечення, перспективи покращення освітнього рівня населення та підвищення
рівня конкурентоспроможності робочої сили, можливості реалізації в Україні концепції
замісної міграції, необхідність формування стратегії безперервної освіти.
Відкрив засідання Прем’єр-міністр України Азаров М.Я. словами про своє переконання у тому, що Україні під силу справитися із серйозними демографічними ризиками, які стоять перед державою сьогодні. Він наголосив, що в країні почався якісний
ріст економіки, який потребує збільшення кількості працюючих громадян. Водночас
залишається ще чимало проблем, а питання демографічної політики тісно пов’язані з
їх вирішенням.
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Виступ директора Інституту демографії і соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН
України, академіка Лібанової Е.М. «Демографічні ризики розвитку України в першій
чверті ХХІ століття» був присвячений аналізу наслідків зміни чисельності та вікового
складу населення. Вона зазначила, що є резерви позитивних змін чисельності та вікового
складу населення, а саме:
• зниження передчасної смертності населення, особливо чоловіків працездатного віку і сільського населення;
• підвищення народжуваності;
• запобігання масштабній еміграції (трудовій і стаціонарній) молоді за межі
України;
• виважена політика заохочення замісної імміграції;
• трансформація системи освіти;
• формування та поширення стандартів здорового способу життя;
• реформа системи охорони здоров’я – її переорієнтація на профілактику;
• формування позитивного соціально-психологічного клімату в суспільстві.
Віце-президент НАН України, директор Інституту економіки та прогнозування НАН
України академік Геєць В.М. у своєму виступі «Наслідки демографічних викликів для
економічного зростання та підвищення продуктивності праці» спинився на тому, що із
висновків щодо демографічної ситуації в Україні та викликів для її економіки одним із
основоположних є те, що утворюється демографічна «яма» внаслідок ненароджених дітей
за 20 років незалежності України. Розміри «ями» сягають чисельності в 5 млн. чоловік,
оскільки чисельність українців віком до 25 років 2010 року становила 13 млн. чоловік
проти 18 млн. 1990-го. Результатом такого провалу буде не тільки проблема чисельності
населення, що веде до його скорочення, а й гальмування економіки, оскільки ресурс
праці буде обмеженим.
З доповіддю на тему «Наслідки старіння населення» виступила доктор економічних
наук Курило І.О., у якій відзначила необхідні кроки для зменшення старіння населення
України та продовження активного терміну життя літніх людей.
Із доповідями виступили народний депутат України Королевська Н.Ю. – «Виклики
для економіки під час погіршення демографічної ситуації»; провідний науковий співробітник Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М.В.Птухи НАН України, кандидат
економічних наук Ткаченко Л.Г. – «Пенсійне забезпечення: криза розподільчої системи»;
провідний фахівець Світового банку Петрина К.Д. – «Зміни політики соціального захисту: світовий досвід»; завідувач відділу Інституту демографії та соціальних досліджень
ім. М.В.Птухи НАН України, кандидат економічних наук Позняк О.В. – «Замісна міграція:
ризики та наслідки для політики»; заступник директора Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М.В.Птухи НАН України, доктор економічних наук Макарова О.В.
– «Виклики для освіти»; завідувач відділу ДУ «Інститут економіки та прогнозування»,
кандидат соціологічних наук Балакірєва О.М. – «Соціальні настрої населення».
За результатами обговорення було прийнято рекомендації, які направлені до Кабінету Міністрів України.

Інформацію підготував
кандидат економічних наук В.В. Черніченко
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