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НАУКОВЕ ЖИТТЯ

МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 
«ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ: 
МЕТОДОЛОГІЯ ТА ПРАКТИКА»

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

із Міністерством соціальної політики України та Державною службою статистики України 

28 листопада 2012 року провели Міжнародну науково-практичну конференцію «Оціню-

вання ефективності соціальної політики: методологія та практика», що була присвячена 

обміну результатами наукових досліджень з  цих проблем, обговоренню відповідних  

методологічних та практичних завдань.

У конференції взяли участь провідні українські фахівці, відомі вчені з країн СНД, 

міжнародні експерти, представники міністерств і відомств країни, усього 120 учасників,  

серед яких – науковці Харківського регіонального Інституту державного управління 

Національної академії державного управління при Президентові України, Інституту 

економіки та прогнозування НАН України, Інституту економіки природокористування 

та сталого розвитку НАН України, Інституту світової економіки і міжнародних відносин 

НАН України, Науково-дослідного Інституту соціально-трудових відносин, Національ-

ного аерокосмічного університету імені М.Є. Жуковського, Київського національного 

економічного університету імені Вадима Гетьмана, Харківського національного економіч-

ного університету, Київського національного університету імені Т.Шевченка, Львівської 

національної академії мистецтв, Міжнародного економіко-гуманітарного університету 

імені акад. С.Дем’янчука, ГО “Український інститут соціальних досліджень імені О.Яре-

менка”, Полтавського університету імені Кондратюка, Києво-Могилянської Академії, 

Донецького національного технічного університету, Інституту менеджменту Вінниць-

кого національного технічного університету, ДВНЗ «Прикарпатський національний 

університет імені Василя Стефаника», Інституту економіки та менеджменту, Відкритого 

міжнародного університету розвитку людини “Україна”, Тернопільського національного 

економічного університету та ін. 

Також у конференції взяли участь відомі вчені з країн СНД, міжнародні експерти, 

представники міністерств і відомств країни. Серед них: Валявко М.О., заступник директора 

Благодійного фонду Олеся Довгого та Катерини Горіної; Осипова І. І., директор Депар-

таменту обстежень домогосподарств Державної служби статистики України; Крентовсь-
ка О.П., директор Департаменту стратегічного планування Міністерства соціальної по-

літики України; Куценко В.І., , завідувач відділу суспільних проблем сталого розвитку 

Інституту економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії 

наук України, д.е.н., професор, Петрина К., старший спеціаліст Світового Банку з пи-

тань соціального захисту; Кривова О.А., міжнародний науковий центр інформаційних 

технологій; Маріанн Берто, експерт із моніторингу та оцінки соціальних послуг проекту 

“Підтримка розвитку системи соціальних послуг в Україні”, (Франція); Франсуа Дюрен, 
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експерт із демографічних та актуальних розрахунків цього ж  проекту; Третяк Андрій, 

експерт із соціальної політики, постійний радник проекту “Підтримка розвитку системи 

соціальних послуг в Україні”, (Франція) та ряд інших. Усього було 120 учасників.

Засідання відкрила директор Інституту демографії та соціальних досліджень імені 

М.В. Птухи НАН України, академік НАН України Елла Лібанова, яка окреслила напрями 

роботи.

Олена Макарова, завідувач відділу досліджень людського розвитку Інституту демо-

графії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України виступила з презентацією 

«Актуальні проблеми та принципи оцінювання соціальної політики», у якій йшлося про 

складові соціальної політики, політику доходів, співвідношення зарплати та соціальних 

трансфертів, субвенції із соціального захисту населення 2005–2011 рр., динаміку зміни 

чисельності одиноких матерів у 2003–2012 рр.

Завідувач відділу моніторингових досліджень соціально-економічних трансформа-

цій Інституту економіки та прогнозування НАН України Ольга Балакірєва у презентації 

«Застосування соціологічних досліджень для оцінювання ефективності соціальної політики: 
можливості та обмеження» розкрила підходи до вивчення проблем соціальної політики, 

ключові аспекти оцінювання її ефективності та її окремих складових, індекси оцінки 

програм соціальної допомоги представниками різних цільових груп.

Завідувач відділу соціально-демографічної статистики Інституту демографії та со-

ціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України Володимир Саріогло у своїй доповіді  

«Оцінювання соціальної політики: інформаційно-аналітичне забезпечення та інструмента-
рій» розглянув інформаційні потреби у процесі планування та запровадження політики, 

інформаційні потоки та процес планування соціальної політики: ілюстрація ситуації в 

Україні, загальні вимоги до результатів оцінювання соціальних програм, основні етапи 

формування інформаційного забезпечення.

Директор Департаменту обстежень домогосподарств Державної служби статистики 

України Інна Осипова у доповіді «Офіційна статистика – базова складова інформаційного 
забезпечення оцінювання ефективності програм соціальної підтримки населення”» приділила 

увагу методиці моніторингу та оцінювання ефективності програм соціальної підтримки 

населення. Вона окреслила перспективні завдання щодо запровадження оновленого між-

народного стандарту системи національних рахунків 2008 року, підготовки та проведення 

Всеукраїнського перепису населення.

Старший спеціаліст Світового Банку з питань соціального захисту Петрина Катерина 
у доповіді «Реформирование системы субсидирования услуг централизованного теплос-
набжения в Украине» висвітлила кілька нагальних питань: підвищення тарифів поряд з 

підвищенням соціальних гарантій і інвестування в енергоефективність: кого торкнеться 

підвищення тарифів? Яка кількість одержувачів допомоги поточних програм субсиду-

вання? Яка з існуючих програм допомоги ефективніша. 

 Галина Голеусова, представник Професійної спілки працівників охорони здоров’я 

України у презентації «Підвищення ефективності пенсійного страхування – найважливіше 
завдання профспілок»  розглянула питання про зростання середнього розміру пенсійної 

виплати у 2012 році, оцінку ефективності системи пенсійного забезпечення, надходження 

коштів до ФПУ.

Завідувач відділу досліджень рівня життя населення Інституту демографії та соці-

альних досліджень імені М.В. Птухи НАН України Людмила Черенько у своєму виступі 

«Оцінка ефективності адресних програм соціальної допомоги» окреслила ступінь адресації 

коштів бідним по адресних програмах, розподіл учасників адресних програм за дециль-
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ними групами, рівень бідності до і після отримання допомоги, вплив окремих видів 

соціальної підтримки на загальне розшарування в суспільстві, розширення допомоги 

малозабезпеченим сім’ям за збереження діючої системи соціальної підтримки.

Професор кафедри управління персоналом та економіки праці ДВНЗ «Київський 

національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Анатолій Гриненко у пре-

зентації «Концептуальні засади сучасної соціальної політики, її функції та методи реалізації» 

висвітлив складові соціальної сфери, соціальні права, соціальні гарантії, основні моделі 

реалізації соціальної політики держави, складові системи соціального захисту, основні 

функції соціальної політики.

Завідувач відділу досліджень демографічних процесів та демографічної політики Ін-

ституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України Ірина Курило 
у презентації «Допомога сім’ям з дітьми в Україні та її демографічні ефекти» спинилася 

на питаннях: природний приріст населення і сумарний показник народжуваності у кра-

їнах Європи та в Україні; динаміка деяких демографічних показників у 2000–2011 рр.; 

допомога при народженні дитини в Україні – еволюція в останнє десятиріччя, структура 

народжуваності в Україні за черговістю народжень у 2001–2011 рр.

У презентації «Эволюция подходов к оценке эффективности реализации социальных 
проектов» завідувач сектору проблем економічного регулювання соціальних процесів на 

виробництві Інституту економіки промисловості НАН України Олена Мартякова роз-

глянула основні економічні моделі взаємодії інститутів держави, бізнесу та суспільства, 

пріоритетні напрями для розвитку взаємодії держави, бізнесу і суспільства при реалізації 

соціальних проектів, принципи управління соціально-економічними системами.

Провідний науковий співробітник відділу економіки праці Інституту демографії 

та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України Лідія Ткаченко у презентації 

«Оцінка ефективності державних не страхових пенсійних програм» охарактеризувала окремі 

категорії пенсіонерів – учасників пенсійних програм, розглянула Закон України «Про 

соціальний захист дітей війни» щодо підвищення пенсій дітям війни.

За результатами обговорення учасниками Міжнародної науково-практичної конфе-

ренції «Оцінювання ефективності соціальної політики: методологія та практика» було 

прийнято рекомендації, адресовані Кабінету Міністрів України.

Інформацію підготував

кандидат економічних наук

В.В. Черніченко


