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НАУКОВЕ ЖИТТЯ

ВІТАЄМО ЮВІЛЯРА!

Колектив Інституту демографії та соціальних досліджень 

ім. М.В.Птухи вітає з ювілеєм талановитого вченого, високо-

освічену людину, чарівну і мудру жінку ЛЮБОВ ВАСИЛІВНУ 

ЧУЙКО.

Чуйко Л.В. народилась 1 вересня 1933 р. у Харкові. Освіту 

здобула спочатку у Харківському технікумі молочної промис-

ловості, потім – на економічному факультеті Харківського 

державного університету ім. М. Горького, який закінчила у 1958 

р. з відзнакою. Трудову діяльність почала у органах статистики 

та на промисловому підприємстві Харкова, однак вже у 1963 р. 

вступила до аспірантури Інституту економіки АН УРСР у відділ 

статистики, і з цього моменту її життя нерозривно пов’язане з 

наукою. У 1968 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: 

«Брачность на Украине в послевоенный период (статистичес-

кое исследование)».

У 1966 р. Чуйко Л.В. почала роботу у щойно створеному відділі демографічних до-

сліджень Інституту економіки АН УРСР, де на той час відроджувалась українська демо-

графічна наука, і пропрацювала там 40 років. Після створення Інституту демографії та 

соціальних досліджень вона перейшла у відділ демоекономіки цього інституту, і працювала 

там у 2004–2006 рр.

Чуйко Л.В. присвятила своє наукове життя розширенню меж демографічного пізнан-

ня щодо сім’ї та шлюбу, стала корифеєм демографічних досліджень у цій царині, гідним 

продовжувачем ідей славетного українського демографа Ю.О. Корчака-Чепурківського, 

поряд з яким починала свій творчий шлях. Її внесок у розвиток демографічної теорії сім’ї, 

ґрунтовні розробки щодо специфіки функціонування української сім’ї на різних етапах 

суспільного розвитку, гендерних проблем, і насамперед монографія «Браки и разводы», 

широко знані не лише серед вітчизняних науковців, а і в інших країнах світу. Свої фунда-

ментальні теоретичні розробки вона завжди гармонійно поєднувала з пошуком напрямів, 

засобів і механізмів розв’язання найактуальніших демографічних проблем, брала активну 

участь у розробці проектів концепцій, стратегій, конкретних заходів національної демо-

графічної політики щодо шлюбу та сім’ї.

Любов Василівна – енергійна, небайдужа, творча особистість, завжди брала актив-

ну участь у громадському житті, у тому числі була членом кількох громадських жіночих 

організацій. Має державні нагороди і численні відзнаки. 

У день Вашого ювілею зичимо Вам, шановна Любов Василівна, міцного здоров’я, 

сімейного щастя, творчого натхнення, добробуту і удачі. Хай Ваше життя і життя Ваших 

рідних – сина Михайла, онуків Андрія і Олександри – буде світлим і радісним, а доля 

збагачує Вас життєвою енергією та натхненням.

Колектив Інституту демографії
та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України
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ВІТАЄМО ЮВІЛЯРА!

До 80-річчя В.П. Піскунова

31 серпня 2013 р. виповнилося 80 років від дня наро-

дження Володимира Павловича Піскунова – визначного 

українського демографа, одного з активних учасників 

«ренесансу» вітчизняної демографічної науки у повоєн-

ний період, автора численних наукових праць, здебіль-

шого з царини теоретичної демографії.

Життєвий шлях В.П. Піскунова започаткувався 

у Харкові. Дитинство і юність майбутнього вченого, 

становлення його як особистості та формування засад 

світогляду припали на нелегкі 30–40-і роки. Напередодні 

війни він пішов до школи, яку закінчив у 1953 р. Вищу 

освіту здобув на економічному факультеті Харківського 

університету, і у серпні 1958 р. розпочав свій трудовий 

шлях як економіст у Статистичному управлінні Луган-

ської області, де отримав непогану підготовку з практичної статистики. Прагнучи 

реалізувати свій творчий потенціал в науці – В.П. Піскунов у 1960 р. вступає до 

аспірантури на кафедру статистики Київського інституту народного господарства 

і проводить дослідження актуальних проблем народжуваності населення України 

у повоєнні роки. За результатами проведених досліджень він підготував і успішно 

захистив кандидатську дисертацію зі спеціальності «статистика».

Трудова діяльність Володимира Павловича впродовж понад 40 років проходила 

в Інституті економіки АН України: спочатку у відділі статистики (1963–1966 рр.), а 

з 1966 р. до 2004 р. – у відділі демографії , в становленні, формуванні та діяльності 

якого він брав найактивнішу участь. У 2004–2006 рр. працював у відділі демоеконо-

міки Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України.

До кола його наукових інтересів входили дослідження проблем відтворення на-

селення, демографічного прогнозування, політики народонаселення і теорії демо-

графічної науки, останній він приділяв особливу увагу, і тому результати теоретичних 

досліджень найбільш вагомі у його творчому доробку.

Володимир Павлович – різноплановий дослідник із широким діапазоном осяг-

нення та осмислення теоретичних проблем демографії. Його твори відзначаються 

системністю мислення, всі вони цілеспрямовані, а тому повчальні і входять до скарб-

ниці демографічної науки. Він і нині сповнений наукових задумів.

Щиро вітаємо Вас, шановний Володимир Павлович, з Вашим славним ювілеєм, 

зичимо всяких гараздів, щастя та міцного здоров’я, творчої енергії, доброї долі.

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




