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НАУКОВЕ ЖИТТЯ

СЛОВО ПРОЩАННЯ

На 86-му році життя відійшла у вічність відомий демограф, 

кандидат економічних наук, цікава творча особистість

ЛЮБОВ ВАСИЛІВНА ЧУЙКО

Любов Чуйко народилась 1 вересня 1933 року у Харкові, 

у робітничій сім’ї. 1958 року закінчила з відзнакою еконо-

мічний факультет Харківського державного університету 

за спеціальністю «статистика» і 1963 року почала свій 

науковий шлях – вступила на навчання до аспірантури 

Інституту економіки АН УРСР, 1968 року захистила 

кандидатську дисертацію на тему «Шлюбність в Украї-

ні у післявоєнний період (статистичне дослідження)», 

а в 1978 одержала наукове звання старшого наукового 

співробітника за спеціальністю «економіка народона-

селення і демографія».

Близько 50 років Любов Василівна присвятила науці 

демографії. У 1966 р. вона почала працювати у щойно 

створеному відділі демографії Інституту економіки АН 

УРСР, де, здолавши шлях від молодшого до провідного 

наукового співробітника, стала відомим фахівцем у царині демографічних і гендерних 

досліджень, спеціалізуючись на теоретичних і практичних наукових дослідженнях 

проблем шлюбу, сім’ї, праці і побуту жінок. У 2004—2006 рр. продовжила свою наукову 

діяльність у відділі демоекономіки Інституту демографії та соціальних досліджень 

НАН України.

Любов Чуйко була найвизначнішим українським сім’єзнавцем, гідно продов-

жувала і розвивала ідеї славетного українського демографа Ю.О. Корчака-Чепур-

ківського, поруч із яким починала свій творчий шлях. Її вагомий внесок у розвиток 

демографічної теорії шлюбу та сім’ї, ґрунтовні розробки щодо демографічного та 

трудового потенціалу і структурно-функціональних трансформацій сім’ї широко 

знані не лише серед вітчизняних науковців, вони одержали визнання як у країнах 

пострадянського простору, так і далеко за його межами. Виконані за її керівництвом 

у 1970–1980-х роках вибіркові дослідження шлюбної ситуації та дітородної пове-

дінки сімей були унікальними для України того часу. Широко відомі її дослідження 

структурних і динамічних характеристик шлюбно-сімейної сфери у різні історичні 
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періоди, від післявоєнних і до початку ХХІ століття, дослідження новітніх тенденцій 

розвитку інститутів шлюбу і сім’ї, їх причин і демографічних наслідків, проблем та 

ризиків життєдіяльності української сім’ї у широкому контексті: щодо шлюбної си-

туації, дітородної активності, гендерної взаємодії, економічних проблем тощо. Свої 

фундаментальні наукові розробки вона завжди гармонійно поєднувала з пошуком 

напрямів, засобів і механізмів вирішення найактуальніших демографічних проблем, 

брала активну участь у розробці концептуальних засад, стратегії й системи конкретних 

заходів національної сімейної та молодіжної політики.

Любов Чуйко є автором майже 200 наукових і науково-популярних робот, а її 

монографія «Браки и разводы» («Шлюби і розлучення») відома всім, хто цікавиться 

сімейною проблематикою, і привернула пильну увагу якнайширшого кола фахівців 

на всьому пострадянському просторі. Її наукові здобутки є актуальними і нині.

Л.В. Чуйко була членом Міжнародного наукового союзу з вивчення населення 

(1990–2007), брала участь у проектах Представництва ООН в Україні, у численних 

міжнародних конференціях і форумах. Активно займалась науково-координаційною, 

лекторською і громадською діяльністю, була головою Ради жінок Інституту еконо-

міки НАН України (1979–2003), членом громадських жіночих організацій, зокрема 

Спілки жінок України та Києва.

Любов Василівна була не тільки науковцем, але і людиною високого інтелекту і 

культури, цікавою творчою особистістю, чарівною і мудрою жінкою. У 2017 році вона 

видала поетичну збірку «Віра, Надія, Любов. Крізь миті і роки. Поезія», де поєднала 

власні віршовані твори та авторські переклади творів поетів-класиків українською 

мовою.

Колектив Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН 

України збереже світлу пам’ять про видатного науковця і цікаву творчу особистість, 

фахівця і мудру жінку – Любов Василівну Чуйко. 




