
Науковці Центру взяли участь у Міжнародній науково-практичній 

конференції «Еволюція тривалості життя» 

Співробітник Науково-дослідного центру індустріальних проблем розвитку 

НАН України Олена Леванда взяла участь у Міжнародній науково-практичній 

конференції «Еволюція тривалості життя», яку організував 7 листопада 2017 року 

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

спільно з Представництвом Польської академії наук у Києві, Інститутом україно-

польської співпраці й Асоціацією «Україна-Польща». У заході приймали участь 

представники наукових та освітніх установ різних профілів, зокрема, фахівці у 

сфері економіки, охорони здоров’я, державного управління України, Польщі та 

Білорусі.  

Конференцію відкрила привітаннями учасників директор Інституту 

демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН України, академік 

НАН України Елла Лібанова. Після оголошення відкриття заходу з доповідями 

виступили: віце-президент НАН України, академік НАН України Сергій 

Пирожков; директор Представництва Польської академії наук у місті Києві 

Генрик Собчук; професор, радник Голови Державної служби статистики України 

Наталія Власенко.  

 



В рамках конференції було проведено ряд панельних дискусій.  

Першу панельну дискусію «Закономірності еволюції тривалості життя», 

модератором якої була д. е. н., головний науковий співробітник Інституту 

демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН України Наталія 

Левчук, відкрила Е. Лібанова з доповіддю «Новітні тенденції тривалості життя: 

Україна vs економічно розвинуті країни», в 

якій було акцентовано увагу на 

індивідуальній відповідальності особистості 

за спосіб життя та власне здоров’я, що 

безпосередньо впливає на тривалість життя. 

Н. Левчук представила доповідь на тему 

«Тривалість життя в Україні: особливості 

динаміки у довготривалій ретроспективі». 

Доповідь-презентація освітила сутність 

календарної і когортної тривалості життя на основі статистичних досліджень. 

Наступний доповідач із м. Мінськ (Білорусь) к. мед. н., доцент кафедри 

громадського здоров’я і охорони здоров’я ДЗО «Білоруська медична академія 

післядипломної освіти» А. Романова доповіла 

на тему «Смертність населення Республіки 

Білорусь на рубежі ХХ – ХХI століть». 

Завершилась перша дискусійна панель 

доповіддю головного наукового співробітника 

Інституту демографії та соціальних 

досліджень імені М. В. Птухи НАН України, 

д. н. з держ. упр. Н. Рингач «Передчасна 

смертність в Україні: регіональні особливості 

потенційних втрат». 

Друга та третя панельні дискусії були 

присвячені національним особливостям формування здоров’я та тривалості життя 

населення і резервам зниження передчасної смертності та підвищення тривалості 



життя (модератор – завідувач відділу Інституту демографії та соціальних 

досліджень імені М.В. Птухи НАН України, д. е. н. Ірина Курило). Предметом 

обговорення була доповідь професора Варшавського інституту туризму та 

іноземних мов, д. е. н. Ю. Карягіна на тему «Роль профспілок у вирішенні 

демографічних проблем в Україні 

та Польщі». Продовжив тему рівня 

життя у Польщі завідувач кафедри 

Академії імені Я. Спарадижа, 

професор, д. е. н. Я. Собонь 

доповіддю «Проблеми демографії у 

Польщі». Доцент Вінницького 

національного технічного 

університету, к. е. н. І. Заюков представив доповідь «Дослідження впливу 

факторів на самозбереження здоров’я працездатного населення України», в якій 

підкреслив важливість профілактики здоров’я населення. Доцент Тернопільського 

національного економічного університету, к. е. н. Д. Шушпанов виступив з 

доповіддю: «Здоров’я населення крізь призму життєвого ракурсу та соціально-

економічних детермінант». Завершилась 

панельна дискусія виступом старшого 

наукового співробітника Інституту демографії 

та соціальних досліджень імені М. В. Птухи 

НАН України, к. е. н. О. Корнійчука на тему 

«Інноваційні підходи до організації сімейної 

медицини у контексті подовження життя 

громадян».  

Співробітник Науково-дослідного центру 

індустріальних проблем розвитку НАН України 

О. Леванда представила доповідь «Вплив рівня 

доходів і умов харчування на тривалість життя 

населення України і країн ЄС». 



В обговоренні доповідей взяли участь  співробітники Інституту демографії 

та соціальних досліджень імені М. В.Птухи НАН України; Інституту економіко-

правових досліджень НАН України; Інституту кібернетики імені В. М. Глушкова 

НАН України; ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені 

Вадима Гетьмана»; Хмельницького національного університету; ДУ «Інститут 

економіки та прогнозування НАН України»; Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини. 

Результати обговорення дискусійних панелей були узагальнені їх 

модераторами Н. Левчук та І. Курило.  


