
 

 
 

 

 

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ НАН УКРАЇНИ» 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТУ ЕКОНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ РЕСПУБЛІКИ МОЛДОВА 

================================================================================================== 

ГУ «ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ НАН УКРАИНЫ»  

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ МОЛДОВЫ 

 

8 жовтня 2021 року, 11:00 - 14-00 8 октября 2021 года, 11:00 - 14-00 

Круглий стіл «Виклики нової якості життя» Круглый стол «Вызовы нового качества жизни» 

 

Питання для обговорення: 
 

1. Теоретико-методологічний аналіз проблем підвищення 

якості життя населення в умовах нових викликів 

2. Соціально-економічний базис якості життя 

3. Основні детермінанти якості життя: національні та 

регіональні особливості 

4. Гендерні аспекти соціальної диференціації 

5. Трансформації економічної поведінки, цінностей та 

культури суспільства в умовах нових викликів 

 

Вопросы для обсуждения: 
 

1. Теоретико-методологический анализ проблемы повышения 

качества жизни населения в условиях новых вызовов 

2. Социально-экономическое основание качества жизни 

3. Основные детерминанты качества жизни: национальные и 

региональные особенности 

4. Гендерные аспекты социальной дифференциации 

5. Трансформации в экономическом поведении, сознании и 

культуре общества в условиях новых вызовов 
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Соціально-економічні проблеми для наших країн, в яких 

відбуваються складні трансформаційні процеси, в останні роки 

ускладнені у зв’язку із погіршенням епідеміологічної ситуації, 

загостренням протирічь майже в усіх сферах суспільного 

життя, що зумовлює прояви соціально-економічного 

напруження та суттєво впливає на якість життя. 

 

Своєчасний аналіз, ідентифікація проблем та розробка й 

обґрунтування необхідних управлінських рішень дозволять 

передбачити мінімізацію та попередження ризиків погіршення 

якості життя. 

 

В рамках даного круглого столу планується розглянути низку 

соціально-економічних проблем, що постають перед нашими 

країнами, та основних детермінант, що суттєво впливають на 

погіршення якості життя населення, а також запропонувати  

науково-практичні рекомендації щодо пом’якшення їх впливу. 

 

 

Социально-экономический кризис, обусловленный как 

ухудшением эпидемиологической ситуации, так и 

противоречиями во всех сферах общественной жизни, 

формирует проявления социально-экономической 

напряженности в современных условиях и существенно влияет 

на качество жизни. 

 

Своевременный анализ, идентификация данных проблем и 

разработка необходимых управленческих решений позволит 

заблаговременно минимизировать риски ухудшения качества 

жизни. 

 

В рамках проводимого круглого стола планируется рассмотреть 

ряд социально-экономических проблем, с которыми 

сталкиваются наши страны, и основных детерминант, 

оказывающих непосредственное влияние на снижение качества 

жизни населения, а также предложить научно-практические 

рекомендации по их разрешению. 

 

Робочі мови: українська, англійська, російська  

 

 

 

Рабочие языки: английский, украинский, русский 

 

Круглий стіл в форматі Zoom конференції 

https://us06web.zoom.us/j/83000023980?pwd=dDBFNVoxZlN6aFMzWFQ3M

1dTTEJJQT09 

 

Ідентифікатор конференції: 830 0002 3980 

Код доступу: 111 

 

Круглый стол в формате Zoom конференции 

https://us06web.zoom.us/j/83000023980?pwd=dDBFNVoxZlN6aFMzWFQ3M

1dTTEJJQT09 

 

Идентификатор конференции: 830 0002 3980 

Код доступа: 111 

 

 

https://us06web.zoom.us/j/83000023980?pwd=dDBFNVoxZlN6aFMzWFQ3M1dTTEJJQT09
https://us06web.zoom.us/j/83000023980?pwd=dDBFNVoxZlN6aFMzWFQ3M1dTTEJJQT09
https://us06web.zoom.us/j/83000023980?pwd=dDBFNVoxZlN6aFMzWFQ3M1dTTEJJQT09
https://us06web.zoom.us/j/83000023980?pwd=dDBFNVoxZlN6aFMzWFQ3M1dTTEJJQT09
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РОБОЧА ПРОГРАММА / РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 

10-50 – 11-00 Реєстрація учасників 
 

Регистрация участников 

11-00 – 11-10 Вітальне слово представників  

 Валерій Геєць, директор ДУ «Інститут економіки та 

прогнозування НАН України», д.е.н., академік НАН 

України 

 Александр Стратан, директор Національного Інституту 

економічних досліджень Республіки Молдова, д.е.н., член-

кореспондент Академії наук Республіки Молдова 

 Александру Маноле, ректор Бухарестського Університету 

ARTIFEX, д.е.н. 

 

Приветственное слово представителей  

 Валерий Геец, директор ГУ «Институт экономики и 

прогнозирования НАНУ», д.э.н., академик НАН Украины 

 Александр Стратан, директор Национального Института 

экономических исследований Молдовы, д.э.н., член -

корреспондент Академии наук Республики Молдова 

 Александру Маноле, ректор Бухарестского Университета 

ARTIFEX, д.э.н. 

 

11-10—11-20 Вступне слово модераторів 

 Балакірєва Ольга  

 Близнюк Вікторія 
 

Вступительное слово модераторов 

 Балакирева Ольга  

 Близнюк Виктория 

11-20—12-00 ДОПОВІДІ  ДОКЛАДЫ 

 Близнюк Вікторія, Юрик Ярина (ДУ «Інститут економіки 

та прогнозування НАН України», відділ соціально-

економічних проблем праці) 
 

Якість трудового життя в Україні 

Близнюк Виктория, Юрик Ярина (ГУ «Институт экономики 

и прогнозирования НАНУ», отдел социально-экономических 

проблем труда) 
 

Качество трудовой жизни в Украине 

 Рожко Анатолій, Хегя Катерина (НІЕД, відділ соціальних 

досліджень та рівня життя населення) 
 

Рівень та умови життя населення Республіки Молдови: 

оцінка основних тенденцій
 

 

Рожко Анатолий, Хегя Екатерина (НИЭИ, отдел 

Социальных исследований и уровня жизни населения.) 
 

Уровень и условия жизни населения Республики Молдовы: 

оценка основных тенденций 

 Монастирська Галина (ДУ «Інститут економіки та 

прогнозування НАН України», відділ соціально-

економічних проблем праці) 
 

Оплата праці як домінанта якості життя 

Монастырская Галина (ГУ «Институт экономики и 

прогнозирования НАНУ», отдел социально-экономических 

проблем труда) 
 

Оплата труда как доминанта качества жизни 
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 Чобану Генадій, (Університет “ARTIFEX” в Бухаресте, 

Національний інституту наукових досліджень в галузі праці 

та соціального захисту (Institutul Naţional de Cercetare 

Ştiinţifică în Domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale) Бухарест, 

Румунія.) 

Вплив цифровізації на якість життя в Румунії 

Чобану Геннадий, (Университет “ARTIFEX” в Бухаресте, 

Национальный институт научных исследований в области 

труда и социальной защиты (Institutul Naţional de Cercetare 

Ştiinţifică în Domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale) Бухарест, 

Румыния.)
 

Влияние цифровизации на качество жизни в Румынии 

 Балакірєва Ольга (ДУ «Інститут економіки та 

прогнозування НАН України», відділ моніторингових 

досліджень соціально-економічних трансформацій) 
 

Роль ринку освітніх послуг в контексті підвищення 

якості життя населення 

 

Балакирева Ольга (ГУ «Институт экономики и 

прогнозирования НАНУ», отдел мониторинговых 

исследований социально-экономических трансформаций) 
 

Роль рынка образовательных услуг в контексте повышения 

качества жизни населения 

 

 Гутюм Тетяна, (НІЕД, відділ соціальних досліджень та 

рівня життя населення) 
 

Проблеми вимірювання якості життя і рівня комфорту 

населення 

 

Гутюм Татьяна, (НИЭИ, отдел Социальных исследований и 

уровня жизни населения) 
 

Проблемы измерения качества жизни и уровня комфорта 

населения 

 

 Колесникова Тетяна, Дога Анатолій (НІЕД, відділ 

соціальних досліджень та рівня життя населення) 
 

Якість життя жителів села Республіки Молдова 

 

Колесникова Татьяна, Дога Анатолий (НИЭИ, отдел 

Социальных исследований и уровня жизни населения) 
 

Качество жизни жителей села Республики Молдова 

 Жовнір Світлана (ДУ «Інститут економіки та 

прогнозування НАН України», відділ соціально-

економічних проблем праці) 
 

Зовнішня трудова міграція як спосіб підвищення якості 

життя населення 

 

Жовнир Светлана (ГУ «Институт экономики и 

прогнозирования НАНУ», отдел социально-экономических 

проблем труда) 
 

Внешняя трудовая миграция как способ повышения 

качества жизни населения 

 Гук Лариса (ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН 

України», відділ соціально-економічних проблем праці) 
 

Вектор на зміну якості робочих місць: нові форми 

зайнятості  

Гук Лариса (ГУ «Институт экономики и прогнозирования 

НАНУ», отдел социально-экономических проблем труда) 
 

Вектор на изменение качества рабочих мест: новые формы 

занятости  
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12-00—12-20 
ОБГОВОРЕННЯ 

Модератори: Балакірєва Ольга; Близнюк Вікторія 

ОБСУЖДЕНИЕ 

Модераторы: Балакирева Ольга, Близнюк Виктория 

12-20—13-20 ДОПОВІДІ  ДОКЛАДЫ 

 
Білоцерківец Олександр (ДУ «Інститут економіки та 

прогнозування НАН України», відділ моделювання та 

прогнозування економічного розвитку) 
 

Тенденції економічного розвитку окремих регіонів 

України в контексті забезпечення достатнього рівня 

якості життя населення 

 

Белоцерковец Александр (ГУ «Институт экономики и 

прогнозирования НАНУ», отдел моделирования и 

прогнозирования экономического развития) 
 

Тенденции экономического развития отдельных регионов 

Украины в контексте обеспечения достаточного уровня 

жизни населения 

 Заблодська Інна (Луганський філіал ДУ «Інститут 

економіко-правових досліджень ім. В. К. Мамутова НАН 

України»)   
 

Оцінка впливу сучасного стану інфраструктури 

регіональної економіки на якість життя населення 
 

Заблодская Инна  (Луганский филиал ГУ «Институт 

экономико-правовых исследований им. В. К. Мамутова НАН 

Украины»)   
 

Оценка влияния современного состояния инфраструктуры 

региональной экономики на качество жизни населения 

 Никифорук Олена (ДУ «Інститут економіки та 

прогнозування НАН України»,  відділ розвитку виробничої 

інфраструктури) 
 

Вплив інфраструктури регіону на якість життя 

населення (на прикладі Донецької області) 

Никифорук Елена (ГУ «Институт экономики и 

прогнозирования НАНУ», отдел развития производственной 

инфраструктуры) 
 

Влияние инфраструктуры региона на качество жизни 

населения (на примере Донецкой области)  

 

  

Скрипниченко Марія (ДУ «Інститут економіки та 

прогнозування НАН України», відділ моделювання та 

прогнозування економічного розвитку) 
 

Вплив постпандемічної кризи (COVID-19) 

на життєдіяльність населення 

 

Скрипниченко Мария (ГУ «Институт экономики и 

прогнозирования НАНУ», отдел моделирования и 

прогнозирования экономического развития) 
 

Влияние постпандемичного кризиса (COVID-19) на 

жизнедеятельность населения 
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 Годжаєва Ельміра (Азербайджанський економічний 

університет  РЕШ)  
 

Пріорітетний розвиток соціально-економічної 

інфраструктури  Азербайджану 

 

Годжаева Эльмира (Азербайджанский экономический 

университет РЭШ)  
 

Приоритетное развитие социально- экономической 

инфраструктуры Азербайджана 

 

 Гутюм Міхай, (НІЕД, відділ соціальних досліджень та 

рівня життя населення) 
 

Рівень забезпеченості комунальними послугами 

населення Республіки Молдова 
 

Гутюм Михай, (НИЭИ, отдел Социальных исследований и 

уровня жизни населения) 
 

Уровень обеспеченности коммунальными услугами 

населения Республики Молдова 

 

 Дмитрук Дмитро  (ДУ «Інститут економіки та 

прогнозування НАН України», відділ моніторингових 

досліджень соціально-економічних трансформацій) 

 
Роль держави в  регулюванні соціально-трудових відносин 

в уявлені різних соціальних та професійних груп 

економічно активного населення   
 

Дмитрук Дмитрий (ГУ «Институт экономики и 

прогнозирования НАНУ», отдел мониторинговых 

исследований социально-экономических трансформаций) 

 

Роль государства в регулировании социально-трудовых 

отношений в восприятии разных социальных и 

профессиональных групп экономически активного населения   

13-20—13-40 
ОБГОВОРЕННЯ 

Модератори: Балакірєва Ольга; Близнюк Вікторія 

 

ОБСУЖДЕНИЕ 

Модераторы: Балакирева Ольга, Близнюк Виктория 

 

13-40—14-00 РОЗРОБКА РЕКОМЕНДАЦІЙ (ВСІ УЧАСНИКИ) 

Модератори: Балакірєва Ольга; Близнюк Вікторія 

РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ (ВСЕ УЧАСТНИКИ) 

Модераторы: Балакирева Ольга, Близнюк Виктория 

 


