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Організатор круглого столу: 

кафедра теоретичної та прикладної економіки  

Інституту підготовки кадрів Державної служби зайнятості України 

Мета проведення: узагальнення теоретичних та практичних пропозицій 

щодо створення макроекономічних та інституційних умов щодо більш 

ефективного розвитку ринку праці і зайнятості задля  прискорення 

економічного зростання в Україні. 

Дата проведення: четвер, 16 травня 2019 року. 

Час проведення: 11.00 – 13.30. 

Місце проведення: м. Київ, вул. Нововокзальна 17, ІПК ДСЗУ,  

ауд. № 201 

Регламент основних доповідачів – до 8 хв. 

Для учасників дискусії  – 3-5 хв. 

Вітальне слово до учасників круглого столу Войтович Радмили 

Василівни – ректора ІПК ДСЗУ, д.держ. упр., професора 

 

Головні доповідачі круглого столу: 

 

Кожем’якіна Світлана Миколаївна – завідувач кафедри теоретичної та 

прикладної економіки ІПК ДСЗУ, д.е.н., доцент – головуючий, «Світові 

соціально-економічні процеси та умови розвитку вітчизняного ринку праці»; 

Щукін Борис Миколайович. – доцент кафедри теоретичної та прикладної 

економіки ІПК ДСЗУ, к.е.н., старший науковий співробітник «Зростання 

зайнятості через розвиток реального сектору економіки»; 

Баліцька Валентина Володимирівна – професор  кафедри теоретичної та 

прикладної економіки ІПК ДСЗУ, д.е.н. «Проблеми формування "інноваційного 

ядра зайнятості" в національній економіці»; 

Джаман Михайло Олексійович – професор кафедри теоретичної та 

прикладної економіки ІПК ДСЗУ, д.е.н., доцент «Створення  макроекономічних 

умов для забезпечення розвитку ринку праці і зайнятості населення  в Україні»; 

Маршавін Юрій Миколайович – професор кафедри управління персоналом 

та економіки праці Київського національного економічного університету, д.е.н., 

професор «Актуальні проблеми розвитку ринку праці України  у контексті 

глобалізаційних процесів»; 

Касич Алла Олександрівна – завідувач кафедри менеджменту Київського 

університету  технологій і дизайну, д.е.н., професор  «Управління кадровою 

безпекою українських підприємств через призму макроекономічних процесів»; 

Сундук Анатолій Миколайович – професор кафедри теоретичної та 

прикладної економіки ІПК ДСЗУ, д.е.н., професор – «Природні ресурси як 

фактор розвитку місцевих громад»; 



 

 

Черкасов Андрій Володимирович – завідувач кафедри управління 

персоналом та економіки праці ІПК ДСЗУ, д.е.н., доцент «Освітня еміграція: 

виклики для України»; 

 

 

Учасники наукової дискусії: 

Ільїч Людмила Миколаївна – провідний науковий співробітник відділу 

соціальних ризиків у сфері зайнятості населення Інститут демографії та 

соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН України, д.е.н., доцент  

Купрій Ольга Дмитрівна – начальник управління прогнозування, 

бюджетування та статистики Державної служби зайнятості України (ЦА) 

Колесник Ірина Анатоліївна – проректор з науково-педагогічної роботи ІПК 

ДСЗУ, к.е.н., доцент; 

Лутай Лариса Анатоліївна – завідувач кафедри менеджменту ІПК ДСЗУ, 

д.е.н., професор;    

Куліков Генадій Тимофійович – головний науковий співробітник проблемної 

науково-дослідної лабораторії соціальних досліджень ринку праці ІПК ДСЗУ, 

д.е.н., професор; 

Калініна Світлана Петрівна – професор кафедри управління персоналом та 

економіки праці ІПК ДСЗУ, д.е.н., професор; 

Вітряк Тетяна Борисівна, завідуюча проблемної науково-дослідної 

лабораторії інституційного забезпечення діяльності державної служби 

зайнятості та партнерської взаємодії з роботодавцями ІПК ДСЗУ, к.е.н.; 

Ковбаско Ольга Миколаївна – доцент кафедри управління персоналом та 

економіки праці ІПК ДСЗУ, к.е.н., доцент; 

А також інші співробітники наукових лабораторій, викладачі кафедр, 

аспіранти, магістранти, бакалаври та слухачі ІПК ДСЗУ. 

 

13.15 – підведення підсумків, прийняття резолюції за результатами 

круглого столу. 

 



 

 

Проект 

РЕЗОЛЮЦІЯ 
 

круглого столу на тему: «МАКРОЕКОНОМІЧНІ УМОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

РОЗВИТКУ РИНКУ ПРАЦІ ТА ЗАЙНЯТОСТІ» 

(кафедра теоретичної та прикладної економіки ІПК ДСЗУ) 

 

Круглий стіл спрямований на всебічне з'ясування сучасних проблем та 

напрямів соціально-економічної політики, взаємозв’язку і взаємовпливу ринку 

праці та макропроцесів економічного розвитку, а також пошуку в цьому 

контексті шляхів прискорення економічного зростання в Україні та з метою 

підвищення рівня знань та компетентностей фахівців, держслужбовців, 

аспірантів, викладачів, інших працівників у сфері економіки та управління 

національним господарством. 

За результатами обговорення виступів учасників круглого столу 

вирішено: 

1. Схвалити основні положення доповідей, відзначити їх актуальність, 

ґрунтовність, наукове та практичне значення, а також належну якість та 

глибину досліджень. 

2. Систематично підтримувати співробітництво у формі аналогічних 

круглих столів та науково-практичних семінарів, а також спільних науково-

практичних конференцій для науковців, практиків та студентів. 

3. Сприяти активнішому використанню в процесі викладання дисциплін 

новітніх знань з метою формування у студентів, аспірантів та викладачів знань і 

уявлень щодо  місця і ролі ринку праці та зайнятості в системі економічного 

зростання в Україні. 

4. Вважати за доцільне розширювати і поглиблювати дослідження за 

напрямами роботи круглого столу. 

5. За результатами підготовки та проведення круглого столу надрукувати 

збірник тез. 

6. Відобразити інформацію про проведений круглий стіл на сайті Інституту 

підготовки кадрів Державної служби зайнятості України. 

 

 

Учасники круглого столу 


