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Вітаємо!

12 лютого виповнилося 60 років ві-
домому економістові і демографу 

академікові НАН України Еллі Марленів-
ні Лібановій. 

Е.М. Лібанова народилася 1950 р. у місті 
Києві. У 1971 р. закінчила Київський ін-
ститут народного господарства ім. Д.С. Ко-
ротченка (тепер Київський національний 
економічний університет імені Вадима Геть-
мана). Працювала інженером, а потім мо-
лодшим науковим співробітником у нау ко-
во-дослідному секторі цього інституту. З 
1979 р. Елла Марленівна працює в системі 
Національної академії наук України. Спо-
чатку в Раді з вивчення продуктивних сил 
України вона подолала шлях від старшого 
інженера до завідувача відділу, який сама і 
створила. У 2003 р. продовжила наукову ді-
яльність у відновленому Інституті демогра-
фії та соціальних досліджень, який очолює 
від 2007 р. Упродовж 2000–2005 рр. була 
науковим консультантом Президента Украї-
ни. У 2009 р. її обрано дійсним членом 
НАН України за спеціальністю «економіка 
праці». Вона академік-секретар Відділення 
економіки НАН України.

З ім’ям Е.М. Лібанової пов’язане станов-
лення в Україні такого важливого науково-
го напряму, як дослідження людського роз-
витку‚ насамперед соціально-демографічних 
аспектів цього явища. Вона була керівни-

60-річчя
академіка НАН України
Е.М. ЛІБАНОВОЇ 

ком робочих груп із підготовки тематичних 
доповідей «Проблема бідності в контексті 
політики соціально-економічних перетво-
рень та стратегії реформ», «Становлення 
середнього класу в Україні», «Демографіч-
на ситуація в Україні: проблеми та перспек-
тиви», «Становлення та розвиток ринку 
праці в Україні: проблеми та перспективи 
розв’язання», Послань Президента України 
до Верховної Ради України у 2000, 2001, 
2002 та 2003 роках, співавтором Послання 
Президента України до Верховної Ради 
України 2005 року, співкерівником та спів-
автором серії Національних доповідей.

Діяльність Елли Марленівни забезпечи-
ла вагомий внесок у створення Концепції 
та Стратегії демографічного розвитку 
Украї ни до 2015 року — вона була керів-
ником робочої групи та співавтором цих 
документів. 

Е.М. Лібанова — знаний науковець не 
тільки в Україні‚ але й за її межами. Віль-
но володіючи англійської мовою‚ вона сис-
тематично бере участь у найавторитет-
ніших міжнародних семінарах та конфе-
ренціях. Її науковий доробок становить 
більше як 200 праць, опублікованих в ук-
раїнських та міжнародних наукових ви-
даннях, зокрема понад 30 наукових публі-
кацій у міжнародних виданнях — ООН‚ 
Світового банку‚ ЮНІСЕФ‚ МОП тощо. 
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80-річчя
члена-кореспондента НАН України
В.В. КЛИМОВА

20 лютого виповнилося 80 років зна-
ному вченому в галузі фізико-хімії 

членові-кореспондентові НАН України 
Всеволодові Валентиновичу Климову.

В.В. Климов народився 1930 р. у м. Бій-
ську Алтайського краю в родині службов-
ців. У 1953 році з відзнакою закінчив Ка-
захський державний університет (м. Алма-
Ата, сьогодні — Алмати) за фахом «фізична 
хімія». Упродовж 1953–1956 рр. — аспірант 
Інституту хімічних наук АН Казахської 
РСР. У 1957 р. Всеволод Валентинович за-
хистив кандидатську дисертацію на тему 

Вона обрана членом Міжнародного союзу 
демографів.

Велику увагу Е.М. Лібанова приділяє під-
готовці кваліфікованих кадрів. Під її керів-
ництвом захищено 2 дисертації на здобуття 
наукового ступеня доктора економічних 
наук і 14 дисертацій на здобуття наукового 
ступеня кандидата економічних наук. Вона 
підготувала серію навчальних посібників з 
економіки ринку праці та соціальної полі-
тики‚ зокрема перший в Україні підручник 
зі статистики ринку праці.

Елла Марленівна активно працює як на-
уковий експерт. Вона член Комітету з дер-
жавних премій України в галузі науки і тех-
ніки та заступник голови відповідної сек-
ції, член Координаційного центру з питань 
здійснення пенсійної реформи, редколегії 
таких авторитетних журналів, як «Україна: 
аспекти праці», «Економічне прогнозуван-
ня», «Статистика України»‚ «Людина і по-
літика», «Соціальний захист», заступник 

голови спеціалізованої вченої ради із за-
хисту дисертацій на здобуття наукового 
ступеня доктора економічних наук зі спеці-
альності «демографія‚ економіка праці та 
соціальна політика» в Інституті демографії 
та соціальних досліджень НАН України, 
член спеціалізованої вченої ради із захисту 
дисертацій на здобуття наукового ступеня 
доктора економічних наук зі спеціальності 
«статистика» в Київському національному 
економічному університеті імені Вадима 
Гетьмана. 

Наукові здобутки Е.М. Лібанової відзна-
чені почесною грамотою Кабінету Міні-
стрів України (2003), подякою Кабінету 
Міністрів України (2004), вона нагородже-
на орденом княгині Ольги III ступеня 
(2009). 

Наукова громадськість, колеги та учні 
щиро вітають Еллу Марленівну з ювілеєм, 
бажають їй міцного здоров’я, наснаги та не-
вичерпної життєвої енергії.

«Дослідження взаємодії трьохокису сурми 
з органічними кислотами». 

З 1960 р. В.В. Климов працює завідува-
чем лабораторії фізико-хімічних методів 
досліджень, а з 1961 р. — заступником ди-
ректора з наукової роботи і завідувачем 
відділу фізико-хімії твердого тіла Науково-
дослідного інституту реактивів і хімічно 
чистих матеріалів електронної техніки (До-
нецьк). У 1974 р. він захистив докторську 
дисертацію на тему «Розробка фізико-
хімічних основ пошуку нових п’єзо-, сегне-
тоелектриків і методів їх одержання». У 




