
Редакційна колегія
Людмила ГЕРАСІНА,
доктор соціологічних наук, професор кафедри соціології і політології 
Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого
Сергій ГЕРБЕДА,
заступник Голови НСПП, заступник голови редакційної колегії 
Анатолій ГЕТЬМАН,
доктор юридичних наук, професор, академік Академії правових наук 
України, проректор з наукової роботи Національної юридичної академії 
України імені Ярослава Мудрого
Іван ГНИБІДЕНКО,
керівник управління соціальної безпеки Апарату Ради національної безпеки 
і оборони України, доктор економічних наук
Світлана ЗАПАРА,
декан юридичного факультету Сумського національного аграрного 
університету, кандидат юридичних наук 
Анатолій КІНАХ,
Голова Підкомітету Верховної Ради України з питань військово-промислового 
комплексу, народний депутат України 
Василь КОСТРИЦЯ,
національний координатор Міжнародної організації праці в Україні 
Анатолій КРАСИЛЬЩИКОВ,
начальник Управління стратегії реформування соціальних відносин 
Секретаріату Кабінету Міністрів України
Елла ЛІБАНОВА,
член-кореспондент Національної академії наук України, доктор економічних 
наук, професор, директор Інституту демографії та соціальних досліджень 
Національної академії наук України
Борис НАГОРНИЙ,
декан факультету мовознавства, журналістики і соціології 
Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, 
доктор соціологічних наук 
Ольга НОВИКОВА,
завідуюча сектором проблем соціальної безпеки Інституту економіки 
промисловості Національної академії наук України, доктор економічних 
наук, професор 
Валерій НОВІКОВ,
завідувач відділу соціальної сфери, доходів і рівня життя населення 
Інституту економіки Національної академії наук України, доктор 
економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України 
Олександр ОКІС,
Голова НСПП, заслужений працівник освіти України, кандидат наук з 
державного управління, голова редакційної колегії 
Григорій ОСОВИЙ,
заступник голови Федерації профспілок України, доцент
Василь РУДЕНКО,
кандидат юридичних наук, заслужений юрист України
Леонід ФІЛЬШТЕЙН,
доктор економічних наук, завідуючий кафедрою економіки праці та 
менеджменту Кіровоградського державного технічного університету 
Ігор ШПАК,
директор ВД «АДЕФ-Україна»
Наталія АНДРІАНОВА,
начальник відділу аналітично-інформаційної роботи та прогнозування НСПП

БЮЛЕТЕНЬ
Національної 
служби
посередництва 
і примирення

Видається
з липня 2001 року
Адреса і телефони 
редакції:
01004, м. Київ-04,
вул. Басейна, 1/2-А
тел. (044) 279-62-94
е-mail: nspp@nspp.gov.ua
www.nspp.gov.ua

Бюлетень зареєстровано 
Державним комітетом 
інформаційної політики,
телебачення
та радіомовлення.

Реєстраційне свідоцтво
КВ №5138
від 22 травня 2001 р.
Передплатний індекс 23877
Надруковані в Бюлетені
Національної служби
посередництва
і примирення матеріали
є інтелектуальною
власностю видання,
захищені міжнародним
і українським
законодавством
і не можуть бути
використані без посилання
на Бюлетень.
Рукописи не рецензуються 
і не повертаються.
Редакція не завжди поділяє 
думки авторів.
Відповідальність за зміст 
рекламних матеріалів
покладається на 
рекламодавців.

Засновник
Національна служба 
посередництва 
і примирення
Видавець
ВД «АДЕФ-Україна»
© Національна служба
посередництва
і примирення, 2009
© ВД «АДЕФ-Україна», 
2010

Офіційно-нормативне виробничо-практичне наукове інформаційне видання

Buleten_1-2.indd   2 03.03.2010   18:07:41


