
Учасники спільного засідання президії НАН України та колегії 

Держстату України заслухали й обговорили доповіді заступника голови 

Державної служби статистики України Н. Власенко «Про Програму 

другого Всеукраїнського перепису населення» та академіка-секретаря 

Відділення економіки НАН України академіка НАН України                             

Е. Лібанової «Про Методику вимірювання регіонального людського 

розвитку».  

В обговоренні взяли участь академік НАН України Б. Патон, голова 

Державної служби статистики України член-кореспондент НАН України               

О. Осауленко, перший заступник міністра соціальної політики України                    

В. Надрага, директор представництва ПРООН в Україні Р. Рігер, голова 

Чернівецької обласної державної адміністрації М. Папієв, віце-президент 

НАН України, директор Інституту економіки та прогнозування НАН України 

академік НАН України В. Геєць, віце-президент НАН України академік           

НАН України А. Наумовець.  

Було відзначено, що доповіді, а також виступи в їх обговоренні 

засвідчили високий рівень підготовки програми другого Всеукраїнського 

перепису та ґрунтовний характер наукових результатів, одержаних у процесі 

розробки Методики вимірювання регіонального людського розвитку.  

Порушені питання мають надзвичайно важливе значення для керування 

всіма сферами життєдіяльності суспільства, для формування стратегій 

соціально-економічного розвитку країни та її регіонів, а також формування 

виваженої державної політики з забезпечення добробуту та створення рівних 

умов розвитку для всього населення незалежно від місця проживання.  

Дані, що передбачається отримати під час проведення перепису, стануть 

основою для формування стратегій та прийняття рішень з найгостріших 

питань соціально-економічного характеру. Забезпечення якісного перепису 

дасть змогу сформувати уявлення про національний, мовний, сімейний, 

освітній склад населення України, отримати дані для розрахунків 

найважливіших демографічних показників, подальших оцінок чисельності та 

статево-вікового складу населення, для побудови демографічних прогнозів 

тощо.  

Застосування на практиці Методики вимірювання регіонального 

людського розвитку сприятиме формуванню виваженої політики 

регіонального розвитку, за якої забезпечення сталого людського розвитку 

регіонів має стати ключовим пріоритетом для України.  

На завершення було зауважено, що результати, отримані внаслідок 

застосування розглянутих на засіданні програми та методики, слугуватимуть 

за основу в обґрунтуванні відповідних програм і стратегій соціально-



економічного розвитку на наступні десятиліття. Також важливим питанням є 

забезпечення подальшого науково-методичного та інформаційного 

супроводу використання даних інструментів центральними і регіональними 

органами влади.  

За результатами спільного засідання президії НАН України та колегії 

Держстату України було ухвалено спільне рішення про другий 

Всеукраїнський перепис населення 2013 р. та Методику вимірювання 

регіонального людського розвитку (Прес-реліз за підсумками засідання 

президії НАН України 13 червня 2012 року // Національна академія наук 

України (http://www.nas.gov.ua). 


