
Національна доповідь «Сталий людський розвиток: забезпечення 

справедливості». 

27 березня під головуванням президента Національної академії наук 

України (НАН України) академіка НАН України Б. Патона відбулося 

засідання президії академії. Основним пунктом порядку денного стало 

питання щодо Національної доповіді «Сталий людський розвиток: 

забезпечення справедливості», доповідачем якого виступила директор 

Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи НАН України 

академік НАН України Е. Лібанова. 

У обговоренні взяли участь академік НАН України Б. Патон, міністр 

соціальної політики України Н. Королевська, керівник Головного управління 

з питань економічної політики та впровадження економічних реформ 

Адміністрації Президента України І. Веремій, голова Державного агентства з 

питань науки, інновацій та інформатизації України академік НАН України  

В. Семиноженко, віце-президент Національної академії наук України 

академік НАН України В. Геєць. 

Стрижневою ідеєю Національної доповіді є трактування сутності 

цивілізаційного процесу на засадах людиноцентричності соціуму, економіки 

та екології. Головною передумовою і водночас результатом успішного 

розвитку визначено справедливість стосовно тих поколінь, які живуть нині і 

які прийдуть у цей світ у майбутньому. 

У Національній доповіді наведені докази того, що процеси людського 

розвитку в Україні відповідають глобальним трендам і спрямовані на 

досягнення вищих соціогуманітарних цілей держави. Доведено, що 

досягнення усталеності людського розвитку можливе за кількох умов: 

світоглядної позиції еліти та провідних суб’єктів економічних, екологічних 

та соціальних відносин; оволодіння інтелектуальними діячами новою 

парадигмою; впровадження нових моделей споживчої, трудової та соціальної 

поведінки населення; розроблення і втілення державної політики механізмів 

подолання системних обмежень гуманізації суспільного розвитку. 

Міністр соціальної політики України Н. Королевська під час свого виступу 

відзначила важливість питань, які порушені в Національній доповіді. «Я 

впевнена, що доповідь “Сталий людський розвиток: забезпечення 

справедливості” стане своєрідною “дорожньою” картою щодо досягнення 

основних соціогуманітарних цілей нашої держави», – зазначила міністр. Також 

нею було наголошено, що нині в Міністерстві соціальної політики України йде 

напрацювання Концепції соціального розвитку держави на 2013 – 2023 рр., у 

створенні якої активну участь беруть й представники наукових кіл. Також                             

Н. Королевська зазначила: «Ті завдання, які сьогодні постають перед нами, 



потребують нових підходів, ґрунтовного наукового аналізу та нової методології. 

Я переконана, що діяльність державних органів влади повинна опиратися на 

науку». 

Національну доповідь «Сталий людський розвиток: забезпечення 

справедливості» підготовлено за результатами багаторічних досліджень 

фахівців ряду інститутів Національної академії наук України: Інституту 

демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи, Інституту 

економіки та прогнозування, Інституту економіки природокористування та 

сталого розвитку, Інституту соціології, Інституту політичних і 

етнонаціональних досліджень імені І. Ф. Кураса. Вона є фундаментальною 

розробкою прогностичного характеру. В її рамках проведено всебічний 

міждисциплінарний аналіз комплексу проблем, пов’язаних із 

забезпеченням справедливості та усталеності соціально-економічного 

розвитку, окреслено цілісну систему пріоритетів стратегії сталого 

людського розвитку, визначено шляхи подолання негативних чинників 

формування та використання природних, економічних і соціальних 

ресурсів (Національна доповідь «Сталий людський розвиток: 

забезпечення справедливості» // Національна академія наук України 

(http://www.nas.gov.ua). – 2013. – 2.04). 

 


