
Україна пропонує світовій спільноті новий погляд на пріоритети 

розвитку після 2015 р., що базується на результатах широких 

національних консультацій.  

3 червня Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи 

НАН України спільно з Інститутом стратегічних досліджень при 

Президентові України й за підтримки системи ООН в Україні провів чергове 

засідання постійно діючого круглого столу на тему: «Україна після 2015 

року: майбутнє, якого ми прагнемо».  

Метою зібрання було презентація проекту аналітичної Доповіді 

«Україна після 2015 року: Майбутнє, якого ми прагнемо», підготовленої в 

рамках виконання Україною Декларації тисячоліття ООН, прийнятої у              

2000 р. Доповідь базується на результатах національних консультацій, які 

відбувалися в Україні протягом грудня 2012 – березня 2013 р., учасники яких 

репрезентують різні суспільні групи, а саме: центральні й місцеві органи 

влади, неурядові організації, профспілки, наукові кола, молодь, малий і 

великий бізнес, вразливі групи тощо.  

Ця Доповідь слугуватиме внеском України у формування глобального 

Порядку денного розвитку після 2015 року, який обговорюватиметься під час 

68-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН восени 2013 р.  

У заході взяли участь І. Акімова, перший заступник глави Адміністрації 

Президента України, К. Грищенко, віце-прем’єр-міністр України, Р. Рігер, 

директор Програми розвитку ООН в Україні, Е. Лібанова, директор Інституту 

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

А. Єрмолаєв, директор Національного інституту стратегічних досліджень при 

Президентові України, представники центральних органів виконавчої влади, 

провідні науковці, організації громадянського суспільства, представники 

міжнародних організацій і засобів масової інформації, усього близько 

90 учасників.  

Висновки Доповіді «Україна після 2015 року: Майбутнє, якого ми 

прагнемо» представили директор Інституту демографії та соціальних 

досліджень ім. М. В. Птухи НАН України Е. Лібанова й директор 

Національного інституту стратегічних досліджень при Президентові України 

А. Єрмолаєв. Зокрема, було наголошено, що Україна, приєднавшись до 

Декларації тисячоліття ООН разом з іншими 189 країнами світу, взяла на 

себе зобов’язання досягти до 2015 р. достатньо амбіційних цілей і відповідні 

зусилля не були даремними. Разом з тим на шляху досягнення вже 

визначених цілей постають нові виклики, що зумовлює необхідність 

оновлення перспективного бачення майбутнього розвитку націй. З цих 

позицій формування глобального Порядку денного розвитку після 2015 року 



утворює платформу єднання держав – членів ООН у пошуку оптимальних 

моделей розвитку людства і визначення напрямів подальших спільних дій.  

Україна пропонує світовій спільноті новий погляд на пріоритети 

розвитку після 2015 р., що базується на результатах широких національних 

консультацій. Національна дискусія щодо розбудови майбутнього, якого 

прагнуть люди, виявила, як саме бачать широкі верстви українського 

суспільства пріоритети й завдання на середньострокову перспективу. Погляд 

українського суспільства вкладається в загальну схему сталого людського 

розвитку, забезпечення якого визнано світовою спільнотою магістральним 

напрямом цивілізаційного прогресу в третьому тисячолітті.  

У рамках чотирьох складових сталого розвитку – соціального, 

економічного, екологічного та інституційного – виділено цілі й завдання, 

досягнення яких є запорукою ефективного розвитку України після 2015 р., за 

такими пріоритетними напрямами: рівність можливостей і соціальна 

справедливість; ефективна охорона здоров’я і зростання тривалості 

здорового життя; доступна та якісна освіта: духовний розвиток і 

конкурентоспроможність на ринку праці; гідна праця: сприяння людському 

розвитку й реалізації людського потенціалу; модерна економіка: формування 

інноваційної моделі розвитку; розвинута інфраструктура: подолання 

територіальної нерівності; здорове довкілля: збереження і розвиток 

екологічного потенціалу територій; ефективна й чесна влада: необхідна 

умова досягнення визначених цілей розвитку на період після 2015 р.  

Україна стала однією зі 100 країн, у яких проводилися консультації з 

громадськістю – такі опитування проводяться в країнах-членах ООН. В 

опитуванні взяли участь 4568 осіб. Результати консультацій в Україні будуть 

представлені Президенту, а потім відправлені до Центрального офісу ООН 

(Круглий стіл «Україна після 2015 року: майбутнє, якого ми прагнемо» // 

Національна академія наук України (http://www.nas.gov.ua). – 2013. – 7.06; 

Пріоритети розвитку після 2015 року (http://post2015ukraine.org/posts).  

 


