
21 жовтня 2014 р.  в Інституті демографії та соціальних досліджень 
імені  М. В. Птухи НАН України відбулося засідання круглого столу на 
тему: «Стан досягнення цілей розвитку тисячоліття в Україні», 
присвяченого  обговоренню проекту моніторингової доповіді «Цілі розвитку 
тисячоліття. Україна 2014».  Організаторами круглого столу  були  Інститут 
демографії  та  соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН України 
спільно з офісом Програми розвитку ООН (ПРООН) в Україні.  

Засідання відкрила директор Інституту демографії та соціальних 
досліджень імені М. В. Птухи, академік НАН України Е. Лібанова. Менеджер 
Проекту «Прискорення прогресу в досягненні Цілей Розвитку Тисячоліття в 
Україні» ПРООН в Україні  Н. Сітнікова  привітала учасників круглого столу  
та  запросила їх долучитися до конструктивного обговорення підготовленого 
проекту моніторингової доповіді.  

Учасники круглого столу презентували свої доповіді за ключовими 
напрямками проекту «Цілі розвитку тисячоліття. Україна 2014». Оцінку 
стану України щодо Цілі 1 «Подолання бідності» представила Л. Черенько, 
завідувач відділу досліджень рівня життя Інституту демографії та соціальних 
досліджень імені М. В. Птухи. О. Хмелевська, провідний науковий 
співробітник відділу досліджень людського розвитку Інституту демографії та 
соціальних досліджень імені  М. В. Птухи  проаналізувала рівень виконання 
ЦРТ 2  –  «Забезпечення  якісної освіти впродовж життя». Інформацію щодо 
прогресу на шляху досягнення Цілі 3 «Забезпечення ґендерної рівності»  
представила старший науковий співробітник відділу досліджень людського 
розвитку Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи 
Г. Герасименко. Стан досягнення Цілей 4-6 «Зменшення дитячої смертності», 
«Поліпшення здоров’я матерів» та «Обмеження поширення ВІЛ-
інфекції/СНІДу та туберкульозу і започаткування тенденції до скорочення їх 
масштабів» презентувала головний науковий співробітник відділу 
демографічного моделювання та прогнозування Інституту демографії та 
соціальних досліджень імені М. В. Птухи Н. Рингач. Завідувач відділу 
економічних проблем екологічної політики та сталого розвитку Інституту 
економіки природокористування і сталого розвитку НАН України 
Є. Хлобистов  представив  доповідь,  присвячену Цілі  7  –  «Сталий розвиток 
довкілля».  

Після закінчення презентацій розпочалася загальна дискусія, у ході якої 
учасники круглого столу надали конкретні пропозиції щодо досягнення ЦРТ. 
Так, Л. Бочкова, консультант Державної служби України з питань протидії 
ВІЛ/СНІДу та інших соціально небезпечних  захворювань  звернула увагу на 
те, що досягнуті успіхи в боротьбі з епідемією ВІЛ/СНІДу можуть бути 



знівельовані кризовою ситуацією в Україні. Віце-президент Національної 
академії державного управління при Президенті України М. Білинська  
відзначила, що досягнення індикаторів гендерної рівності має полегшити 
введення з 2015 р. в дію Закону України «Про державну службу» (або 
прийняття нового закону), а підвищення рівня освіти має забезпечуватися 
через імплементацію Національної рамки кваліфікацій. Заступник Голови 
Федерації профспілок України С. Кондрюк виступив з пропозицією  
провести круглий стіл з обговорення проблеми запобігання бідності в 
Україні. О. Новікова,  завідувач відділу економічних проблем соціальної 
політики Інституту економіки промисловості НАН України  підкреслила 
важливість дослідження регіонального аспекту ЦРТ. Керівник відділення 
медичних та психосоціальних проблем здоров’я сім’ї ДУ «Інститут педіатрії, 
акушерства і гінекології НАМН України»  З. Шкіряк-Нижник  наголосила  на 
необхідності поліпшити інформування населення про стан довкілля та 
екологічну ситуацію. В. Антонюк, завідувач сектору соціально-економічних 
проблем промислового розвитку Інституту економіки промисловості НАН 
України звернула увагу на те, що ЦРТ в Україні та у світі не досягнуті за 
рядом показників, тому робота за відповідними напрямами має бути 
продовжена, зокрема важливим є забезпечення впровадження освіти 
впродовж життя та зменшення смертності чоловіків. А. Єрмолаєв, директор 
Інституту стратегічних досліджень «Нова Україна» висловив думку, що 
країна з показниками, визначеними й досягнутими в рамках ЦРТ, вже не 
існує через наявність соціально-політичних та економічних ризиків, які 
сформувались у 2014 р., тому потрібно провести додаткове обговорення 
ситуації за підсумками 2014 р.  

Підсумовуючи, менеджер Проекту «Прискорення прогресу в досягненні 
Цілей Розвитку Тисячоліття в Україні» ПРООН в Україні Н. Ситникова 
ознайомила учасників круглого столу з роботою над Порядком денним 
розвитку після 2015 р. за одинадцятьма ключовими напрямами (проблеми 
нерівності, забезпечення питною водою тощо), окресленням в рамках  
ініціативи «Ріо +20» сімнадцяти  нових цілей сталого розвитку та 
визначенням Україною в 2013  р. восьми нових пріоритетів розвитку після 
2015 р. (Круглий стіл: «Стан досягнення цілей розвитку тисячоліття в 
Україні» // Національна академія наук України (http://www.nas.gov.ua/). –
 2014. – 28.10). 

 


