
15 грудня 2014 р. в Інституті демографії та соціальних досліджень 

ім. М. В. Птухи НАН України відбулася Міжнародна науково-практична 

конференція «Нові виклики бідності в Україні», організована спільно з 

Програмою розвитку ООН.  

У роботі конференції взяли участь провідні науковці – представники 

академічної науки в галузі економіки, соціології, соціальних і регіональних 

досліджень, наукових економічних шкіл системи вищої освіти, неурядових 

дослідних центрів та організацій громадянського суспільства.  

Під час конференції відбулося обговорення новітніх викликів бідності в 

Україні та обмін результатами наукових досліджень з питань виникнення 

нових форм і проявів бідності в Україні, визначення нових підходів до 

розуміння та вимірювання бідності й обґрунтування їх інформаційного 

забезпечення, пошуку нових шляхів та оцінки перспектив подолання 

бідності, а також необхідності розробки нової політики протидії бідності.  

Директор Інституту демографії та соціальних досліджень 

ім. М. В. Птухи НАН України академік НАН України Е. Лібанова в доповіді 

«Бідність в Україні: нові виклики, ризики, тенденції» визначила основі 

напрями перспективних досліджень з проблем бідності з урахуванням зміни 

соціально-політичної та економічної ситуації в Україні, наслідком яких стало 

виникнення феномену нової, раптової бідності вимушених переселенців.  

Проректор з наукової роботи Київського національного економічного 

університету ім. В. Гетьмана, доктор економічних наук, професор А. Колот 

підкреслив унікальність сучасної ситуації тектонічних зрушень в 

українському суспільстві, що примушує переосмислити питання дослідження 

бідності, основна причина якої не може розглядатися лише в економічній 

площині, а пов’язана з недооцінкою контексту світоглядних цінностей.  

Г. Закарашвілі, надзвичайний та повноважний радник-посланник Грузії 

в Україні у своєму виступі розповів про досвід реформ і політики щодо 

вимушених переселенців.  

Завідувач відділу соціальної експертизи Інституту соціології НАН 

України, доктор економічних наук, професор Ю. Саєнко запропонував 

розглянути проблему бідності в цивілізаційному аспекті, згідно з яким 

Україна перебуває у стадії усталеної бідності. При цьому специфічною 

рисою українського суспільства є відсутність чітких прямих або обернених 

залежностей певних явищ, пов’язаних з бідністю.  

Генеральний директор Київського міжнародного інституту соціології, 

доктор філософських наук, професор В. Паніотто в доповіді «Об’єктивне і 

суб’єктивне вимірювання бідності» приділив увагу аналізу існуючих підходів 

до вимірювання бідності та визначення її індикаторів.  



Завідувач відділу соціально-гуманітарного розвитку регіону Інституту 

регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України, доктор 

економічних наук, професор У. Садова представила результати дослідження 

«Бідність у фокусі соціальних ризиків вимушено переселених осіб України».  

Провідний науковий співробітник Інституту економіки та прогнозування 

НАН України, кандидат економічних наук О. Ляшенко ознайомила з 

висновками дослідження причин бідності в макроекономічному контексті, 

зокрема у взаємозв’язку з проблематикою примноження національного 

багатства, його справедливого розподілу і раціональних витрат ресурсів на 

прикладі монополізації та державного субсидування паливно-енергетичного 

сектору економіки Донбасу.  

Завідувач відділу економічних проблем охорони праці та соціальної 

політики Інституту економіки промисловості НАН України, доктор 

економічних наук, професор О. Новікова підкреслила важливість досліджень 

взаємозв’язку бідності й нерівності та соціальних конфліктів, розв’язання 

яких вимагає ресурсних витрат.  

Академік НАН України С. Пирожков запропонував провести в Україні 

спільно з ПРООН спеціалізоване дослідження бідності в умовах 

нестабільності соціально-політичної та економічної ситуації.  

Завідувач відділу досліджень рівня життя населення Інституту 

демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН України, 

кандидат економічних наук Л. Черенько приділила увагу методологічним 

підходам до вимірювання раптової бідності та необхідності проведення 

додаткових обстежень для її діагностики.  

За результатами роботи Міжнародної науково-практичної конференції 

«Нові виклики бідності в Україні» було прийнято рекомендації органам 

законодавчої і виконавчої влади щодо оцінки нових проявів бідності та 

політики її запобігання і подолання (Міжнародна науково-практична 

конференція «Нові виклики бідності в Україні» // Національна академія 

наук України (http://www.nas.gov.ua). – 2014. – 22.12). 

 


