
17 грудня 2015 р. у приміщенні Інституту демографії та соціальних 

досліджень ім. М. В. Птухи НАН України відбулася презентація Звіту 

Програми розвитку Організації об’єднаних націй з людського розвитку за 

2015 р. 

На відкритій презентації Доповіді про людський розвиток за 2015 р. 

Програма розвитку Організації Об’єднаних Націй (ПРООН) в Україні й 

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

представили основну тему, ключові висновки і рекомендації доповіді, а також 

розповіли про людський розвиток в Україні, місце нашої держави в рейтингу 

людського розвитку та нові виклики і ризики у вказаній сфері.  

Щорічна Доповідь про людський розвиток видається з 1990 р. і є 

провідною публікацією ПРООН, яка містить незалежний, емпірично 

обґрунтований аналіз основних проблем, тенденцій і політики у сфері розвитку. 

Крім того, в ній подано Індекс людського розвитку (Human Development Index, 

HDI), якого визначає місце кожної з 188 досліджуваних країн у рейтингу – 

залежно від досягнень у сфері людського розвитку.  

Доповідь про людський розвиток за 2015 р. – остання й найновіша в серії 

глобальних доповідей – висвітлює необхідність як заохочення вибору людей, 

так і захисту досягнень у сфері людського розвитку, а також наголошує на 

важливості роботи (у найширшому розумінні – і як певного оплачуваного 

заняття, і як діяльності, що виконується на громадських засадах, і піклування, і 

волонтерської роботи) для забезпечення сталого людського розвитку. 

Зі вступним словом до учасників презентації звернулися Координатор 

системи ООН в Україні, постійний представник ПРООН в Україні Н. Вокер та 

віце-президент НАН України академік С. Пирожков.  

Радник із питань демократичного врядування ПРООН в Україні М. Бранд 

представив доповідь «Презентація основних висновків Доповіді про людський 

розвиток 2015 року» (http://g.ua/N1Hs).  

Із презентацією «Праця та стан людського розвитку в Україні» виступила 

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

України академік Е. Лібанова (http://g.ua/N1HB).  

Ознайомитися з повним текстом звіту ПРООН з людського розвитку: 

http://g.ua/N1HL (Презентація Звіту Програми розвитку ООН з людського 

розвитку за 2015 рік (ОНОВЛЕНО) // Національна академія наук України 

(http://g.ua/N1HV). – 2015. – 22.12). 
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