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Презентація «Доповіді ПРООН про стан людського розвитку» за
2016 рік
30 березня 2017 р. Координатор системи ООН в Україні, постійний
представник Програми розвитку Організації Об’єднаних Націй (ПРООН) в
Україні Н. Вокер і директор Інституту демографії та соціальних досліджень
ім. М. В. Птухи НАН України академік НАН України Е. Лібанова взяли
участь у презентації «Доповіді ПРООН про стан людського розвитку» за
2016 р. (Національна академія наук України).
Відповідно до останньої всесвітньої Доповіді ПРООН, ключовими
факторами прогресу країн є боротьба з дискримінацією, безробіттям та
нерівноправною участю в політичному житті.
«За середніми показниками криється нерівність. Якщо проаналізувати,
що насправді стоїть за цими цифрами, стає зрозуміло, що чимало людей
залишаються на узбіччі сучасних досягнень. Це засвідчують показники
індексу людського розвитку», – зазначив Н. Вокер.
За словами академіка НАН України Е. Лібанової, відмінність цієї
Доповіді від інших полягає у підбитті підсумків розвитку країни за останні
25 років. У звіті не стільки висвітлюється ситуація 2015–2016 рр., скільки
динаміка розвитку з 1990 року.
За даними ООН, в Україні налічується 1,7 млн внутрішньо переміщених
осіб, 2,8 млн людей з обмеженими можливостями, близько 60 % живуть за
межею бідності, що визначається як фактичний прожитковий мінімум. З
1990 р. показники індексу людського розвитку підвищилися на 5,2 %,
тривалість життя при народженні зросла на 1,3 року, середня тривалість
навчання збільшилася на 2,2 року, а очікувана тривалість навчання – на
2,9 року, ВНП на душу населення знизився на 31,9 %.
«У цьому контексті дуже важливо побачити, куди рухається країна», –
зауважила Е. Лібанова.
Друга особливість звіту полягає в тому, що автори намагалися
побудувати місток між «Цілями розвитку тисячоліття 2000-2015» та «Цілями
сталого розвитку 2015–2030». Вони намагалися зв’язати ці два важливі
документи та
показати, яким чином отриманні данні можуть
використовуватися в якості основи для встановлення конкретних завдань
щодо розвитку країни.

На завершення виступу академік Е. Лібанова зазначила, що наразі
якість статистики в Україні не дає можливість проаналізувати ситуацію з
окремими групами населення. Проблема полягає у відсутності традиції
вибіркових досліджень, які би стали нормами суспільного життя. Тому треба
приділити особливу увагу налагодженню всеохоплюючої статистичної
інформаційної бази, зокрема з застосуванням великих баз даних.
«Ніхто не має залишитися осторонь розвитку. Не може бути такої
ситуації, коли країна в середньому розвивається сприятливо, але окремі
групи населення залишаються поза увагою влади, не мають доступу до
належної освіти та медицини», – зауважила Е. Лібанова.
Повний текст Доповіді ПРООН доступний на сайті ПРООН за
посиланням: http://hdr.undp.org/
Інформація на сайті офіційного представництва ООН в Україні:
http://www.un.org.ua/ua/informatsiinyi-tsentr/news/4089-dopovid-proon-ukrainazainiala-84-e-mistse-sered-188-krain-svitu
Відео з презентації звіту доступне на сайті інформаційної агенції УНН за
посиланням: http://www.unn.com.ua/uk/news/1655369-v-oon-zayavili-scho-70ukrayintsiv-perebuvayut-za-mezheyu-bidnosti

