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НАУКОВЕ ЖИТТЯ

МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 
«СУСПІЛЬНО-ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ 
ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ 
СТАЛОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ ТА ЇЇ РЕГІОНІВ»

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

із ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України» та 

ДУ «Інститут економіки і прогнозування НАН України» 18 грудня 2012 року провели 

Міжнародну науково-практичну конференцію на тему: «Суспільно-екологічні аспекти 
формування стратегічного потенціалу сталого розвитку України та її регіонів». Основною 

метою конференції була презентація Національної доповіді «Національна стратегія сталого 
людського розвитку: забезпечення справедливості». 

У конференції взяли участь провідні українські фахівці, відомі вчені з країн СНД, 

серед них: Власюк О.С., Перший віце-президент Академії фінансового управління МФУ, 

докторекономічних наук; Геєць В.М., директор ДУ «Інститут економіки і прогнозування 

НАН України», академік НАН України, Гриценко А.А., заступник директора, завідувач 

відділу економічної теорії ДУ «Інститут економіки і прогнозування НАН України», член-

кореспондент НАН України; Єфименко Т.І., Президент Академії фінансового управління 

Міністерства фінансів України, професор, член-кореспондент НАН України; Ібатуллін 
Ш.І., завідувач відділу ДУ «Інститут економіки і прогнозування НАН України», доктор 

економічних наук, доцент; Кухар В.П., директор Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії 

НАН України, академік НАН України; Левенець Ю.В., директор Інституту політичних і 

етнонаціональних досліджень НАНУ, академік НАН України; Манцуров І.Г., директор 

Науково-дослідного економічного Інституту Міністерства економічного розвитку і тор-

гівлі України, професор, член-кореспондент НАН України; Рибальченко К.О., старший 

програмний менеджер Програми розвитку ООН; Хвесик М.А., директор ДУ «Інститут 

економіки і прогнозування НАН України», академік НАН України, Заслужений діяч 

науки і техніки України.

З привітанням до учасників конференції звернулась директор Інституту демографії 

та соціальних досліджень імені М.В. Птухи, академік НАН України Лібанова Е.М. У своїй 

доповіді «Національна стратегія сталого людського розвитку: забезпечення справедливості» 

вона окреслила основні риси глобальних проблем початку ІІІ тисячоліття, проблеми 

соціалізації та гуманізації світової цивілізації, теоретичні основи забезпечення справед-

ливості та усталеності, українське розуміння рівності тощо. 

Заступник директора, завідувач відділу економічної теорії ДУ «Інститут економіки і 

прогнозування НАН України», член-кореспондент НАН України Гриценко А.А. у своєму 

виступі «Экономические основания справедливости и устойчивости социального развития» 

висвітлив  питання: економічне зростання, історичні форми взаємодії економічного і 
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соціального у розвитку людського суспільства, протиріччя економічного і соціального, 

конфлікт економічного і соціального, інформаційно-мережева економіка, фінансова 

інтегрованість населення та інші.

Провідний науковий співробітник відділу досліджень людського розвитку, д.е.н. Цим-
бал О.І. у своєму виступі приділив увагу різновидам справедливості, морфології інститутів, 

інституційним структурам недосконалості, які визначають основні параметри неспра-

ведливої нерівності в суспільстві, системі пріоритетів сталого людського розвитку.

Завідувач відділу ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку 

НАН України», д.е.н., професор Бистряков І.К. у виступі «Інституціоналізація природоре-
сурсних відносин як ключова складова політики сталого розвитку»  розглянув архітектоніку 

інституціонального середовища, інституціональний простір забезпечення раціонального 

природокористування, загальну схему включення стратегічного потенціалу у процес 

забезпечення сталого розвитку, комплексну оцінку природних ресурсів як фактор вдо-

сконалення управління просторовим розвитком.

У презентації «Еколого-економічні аспекти оцінки потенціалу сталого розвитку регіону» 

завідувач відділу ДУ «Інститут економіки і прогнозування НАН України», д.е.н., доцент 

Ібатуллін Ш.І. висвітлив такі питання: інтегральний показник навколишнього сере-

довища регіонів України у 2011 р., індекс екологічного стану земельних ресурсів, індекс 

екологічного стану водних ресурсів, трансформація класів землекористування, прогнозне 

землекористування у Київському регіоні на 2025 рік.

За результатами обговорення учасниками Міжнародної науково-практичної кон-

ференції «Суспільно-екологічні аспекти формування стратегічного потенціалу сталого 

розвитку України та її регіонів» було прийнято рекомендації, адресовані Президенту 

України, Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України та Обласним державним 

адміністраціям України. 

Інформацію підготував

кандидат економічних наук

В.В. Черніченко


