
Незважаючи на певний прогрес у подо-
ланні бідності, залишаються проблемні питан-
ня, зокрема низький рівень оплати праці, що 
є основним чинником бідності як працюючого 
населення, так і непрацездатних його верств.

На сучасному етапі розвитку завдання по-
долання бідності є найважливішим для Украї-
ни. Основної уваги потребують такі питання:

- бідність працюючого населення. 
44,7% домогосподарств в 2006 році мали су-
купні доходи нижчі за прожитковий мінімум. 
Серед низькооплачуваних верств населення 
і досі працівники соціальної сфери та жителі 
села. Заробітна плата медиків та працівників 
соціальних служб в 2006 році була в 1,6 разів 
нижча за середню по промисловості, рівень 
заробітної плати в сільському господарстві в 
2,2 рази нижчий, ніж у промисловості;

- поляризація доходів населення. За 
офіційними даними, протягом 2004-2005 
років сукупні витрати 10% найбагатших 
громадян України перевищували витрати 
10% громадян із найнижчими доходами 
майже у 6,9 разів, у 2006 році - у 7,1 разів. 
Зростання доходів населення у 2006 році 
збільшило середні місячні витрати насе-
лення, але, на жаль, не призвело до сут-
тєвого зменшення розриву між доходами 
бідних та багатих прошарків суспільства;

- бідність сімей з дітьми. Рівень бід-
ності таких сімей збільшується зі зростанням 
кількості дітей в сім’ї. У 2006 році в сім’ях з 
однією дитиною 53% сімей мали витрати 
нижчі за прожитковий мінімум, а з 2, 3 та 
4 дітьми – відповідно 70%, 86% та 95%.

Задля розв’язання проблем подолання 
бідності в Україні встановлені наступні за-
вдання:

Зменшити до 2015 року вдвічі частку 
населення, вартість добового спожи-
вання якого не перевищує 4,3 дол. США 
за паритетом купівельної спроможності 
(ПКС) порівняно з 2001 роком

За даними Міністерства праці України 
та Державного комітету статистики, частка 
населення з вартістю добового споживання 
не менше 4,3 дол. США за ПКС, зменшила-
ся з 11,9% у 2000 році до 1,0% у 2006 році. 
На сьогодні це завдання є виконаним, тому 
актуальним є встановлення більш амбітно-
го завдання, і визначення іншого значення 
показника рівня абсолютної бідності для 
досягнення до 2015 року. Наприклад, мож-
ливе використання такого показника, як 
величина вартості добового споживання в 
розрахунку на умовного дорослого нижче 
за 14,76 дол. США за ПКС, що використо-
вуються у країнах Центральної та Східної 
Європи та у країнах з розвиненою ринковою 
економікою. Різниця між рівнями бідності, 
визначеними цими двома показниками (4,30 
та 14,76 дол. США за ПКС) – це своєрідне 
віддзеркалення різниці між рівнями життя 
населення країн перехідної і розвиненої 
ринкової економіки. В Україні, за даними 
2003 року, бідними за останнім показником 
(14,76 дол. США за ПКС) могло вважатися 
майже 80% населення, тоді як в Норвегії – 
лише 4%, у Швеції – 6%, у Нідерландах та в 
Німеччині – по 7%, у Франції – 10%. 

Зменшити на третину частку бідно-
го населення (за національною межею 
бідності)

Внаслідок здійснення державного регу-
лювання мінімальних державних соціаль-
них гарантій шляхом підвищення рівня 
мінімальної заробітної плати, мінімальної 
пенсії, зростання зайнятості та стимулю-
вання підприємницької діяльності збіль-
шилися доходи населення, покращилися 
умови життя пенсіонерів. Разом з тим, 
згідно з офіційними статистичними дани-
ми, Україна має статус країни з високим 
рівнем бідності. За офіційними даними у 
2006 році 28,1% населення України про-
живали за національною межею бідності.

ЦІЛЬ 1.
Подолання 

бідності

Підписуючи 
Декларацію 
тисячоліття 

на Саміті ООН 
в 2000 році, 

Україна взяла 
на себе зобов’язання досягти Цілей Тисячоліття в галузі 

розвитку в період до 2015 року. 
Цілі Розвитку Тисячоліття для України – це орієнти-

ри на довгострокову перспективу, адаптовані з урахуван-
ням особливостей національного розвитку нашої країни. 
Задля досягнення визначених цілей та бажаного рівня 
розвитку, необхідно проводити таку економічну політику, 
яка покращить достаток усього народу України.

УКРАЇНА В 2015 РОЦІ: ЦІЛІ РОЗВИТКУ ТИСЯЧОЛІТТЯ

ПОДОЛАННЯ
БІДНОСТІ

Фото Андрія Нестеренка

Ґендерний 
баланс – це
індикатор 

демократич-
ності і 

дотримання 
основних громадянських свобод. Він відображує процес 

утвердження в Україні соціальних, економічних та 
політичних стандартів.

Недостатнє представництво жінок 
на вищих рівнях прийняття рішень не 
лише суперечить принципам паритетної 
демократії, а й знижує ефективність дер-
жавного управління. 

За умови ігнорування ґендерних дис-
пропорцій, наявних у системі управління 
та на ринку праці України, можна очіку-
вати зростання ґендерного розриву у 
рівні доходів населення та прискорення 
фемінізації бідності в країні. Так, у 2006 
році безробітних жінок зареєстровано в 
1,5 разів більше за чоловіків.

Задля забезпечення реальної ґен-
дерної рівності в Україні, визначено такі 
основні завдання:

Забезпечити ґендерне співвідношен-
ня на рівні не менше 30 до 70 тієї чи іншої 
статі у представницьких органах влади 
та на вищих щаблях виконавчої влади

Постійно зростає активність жінок в 
управлінні державою на всіх щаблях вла-
ди (серед держслужбовців 75,4% жінок).  
У 2005 році на посади керівників місце-
вих державних адміністрацій запропоно-
вано 213 жінок, проти 184 жінки у 2004 

році та 153 жінки у 2003 році. У централь-
них органах виконавчої влади включено 
до кадрового резерву 126 жінок, що ста-
новить 16,3%.

Скоротити наполовину розрив у до-
ходах жінок і чоловіків

В 2006 році співвідношення між серед-
ньою заробітною платою жінок та чоловіків 
становило 72,8% проти 70,9% у 2005 році. 
Законом України «Про зайнятість населен-
ня» передбачені додаткові гарантії зай-
нятості для жінок, які мають дітей віком до 
6 років, одиноких матерів, які мають дітей 
віком до 14 років або дітей-інвалідів. У 2005 
році для таких жінок було заброньовано 
27,8 тис. робочих місць, на які протягом 
року працевлаштувалися 21,1 тис. жінок. 

У зв’язку із проголошеним курсом євро-
інтеграції України ґендерне питання, що є 
пріоритетним у Євросоюзі, набуває особ-
ливого значення і в нашій державі. Принцип 
ґендерної рівності – рівності чоловіків та 
жінок в усіх сферах життя – закріплено в 
Конституції України (стаття 24). Проте сьо-
годні кожна третя жінка має рівень доходів, 
що відповідає встановленому прожитко-
вому мінімуму. Жінки домінують у най-
більш соціально-незахищених категоріях 
населення – серед пенсіонерів, безробіт-
них, працюючих у бюджетній сфері тощо. 
Досягнення ґендерної рівності відповідає 
цілям сталого людського розвитку.

ЦІЛЬ 6.
Забезпечення

ґендерної рівності

ҐЕНДЕРНА
РІВНІСТЬ

Підписання Україною Декларації тисячоліття ООН є не тільки 
визнанням пріоритетності розв’язання проблем людського розвитку 

і їх важливості для подальшого процвітання нації, але й ознакою 
прийняття державою відповідальності за стан і перспективи розвитку 

людського потенціалу. Настав час виконувати обіцянки.
При підготовці видання використані матеріали Національного звіту «Україна – Цілі Розвитку 
Тисячоліття: 2000+5», виданого Міністерством економіки України за сприяння Програми розвитку 
ООН в Україні, а також офіційні статистичні дані станом на початок 2007 року. 
Додаткова інформація: http://www.undp.org.ua/?page=mdg, http://www.un.org/millenniumgoals

Видання підготовлено Iнформаційним відділом ООН в Україні
Представництво ООН
Кловський узвіз, 1
м. Київ, 01021
Тел.: (044) 253 93 63
www.un.org.ua
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Масштаби 
поширеності 

ВІЛ та 
туберкульозу 

в Україні 
є одними 
з найвищих в європейському регіоні. Це є однією із 

пріоритетних проблем для країни.
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Темпи розповсюдження цих хво-
роб в Україні становлять дійсну загрозу 
здоров’ю нації. Тому основні завдання є 
наступними:

Зменшити до 2015 року на 13% 
темпи розповсюдження ВІЛ-інфекції/
СНІДу

Показник поширеності ВІЛ серед до-
рослого населення в Україні становить 
1,46%. З кожним роком збільшується 
кількість зареєстрованих випадків ВІЛ-ін-
фекції. Так, якщо у 2005 р. було зареєст-
ровано 13,8 тисяч випадків ВІЛ-інфекції, 
то у 2006 р. зареєстровано вже 16,1 ти-
сяч випадків, а кількість осіб, які пере-
бувають під диспансерним наглядом з 
діагнозом ВІЛ-інфекція на 1 січня 2007 ро-
ку становить 72 тисячі осіб.

Спостерігається тенденція до збіль-
шення випадків інфікування вагітних жінок 
і потенційних донорів крові, зростає число 
дітей, народжених ВІЛ-позитивними мате-
рями (8 осіб на 100 тис. населення).

Тенденція збільшення темпів розпов-
сюдження ВІЛ-інфекції/СНІДу обумов-
лена необачною щодо ВІЛ-інфікування 
поведінкою молоді, розповсюдженням 
ін’єкційного вживання наркотиків та ри-
зикованих статевих зв’язків. З метою 

запобігання цим негативним явищам ак-
тивно розвивається мережа центрів ре-
соціалізації наркозалежної молоді „Твоя 
перемога”. У 2006 році до неї долучено 
ще 14 центрів (у 2007 році ця мережа 
налічує 37 центрів). Протягом року за 
допомогою та консультаціями до них 
звернулося понад 4 500 тис. осіб, станом 
на 1 січня 2007 року в центрах на різних 
етапах ресоціалізації перебувало близь-
ко понад 600 осіб.

Зменшити до 2015 року на 42% рі-
вень захворюваності на туберкульоз

Незважаючи на те, що в Україні у 
2006 році рівень захворюваності на ту-
беркульоз знизився на 1% (83,2 особи 
на 100 тис. населення), а смертність від 
туберкульозу – на 12,2% (22,1 особи на 
100 тис. населення), ситуація із захво-
рюваністю на туберкульоз залишається 
загрозливою. Щогодини реєструється 
чотири нових випадки захворювання на 
туберкульоз та один випадок смерті від 
цієї хвороби. За 15 останніх років показ-
ник захворюваності на туберкульоз збіль-
шився у 2,4 рази, а смертності – у 2,7 ра-
зи. Кількість хворих, виявлених у 2006 
році, становила 38 884 особи. Всього на 
обліку у протитуберкульозних закладах 
знаходиться 99 449 хворих на всі фор-
ми активного туберкульозу, що складає 
212,7 осіб на 100 тисяч населення. Має 
місце зростання на 7,9% рівня захворю-
ваності на туберкульоз серед дітей віком 
до14 років, та на 3,3% – серед підлітків 
15–17 років. 

У більшості країн Центральної та 
Східної Європи показник захворюваності 
на туберкульоз, за даними ВООЗ, наба-
гато нижчий, ніж в Україні, і становить, 
зокрема, у Чехії – 11, Польщі – 25, Болга-
рії – 39, Білорусі – 52, Литві – 75 осіб на 
100 тис. населення. 

ЦІЛЬ 5.
Обмеження поши-

рення ВІЛ-інфекції/
СНІДу та туберкульо-

зу і започаткування 
тенденції до скорочен-

ня їх масштабів

ОБМЕЖЕННЯ
 ПОШИРЕННЯ 
ВІЛ-ІНФЕКЦІЇ/СНІДУ 
ТА ТУБЕРКУЛЬОЗУ

Фото Євгена Кондратського
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тенденція до 
скорочення 
чисельності 

населення 
в Україні, 
зниження 

рівня народ-
жуваності та підвищення рівня смертності ставить під 

загрозу майбутнє нації. Депопуляція набуває загрозливого 
характеру: рівень природного спаду населення в Україні є 

найбільшим у Європейському регіоні і складає 7,6.

Як фундамент здоров’я людини за-
кладається під час вагітності її матері, 
так і здоров’я нації в цілому залежить від 
належного догляду за немовлятами та їх 
матерями. Задля поліпшення ситуації за-
декларовані наступні завдання:

Зменшити до 2015 року на 17% рі-
вень материнської смертності

На сьогодні стан здоров’я вагітних жі-
нок в Україні вважається незадовільним: 
на анемію страждає більше половини 
вагітних жінок, кожна десята вагітність 
закінчується самовільним викиднем або 
передчасними пологами. Основними 
причинами такої ситуації спеціалісти 
вважають інфекції, які передаються ста-
тевим шляхом, штучне переривання ва-
гітності та вплив екологічних факторів.

Однак, порівняно з 2001 роком показ-
ник материнської смертності в 2006 році 
знизився на 52%, кількість абортів – на 
36%, застосування контрацепції як аль-
тернативи небажаній вагітності збільши-
лося на 41%.

З метою забезпечення безпечного 
материнства та народження здорових 
дітей у 2005 році почали впроваджувати-

ся нові технології та форми надання аку-
шерської допомоги, серед яких: створен-
ня індивідуальних та сімейних пологових 
залів, підтримка роділлі з боку родичів 
та інші. Завдяки цьому в України рівень 
ускладнених пологів знижено з 70% до 
30%, питома вага операції „кесарів роз-
тин” знижена на 40–50%, рівень застосу-
вання медикаментів у пологах знижено з 
85% до 5%.

Зменшити до 2015 року на 17% рі-
вень смертності дітей віком до 5 років

Незважаючи на те, що показник смерт-
ності немовлят зменшився на 25%, рівень 
народжуваності в Україні залишається 
майже вдвічі нижчим за смертність.

Проте, завдяки впровадженню за-
ходів попередження передачі ВІЛ від 
матері до дитини рівень, кількість таких 
випадків вдалося знизити майже у 4 ра-
зи. У всіх обласних пологових будинках 
створені й оснащені відділення реані-
мації новонароджених, що дає змогу ви-
ходжувати дітей, які народилися з вагою 
менше 1 кг.

В Україні впроваджуються нові органі-
заційні форми надання акушерської та 
неонатальної допомоги: впровадження 
сучасних перинатальних технологій на 
основі науково-доказової медицини, впро-
вадження малоінвазивних втручань, ство-
рення індивідуальних та сімейних полого-
вих залів, проведення заходів з підтримки 
грудного вигодовування дітей, а також 
підтримка породіллі зі сторони родичів, 
відвідування ними матерів і немовлят.

ЦІЛЬ 4.
Поліпшення здоров’я 
матерів та зменшення 

дитячої смертності
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    МАТЕРІВ ТА 

ЗМЕНШЕННЯ
  ДИТЯЧОЇ 

СМЕРТНОСТІ

Фото Володимира Захарова 

В Україні 
активно 

відкриваються 
нові школи, 

навчальні 
заклади 

обладнуються комп’ютерними класами, підключаються 
до мережі Інтернет, створюються умови для навчання 

обдарованої молоді.
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Впровадження навчання впродовж 
життя необхідно для забезпечення ди-
наміки генерування знань, посилення 
впливу знань на розвиток науки і техні-
ки, економічне зростання та конкуренто-
спроможність. 

На перший план виходять питання за-
лучення фінансових ресурсів, розширен-
ня не тільки державних джерел, а й різ-
номанітних приватних фондів. Надання 
якісної освіти при обмежених фінансових 
ресурсах ставить питання ефективності 
їх використання, управління фондами, з 
іншого боку, нагальною є потреба забез-
печення доступу ширшого кола людей до 
отримання освіти у різних формах. 

Для досягнення Цілі визначені на-
ступні завдання:

Підвищити рівень охоплення 
освітою

За період з 2001 по 2006 рік зрос-
ла кількість людей, які навчаються на 
всіх рівнях, підвищують кваліфікацію 
та проходять перепідготовку. На кі-
нець 2006 року в Україні функціонувало 
20,4 тис. загальноосвітніх навчальних 
закладів, у тому числі 14,0 тис. – у сільсь-
кій місцевості (68,7% від загальної кіль-
кості), у яких навчалися відповідно 4,93 
млн. учнів (на 271 тис. менше, ніж у попе-
редньому році) та 1,72 млн. (на 90,8 тис. 
менше, ніж у попередньому році) учнів. У 
2006/2007 навчальному році розпочали 
навчання 387 тис. першокласників. Це на 
5 тис. менше, ніж у попередньому році, 
та на 211, 5 тис. менше, ніж у 2001 році. 
Зменшення кількості учнів обумовлено 

тенденцією скорочення народжуваності. 
Понад 65 тис. дітей отримують допомогу 
щодо корекції вад розвитку.

У 2006 році серед прийнятих на нав-
чання у вищі навчальні заклади кількість 
представників найменш захищених верств 
населення (інвалідів та дітей-сиріт) знач-
но зросла. Розширення доступу до вищої 
освіти забезпечує подальший розвиток її 
дистанційної форми. У понад 50 вищих 
навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акреди-
тації сформовано центри дистанційного 
навчання, що мають відповідне технічне, 
програмне, методичне та кадрове забезпе-
чення. Розвиваються дистанційні технології 
навчання і у вищих навчальних закладах І-ІІ 
рівня акредитації. У всіх вищих навчальних 
закладах є доступ до мережі Інтернет. 

Підвищити якість освіти
Особлива увага надається комп’юте-

ризації навчального процесу: обладнано 
комп’ютерними класами 65% шкіл, під-
ключено до мережі Інтернет 40% шкіл.

Значна увага приділяється обдаро-
ваній молоді – зростає кількість ліцеїв, 
гімназій та колегій. У 2006 році 22 юних 
українських інтелектуали взяли участь у 
міжнародних олімпіадах, на яких вибо-
роли: 3 золотих, 8 срібних і 9 бронзових 
медалей. Створюються та оновлюються 
навчально-виробнича база та комп’ютерні 
комплекси в професійно-технічних нав-
чальних закладах. Впроваджується Між-
народна академічна програма підготов-
ки педагогів для них: Intel „Teach To the 
Future” („Навчання для майбутнього”).

Пріоритетним напрямом розвитку 
вищої освіти України є її інтеграція у сві-
товий та європейський освітній простір. 
У 2004-2006 роках створювалися необ-
хідні передумови для приєднання вищої 
освіти України до Болонського процесу: 
введення двоциклового навчання, запро-
вадження кредитно-модульної системи, 
тестовий контроль якості навчання, роз-
ширення мобільності студентів.

ЦІЛЬ 2.
Забезпечення 
якісної освіти 

продовж життя

ЯКІСНА
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Одним з 
найгостріших 

питань для 
України є 

вплив стану 
навколиш-

нього природного середовища на життя та здоров’я 
населення.

Завдяки структурним змінам в еконо-
міці та вдосконаленню механізмів регу-
лювання в галузі охорони довкілля про-
тягом останніх років спостерігається від-
носна стабілізація екологічної ситуації в 
Україні. Продовжується діяльність щодо 
впровадження механізмів Кіотського про-
токолу в Україні. 

Основні завдання на шляху досяг-
нення цієї Цілі та покращення екологічної 
ситуації є наступними:

Збільшити на 12% частку населен-
ня, що має доступ до питної води

Для багатьох регіонів країни забезпе-
чення населення питною водою є пріори-
тетною екологічною проблемою. Потенційні 
запаси поверхневих вод України станов-
лять близько 209,3 куб. кілометра на рік, з 
яких лише чверть формується в межах дер- 
жави. Водночас більшість басейнів річок 
можна віднести до забруднених та дуже 
забруднених.

У 2006 році централізованим водопос-
тачанням забезпечено населення усіх міст 
країни, 88% селищ міського типу та 23% 
сільських населених пунктів. Через від-
сутність місцевих джерел водопостачання 
значна кількість населених пунктів, у тому 
числі 1200 сільських населених пунктів в 
АР Крим та південних областях України, у 
яких проживають понад 800 тис. осіб через 
природні або техногенні причини частково 
або повністю споживають привізну воду.

У сільській місцевості 26,8% населен-
ня користуються послугами централізо-
ваних систем водопостачання. 

Стабілізувати до 2015 року забруд-
нення повітря стаціонарними джере-
лами

Протягом 2006 року викиди забруд-
нюючих речовин в атмосферне повітря 
здійснювали понад 11 тис. промисло-
вих підприємств. Від них в атмосферу 
надійшло більше 4,8 млн. тонн забруд-
нюючих речовин, що на 8% більше, ніж 
у 2005 році.

Найбільш високі рівні забруднення ат-
мосферного повітря з року в рік виявляють-
ся в містах Донецько-Придніпровського 
регіону, де обсяг промислових викидів 
забруднюючих речовин в атмосферне 
повітря становить близько 80% від за-
гального валового викиду всіх основних 
промислових підприємств України.

На сьогодні завершується форму-
вання нового механізму регулювання 
викидів забруднюючих речовин в ат-
мосферне повітря. Розроблені норма-
тиви гранично допустимих викидів за-
бруднюючих речовин із стаціонарних 
джерел, упровадження яких буде спо-
нукати підприємства запроваджувати 
нові екологічно чисті технології, що має 
призвести до значного скорочення ви-
кидів забруднюючих речовин в атмос-
ферне повітря.

Розширити мережу заповідників 
та природних національних парків до 
10,4% від загальної території України

Цьому питанню була приділена особ-
лива увага: позитивною залишається 
тенденція щодо зростання загальної 
площі територій та об’єктів природно-  
заповідного фонду. 

Природно-заповідний фонд України у 
2006 році становив 2 807,1 тис. гектарів 
або 4,65% від загальної площі території 
держави. Загальна площа земель лісово-
го фонду становить 10,8 млн. гектарів, з 
яких вкрито лісовою рослинністю 9,5 млн. 
гектарів (або 15,7% території України).

ЦІЛЬ 3.
Забезпечення 

сталого розвитку 
довкілля
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