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СТВОРЕННЯ СТІЙКОЇ ІНФАСТРУКТУРИ  В УКРАЇНІ ВІДПОВІДНО ДО ЦІЛЕЙ СТАЛОГО 

РОЗВИТКУ ДЛЯ УКРАЇНИ  

Необхідність впровадження в Україні Стратегії сталого розвитку зумовлена багатьма чинниками 

внутрішнього і зовнішнього характеру. Основою для розроблення цілей сталого розвитку для України 

стали 17 глобальних цілей сталого розвитку на період до 2030 року.[1] Серед завдань, наприклад, 

дев’ятої глобальної цілі - створення стійкою інфраструктури, сприяння всеосяжної і стійкою 

індустріалізації та інновацій є сприяння всеосяжній і стійкій індустріалізації, а також істотно підвищити 

рівень зайнятості в промисловості і частку промислового виробництва в валовому внутрішньому 

продукті до 2030 року . Глобальні ж Цілі передбачають подвоєння відповідних показників в найменш 

розвинених країнах і ін. 

 Цілі і завдання для України розроблялися в контексті  глобальних цілей сталого розвитку для 

України  завдання щодо створення стійкої інфраструктури, наприклад, більш конкретні і локальні. Це 

зумовлено тим, що наша держава є країною, що відноситься по багатьом показникам до країн з середнім 

рівнем розвитку, а  глобальні цілі в свою чергу більш орієнтовані на найменш розвинені країни або 

країни, що взагалі знаходяться за межею бідності. Прикладом цьому є одне із завдань 9-ої глобальної 

цілі, а саме: «сприяти розвитку екологічно стійкої і стійкою інфраструктури в країнах, що розвиваються 

за рахунок збільшення фінансової, технологічної та технічної підтримки африканських країн, найменш 

розвинених країн, країн, що розвиваються, які не мають виходу до моря, і малих острівних держав, що 

розвиваються» – це вкотре підтверджує те, що завдання направленні на підняття  рівня індустріалізації  в 

тих країнах, які мають низький економічний потенціал, ВВП на душу населення і ряд інших проблем. 

 В Україні безумовно, є проблеми, які потребують нагального вирішення, але порівнюючи 

африканські країни і нашу державу можна стверджувати,  що цілі, які Україна поставила собі до 2030 

року значно амбітніші і більш конкретні.  

Прикладом цьому є інформаційно-телекомунікаційні технології (ІКТ), для яких потрібна потужна 

технічна і законодавча база, оскільки стандарти ІКТ в Україні понині відповідати світовим вимогам. У 

наш час коли світові лідери переходять  на 5-е покоління мобільних мереж або 5-го покоління 

бездротових систем, то Україна ще тільки запроваджує 4G. Безумовно хоча 4G це гарний показник 

порівняно з 3G, але це показує, що Україна відстає у передаванні даних в мобільному просторі.  

У червні 2017 року експерти the World Economic Forum, оприлюднили  ще один інфраструктурний 

показник (Global Competitiveness Index) - рейтинг країн за якістю доріг. Україна опинилася на 134 місці з 

138 країн за рівнем якості доріг, отримавши оцінку 2,3 бали з 7 можливих. Така ж оцінка була і в 

минулому році, але тоді вона відповідала 132 місця, а сам рейтинг включав 140 країн. Гірша ситуація 

тільки в Молдові (1,5 бали), Парагваї, Конго і на островах Мадагаскар та Маврикій. При цьому найкращі 

дороги у світі – в ОАЕ. Також в десятку лідерів входять: Сінгапур, Гонконг, Нідерланди, Японія, 

Франція, Швейцарія, Австрія, Португалія і Данія. Ці приклади є підтвердженням того, що розроблені цілі 

сталого розвитку України треба вдосконалювати і впроваджувати, щоб наше населення, яке  має великий 

потенціал для розвитку, мало змогу розвиватися в своїй країні, а не шукати цю можливість за кордоном, 

бо це в свою чергу тягне за собою ряд інших соціально-демографічних проблем.  

Цілі сталого розвитку для України також характеризуються конкретними індикаторами, що є 

безумовно позитивним показником, який показує, що завдання до кожної цілі розроблялися опираючись 

на проблеми сьогодення, і до 2030 року індикатори хочуть суттєво покращити в залежності від завдання. 

Україна активізувала перехід на шляху сталого розвитку, але для цього треба не тільки вдосконалювати 

законодавство і розробляти Цілі, а й небайдужістю  суспільства до свого рідного краю. 

 

 


