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ЕКОНОМІЧНЕ ТА ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ 

 

Інтеграція в європейську систему економічних, соціальних та екологічних відносин є одним із 

актуальних завдань та пріоритетів для України в контексті підписаної Угоди про Асоціацію з 

Європейським Союзом. Вивчення європейського досвіду формування стратегій сталого розвитку може 

забезпечити підприємствам України найбільші конкурентні переваги, особливо в зоні вільної торгівлі. На 

сьогоднішній день серед основних завдань України  є якомога швидке формування системи економічних 

та фінансових інструментів забезпечення сталого розвитку як однієї із запорук успішного розвитку 

країни.  
Провідною ідеєю концепції сталого розвитку є забезпечення високого рівня життя, що передбачає 

гармонійний розвиток екологічної і соціально-економічної сфер. Сталість розвитку економіки держави 

значною мірою визначається ефективністю його фінансування. Належне фінансування розвитку 

передбачає макроекономічне збалансування та дає можливість в довгостроковій перспективі забезпечити 

високий рівень життя населення. Фінанси дають змогу збалансувати розвиток кожної сфери на основі 

перерозподілу ВВП між окремими регіонами та всередині регіонів, між їх сферами. Головну роль у 

фінансуванні сталого розвитку забезпечують внутрішні фінансові нагромадження та прямі іноземні 

інвестиції. Позитивний вплив у сфері використання внутрішніх фінансових ресурсів пов’язаний із 

стабілізацією економіки, реформуванням податкової системи, а також лібералізацією торгівлі.  
Важливим напрямом у цій сфері є моніторинг джерел інвестиційного забезпечення сталого розвитку 

економіки країни. Залучення коштів іноземних інвесторів сприяє зростанню інвестиційного потенціалу 

держави, впровадженню нових технологій, розвитку малого і середнього бізнесу, активізації 

інвестиційного процесу. Водночас залучення прямих іноземних інвестицій в Україну по країнах-

інвесторах є суттєвим ризиком залежності економіки держави від політики декількох країн – основних 

інвесторів. 
В умовах недостатності внутрішніх фінансових ресурсів зовнішні інвестиції означають можливість 

використання накопичених за кордоном коштів для розвитку конкретних підприємств, що сприятиме 

сталому розвитку економіки держави. Разом із тим існують об’єктивні причини, які зменшують 

можливість залучення іноземних інвестицій. Основними перешкодами залучення інвестицій в економіку 

України є недолік законодавства стосовно іноземного інвестування та його нестабільність, 

нерозвиненість інфраструктури. 
Як зазначалося раніше, що сталий розвиток економіки визначається державною фінансовою 

політикою – це частина соціально-економічної політики держави стосовно забезпечення збалансованого 

зростання фінансових ресурсів у всіх ланках фінансової системи країни, фінансового забезпечення 

виконання соціально - економічних програм країни і регіонів, спрямованих на зростання рівня і якості 

життя населення. Тому основа фінансової політики сталого розвитку – це чітке визначення єдиної 

концепції економічного розвитку, як у довгостроковій, так і короткостроковій перспективі, вибір 

фінансових інструментів досягнення поставлених цілей, які забезпечують спрямування суспільного 

розвитку відповідно до принципів сталого розвитку.  
Отже, проблема сталого розвитку важлива як для всієї держави, так і для її регіонів. Для України є 

необхідним не тільки досягнення економічного зростання, але й забезпечення його стійкості. Стабільний 

стан економіки для довгострокового періоду є результатом стійкого рівня капіталоозброєності, який 

залежить від норми збереження, вибуття капіталу та його розміру. Економіку буде стабілізовано, якщо 

інвестиції з часом почнуть співпадати із вибуттям капіталу. Досягнення бажаних результатів сталого 

розвитку можливо лише тоді, коли інноваційна діяльність не буде обмежена виключно технічними 

інноваціями. Пріоритетними повинні бути визнані також соціальні, екологічні аспекти інноваційної 

діяльності. Вкладення капіталу в науку, охорону здоров’я, соціальну інфраструктуру, тобто в усе те, що 

пов’язано з розвитком людського капіталу, а також з технологічними змінами, що  є взаємопов’язаними і 

взаємозалежними чинниками сталого економічного зростання. 


