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ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 

 

У вересні 2015 року в рамках 70-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку відбувся Саміт ООН 

зі сталого розвитку. Підсумковим документом Саміту «Перетворення нашого світу: порядок денний у 

сфері сталого розвитку до 2030 року» було затверджено 17 Цілей Сталого Розвитку та 169 завдань. З 

урахуванням специфіки розвитку України Наказом Президента №722/2019 від 30.09.2019 р. були 

затверджені цілі на період до 2030 року, серед яких: 

1) подолання бідності; 

2) подолання голоду, досягнення продовольчої безпеки, поліпшення харчування і сприяння сталому 

розвитку сільського господарства; 

3) забезпечення здорового способу життя та сприяння благополуччю для всіх у будь-якому віці; 

4) забезпечення всеохоплюючої і справедливої якісної освіти та заохочення можливості навчання 

впродовж усього життя для всіх; 

5) забезпечення гендерної рівності, розширення прав і можливостей усіх жінок та дівчат; 

6) забезпечення доступності та сталого управління водними ресурсами та санітарією; 

7) забезпечення доступу до недорогих, надійних, стійких і сучасних джерел енергії для всіх; 

8) сприяння поступальному, всеохоплюючому та сталому економічному зростанню, повній і 

продуктивній зайнятості та гідній праці для всіх; 

9) створення стійкої інфраструктури, сприяння всеохоплюючій і сталій індустріалізації та 

інноваціям; 

10) скорочення нерівності; 

11) забезпечення відкритості, безпеки, життєстійкості й екологічної стійкості міст, інших населених 

пунктів; 

12) забезпечення переходу до раціональних моделей споживання і виробництва; 

13) вжиття невідкладних заходів щодо боротьби зі зміною клімату та її наслідками; 

14) збереження та раціональне використання океанів, морів і морських ресурсів в інтересах сталого 

розвитку; 

15) захист та відновлення екосистем суші та сприяння їх раціональному використанню, раціональне 

лісокористування, боротьба з опустелюванням, припинення і повернення назад (розвертання) процесу 

деградації земель та зупинка процесу втрати біорізноманіття; 

16) сприяння побудові миролюбного и відкритого суспільства в інтересах сталого розвитку, 

забезпечення доступу до правосуддя для всіх і створення ефективних, підзвітних та заснованих на 

широкій участі інституцій на всіх рівнях; 

17) зміцнення засобів здійснення й активізація роботи в рамках глобального партнерства в інтересах 

сталого розвитку. 

Перехід до сталого розвитку – це процес зміни ціннісних орієнтацій багатьох людей. Визнаними 

міжнародними фундаментальними цінностями розвитку є свобода, рівність, солідарність, толерантність, 

повага до природи, спільна відповідальність. Національні цілі сталого розвитку базуються на політичних, 

економічних, соціальних, екологічних, моральних і культурних цінностях, властивих українському 

суспільству.  

В Україні розроблений проект Стратегії сталого розвитку України, метою якої є забезпечення високого 

рівня та якості життя населення України, створення сприятливих умов для діяльності нинішнього та 

майбутніх поколінь та припинення деградації природних екосистем шляхом впровадження нової моделі 

економічного зростання, що базується на засадах сталого розвитку. Досягнення цієї мети відповідає 

світоглядним цінностям і культурним традиціям українського народу та міжнародним зобов’язанням України. 

Реалізація цієї стратегії серед іншого повинна: 

 забезпечити щорічне зростання валового внутрішнього продукту у середньому на рівні не менше 

ніж 4 % на період 2019–2020 рр., 6 % – на період 2021–2025 рр. і 7% – на період 2026–2030 рр. ; 

 підвищити рівень зайнятості населення до 70 % у 2030 році за рахунок створення нових робочих 

місць; 



 до 2025 року ліквідувати крайню бідність (в Україні визначається як добове споживання на суму 

менш ніж 5,05 доларів США за паритетом купівельної спроможності);  

 до 2030 року скоротити вдвічі (до 36 %) частку домогосподарств, які за оцінкою матеріального 

добробуту належать до бідних за критеріями ООН; 

 до 2030 року збільшити охоплення бідного населення програмами державної соціальної 

підтримки до 85 %; 

 до 2030 року забезпечити всім чоловікам і жінкам рівні права на економічні ресурси, а також 

доступ до базових послуг (соціальні, освітні, комунальні та ін., медична допомога), володіння і 

розпорядження землею та іншими формами власності, успадкованого майна, природних ресурсів, 

відповідних нових технологій і фінансових послуг, включаючи мікрофінансування; 

 до 2030 року підвищити вдвічі продуктивність людської праці у сільському господарстві (до 15 

тис. дол. США на рік у розрахунку на одного зайнятого в аграрному секторі) та доходи дрібних 

виробників аграрної продукції, зокрема жінок, фермерських сімейних господарств, скотарів і рибалок, у 

том числі шляхом забезпечення гарантованого та рівного доступу до землі, інших виробничих ресурсів і 

чинників сільськогосподарського виробництва, знань, фінансових послуг, ринків і можливостей для 

збільшення доданої вартості та зайнятості в несільськогосподарських секторах; 

 сприяти створенню та розвитку малих сільськогосподарських підприємств (до 50 га земельних 

угідь); 

 забезпечити належне функціонування ринків продовольства, зокрема шляхом зниження 

ринкових ризиків для сільгоспвиробників та урізноманітнення ринкових інструментів (страхування, 

гарантійні фонди, форвардна торгівля, торгівля деривативами, електронна торгівля тощо), використання 

механізмів проведення товарних і фінансових інтервенцій; 

 наростити питому вагу продукції харчової промисловості та переробленої сільськогосподарської 

сировини у експорті до 65%; 

 до 2030 року модернізувати інфраструктуру і підприємства базових галузей промисловості, 

зробивши їх збалансованими за рахунок підвищення ефективності використання природних ресурсів та 

ширшого застосування енергоефективних і екологічно безпечних технологій чистого виробництва та 

інтегрованих систем управління згідно з міжнародними стандартами; 

 до 2030 року забезпечити зниження енергоємності внутрішнього валового продукту 

щонайменше на 60 % шляхом впровадження програм і заходів, спрямованих на енергозбереження та 

підвищення енергоефективності секторів економіки. 

Для розвитку бізнесу та конкуренції пропонується: 

- до 2020 року забезпечити всеохоплююче спрощення процедур відкриття бізнесу та супроводу 

його господарської діяльності, в тому числі через поширення практики електронного врядування;  

- забезпечити динамічну адаптацію національної системи технічного регулювання до норм 

технічних регламентів ЄС, спрощення процедур сертифікації та визнання національних органів 

визначення відповідності на ринках країн ЄС; 

- створити мережі міжрегіональних мобільних сучасних лабораторій для підтвердження 

відповідності якості товарів та вирішення спірних питань щодо рівня їх якості, забезпечення 

відповідного маркування товарів; 

- забезпечити економічну обґрунтованість ціноутворення для товарів і послуг природних 

монополій шляхом запровадження належного регулювання їх діяльності; 

- удосконалити процедури виявлення та припинення антиконкурентних дій; 

- забезпечити належний захист внутрішнього ринку від контрафактної та контрабандної імпортної 

продукції. 

Для забезпечення належного фінансування заходів на виконання Стратегії необхідно:  

 підвищити ефективність податкової системи шляхом удосконалення системи оподаткування та 

впровадження європейських принципів належного управління у сфері оподаткування; 

 забезпечити поліпшення інвестиційного клімату та запровадити заходи заохочення іноземних і 

вітчизняних інвесторів вкладати кошти з наданням пріоритетності інвестиціям, спрямованим на 

реалізацію цілей Стратегії; 

 впровадити нову модель державного управління інвестиційною діяльністю з метою сприяння 

інвестиціям у високотехнологічні та експортоорієнтовані сектори економіки. 

Отже, сталий розвиток орієнтований насамперед на людину та поліпшення якості її життя у 

сприятливому соціально-економічному середовищі та екологічно чистому, здоровому, різноманітному 

природному довкіллі. Високий інтелектуальний рівень людського потенціалу має забезпечити 

конкурентоспроможність країни у майбутньому.  
 


