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РЕАЛІЗАЦІЯ ЦІЛЕЙ СТАЛОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ 

 

Цілі сталого розвитку (ЦСР), які ще називають “Глобальними цілями” — це загальний заклик до дій, 

спрямованих на те, щоб покінчити з бідністю, захистити планету і забезпечити мир і процвітання для всі 

людей у світі. 17 Цілей є розвитком успіху Цілей розвитку тисячоліття; крім того, серед інших пріоритетів, 

вони також охоплюють нові сфери, такі як кліматичні зміни, економічна нерівність, інновації, стале 

споживання, мир і справедливість.  

Цілі є взаємопов'язаними — ключем до успіху в одній із них є вирішення питань, загалом пов'язаних із 

іншими. 17 цілей сталого розвитку (ЦСР), що включають в себе 169 завдань, ставлять за мету вирішення 

причин бідності та задоволення універсальної потреби в розвитку, яка існує для всіх людей.  

Цілі охоплюють три аспекти сталого розвитку: економічне зростання, соціальну інтеграцію та охорону 

навколишнього середовища. Глобальні цілі охоплюють багато сфер, маючи амбіції щодо подолання 

нерівності, сприяння економічному зростанню, створення гідних робочих місць, міст та населених пунктів, 

індустріалізації, океанів, екосистем, енергетики, зміни клімату, сталого споживання та виробництва, миру та 

справедливості. Вони є універсальними і ставляться перед усіма країнами. Основною особливістю ЦСР є їх 

чітка спрямованість на шляхи імплементації, а саме мобілізацію фінансових ресурсів, створення потенціалу 

та використання технологій, а також надання ключової ролі інформації та установам. 

15 вересня 2017 року Уряд України представив Національну доповідь «Цілі сталого розвитку: Україна», 

яка визначає базові показники для досягнення Цілей сталого розвитку (ЦСР). У доповіді було представлено 

результати адаптації 17 глобальних ЦСР з урахуванням специфіки національного розвитку. В Україні у 

процесі визначення Цілей сталого розвитку, відповідних завдань та показників на довгострокову 

перспективу було враховано глобальні орієнтири розвитку, принципи сталого розвитку та суспільну думку 

щодо бачення майбутнього розвитку. Цілі сталого розвитку в Україні становлять нову систему 

взаємоузгоджених управлінських заходів за економічним, соціальним та екологічним (природоохоронним) 

вимірами, спрямовану на формування суспільних відносин на засадах довіри, солідарності, рівності 

поколінь, безпечного навколишнього середовища. Виконання ЦСР має забезпечити інтеграцію зусиль щодо 

економічного зростання, прагнення до соціальної справедливості і раціонального природокористування, що 

потребує глибоких соціально-економічних перетворень в Україні та нових підходів до можливостей 

глобального партнерства  

У вересні 2019 року було підписано Указ Президента України Про Цілі сталого розвитку України на 

період до 2030 року. В Указі йдеться мова про забезпечення національних інтересів України щодо сталого 

розвитку економіки, громадянського суспільства і держави для досягнення зростання рівня та якості життя 

населення, додержання конституційних прав і свобод людини і громадянина. Президентом постановлено 

забезпечувати дотримання Цілей сталого розвитку України на період до 2030 року, підтримуючи 

проголошені резолюцією Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй від 25 вересня 2015 року № 

70/1 глобальні цілі сталого розвитку до 2030 року та результати їх адаптації з урахуванням специфіки 

розвитку України, викладені у Національній доповіді "Цілі сталого розвитку: Україна". 

Світовий досвід свідчить, що суспільний прогрес значною мірою залежить від підтримання балансу між 

цілями підтримки економічного зростання, конкурентоспроможності бізнесу, забезпечення екологічної 

безпеки та зменшення соціальної нерівності. Для досягнення довгострокових цілей необхідно послідовно 

виконувати визначені коротко- та середньострокові завдання. Передумовами досягнення всіх без винятку 

цілей розвитку є якісне управління, викорінення корупції, суспільна підтримка. Відповідно, належне 

управління, чесна та прозора влада, участь населення у прийнятті рішень та контролюванні їх виконання 

мають враховуватись при формулюванні стратегічних цілей  

Перехід на засади сталого розвитку потребуватиме глибоких структурних змін в управлінні та нових 

методів роботи в різних галузях економічного, соціального та політичного життя. Впровадження принципів 

сталого розвитку потребує формування стратегічного бачення напрямів розвитку, що ґрунтуються на новій 

філософії мислення та нових аспектах політичної діяльності. Система управління сталим розвитком має 

базуватися на моделі публічного врядування, яке передбачає конструктивну взаємодію державних, 

громадських і приватних структур.  


