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АНОТАЦІЯ 

 

Тема: Державне регулювання сталого розвитку України 

Автор: Волошенюк Є.С. 

Актуальність роботи обумовлена тим, що державне регулювання у 

сфері  сталого розвитку повинно забезпечити сприятливі умови для сталого 

економічного розвитку та подальшого економічного зростання в Україні, 

досягнення соціальної стабільності, підвищення рівня глобальної 

конкурентоспроможності країни в умовах забезпечення екологічної 

стабільності. 

В теоретичній частині роботи розглянуто сутність та складові 

Концепції сталого розвитку; механізм державного регулювання сталого 

розвитку країни; законодавчі аспекти впровадження сталого розвитку в 

Україні. 

В аналітичній частині досліджено сутність  методик до визначення  

сталого розвитку соціально-економічних систем; методики кількісного  

оцінювання  сталого розвитку регіонів  України; стратегічне планування 

сталого розвитку в європейських країнах. 

Розділ з пропозиціями містить оцінку рівня досягнення сталого 

розвитку України  та її регіонів з подальшим формулюванням цілей та 

завдань по досягненню сталого розвитку на рівні країни та регіональних 

систем. 

Магістерська робота представлена в обсязі 107 сторінок, складається з 

3 розділів, висновків, переліку посилань з 44 джерел та трьох додатків. 

 Ключові слова: сталий розвиток, державне регулювання, цілі сталого 

розвитку, індикатор сталого розвитку, методика оцінювання сталого 

розвитку, стратегічне планування сталого розвитку, рейтинг регіонів, 

державна регіональна політика. 
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                                         ABSTRACT 

 

Topic: State regulation of sustainable development in Ukraine. 

Author: Volosheniuk Y.S. 

The relevance of work is due to the fact that state regulation in the field of 

sustainable development should provide favorable conditions for sustainable 

economic development and further economic growth in Ukraine, achieving social 

stability, increasing the global competitiveness of the country while ensuring 

environmental stability. 

In the theoretical part were considered the content and components of the 

Concept of sustainable development; state regulation mechanism of country's 

sustainable development; legislative aspects for implementation of sustainable 

development in Ukraine. 

 In the analytical chapter were researched the content of the methods to 

determine the sustainable socio-economic systems development; methods of the 

quantitative assessment of Ukrainian regions sustainable development; the 

strategic planning for sustainable development in European countries.  

The part with proposals contains the assessment of the level of achieving 

sustainable development in Ukraine and its regions with further formulation of 

goals and tasks for achieving sustainable development at the level of the country 

and regional systems. 

Master's work is presented in 107 pages, consists of 3 sections, conclusions, 

the list of references from 44 sources and two additions. 

Key words: sustainable development, state regulation, sustainable 

development goals, indicator of sustainable development, methods of assessing 

sustainable development, strategic planning for sustainable development, ranking 

of regions,  state regional policy. 
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ВCТУП 

 

       Актуальність теми. В сучасних євроінтеграційних умовах в Україні 

проблеми забезпечення сталого розвитку та його державного регулювання є 

доволі актуальними. Мета державного регулювання у сфері  сталого розвитку 

полягає у забезпеченні сприятливих умов для сталого економічного розвитку 

та подальшого економічного зростання в Україні, досягнення соціальної 

стабільності, підвищення рівня глобальної конкурентоспроможності країни в 

умовах забезпечення екологічної стабільності. В загальнонаціональному 

вимірі – це системне узгодження та гармонізація трьох основних компонент 

сталого розвитку суспільства (соціальної, екологічної та економічної) таким 

чином, щоб якість і безпека життя наступних поколінь не поступалися якості 

і безпеці теперішніх поколінь. Разом із цим, система державного 

регулювання повинна базуватися на функціонуванні механізму, що 

передбачає визначення головних методів, важелів, інструментів, 

нормативного та інструктивного забезпечення державного регулювання 

сталого розвитку. 

           Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблемним питанням 

державного управління, державного регулювання, зокрема і у контексті 

сталого розвитку досліджували такі науковці, як : Астапова Г. В., Астапова Е. 

А., Атаманчук Г. В., Бакуменко В. Д., Бобилєв С. Н., Боженьова І. М., Гришан 

Ю. П., Ковалюк О. М., Лойко Д. П., Макеєнко П. А., Машков О. А., 

Надолішній П. І., Нижник Н. Р., Тихомиров Ю. А. та інші. 

Метою магістерської роботи є розгляд механізму державного 

регулювання сталого розвитку України. 

Завданнями магістерської роботи є: 

- розгляд теоретичних засад державного регулювання сталого розвитку 

країни; 

- аналіз методичних підходів до державного регулювання сталого 

розвитку України; 
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- визначення стану досягнення цілей  сталого розвитку  України та 

розроблення пропозицій щодо його покращення. 

Об’єктом дослідження є сталий розвиток України та регіональних 

систем. 

Предмет дослідження – оцінка стану державного регулювання сталого 

розвитку України. 

Методи дослідження. У процесі дослідження було використано ряд 

методів – класифікації та узагальнення, порівняння, системно-структурного 

аналізу, опиcово-аналітичний метод, метод аналізу та синтезу 

Вихідні дані. Були використані законодавчі та нормативні документи, 

періодичні видання, наукові статті, офіційна інформація органів державної  

та регіональної влади , а також міжнародних інституцій. 

У процесі дослідження було використано ряд методів – методи 

порівняння, cиcтемно-cтруктурного аналізу, опиcово-аналітичний метод, 

метод спостереження. 

Елементи наукової новизни одержаних результатів: 

1. В роботі було систематизовано теоретичні та методичні підходи до 

державного регулювання сталого розвитку країни. 

2. В роботі було проведено оцінку стану досягнення цілей  сталого 

розвитку  України та її регіонів та розроблено пропозиції щодо його 

покращення. 
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ВИСНОВКИ 

 

В сучасних євроінтеграційних умовах в Україні проблеми забезпечення 

сталого розвитку та його державного регулювання є доволі актуальними.  

Сталий розвиток  - це процес економічних і соціальних змін, при якому 

експлуатація природних ресурсів, напрямок інвестицій, орієнтація науково-

технічного розвитку, розвиток особистості та інституційні зміни узгоджені 

між собою і зміцнюють нинішній і майбутній потенціал для задоволення 

людських потреб і прагнень. 

Вперше концепція сталого розвитку була сформульована у доповіді 

Міжнародної комісії ООН з питань розвитку і довкілля «Наше спільне 

майбутнє», докладніше розкрита на конференції ООН з проблем 

навколишнього середовища і розвитку у Ріо-де-Жанейро у 1992 році, на якій 

було схвалено стратегію дій «Порядок денний на ХХІ століття».  

Еволюція створення та реалізації концепції сталого розвитку бере 

початок з 1979 року. Важливе значення для розвитку Концепції мав Самміт 

країн світу щодо сталого розвитку, який відбувся у Йоганнесбурзі (ПАР). 

Концепція сталого розвитку сформувалась в результаті об’єднання трьох 

основних складових: економічної, соціальної та екологічної. 

Сучасні науковці по-різному трактують поняття «державне 

регулювання». На думку З. М. Бурик, механізм державного регулювання 

сталого розвитку – це єдина складна система взаємопов’язаних елементів, що 

формується на основі причинно-наслідкових залежностей цілеспрямованого 

організуючого, координуючого і регулюючого впливу держави на систему 

сталого розвитку, шляхом застосування методів важелів та інструментів 

впливу, і включає: нормативно-правовий, організаційно-управлінський, 

фінансово-економічний та інформаційний механізм, та реалізується на різних 

рівнях управління. 
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Механізм державного регулювання сталого розвитку країни 

ґрунтується на таких базових блоках: законодавча база; організаційна база; 

суспільно-громадянська база. 

До системи державного регулювання сталого розвитку входять певні 

механізми (нормативно-правові, адміністративні, фінансово-економічні, 

інформаційні), які виступають у вигляді інструментів впливу. 

Реалізація Україною моделі сталого розвитку суспільства передбачає 

раціоналізацію використання природних ресурсів, зменшення шкідливого 

впливу на природне навколишнє середовище, а завдяки впровадженню 

сучасних технологій ресурсозбереження, безвідходності, альтернативної 

електроенергетики, біотехнологій, вторинного використання сировини, води, 

тощо – підвищення ефективності виробничої діяльності, перехід до 

біоекономіки, покращання рівня та якості життя населення та загальну 

екологізацію економічного розвитку України та її регіонів. 

Нові Цілі сталого розвитку (ЦСР), яких на сьогодні дотримуються всі 

країни світу, встановлюють власні показники розвитку і включають 17 цілей. 

Україна взяла на себе зобов’язання досягти Цілей сталого розвитку (ЦСР) до 

2030 року на засадах принципу «нікого не залишити осторонь». 

Національною системою ЦСР в Україні  було визначено 86 завдань та 

172 індикатори національного розвитку, встановлено цільові значення до 

2030 року (та проміжні значення на 2020 р. та 2025  р.). В рамках подальшої 

розбудови національної системи моніторингу ЦСР кількість індикаторів 

збільшилась до 183 (статистичні дані за встановленими (національними) 

показниками). 

У вересні 2019 року Указом Президента «Про Цілі сталого розвитку 

України на період до 2030 року»  було визначено, що «ЦСР на період до 

2030 року є орієнтирами для розроблення проектів прогнозних і програмних 

документів, проектів нормативно-правових актів з метою забезпечення 

збалансованості економічного, соціального та екологічного вимірів сталого 

розвитку України». Інтеграція завдань ЦСР у державне управління сприяє 
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розбудові потенціалу державних установ, які є відповідальними за 

національний розвиток за тематичними сферами ЦСР. 

В результаті аналізу нормативно-правової бази, що стосується сталого 

розвитку, можна зробити висновок, про те, що вона формується законами, 

прийнятими Верховною Радою лише частково і здебільшого складається з 

Указів Президента України, Постанов та Розпоряджень Кабінету міністрів 

України, Наказів та листів керівників центральних органів виконавчої влади 

тощо. 

Зараз в світі немає загальновизнаної методики стійкості, що дозволяє 

дати адекватну вартісну оцінку всіх трьох видів капіталів. Найбільш 

конструктивний підхід до теоретичного і практичного вирішення цієї 

проблеми був спочатку розроблений англійськими вченими Д. Пірсом і Дж. 

Аткинсоном і потім був розвинений спільно з фахівцями Світового Банку. 

Пропонований авторами новий погляд на багатство народів в 

інструментальному плані втілений в індексі «істинних заощаджень», що є 

агрегованим / інтегральним індикатором екологічно стійкого розвитку. 

Індикатор сталого розвитку  - показник, що дозволяє судити про стан 

або зміну економічних, соціальних або екологічних змінних. Система 

індикаторів, за допомогою яких можна судити про окремі аспекти розвитку 

включає екологічні, соціальні та економічні показники. 

Ключові цільові показники сталого розвитку в Україні, які визначені в 

Стратегії сталого розвитку України до 2030 р. згруповані за 3 векторами: 

вектор розвитку, вектор безпеки та вектор відповідальності. 

Статистичним відділом Секретаріату ООН запропонована система 

еколого-економічного обліку (СЕЕО - System for Integrated Environmental and 

Economic Accounting, 1993), спрямована на облік екологічного чинника в 

національних статистиках. 

Методологія оцінювання та аналізу сталого розвитку характеризується 

двома основними складовими: безпекою і якістю життя людей. Ступінь 
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гармонізації сталого розвитку відображає баланс між його економічним, 

екологічним та соціально-інституціональним вимірами.  

Розроблення політики сталого просторового розвитку для території Ради 

Європи має базуватися на принципах регіонально збалансовного розвитку. 

За показниками готовності та участі в розробці заходів щодо сталого 

розвитку виділяють   4 групи країн: ранньою високою активністю; запізнілою 

високою активністю; запізнілою середньою активністю; пізньою низькою 

активністю. 

Для того, щоб надати характеристику ступеню досягнення прогресу 

Європейським Союзом у напрямі стійкого розвитку з точки зору цілей та 

задач використовується більше, ніж 100 показників. Десять із них можна 

обрати в якості ключових індикаторів. 

За роки незалежності Україна пройшла шлях постсоціалістичної 

трансформації. Наразі в країні сформовані усталені інститути 

демократичного суспільства з ринковою економікою, а також інститути 

громадянського суспільства. Аналіз ключових тенденцій свідчить про 

нерівномірність розвитку, що супроводжувалось значною кількістю криз не 

лише економічних, а й політичних. 

За роки незалежності в економіці країни відбулися суттєві зміни, що 

вимагало оновлення системи стратегічного планування та прогнозування. 

ЦСР стали «драйвером зрушень» у цій сфері. 

Після приєднання до Порядку денного у галузі сталого розвитку до 

2030 року в Україні почали відбуватися зміни у підходах до стратегічного 

планування та визначення пріоритетів соціально-економічного розвитку 

України. Загалом 17 цілей та 86 національних завдань ЦСР інкорпоровані 

у 162 нормативно-правові акти Уряду, на реалізацію цілей і завдань 

спрямовано 1394 завдань та 4296 заходів, закріплених в цих актах. 

Аналіз виявив недоліки української системи державного стратегічного 

планування та бюджетування. Так, велика кількість стратегічних та 

програмних документів за 17 цільовими напрямами розвитку призводить до 
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нечіткої координації зусиль щодо досягнення цілей та виконання завдань, 

формує дискретний, а не системний підхід до формування політики, 

розпорошує фінансові, матеріальні та людські ресурси та унеможливлює 

здатність концентруватися на ефективному використанні ресурсів для 

досягнення визначеного результату. 

При розгляді результатів кількісного оцінювання сталого розвитку 

регіонів України можна зробити висновок, що до першої групи з найвищим 

рівнем сталого розвитку ввійшло місто Київ, для якого значення компонент 

якості життя та безпеки життя є найвищими. 

Сталий розвиток регіонів України на протязі 2004-2016 років може 

бути відображений з допомогою діаграми, яка відображає як індекс сталого 

розвитку регіонів, так і індекси соціального, екологічного та економічного 

впливу. 

Середнє значення компоненти безпеки життя для України складає 1,23 

Регіони України було розподілено за цим показником на кластери з високим, 

середнім, низьким та найнижчим рівнем безпеки. До першого кластеру з 

високим рівнем безпеки людей життя увійшло п’ять регіонів (м. Київ, Івано-

Франківська, Закарпатська, Львівська та Тернопільська області). 

Протягом наступного десятиліття трансформаційні процеси в Україні 

повинні відбуватися за наступними вимірами: економічний, соціальний, 

екологічний, ефективне управління 

При цьому можна виокремити такі оновлені акселератори ЦСР: зміни у 

підходах до управління; зміни у якості економічного зростання; зміни у 

політиці зайнятості; зміни у сферах охорони здоров’я і освіти. 

Усі ЦСР мають місцевий вимір, який є украй важливим для їх 

досягнення. В них є завдання, що прямо чи опосередковано пов’язані з 

повсякденною роботою органів місцевого і регіонального самоврядування. 
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Додаток А 

Ключові цільові показники сталого розвитку в Україні 
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Продовження додатку А 
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Продовження додатку А 
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Продовження додатку А 
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Додаток Б 

Рейтинг регіонів України за безпекою життя людей Csl 
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Продовження додатку Б 
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Додаток В 

Таблиця 1 

Прогрес у досягненні ЦСР1 

  

Таблиця 2 

Прогрес у досягненні ЦСР2 
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Продовження додатку В 

Таблиця 3 

Прогрес у досягненні ЦСР2 
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Продовження додатку В 

Продовження таблиці 3 

 
 


