
Україна   

Ключові повідомлення 
 

Політична відданість, інституційна готовність  

 

Україна віддана цінностям та цілям, визначеним у Порядку денному в галузі сталого розвитку 

на період до 2030 року. З 2015 року в Україні розпочато низку реформ, спрямованих на 

здійснення соціально-економічних перетворень та зміцнення демократичного устрою. Цілі 

сталого розвитку (ЦСР) інтегровані в державну політику на засадах «нікого не залишити 

осторонь».  

 

ЦСР в Україні 

 

Результатом інклюзивного процесу адаптації ЦСР для України з урахуванням специфіки 

національного розвитку стала система ЦСР, яка складається із 86 завдань зі 183 показниками 

для моніторингу. Урядом було створено Міжвідомчу робочу групу з питань ЦСР для 

координації роботи по досягненню цілей. Наразі встановлено відповідальність міністерств за 

завданнями ЦСР, Президентом України прийнято Указ, який закріплює Цілі як орієнтир для 

розроблення програмних та прогнозних документів, розроблено систему моніторингу, здійснено 

аналіз стану інкорпорації ЦСР у чинні державні стратегії та програми (у 162 нормативно-

правові акти та 4,3 тис. заходів). В березні 2020 року новий Кабінет Міністрів прийняв власну 

політичну програму, яка підтвердила відданість Уряду ЦСР. 

 

ЦСР: календар подій  

2016 р.: адаптація ЦСР;  

2017 р.: встановлення національних завдань ЦСР (86) з цільовими орієнтирами та 

національними показниками ЦСР (183);  

2017 р.: перша базова національна доповідь «ЦСР. Україна»; 

2018 р.: запровадження щорічного моніторингу ЦСР;  

2019 р.: перший моніторинговий звіт з ЦСР (статистичні дані), тематичний звіт «ЦСР для 

дітей» та національна доповідь з ЦСР8.  

 

Стан досягнення ЦСР Україною: здобутки та виклики 

 

За підсумком 2019 року Україна у цілому досягла прогресу за 15-ма з 17-ти цілей. Основним 

здобутком є скорочення масштабів бідності: з 58,3% у 2015 р. до 43,2% у 2018 р. Помітного 

прогресу вдалося досягти завдяки підвищенню стандартів оплати праці  та збільшенню рівня 

охоплення населення житловою субсидію (з 12% у 2014р. до  64% у 2017р.). Україна 

впроваджує концепцію освітньої реформи “Нова Українська школа” та приєдналася до 

міжнародного дослідження якості освіти PISA-2018. З 2019 р. в Україні запроваджено 

роздрібний ринок електричної енергії та повномасштабний ринок електричної енергії. 

Внаслідок покращення умов для розвитку малого і середнього бізнесу за 2016–2019 рр. у 2,5 

рази збільшилось позитивне сальдо зовнішньої торгівлі ІКТ послуг, впроваджено 

високошвидкісний інтернет 4G. З 2015 року в Україні створено 1029 об’єднаних 

територіальних громад,  у 41,5 раза зросла державна підтримка місцевого та регіонального 

розвитку. Основними перешкодами на шляху розвитку залишаються триваюча збройна 

агресія, зношеність інфраструктури, неефективність державного управління, недостатнє 

ресурсне забезпечення та обмежене фінансування. На додаток виклики, пов’язані з COVID-19, 

ускладнюють ситуацію. Винесені уроки в рамках відповіді на COVID-19 свідчать, що для 

України важливим є: реформування системи охорони здоров’я;  посилення координації та 

професіоналізація влади, відновлення повного циклу виробництв окремих товарів (хімічна, 

фармацевтична промисловості); реформа системи соціальної допомоги, осучаснення 

підтримки найбільш вразливих груп населення, насамперед дітей, у поєднанні з інтегрованими 



соціальними послугами, цифровізація процесів адміністрування; впровадження дистанційної 

освіти.  

 

Бачення трансформаційних процесів в Україні протягом наступного десятиліття 

 

Економічний вимір: передбачається стимулювання розвитку науки та впровадження 

інновацій, розвиток циркулярної економіки; реалізація інфраструктурних проектів; швидке 

зростання продуктивності аграрно-промислового комплексу; сприяння розвитку 

підприємницької діяльності; цифровізація економіки та створення нових гідних робочих місць 

з урахуванням структурних зрушень у виробництві. 

 

Соціальний вимір: послідовні дії в рамках реформ, що здійснюються Україною (реформи 

освіти, системи охорони здоров’я та децентралізації), мають підвищити рівень життя 

населення та зменшити нерівність у всіх її проявах.  Першочерговим завданням є зменшення 

багатовимірної бідності.  

 

Екологічний вимір: дії передбачають зміни у екологічній політиці, оновлення поводження з 

відходами, припинення виснажливого використання земельних, лісових і водних ресурсів.  

 

Ефективне управління: дії спрямовуватимуться на встановлення верховенства права, 

підвищення ефективності дій органів державної влади та місцевого самоврядування. Для 

України важливо забезпечити дотримання прав людини, прав дитини та гендерну рівність.  

 

Проблеми, розв’язання яких потребує підтримки  
 

Спроба анексії Криму та збройна агресія на сході країни, розпочаті у 2014 році, є загрозою 

миру, безпеці та співробітництву у Східній Європі. Активні бойові дії призвели до значних 

людських (понад 13 тис. осіб) та економічних втрат, викликали широкомасштабне внутрішнє 

переміщення (близько 1,4 млн осіб). Деструктивні наслідки від збройної агресії виявилися 

вкрай критичними, що викликало ланцюгову реакцію дисбалансу усіх макроекономічних 

показників. Розв’язання пов’язаних з конфліктом  проблем шляхом політичного врегулювання 

та реінтеграції частини тимчасово окупованої території України стане значним внеском у 

досягнення цілей. 

 

Висновки 

 

Запорукою успішного досягнення цілей протягом декади може бути лише послідовна 

реалізація та моніторинг ЦСР-орієнтованої політики та ЦСР-бюджетування. Наша мета – 

досягнення ЦСР шляхом наближення стандартів життя людей до середньоєвропейського 

рівня.  Від цього залежить благополуччя як всієї країни у цілому,  так і кожної сім’ї, кожної 

людини, кожної дитини. 

 


