
К.В. Гнедіна. Передумови переходу України до моделі сталого розвитку/К.В. Гнедіна// 

Економіка сталого розвитку: теоретичні підходи та практичні рекомендації: матеріали 

міжнародної науково-практичної конференції (м. Кошице, 12-16 вер. 2015 р.). - К.: Вид-во 

"Центр навчальної літератури", 2015. – С.29-30. 

 

Гнедіна Катерина Володимирівна, к.е.н. 

Чернігівський національний технологічний університет, Україна 

 

ПЕРЕДУМОВИ ПЕРЕХОДУ УКРАЇНИ ДО  

МОДЕЛІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 

Вступ. Розвиток України у сучасних економічних умовах 

характеризується зниженням рівня зайнятості, скороченням чисельності 

населення, зростанням рівня бідності, високим рівнем енергоспоживання. Для 

подолання існуючих проблем, всебічного розвитку України та її подальшої 

інтеграції до світогосподарського комплексу важливими є формування дієвого 

механізму імплементації засад сталості та реалізація концепції сталого розвитку 

з урахуванням особливостей розвитку країни та досвіду зарубіжних країн, що 

досягли успіхів на шляху до сталого розвитку. Перехід до моделі сталого 

розвитку виступає важливою передумовою подальшої євроінтеграції України.  

Питання забезпечення сталого розвитку України в умовах сьогодення 

знаходиться у центрі уваги як широкого кола вчених, так і представників 

органів державної влади, громадських організацій, бізнес-сектору. Метою 

даного дослідження є визначення передумов переходу України до моделі 

сталого розвитку в умовах глобалізації. 

Викладення основного матеріалу дослідження. Концепція сталого 

розвитку є парадигмою цивілізаційного розвитку у третьому тисячолітті, 

домінантами якої є соціальне благополуччя, екологічна безпека та економічна 

стабільність. Вектор руху України до сталого розвитку чітко визначено у 

Стратегії сталого розвитку "Україна - 2020" [1], схваленій на початку 2015 року. 

На шляху України до сталого розвитку, перш за все, слід ідентифікувати 

чинники, що зумовлюють несталість розвитку та подолати загрози сталості.  

Відповідно до даних Фонду сталого суспільства (Sustainable Society 

Foundation) Україна у 2014 році посідає 33-тє рейтингове місце серед 151-єї 



країни світу за рівнем соціального благополуччя, 75-те місце  - за рівнем 

економічного благополуччя та 88-ме місце у рейтингу - за рівнем екологічного 

благополуччя [2]. Серед індикаторів соціального благополуччя найнижчу 

бальну оцінку має індикатор належне управління (3,87 б., середньосвітове 

значення бальної оцінки у 2014 році становить 4,77 б.). Результати бального 

оцінювання індикаторів екологічного благополуччя свідчать про низький 

рівень використання поновлювальної енергії (1,0 б.) та великі обсяги викидів 

парникових газів (3,84 б.). Низьку бальну оцінку у 2014 році мають такі 

індикатори економічного благополуччя, як органічне землеробство (1,52 б.), 

дійсні заощадження (2,98 б.), ВВП (4,15 б.), зайнятість (4,63 б.) [2]. Погіршення 

економічного клімату в Україні негативно позначається на соціальному 

благополуччі населення, а екологічний стан залишається незадовільним.  

Вагоме значення для створення умов із забезпечення реалізації принципів 

сталості в Україні мають рівень усвідомлення суспільством важливості ідеї про 

збалансований, екологічно орієнтований розвиток та сприяння її поширенню. 

Висновки. Виклики сьогодення зумовлюють необхідність вирішення 

ряду економічних, соціальних, демографічних, екологічних та інших проблем, з 

якими зіткнулася Україна на сучасному етапі цивілізаційного поступу та її 

переходу на нову модель розвитку. Перехід України до моделі сталого розвитку 

є запорукою становлення її як країни із соціально орієнтованою та екологічно 

безпечною економічною системою та забезпечення успішної інтеграції країни у 

світовий соціально-економічний простір. При цьому не слід копіювати 

зарубіжний досвід імплементації засад сталості. Необхідно сформувати 

національну парадигму сталого розвитку України з урахуванням сучасних 

соціально-економічних реалій.  
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