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ЦСР в Україні
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». Визначені напрями модернізації країни безпосередньо пов’язані 
з завданнями ЦСР. Дії протягом наступної декади відбуватимуться відповідно до завдань 
ЦСР та суспільного запиту на трансформаційні зміни. 

З 2015 року в Україні було розпочато роботу з ЦСР. Для визначення національних завдань 
ЦСР Урядом було проведено відкритий процес обговорення на національному та 
локальному рівнях. Наслідком цього процесу стала перша базова національна доповідь 
«ЦСР. Україна» (2018) . Наступним кроком після визначення завдань та показників стала 
розбудова системи моніторингу. Наразі Урядом затверджено методику збору даних та 
визначені відповідальні міністерства у розрізі завдань. Президентом України прийнято 
Указ, який закріплює ЦСР у якості орієнтирів для розроблення програмних та прогнозних 
документів. 
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У липні 2020 року Україна на Політичному форумі високого рівня представила світовій 
спільноті перший Добровільний національний огляд стану досягнення ЦСР . Цей Огляд 
є узагальненням суспільної думки та експертних оцінок. Вперше в історії України до 
розроблення державного документу такого рівня було залучено молодь. Ініціатива 
«Синергія знань, досвіду та креативності заради майбутнього» об’єднала державних 
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службовців, молодь та науковців за підтримки ЮНІСЕФ в Україні. Ця ініціатива стала 
підґрунтям системної роботи з метою забезпечення участі молоді у процесі прийняття 
рішень та моніторингу і оцінки.

Моніторингові звіти з ЦСР готуються на щорічній основі за 183 показниками ЦСР 
відповідно до 86 завдань. Аналіз даних ЦСР дозволяє своєчасно виявляти актуальні 
проблеми, визначати пріоритетність вирішення завдань економічної політики, оцінювати 
стан сталого розвитку в Україні. Ефективною може бути лише та політика, яка ґрунтується 
на доказовій базі (фактах і даних). Наявність якісних даних з високим рівнем дезагрегації 
дозволяє аналізувати інформацію про досягнутий прогрес у динаміці. Якісні дані є основою 
підзвітності у відносинах між урядами та громадянським суспільством в усіх країнах світу. 

Висновки аналізу прогресу на шляху досягнення ЦСР в Україні: досягнуто близько 
60% від цільових значень індикаторів, встановлених на 2020 рік. Проте прогрес 
є неоднорідним, у деяких сферах його необхідно розглядати у світлі реформ і 
перетворень, що наразі втілюються у життя. Це охоплює розширення можливостей 
жінок, забезпечення якості освіти, зменшення тягаря епідемій, захист найбільш 
уразливих груп населення. Цілі, завдання за якими ще не реалізовані, знаходяться у 
межах досяжності, проте необхідно примножити зусилля для їх досягнення. Це має 
бути зроблено шляхом урахування аспектів сталого людського розвитку у реформах і 
перетвореннях та визначення «імпульсу прискорення», що дозволить країні вирівняти 
прогрес між регіонами та всередині регіонів. 

Приватному сектору та громадянському суспільству слід виступити позитивними та 
конструктивними рушійними силами змін, активніше сприяти реалізації ініціатив і 
політики щодо прискорення досягнення цілей.

Бачення майбутніх трансформаційних процесів охоплює: 

за економічним виміром (ЦСР2, ЦСР8, ЦСР9, ЦСР12): дії передбачають стимулювання 
розвитку науки та впровадження інновацій, створення високотехнологічних 
конкурентоздатних виробництв на засадах циркулярної економіки; реалізацію 
інфраструктурних проектів; швидке зростання продуктивності аграрно-
промислового комплексу; сприяння розвитку підприємницької діяльності; 
цифровізацію економіки та створення нових гідних робочих місць з урахуванням 
структурних зрушень у виробництві. 

за соціальним виміром (ЦСР1, ЦСР3, ЦСР4, ЦСР10): 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. 

за екологічним виміром (ЦСР6, ЦСР7, ЦСР13, ЦСР14, ЦСР15): дії передбачають 
зміни у екологічній політиці, оновлення поводження з відходами, припинення 
виснажливого використання земельних, лісових і водних ресурсів. 

В рамках підвищення ефективності управління та за цілями, які є акселераторами 
синергії задля досягнення всіх цілей (ЦСР5, ЦСР11, ЦСР16, ЦСР17) необхідним є 
встановлення верховенства права, перезавантаження управління, підвищення 
ефективності дій органів державної влади та місцевого самоврядування. Для України 
важливо забезпечити дотримання прав людини, прав дитини та гендерну рівність. 

Запорукою успішного досягнення ЦСР може бути лише послідовна реалізація та 
моніторинг ЦСР-орієнтованої політики, яка ґрунтується на доказовій базі (фактах і 
даних) з одночасним ЦСР-бюджетуванням. Якісні ЦСР-дані з дезагрегацією мають 
стати основою для прийняття виважених управлінських рішень в Україні в умовах 
обмежених ресурсів. Україна має не зупинятися на шляху досягнення ЦСР. Від цього 
залежить благополуччя всієї країни у цілому, і кожної сім’ї, кожної людини, кожної 
дитини зокрема.
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