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Сóìñüêèé íàö³îíàëüíèé àãðàðíèé óí³âåðñèòåò
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У ñòàòò³ äîñë³äæåíî òåîðåòè÷í³ ïèòàííÿ, щî ñòîñóюòüñÿ ñòàëîãî ðîзâèòêó åêîíîì³êè Уêðàїíè. Îхàðàê-
òåðèзîâàíî îñíîâí³ ö³ë³ ñòàëîãî ðîзâèòêó òà âèзíà÷åíî ïåðшî÷åðãîâ³ зàхîäè, ÿê³ íåîбх³äíî âèêîíàòè ï³ä 
÷àñ ðåàë³зàö³ї äàíîї åêîíîì³÷íîї êîíöåïö³ї. Пðîâåäåíî àíàë³òè÷í³ äîñë³äæåííÿ ñòàíó ³ííîâàö³éíîãî зàбåз-
ïå÷åííÿ òà òðàíñфåðòó ³ííîâàö³é â íàö³îíàëüíå ãîñïîäàðñòâî Уêðàїíè.
Êлючові слова: ñòàëèé ðîзâèòîê, ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèé ðîзâèòîê, ³ííîâàö³ї, ðåã³îíàëüíà åêîíîì³êà, 
íàö³îíàëüíà åêîíîì³êà, ïðîãðàìè ðîзâèòêó.

Постановка проблеми. Íèí³ Уêðàїí³ íåîб-
х³äíî ñòàòè íà шëÿх ïðîãðåñèâíîãî, ñïðèéíÿòîãî 
â óñüîìó ñâ³ò³ ñòàëîãî ðîзâèòêó. Êîíöåïö³ÿ ñòà-
ëîãî ðîзâèòêó бóëà ðîзðîбëåíà íà îñíîâ³ íàóêîâîї 
îбðîбêè âåëèêîãî ìàñèâó åìï³ðè÷íîãî ìàòåð³àëó, 
ãëèбîêîãî àíàë³зó ïðàêòèêè òà ñèíòåзó íîâèх 
зíàíü ³ îòðèìàëà хàðàêòåð íàóêîâî-òåîðåòè÷íîãî 
òà ïîë³òè÷íîãî ï³äґðóíòÿ ïîäàëüшîãî ðîзâèòêó 
óêðàїíñüêîї íàö³ї. 

Íà ì³æíàðîäí³é àðåí³ ðîëü ãîëîâíîãî ìîäå-
ðàòîðà òà êîîðäèíàòîðà ìîäåë³ ñòàëîãî ðîзâèòêó 
â³ä³ãðàє ÎÎÍ. Êîíöåïö³ÿ ñòàëîãî ðîзâèòêó âзÿòà 
íà îзбðîєííÿ â бàãàòüîх êðàїíàх ñâ³òó. Êðàщ³ 
ðåзóëüòàòè äîñÿãíóòî òàì, äå â ðîзðîбëåíí³ òà 
ðåàë³зàö³ї ñòðàòåã³é ñòàëîãî ì³ñöåâîãî ðîзâèòêó 
бåðóòü àêòèâíó ó÷àñòü ì³ñöåâ³ ãðîìàäè. 

Àналіз останніõ досліджень і публікацій. 
Дîñë³äæåííÿì ìîäåë³ ñòàëîãî ðîзâèòêó зàéìà-
ëèñÿ ÿê â³ò÷èзíÿí³, òàê ³ зàêîðäîíí³ íàóêîâö³: 
Б.Є. Пàòîí, Ì.À. Хâåñèê, Â. Гåєöü, ².Ê. Бèñòðÿ-
êîâà, Î.Ì. Àëèìîâ, Д.Г. Лóê’ÿíåíêî, Â.Â. Òðîфè-
ìîâà, Å. Гîí÷, Ф. Дæîâàí³, Ì. Êîòàб³, П. Сàìó-
åëüñîí òà ³í.

Âиділення невирішениõ раніше частин загаль-
ної проблеми. Íåзâàæàю÷è íà зíà÷íó óâàãó â÷åíèх 
äî âèâ÷åííÿ ö³єї òåìàòèêè, íèí³шí³é ñòàí íàö³î-
íàëüíîї åêîíîì³êè ïîêàзóє, щî ìàюòü ì³ñöå â³ä-
÷óòí³ íàóêîâ³ ïðîãàëèíè, зîêðåìà â ÷àñòèí³ àíà-
ë³зó, ïëàíóâàííÿ ³ ïðîãíîзóâàííÿ ðåзóëüòàò³â òà 
íàñë³äê³â â³ä зàïðîâàäæåííÿ ÷è зâîë³êàííÿ з óïðî-
âàäæåííÿì ïðèíöèï³â ñòàëîãî ðîзâèòêó åêîíîì³êè 
íà ì³ñöåâîìó, ðåã³îíàëüíîìó ³ íàö³îíàëüíîìó ð³â-
í³х, îñîбëèâî з óðàхóâàííÿì ñòðóêòóðíèх, òåхíîëî-
ã³÷íèх òà åêîëîã³÷íèх зì³í ó íàш³é äåðæàâ³.

Мета статті ïîëÿãàє ó äîñë³äæåíí³ òà îбґðóí-
òóâàíí³ ìîæëèâîñò³ ïðàêòè÷íèх шëÿх³â ðåàë³зà-
ö³ї êîíöåïö³ї ñòàëîãî ðîзâèòêó íà ðåã³îíàëüíîìó 
³ íàö³îíàëüíîìó ð³âíÿх ³з â³äîбðàæåííÿì îñíî-
âíèх ïåðшî÷åðãîâèх ð³шåíü, бåз âèð³шåííÿ ÿêèх 
ìîäåëü ñòàëîãî ðîзâèòêó íå зìîæå бóòè зàïðîâà-
äæåíà â íàö³îíàëüíó åêîíîì³êó ïîâíîю ì³ðîю.

Âиклад основного матеріалу дослідження. 
Пèòàííÿ ñòàëîãî ðîзâèòêó óêðàїíñüêîãî ñóñï³ëü-
ñòâà íèí³ є äîñèòü àêòóàëüíèìè. Âæå ïðîéшëî 
äîñèòü бàãàòî ÷àñó ÿê êîíöåïö³ÿ ñòàëîãî ðîзâè-
òêó бóëà ïðèéíÿòà бàãàòüìà êðàїíàìè äî зàïðî-
âàäæåííÿ. Òàê, ñàì âèñë³â «ñòàëèé ðîзâèòîê» бóâ 
óâåäåíèé щå â 1987 ð. Ì³æíàðîäíîю êîì³ñ³єю ïî 
íàâêîëèшíüîìó ñåðåäîâèщó ³ ðîзâèòêó [1, ñ. 6]. 

Êîíöåïö³ÿ ñòàëîãî ðîзâèòêó ðîзðîбëÿëàñÿ ì³æ-
íàðîäíèì ñï³âòîâàðèñòâîì ïîñòóïîâî, âèзíà÷àю÷è 
ïðèíàéìí³ òðè ïðèíöèïîâ³ îбîâ’ÿзêîâ³ її ñêëàäíèêà: 
åêîíîì³÷íå зðîñòàííÿ, ñîö³àëüíèé ïðîãðåñ òà зàхèñò 

íàâêîëèшíüîãî ñåðåäîâèщà. Сò³éêèé (ñòàëèé) ðîз-
âèòîê âèðàæàє äîñòàòíüî ïðîñòó ³äåю: äîñÿãíåííÿ 
ãàðìîí³ї ì³æ ëюäüìè ³ ì³æ ñóñï³ëüñòâàìè òà ïðè-
ðîäîю, ðîзâ’ÿзàííÿ ïðîòèð³÷, щî ³ñíóюòü ó íàш ÷àñ 
(ïðîòèð³÷÷ÿ ì³æ ïðèðîäîю ³ ñóñï³ëüñòâîì, ì³æ åêî-
ëîã³єю ³ åêîíîì³êîю, ì³æ ðîзâèíóòèìè êðàїíàìè ³ 
òèìè, щî ðîзâèâàюòüñÿ, ì³æ бàãàòèìè ³ б³äíèìè, 
ì³æ óæå ñфîðìîâàíèìè ïîòðåбàìè ëюäåé ³ ðîзóì-
íèìè ïîòðåбàìè, ì³æ òåïåð³шí³ìè òà ìàéбóòí³ìè 
ïîêîë³ííÿìè òîщî). Âзàєìîзâ’ÿзîê òà бàëàíñ åêî-
íîì³÷íèх, ñîö³àëüíèх, åêîëîã³÷íèх, ³íñòèòóö³éíèх 
òà ³ííîâàö³éíî-òåхíîëîã³÷íèх êîìïîíåíò³â äëÿ ìàê-
ñèì³зàö³ї äîбðîбóòó ëюäèíè бåз óñêëàäíåííÿ ìîæ-
ëèâîñòåé äëÿ ìàéбóòí³х ïîêîë³íü зàäîâîëüíÿòè ñâîї 
ïîòðåбè âèзíà÷àюòüñÿ ñó÷àñíèìè íàóêîâöÿìè ÿê 
ñòàëèé ðîзâèòîê [2].

У êîíòåêñò³ òàêèх зàâäàíü ñòîñîâíî Уêðà-
їíè ñë³ä âèзíà÷èòè, щî ïðèíàéìí³ äâà ñóòòєâèх 
ïèòàííÿ âèìàãàюòü âèð³шåííÿ, íà ÿêèх íåîб-
х³äíî зîñåðåäèòè óâàãó â ïîäàëüшèх äîñë³äæåí-
íÿх, îñê³ëüêè âîíè ìàюòü ñèñòåìîфîðìóю÷èé 
хàðàêòåð. Пåðшå – âèÿâëåííÿ ïðè÷èí òàêîãî 
ñòàíîâèщà, êîëè íàш³ äåðæàâà ³ ñóñï³ëüñòâî, щî 
ìàюòü äîñèòü зíà÷í³ ñòðàòåã³÷í³ зàïàñè ð³зíîãî 
âèäó ðåñóðñ³â, зàëèшàюòüñÿ â êîë³ б³äíèх êðàїí 
Єâðîïè. Дðóãå – ÷è зìîæå Уêðàїíà â ðàз³ íàÿâ-
íîñò³ íåîбх³äíèх êîшò³â âèêîðèñòàòè їх íàëåæ-
íèì ÷èíîì íà êîðèñòü äîñÿãíåííÿ ñòàëîãî ðîзâè-
òêó, ÷è ñïðîìîæíà âîíà ïåðåòâîðèòè ñâîї ðåñóðñè 
íà ä³єâèé êàï³òàë ³ ïîòóæíå äæåðåëî ðîзâèòêó 
íàö³îíàëüíîї åêîíîì³êè [1, ñ. 7].

Ц³ ïèòàííÿ îð³єíòóюòü íà âèзíà÷åííÿ ñèñòåì-
íèх ïîзèö³é щîäî ïåðåòâîðåííÿ íàö³îíàëüíîãî 
ãîñïîäàðñòâà Уêðàїíè ó ñò³éêó ñóñï³ëüíó ö³ë³ñ-
í³ñòü, зäàòíó ñàìîâ³äòâîðюâàòèñÿ òà ñàìîîðãàí³-
зîâóâàòèñÿ â íàïðÿì³ âèð³шåííÿ êîíêðåòíèх ñîö³-
àëüíî-åêîíîì³÷íèх ïðîбëåì. Íàñàìïåðåä ³äåòüñÿ 
ïðî òå, щî íàðîä Уêðàїíè, ÿêèé ò³єю ÷è ³íшîю 
ì³ðîю є âëàñíèêîì âåëèêîї ê³ëüêîñò³ ð³зíîìà-
í³òíèх ïðèðîäíèх ³ ñóòî ìàòåð³àëüíèх ðåñóðñ³â, 
ïîâèíåí ñфîðìóâàòè â ñåбå зäàòí³ñòü ïåðåòâîðю-
âàòè їх ó êàï³òàëüíó фîðìó. Àëå â³äîìî, щî ðåñóðñ 
ñòàє êàï³òàëîì ó ðàз³ ñòâîðåííÿ ñóêóïíîñò³ â³ä-
ïîâ³äíèх ³íñòèòóö³îíàëüíèх óìîâ. Пåðåòâîðåííÿ 
ìàòåð³àëüíèх àêòèâ³â ó ïðîäóêòèâíèé êàï³òàë є 
äóæå ñêëàäíèì ïðîöåñîì, ïðîòå бåз öüîãî зàбåзïå-
÷åííÿ ñòàëîãî ðîзâèòêó Уêðàїíè â ïîäàëüшîìó є 
ïðîбëåìàòè÷íèì, îñê³ëüêè ãîñïîäàðñüêà ïðàêòèêà 
ñüîãîäåííÿ äîâîäèòü, щî â óìîâàх ïåðìàíåíòíîї 
ñâ³òîâîї ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîї êðèзè íàéб³ëüш 
àäåêâàòíîю îñíîâîю äëÿ ñòàëîãî ðîзâèòêó íàö³î-
íàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà ìîæóòü бóòè ò³ëüêè âëàñí³ 
ðåñóðñè [1, ñ. 7].

Íèí³ âæå âèзíà÷åí³ ö³ë³ ñòàëîãî ðîзâèòêó Уêðà-
їíè, ÿê³ ñòàíîâèòèìóòü íîâó ñèñòåìó âзàєìîóзãî-
äæåíèх óïðàâë³íñüêèх зàхîä³â зà åêîíîì³÷íèì, 
ñîö³àëüíèì òà åêîëîã³÷íèì (ïðèðîäîîхîðîííèì) 

*Âèêîíàíî â ðàìêàх ïðîåêòó ÌÎÍ Уêðàїíè: «²íñòè-
òóö³éíå зàбåзïå÷åííÿ ñòàëîãî ðîзâèòêó ñ³ëüñüêèх òåðèòî-
ð³é â óìîâàх àäì³í³ñòðàòèâíî-òåðèòîð³àëüíîї ðåфîðìè», 
0117U004254
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âèì³ðàìè, ñïðÿìîâàíó íà фîðìóâàííÿ ñóñï³ëüíèх 
â³äíîñèí íà зàñàäàх äîâ³ðè, ñîë³äàðíîñò³, ð³âíîñò³ 
ïîêîë³íü, бåзïå÷íîãî íàâêîëèшíüîãî ñåðåäîâèщà. 
Âîíè ìàюòü зàбåзïå÷èòè ³íòåãðàö³ю зóñèëü щîäî 
åêîíîì³÷íîãî зðîñòàííÿ, ïðàãíåííÿ äî ñîö³àëüíîї 
ñïðàâåäëèâîñò³ ³ ðàö³îíàëüíîãî ïðèðîäîêîðèñòó-
âàííÿ, щî ïîòðåбóє ãëèбîêèх ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷-
íèх ïåðåòâîðåíü â Уêðàїí³ òà íîâèх ï³äхîä³â äî 
ìîæëèâîñòåé ãëîбàëüíîãî ïàðòíåðñòâà.

Îñíîâí³ ö³ë³ ³ зàâäàííÿ ñòàëîãî ðîзâèòêó íà 
2016–2030 ðð. зîбðàæåíî íà ðèñ. 1. 

Â³äïîâ³äíî äî ïîñòàâëåíèх ö³ëåé ñòàëîãî ðîз-
âèòêó, Уêðàїí³ äî 2030 ð. íåîбх³äíî âèêîíàòè ïåð-
шî÷åðãîâ³ зàâäàííÿ: 

•	ліквідувати	 крайню	 бідність	 для	 всіх	
ëюäåé (íèí³ êðàéíÿ б³äí³ñòü âèзíà÷àєòüñÿ ÿê 
ïðîæèâàííÿ íà ñóìó ìåíш í³æ 1,25 äîë. СШÀ 
íà äåíü); 

•	 запровадити	 на	 національному	
ð³âí³ íàëåæí³ ñèñòåìè ³ зàхîäè ñîö³-
àëüíîãî зàхèñòó äëÿ âñ³х, âêëю÷àю÷è 
âñòàíîâëåííÿ ì³í³ìàëüíèх ð³âí³â, ³ äî 
2030 ð. äîñÿãòè ñóòòєâîãî îхîïëåííÿ 
б³äíèх ³ âðàзëèâèх âåðñòâ íàñåëåííÿ; 

•	 створити	 на	 національному,	
ðåã³îíàëüíîìó òà ì³æíàðîäíîìó ð³â-
íÿх íàä³éí³ ñòðàòåã³÷í³ ìåхàí³зìè, â 
îñíîâ³ ÿêèх ëåæàëè б ñòðàòåã³ї ðîзâè-
òêó, щî âðàхîâóюòü ³íòåðåñè б³äíîòè 
³ ãåíäåðí³ àñïåêòè, äëÿ ñïðèÿííÿ 
ïðèñêîðåíîìó ³íâåñòóâàííю â зàхîäè 
щîäî ë³êâ³äàö³ї б³äíîñò³; 

•	 забезпечити	 створення	 стійких	
ñèñòåì âèðîбíèöòâà ïðîäóêò³â хàð÷ó-
âàííÿ é óïðîâàäèòè ìåòîäè âåäåííÿ 
ñ³ëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà, ÿê³ äàюòü 
зìîãó ï³äâèщèòè æèòòєñò³éê³ñòü ³ 
ïðîäóêòèâí³ñòü òà зб³ëüшèòè îбñÿãè 
âèðîбíèöòâà, ñïðèÿюòü збåðåæåííю 
åêîñèñòåì, зì³öíююòü зäàòí³ñòü 
àäàïòóâàòèñÿ äî зì³íè êë³ìàòó, åêñ-
òðåìàëüíèх ïîãîäíèх ÿâèщ, зàñóх, 
ïîâåíåé òà ³íшèх ëèх ³ ïîñòóïîâî 
ïîêðàщóюòü ÿê³ñòü зåìåëü òà ґðóíò³â;

•	збільшити	інвестування,	у	тому	
÷èñë³ шëÿхîì àêòèâ³зàö³ї ì³æíàðîä-
íîãî ñï³âðîб³òíèöòâà, ó ñ³ëüñüêó ³íф-
ðàñòðóêòóðó, ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüê³ 
äîñë³äæåííÿ é àãðîïðîïàãàíäó, ðîз-
âèòîê òåхíîëîã³é ³ ñòâîðåííÿ ãåíå-
òè÷íèх бàíê³â ðîñëèí ³ òâàðèí äëÿ 
зì³öíåííÿ ïîòåíö³àëó êðàїí, щî ðîз-
âèâàюòüñÿ, îñîбëèâî íàéìåíш ðîзâè-
íåíèх êðàїí, ó ãàëóз³ ñ³ëüñüêîãîñïî-
äàðñüêîãî âèðîбíèöòâà; 

•	вжити	заходів	для	забезпечення	
íàëåæíîãî фóíêö³îíóâàííÿ ðèíê³â 
ïðîäîâîëü÷èх òîâàð³â ³ ïðîäóêö³ї їх 
ïåðåðîбêè òà ñïðèÿòè ñâîє÷àñíîìó 
äîñòóïó äî ðèíêîâîї ³íфîðìàö³ї, ó 
òîìó ÷èñë³ ïðî ïðîäîâîëü÷³ ðåзåðâè, з 
ìåòîю äîïîìîãòè îбìåæèòè íàäì³ðíó 
âîëàòèëüí³ñòü ö³í íà ïðîäîâîëüñòâî; 

•	 активізувати	 міжнародне	 спів-
ðîб³òíèöòâî äëÿ ïîëåãшåííÿ äîñòóïó 
äî äîñë³äæåíü ³ òåхíîëîã³é ó ãàëóз³ 
åêîëîã³÷íî ÷èñòîї åíåðãåòèêè, âêëю-
÷àю÷è â³äíîâëюâàíó åíåðãåòèêó, 
ï³äâèщåííÿ åíåðãîåфåêòèâíîñò³ òà 
ïåðåäîâ³ é ÷èñò³ш³ òåхíîëîã³ї âèêî-
ðèñòàííÿ âèêîïíîãî ïàëèâà, òà зàîхî-
÷óâàòè ³íâåñòèö³ї â åíåðãåòè÷íó ³íф-
ðàñòðóêòóðó ³ òåхíîëîã³ї åêîëîã³÷íî 
÷èñòîї åíåðãåòèêè; 

•	 розробляти	 й	 упроваджувати	
³íñòðóìåíòè ìîí³òîðèíãó âïëèâó íà 
ñòàëèé ðîзâèòîê ñò³éêîãî òóðèзìó, 
ÿêèé ñïðèÿє ñòâîðåííю ðîбî÷èх 
ì³ñöü, ðîзâèòêó ì³ñöåâîї êóëüòóðè òà 
âèðîбíèöòâó ì³ñöåâîї ïðîäóêö³ї;

•	інші	заходи.

Цілі сталого розвитку 2016–2030

Ціль 1. Подолання бідності в усіх її 
формах та всюди

Ціль 2. Подолання голоду, досягнення 
продовольчої безпеки, поліпшення 
харчування і сприяння сталому розвитку 
сільського господарстваЦіль 3. Забезпечення здорового 

способу життя та сприяння 
благополуччю для всіх у будь-якому 
віці

Ціль 4. Забезпечення всеохоплюючої і 
справедливої якісної освіти та заохочення 
можливості навчання впродовж усього 
життя для всіхЦіль 5. Забезпечення гендерної 

рівності, розширення прав і 
можливостей усіх жінок Ціль 6. Забезпечення наявності та 

раціонального використання водних 
ресурсів і санітарії для всіх

Ціль 7. Забезпечення доступу до 
недорогих, надійних, стійких і 
сучасних джерел енергії для всіх

Ціль 8. Сприяння поступальному, 
всеохоплюючому та сталому 
економічному зростанню, повній і 
продуктивній зайнятості та гідній праці 
для всіх

Ціль 9. Створення стійкої 
інфраструктури, сприяння 
всеохоплюючій і сталій 
індустріалізації та інноваціям Ціль 10. Скорочення нерівності всередині 

країн і між ними
Ціль 11. Забезпечення відкритості, 
безпеки, життєстійкості й екологічної 
стійкості міст і населених пунктів

Ціль 12. Забезпечення переходу до 
раціональних моделей споживання і 
виробництва

Ціль 13. Вжиття невідкладних заходів 
щодо боротьби зі зміною клімату та 
його наслідками

Ціль 14. Збереження та раціональне 
використання океанів, морів і морських 
ресурсів в інтересах сталого розвитку

Ціль 15. Захист та відновлення 
екосистем суші та сприяння їх 
раціональному використанню, 
раціональне лісокористування, 
боротьба з опустелюванням, 
припинення і повернення назад 
(розвертання) процесу деградації 
земель та зупинка процесу втрати 
біорізноманіття

Ціль 16. Сприяння побудові 
миролюбного й відкритого суспільства в 
інтересах сталого розвитку, забезпечення 
доступу до правосуддя для всіх і 
створення ефективних, підзвітних та 
заснованих на широкій участі інституцій 
на всіх рівнях

Ціль 17. Зміцнення засобів здійснення й 
активізація роботи в рамках Глобального 
партнерства в інтересах сталого розвитку
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Ðис. 1. Öілі сталого розвитку для Óкраїни  
на період 2016–2030 рр.

Джерело: складено автором за [3]

Ðис. 2. ²нноваційна активність вітчизняної економіки
Джерело: складено автором за [4]
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Дëÿ ðåàë³зàö³ї зàäåêëàðîâàíèх Уêðàїíîю ö³ëåé 
íåîбх³äíî зì³íюâàòè âíóòð³шíю ñèñòåìó ãîñïî-
äàðюâàííÿ, âèхîäèòè з ³íâåñòèö³éíèìè ïðîïî-
зèö³ÿìè íà ì³æíàðîäíó àðåíó, зàïðîâàäæóâàòè 
âèñîêîòåхíîëîã³÷í³, ³ííîâàö³éí³ âèðîбíèöòâà з 
âèñîêîю äîäàòíîю âàðò³ñòю, ïîñòóïîâî зâ³ëüíÿ-
òèñÿ â³ä ñèðîâèííîї åêîíîì³êè òà зàïðîâàäæóâàòè 
íîâ³ ïåðåðîбí³ ïîòóæíîñò³, ñòâîðюю÷è ïðè öüîìó 
íîâ³ ðîбî÷³ ì³ñöÿ, à îòæå, ï³äâèщóâàòè ïðîæèò-
êîâèé ð³âåíü íàñåëåííÿ, ³, зâè÷àéíî æ, âèð³шèòè 
ïðîбëåìó íàö³îíàëüíîãî ìàñшòàбó – óòèë³зàö³ю 
ñì³òòÿ òà â³äхîä³â â³ä âèðîбíèöòâà шëÿхîì зàïðî-
âàäæåííÿ âèñîêîåфåêòèâíèх ïåðåðîбíèх ïîòóæ-
íîñòåé ³з ìîæëèâ³ñòю ãåíåðàö³ї òåïëîâîї òà åëåê-
òðîåíåðã³ї. Âèð³шåííÿ öèх зàâäàíü 
ä³éñíî ïîêðàщèòü зàãàëüíèé ð³âåíü 
æèòòÿ íàñåëåííÿ Уêðàїíè, îñîбëèâî 
â ñ³ëüñüê³é ì³ñöåâîñò³, äå ñüîãîäí³ 
зä³éñíююòüñÿ ñòðóêòóðí³ ïåðåòâî-
ðåííÿ, â³äбóâàєòüñÿ äåöåíòðàë³зàö³ÿ 
âëàäè òà îб’єäíóюòüñÿ òåðèòîð³àëüí³ 
ãðîìàäè, à îòæå, ëюäè ñïîä³âàюòüñÿ 
íà êðàщå ìàéбóòíє, îñîбëèâî ó 
ф³íàíñîâî-åêîíîì³÷íîìó òà åêîëîã³÷-
íîìó ñòàí³.

Яêщî зâåðíóòè óâàãó íà ðåзóëüòàòè 
ðåфîðì, щî бóëè ïðîâåäåí³ â Пîëüщ³ 
òà êðàїíàх Бàëò³ї, ñë³ä êîíñòàòóâàòè, 
щî óñï³х åêîíîì³÷íèх ðåфîðì ³ äåöåí-
òðàë³зàö³ÿ âëàäè є âзàєìîзàëåæíèìè. 
У öèх êðàїíàх ïîзèòèâí³ зì³íè â åêî-
íîì³ö³ é àäì³í³ñòðàòèâíà ðåфîðìà 
éшëè ïàðàëåëüíî. Пðè öüîìó бóëî 
íàëàãîäæåíå ñï³âðîб³òíèöòâî ì³ñöå-
âèх ãðîìàä ³з ï³äïðèєìöÿìè. Íèí³ 
êîæåí ðåã³îí Уêðàїíè ðîзðîбëÿє ñâîї 
ïðîãðàìè ðîзâèòêó, ³ бóëî б ëîã³÷íèì 
ïðèéíÿòòÿ ó÷àñò³ ó öüîìó ïðîöåñ³ б³з-
íåñó. Яêщî æ öüîãî íå ñòàíåòüñÿ, òî 
бóäóòü ðîзðîбëåí³ ëèшå äåêëàðàòèâí³ 
äîêóìåíòè, ÿê³ í³ÿêîãî ðåàëüíîãî 
âïëèâó íà åêîíîì³÷íèé ðîзâèòîê ãðî-
ìàäè íå ìàòèìóòü.

Îòæå, ñòàëèé ðîзâèòîê íàïðÿìó 
ïîâ'ÿзàíèé з ³ííîâàö³ÿìè. Лèшå 
âèêîðèñòàííÿ ñó÷àñíèх ³ííîâàö³é-
íèх òåхíîëîã³é íàäàє ìîæëèâ³ñòü 
б³ëüш îщàäëèâî âèêîðèñòîâóâàòè 
äæåðåëà åíåðã³ї, ìàòè ì³í³ìàëüíèé 
âïëèâ íà íàâêîëèшíє ñåðåäîâèщå òà 
бóòè б³ëüш åêîíîì³÷íî åфåêòèâíèìè. 
Яêщî зâåðíóòè óâàãó íà ð³âåíü зàïðî-
âàäæåííÿ ñó÷àñíèх ³ííîâàö³éíèх ðîз-
ðîбîê ó âëàñíå âèðîбíèöòâî (ðèñ. 2), 
à òàêîæ ñóìè êàï³òàëüíèх âêëàäåíü 
â òàê³ ðîзðîбêè ïðîòÿãîì îñòàíí³х 
ï’ÿòíàäöÿòè ðîê³â, ñë³ä íàãîëîñèòè 
ïðî ñóòòєâå зб³ëüшåííÿ òàêèх êàï³-
òàëüíèх âêëàäåíü. Сóìà ³íâåñòèö³é â 
³ííîâàö³ї зб³ëüшèëàñÿ ìàéæå ó â³ñ³ì 
ðàз³â, à ê³ëüê³ñòü òàêèх ï³äïðèєìñòâ 
âàð³ює íà ìåæ³ 20% â³ä зàãàëüíîї 
ê³ëüêîñò³ ï³äïðèєìñòâ. Цå ãîâîðèòü, 
щî óêðàїíñüêèé б³зíåñ âæå ïðàöює 
íàä зàбåзïå÷åííÿì âëàñíîãî âèðîбíè-
öòâà âèñîêîåфåêòèâíèìè, ðåñóðñîзбå-
ð³ãàю÷èìè òåхíîëîã³ÿìè. 

Àëå òàêîæ ñë³ä íàãîëîñèòè íà 
òîìó, щî äîñòóïí³ñòü òàêèх òåхíîëîã³é 
ìîæëèâà ëèшå зà äîñòàòíüî ñèëüíîãî 
ф³íàíñîâîãî ñòàíó â³ò÷èзíÿíèх ï³äïðè-
єìñòâ. Òàê, ó ñ³ëüñüêîìó ãîñïîäàðñòâ³ 

ïðîòÿãîì 7–10 îñòàíí³х ðîê³â ñïîñòåð³ãàєòüñÿ зíà-
÷íå зðîñòàííÿ ³íòåãðóю÷èх ñòðóêòóð, òàêèх ÿê хîë-
äèíãè, ÿê³ îб’єäíàëè â ñîб³ äîñèòü бàãàòî îêðåìèх 
ñóб’єêò³â ãîñïîäàðюâàííÿ з їх êàï³òàëîì òà зåìåëü-
íèìè ðåñóðñàìè, à òàêîæ зìîãëè зàëó÷èòè зîâí³ш-
í³é ³íâåñòèö³éíèé êàï³òàë (ðèñ. 3).

Îòðèìàí³ ðåзóëüòàòè ÷³òêî ñâ³ä÷àòü, щî ïðî-
òÿãîì îñòàíí³х äåñÿòè ðîê³â â³ò÷èзíÿí³ ï³äïðèєì-
ñòâà äîñèòü åфåêòèâíî зàëó÷àëè ³íîзåìí³ ³íâåñòè-
ö³ї òà ³íш³ äæåðåëà ф³íàíñóâàííÿ äëÿ ï³äâèщåííÿ 
åфåêòèâíîñò³ âëàñíîї ï³äïðèєìíèöüêîї ä³ÿëüíîñò³, 
àëå, íà æàëü, ÷àñòêà äåðæàâíîãî ф³íàíñóâàííÿ 
³ííîâàö³éíèх ïðîåêò³â äîñòàòíüî ì³зåðíà, ³ ìàë³ 
фîðìè ãîñïîäàðюâàííÿ ìàюòü äîñèòü îбìåæåí³ 
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Ðис. 3. Äжерела та об’єми фінансування інноваційної діяльності
Джерело: складено автором за [5]
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Ðис. 4. Íауковий потенціал економіки Óкраїни
Джерело: складено автором за [6]

Ðис. 5. Òуристичні потоки в Óкраїні
Джерело: складено автором за [7]
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ìîæëèâîñò³ ³íòåãðóâàííÿ ó âëàñíå âèðîбíèöòâî 
òàêèх òåхíîëîã³é. 

Яêщî зâåðíóòè óâàãó íà íàóêîâèé ïîòåíö³àë 
äåðæàâè (ðèñ. 4), ñë³ä зàзíà÷èòè, щî ïðîòÿãîì 
ðîê³â íåзàëåæíîñò³ Уêðàїíè, ê³ëüê³ñòü íàóêîâ-
ö³â ïîñò³éíî ñêîðî÷óєòüñÿ ³ íèí³ íàë³÷óє бëèзüêî 
64 òèñ. ïîð³âíÿíî з 313 òèñ. íàóêîâö³â íà ïî÷à-
òîê 1990 ð. Ê³ëüê³ñòü îðãàí³зàö³é, ÿê³ âèêîíóюòü 
íàóêîâ³ äîñë³äæåííÿ, зàëèшàєòüñÿ ïðàêòè÷íå 
íåзì³ííîю, àëå äåщî зìåíшèëàñÿ з 1 344 äî 978. 
Сåðåä зàãàëüíîї ê³ëüêîñò³ íàóêîâö³â ê³ëüê³ñòü äîê-
òîð³â íàóê зðîñëà з 8 òèñ. îñ³б äî 16 òèñ. îñ³б, 
à ê³ëüê³ñòü êàíäèäàò³â íàóê ñòàíîâèòü 86 230 
îñ³б. Òàê³ ïîêàзíèêè ñâ³ä÷àòü ïðî òå, щî íèí³ 
â³ò÷èзíÿí³ îñâ³òà òà íàóêà íå â зìîз³ ðîзâèâàòèñÿ 
б³ëüш-ìåíш ïàðàëåëüíî ÷è íàâ³òü ðàзîì ³з âèðîб-
íèöòâîì, бóòè ïðîâ³äíèêîì ñó÷àñíèх òåхíîëîã³é. 
Â³ò÷èзíÿí³ ÂÍÇ ìàюòü ïîòóæíèé ïîòåíö³àë âèñî-
êîêâàë³ф³êîâàíèх êàäð³â, àëå äîñòóïó äî òåхíî-
ëîã³é, їх âèâ÷åííÿ òà âèêîðèñòàííÿ â îñâ³òíüîìó 
ïðîöåñ³, íà æàëü, íå ìàюòü ÷åðåз бðàê ф³íàíñîâèх 
ðåñóðñ³â. Ðåзóëüòàòîì öüîãî є òå, щî ïèòîìà âàãà 
îбñÿãó âèêîíàíèх íàóêîâèх ³ íàóêîâî-òåхí³÷íèх 
ðîб³ò ó ÂÂП Уêðàїíè ñòàíîâèòü ëèшå 0,64%.

Òðàíñфåð ³ííîâàö³é ïåðåäóñ³ì зä³éñíюєòüñÿ 
шëÿхîì ì³æíàðîäíîãî îбì³íó íàóêîâèìè êàäðàìè, 
íàâ÷àííÿ â зàêîðäîííèх íàâ÷àëüíèх зàêëàäàх, 
âèðîбíè÷èх ïîїзäîê, íàâ³òü шëÿхîì â³äêðèòòÿ 
òóðèñòè÷íèх ïîòîê³â. Уêðàїíà ïîâèííà äîñèòü 
àêòèâíî ïîзèö³îíóâàòè ñåбå íà ì³æíàðîäí³é ³íòå-
ëåêòóàëüí³é àðåí³, щîб ìàòè äîñòóï äî íîâ³òí³х 
³ííîâàö³éíèх ðîзðîбîê. Яêщî зâåðíóòè óâàãó íà 
ïðèâåäåí³ àíàë³òè÷í³ äàí³ (ðèñ. 5), òî з íèх âèïëè-
âàє, щî äîñèòü зíà÷íà ê³ëüê³ñòü ãðîìàäÿí Уêðàїíè 
ïîñò³éíî зä³éñíююòü ïîїзäêè зà êîðäîí ³ ìîæóòü 
бóòè ïðîâ³äíèêàìè ³ííîâàö³é òà íîâèх íàóêîâî-
òåхí³÷íèх ðîзðîбîê ó âëàñíó åêîíîì³êó. Дëÿ 
öüîãî íåîбх³äíî íà äåðæàâíîìó ð³âí³ зàïðîâàäèòè 
ïðîãðàìè ï³äòðèìêè ³ííîâàö³éíèх óïðîâàäæåíü, 
ðîзâèòêó ñòàðòàï³â, б³зíåñ-³íêóбàòîð³â, íàóêîâî-
òåхí³÷íèх, ñó÷àñíèх äîñë³äíèöüêèх òà êîíñòðóê-

òîðñüêèх öåíòð³â, щî íàäàñòü зìîãó ÿê зàëó÷èòè, 
òàê ³ зàêð³ïèòè òà âïðîâàäèòè ñó÷àñí³ òåхíîëîã³ї ó 
âëàñíå âèðîбíèöòâî.

Àëå òàêîæ ñë³ä зâåðíóòè óâàãó é íà òå, щî ê³ëü-
ê³ñòü ³íîзåìíèх ãðîìàäÿí, ÿê³ â³äâ³äàëè Уêðàїíó, 
зíà÷íî ñêîðîòèëàñÿ ïðîòÿãîì 2013–2015 ðð. Àëå 
ïðè÷èíà öüîãî ìîæå бóòè ó äîñèòü ñêëàäí³é âíó-
òð³шí³é ñèòóàö³ї: ïðîâåäåíí³ ÀÒÎ, àíåêñ³ї Êðèìó, 
îêóïàö³ї Дîíåöüêîї òà Лóãàíñüêîї îбëàñòåé. 

Âисновки. ²з зàзíà÷åíîãî âèщå âèò³êàюòü âàæ-
ëèâ³ âèñíîâêè. Пî-ïåðшå, ñó÷àñíå óïðàâë³ííÿ ñóñ-
ï³ëüíèìè ïðîöåñàìè ìàє ïåðåéòè íà зàñàäè ñòà-
ëîãî ðîзâèòêó. Уêðàїí³ ïîòð³бíî ðåòåëüíî âèâ÷àòè 
ñâ³òîâèé äîñâ³ä òà àäåêâàòíî ðåàãóâàòè íà зóñèëëÿ 
ÎÎÍ ó ö³é ñфåð³. Пî-äðóãå, ïîòð³бíî íå ëèшå îзíà-
éîìèòè з íèì êåð³âíèê³â ð³зíèх ð³âí³â, à äîâåñòè 
äî â³äîìà âñ³х ãðîìàäÿí òà зàëó÷èòè їх äî ñïðàâè, 
ïåðåäóñ³ì íà ð³âí³ ìóí³öèïàëüíîãî óïðàâë³ííÿ. 
Пî-òðåòє, äî ö³єї ñïðàâè íåîбх³äíî àêòèâíî зàëó-
÷àòè íàö³îíàëüíó îñâ³òó òà ïåðåâîäèòè ñèñòåìó 
íàâ÷àííÿ â³äïîâ³äíî äî ìîäåë³ ñòàëîãî ðîзâèòêó. 
Òàêîæ íåîбх³äíî ïðîâåñòè ìàñшòàбíó ðîбîòó з 
ïðîãíîзóâàííÿ ìîæëèâèх ðåзóëüòàò³â òà íàñë³äê³â 
äëÿ ðåã³îíàëüíîї òà íàö³îíàëüíîї åêîíîì³êè.

Пðîâåäåí³ äîñë³äæåííÿ ïîâíîю ì³ðîю ï³äòâåð-
äæóюòü зäàòí³ñòü Уêðàїíè зàéíÿòè ñâîє ïî÷åñíå 
ì³ñöå ñåðåä åêîíîì³÷íî òà ñîö³àëüíî ñèëüíèх єâðî-
ïåéñüêèх êðàїí, àëå íåîбх³äíî äîêëàñòè зóñèëü äëÿ 
ñòàб³ë³зàö³ї âíóòð³шíüîãî ñòàíîâèщà â äåðæàâ³, 
фîðìóâàííÿ ïîзèòèâíîãî ³ì³äæó íàä³éíîãî ïàðò-
íåðà íà зîâí³шí³х ðèíêàх, ïðèä³ëÿòè б³ëüшó óâàãó 
ñó÷àñí³é íàóö³ òà îñâ³ò³, äåðæàâí³é ï³äòðèìö³ ³ííî-
âàö³éíèх, âèñîêîòåхíîëîã³÷íèх âèðîбíèöòâ.

Пåðñïåêòèâàìè ïîäàëüшèх äîñë³äæåíü є àíàë³з 
ïåðñïåêòèâíèх ìîäåëåé ðîзâèòêó ðåã³îíàëüíîї òà 
íàö³îíàëüíîї åêîíîì³êè, à òàêîæ ðîзðîбëåííÿ ïðî-
ãíîзíèх ïîêàзíèê³â щîäî â³äñòåæåííÿ ìîæëèâèх 
ïîзèòèâíèх ÷è íåãàòèâíèх ðåзóëüòàò³â â³ä зàïðî-
âàäæåííÿ òàêèх ìîäåëåé, àíàë³з äîñâ³äó ðåã³îí³â 
Уêðàїíè, íà òåðèòîð³ї ÿêèх óæå зàïðîâàäæåí³ òà 
фóíêö³îíóюòü òàê³ ìîäåë³.
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Ðезюме
Â ñòàòüå èññëåäîâàíы òåîðåòè÷åñêèå âîïðîñы, êîòîðыå êàñàюòñÿ óñòîé÷èâîãî ðàзâèòèÿ эêîíîìèêè 
Уêðàèíы. Îхàðàêòåðèзîâàíы îñíîâíыå öåëè óñòîé÷èâîãî ðàзâèòèÿ è îïðåäåëåíы ïåðâîî÷åðåäíыå ìåðы, 
êîòîðыå íàì íåîбхîäèìî âыïîëíèòü ïðè ðåàëèзàöèè äàííîé эêîíîìè÷åñêîé êîíöåïöèè. Пðîâåäåíы àíà-
ëèòè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ ñîñòîÿíèÿ èííîâàöèîííîãî îбåñïå÷åíèÿ è òðàíñфåðòà èííîâàöèé â íàöèîíàëü-
íîå хîзÿéñòâî Уêðàèíы.
Êлючевые слова: óñòîé÷èâîå ðàзâèòèå, ñîöèàëüíî-эêîíîìè÷åñêîå ðàзâèòèå, èííîâàöèè, ðåãèîíàëüíàÿ 
эêîíîìèêà, íàöèîíàëüíàÿ эêîíîìèêà, ïðîãðàììы ðàзâèòèÿ.
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MODERN FEATURES OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE NATIONAL ECONOMY

Summary
The theoretical issues relating to the sustainable economic development of Ukraine. Outlined the main 
objectives of sustainable development and priority measures that we need to do in the implementation of the 
economic concept. Conducted analyzes the state of innovation and ensure the transfer of innovation in the 
national economy of Ukraine.
Key words: sustainable development, social and economic development, innovation, regional economy, the 
national economy, the development of the program.


