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ДОСВІД СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ
СТАЛОГО РОЗВИТКУ У КРАЇНАХ
ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

У статті розглядаються європейський досвід та підходи до стратегічного планування, спрямова6
ного на сталий розвиток. Також надається огляд розроблення стратегій сталого розвитку у Європейсь6
кому Союзі.
In the article the EU experience and approaches to strategic planning aimed at sustainable development
are considered. Also it presents an overview of drafting of sustainable development strategies in the European
Union.
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ВСТУП
На сучасному етапі цивілізаційного розвитку широ!
кого визнання набула концепція сталого розвитку, що
забезпечується системою взаємоузгоджених управлін!
ських заходів за економічним, соціальним та екологічним
(природоохоронним) вимірами, спрямованою на форму!
вання суспільних відносин на засадах довіри, солідар!
ності, рівності поколінь, безпечного навколишнього се!
редовища. Основою сталого розвитку є невід'ємні права
людини на життя та повноцінний розвиток. У економіч!
но розвинених європейських країнах розбудовано влас!
ну модель економіки, становлення якої відбувалось під
впливом історичних традицій. Також у кожній євро!
пейській країні сформовано систему стратегічного пла!
нування, що визначає засади сталого розвитку та власні
шляхи переходу до моделі "зеленої економіки". Конфе!
ренція ООН зі сталого розвитку "Ріо+20" (20—22 червня
2012 року, м. Ріо!де!Жанейро, Бразилія) стала найбільш
видатною міжнародною подією десятиліття, яка підтвер!
дила значущість сталого розвитку у сучасній парадигмі
суспільних перетворень. Конференція надала потужний
імпульс вирішенню практичних питань реалізації стра!
тегій сталого розвитку, розроблених на наднаціонально!
му та національному рівні (мега! та макрорівень стратег!
ічного планування). Серед таких питань найважливіши!
ми є: посилення інтеграції трьох складових сталого роз!
витку (економіки, екології та соціального розвитку),
зміна моделі розвитку в бік зеленої економіки та зелено!
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го зростання, вдосконалення методів вимірювання доб!
робуту та прогресу. Підсумковим документом Конфе!
ренції "Майбутнє, якого ми прагнемо" визнано, що зап!
ровадження засад зеленої економіки підвищить спро!
можність країн раціонально використовувати природні
ресурси з меншими наслідками для довкілля, стимулю!
ватиме стале зростання на засадах справедливості та
створення робочих місць [2]. У країнах Європейського
Союзу (ЄС) підходи до стратегічного планування стало!
го розвитку постійно удосконалюються, тому доцільним
є вивчення досвіду країн ЄС у сфері планування сталого
розвитку для запровадження новітніх європейських
підходів у практику вітчизняного державного управлін!
ня, що зумовлює актуальність дослідження.
Аналізуючи останні дослідження та публікації, слід
зазначити, що концептуальні питання сталого розвит!
ку представлені у документах світових форумів, у роз!
робках вітчизняних вчених, серед яких О. Білорус,
Л. Гринів, М. Згуровський, Л. Мельник. Теоретичні та
методологічні питання стратегічного планування соці!
ально!економічного розвитку розглянуто в працях та!
ких українських науковців, як В. Бесєдін, А. Гальчинсь!
кий, В. Геєць, Н. Горшкова, Я.Жаліло, І. Крючкова, І. Ман!
цуров, Л. Мусіна, П.Онищенко, С.Чистов. Недостатньо
вивченими залишаються деякі питання, пов'язані з сис!
темними підходами до стратегічного планування стало!
го розвитку відповідно до усталеної європейської прак!
тики та з урахуванням новітніх глобальних ініціатив.
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Таблиця 1. Стан розроблення та перегляду стратегій сталого розвитку у країнах ЄС

стратегічного планування
включає розроблення націо!
ɉɟɪɲɚ
нальних стратегій сталого роз!
ɉɟɪɟɝɥɹɞ
Ʉɪɚʀɧɚ
ɫɬɪɚɬɟɝɿɹ
Ɉɫɧɨɜɧɿ ɧɚɩɪɹɦɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ
витку країнами ЄС після істо!
ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ (ɪɿɤ)
(ɪɿɤ)
ричного "Саміту Землі" (Кон!
Ⱥɜɫɬɪɿɹ
2002
2010
3 ɜɢɦɿɪɢ ɫɬɚɥɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɚ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɚ
ференція Ріо, 1992 рік). Цей
ɫɩɿɜɩɪɚɰɹ
саміт розглядав навколишнє
Ȼɟɥɶɝɿɹ
1999 (ɮɟɞɟ2004
3 ɜɢɦɿɪɢ ɫɬɚɥɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɚ ɞɨɛɪɨɱɟɫɧɟ
середовище і соціально!еконо!
ɪɚɥɶɧɢɣ
(ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɢɣ
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ
мічний розвиток як взаємопо!
ɪɿɜɟɧɶ)
ɪɿɜɟɧɶ)
в'язані та взаємозалежні сфе!
Ȼɨɥɝɚɪɿɹ
2010
3 ɜɢɦɿɪɢ ɫɬɚɥɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ
ри. У підсумковому документі
(ɩɪɨɟɤɬ)
саміту "Порядок денний на
ȼɟɥɢɤɚ Ȼɪɢɬɚɧɿɹ 1994
1999, 2005
3 ɜɢɦɿɪɢ ɫɬɚɥɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ
ХХІ століття" було визначено,
Ƚɪɟɰɿɹ
2002
3 ɜɢɦɿɪɢ ɫɬɚɥɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ
що необхідним є гармонійне
Ⱦɚɧɿɹ
2002
2008
3 ɜɢɦɿɪɢ ɫɬɚɥɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɚ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɚ
досягнення високої якості на!
ɫɩɿɜɩɪɚɰɹ
вколишнього середовища, за!
ȿɫɬɨɧɿɹ
2005
3 ɜɢɦɿɪɢ ɫɬɚɥɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɚ ɤɭɥɶɬɭɪɚ
безпечення здорової економі!
ȱɪɥɚɧɞɿɹ
1997
2002
3 ɜɢɦɿɪɢ ɫɬɚɥɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɚ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɚ
ɫɩɿɜɩɪɚɰɹ
ки для всіх народів світу, задо!
ȱɫɥɚɧɞɿɹ
1996
2002 2010
3 ɜɢɦɿɪɢ ɫɬɚɥɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɫɬɚɥɟ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ,
волення потреб людей та збе!
ɫɬɚɥɟ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ ɬɚ ɨɫɜɿɬɚ
реження сталого розвитку
ȱɫɩɚɧɿɹ
2007
3 ɜɢɦɿɪɢ ɫɬɚɥɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ
протягом тривалого періоду,
ȱɬɚɥɿɹ
2002
2008 (ɩɪɨɟɤɬ)
3 ɜɢɦɿɪɢ ɫɬɚɥɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ
також у документі було викла!
Ʉɿɩɪ
2007
2010
3 ɜɢɦɿɪɢ ɫɬɚɥɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ
дено програму всесвітнього
(ɩɪɨɟɤɬ)
співробітництва за зазначени!
Ʌɚɬɜɿɹ
2002
2010
3 ɜɢɦɿɪɢ ɫɬɚɥɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ (ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨ
ми напрямами [5]. Цей істо!
ɛɚɱɟɧɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɞɨ 2030 ɪɨɤɭ)
ричний саміт вперше визначив
Ʌɿɯɬɟɧɲɬɟɣɧ
1999
2009
3 ɜɢɦɿɪɢ ɫɬɚɥɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ
специфіку стратегічного пла!
Ʌɢɬɜɚ
2003
2009
3 ɜɢɦɿɪɢ ɫɬɚɥɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɟ
нування сталого розвитку та
ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɰɬɜɨ
організацію його процесу на
Ʌɸɤɫɟɦɛɭɪɝ
1999
2010
3 ɜɢɦɿɪɢ ɫɬɚɥɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ
засадах прозорості та відкри!
Ɇɚɥɶɬɚ
2006
2009
3 ɜɢɦɿɪɢ ɫɬɚɥɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ
тості. Відповідно до "Порядку
ɇɿɞɟɪɥɚɧɞɢ
2001
2003 (ɉɥɚɧ ɞɿɣ),
3 ɜɢɦɿɪɢ ɫɬɚɥɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɚ ɝɥɨɛɚɥɶɧɿ ɜɢɤɥɢɤɢ
денного розвитку на ХХІ сто!
2008
ɇɿɦɟɱɱɢɧɚ
2002
2004, 2008
3 ɜɢɦɿɪɢ ɫɬɚɥɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɚɞɚɩɬɨɜɚɧɿ ɞɨ ɭɦɨɜ
ліття" такими країнами, як Ве!
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ (ɪɿɜɧɿɫɬɶ ɦɿɠ
лика Британія, Ірландія,
ɩɨɤɨɥɿɧɧɹɦɢ, ɹɤɿɫɬɶ ɠɢɬɬɹ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɚ ɡɥɚɝɨɞɚ,
Фінляндія, ще на початку 90!х
ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ)
років було розроблено стра!
ɇɨɪɜɟɝɿɹ
2002
2004 (ɉɥɚɧ ɞɿɣ),
3 ɜɢɦɿɪɢ ɫɬɚɥɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ
тегії сталого розвитку. Бель!
2007
гією Швейцарією, Люксембур!
ɉɨɥɶɳɚ
2000
2007
ɋɬɪɚɬɟɝɿɹ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɜɢɡɧɚɱɚɽ 3
гом наприкінці 90!х років ХХ
ɜɢɦɿɪɢ ɫɬɚɥɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ (ɬɚɤɨɠ ɜɨɧɢ ɜɪɚɯɨɜɚɧɿ ɭ
століття також було розроб!
9 ɫɟɤɬɨɪɚɥɶɧɢɯ ɫɬɪɚɬɟɝɿɹɯ ɞɨ 2020 ɪɨɤɭ)
лено стратегії, які окреслили
ɉɨɪɬɭɝɚɥɿɹ
2006
3 ɜɢɦɿɪɢ ɫɬɚɥɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ
концептуальні напрями по!
Ɋɭɦɭɧɿɹ
1999
2008
3 ɜɢɦɿɪɢ ɫɬɚɥɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ
дальших дій із сталого розвит!
ɋɟɪɛɿɹ
2008
3 ɜɢɦɿɪɢ ɫɬɚɥɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɚɞɚɩɬɨɜɚɧɿ ɞɨ ɭɦɨɜ
ку. На засіданні Ради ЄС у
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ (ɟɤɨɧɨɦɿɤɚ ɡɧɚɧɶ,
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɩɢɬɚɧɧɹ, ɡɚɯɢɫɬ
Лісабоні у березні 2000 року
ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ)
голови держав та урядів ЄС
ɋɥɨɜɚɱɱɢɧɚ
2001
2004 (ɉɥɚɧ ɞɿɣ)
3 ɜɢɦɿɪɢ ɫɬɚɥɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ
визначили стратегічною ме!
ɋɥɨɜɟɧɿɹ
2005
3 ɜɢɦɿɪɢ ɫɬɚɥɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɚ ɤɭɥɶɬɭɪɚ (ɫɬɪɚɬɟɝɿɹ
тою: "перетворення ЄС на
ɽ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɸ ɫɬɪɚɬɟɝɿɽɸ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɤɪɚʀɧɢ)
найбільш конкурентоспро!
ɍɝɨɪɳɢɧɚ
2007
3 ɜɢɦɿɪɢ ɫɬɚɥɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ
можну та динамічну у світі
Ɏɿɧɥɹɧɞɿɹ
1998
2006, 2010
3 ɜɢɦɿɪɢ ɫɬɚɥɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ
економіку, що будується на
Ɏɪɚɧɰɿɹ
2003
2006, 2010
3 ɜɢɦɿɪɢ ɫɬɚɥɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ
знаннях, здатну забезпечити
ɏɨɪɜɚɬɿɹ
2009
3 ɜɢɦɿɪɢ ɫɬɚɥɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ
стале економічне зростання,
ɑɟɫɶɤɚ
2004
2010
3 ɜɢɦɿɪɢ ɫɬɚɥɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɨɫɜɿɬɚ,
створення робочих місць кра!
Ɋɟɫɩɭɛɥɿɤɚ
ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɬɚ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɚ ɫɩɿɜɩɪɚɰɹ,
щої якості та підвищити рівень
ɞɨɛɪɨɱɟɫɧɟ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ
соціальної згуртованості" [4].
ɑɨɪɧɨɝɨɪɿɹ
2010
3 ɜɢɦɿɪɢ ɫɬɚɥɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ
Лісабонська стратегія розвит!
(ɩɪɨɟɤɬ)
ку, затверджена лідерами
ɒɜɟɣɰɚɪɿɹ
1997
2002, 2008, 2012
3 ɜɢɦɿɪɢ ɫɬɚɥɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ
країн ЄС у 2000 році, надала
ɒɜɟɰɿɹ
2002
2004, 2006
3 ɜɢɦɿɪɢ ɫɬɚɥɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ
бачення подальшого розвитку
Джерело: побудовано автором на основі [7].
ЄС за трьома напрямами: еко!
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
номічний (адаптування до змін у інформаційному
Метою статті є вивчення європейського досвіду суспільстві, створення європейського простору для
стратегічного планування сталого розвитку. Також досліджень, інвестування в дослідження та розроб!
завданням дослідження є аналіз процесів розроб! ки, усунення бар'єрів для бізнесу, економічна рефор!
лення стратегій сталого розвитку ЄС та країн! ма та розбудова внутрішнього ринку, створення
членів ЄС.
інтегрованих фінансових ринків, покращення коор!
динації макроекономічних політик); соціальний (мо!
РЕЗУЛЬТАТИ
дернізація європейської соціальної моделі шляхом
Загальна концепція сталого розвитку визначає інвестування в людський капітал та боротьби з соці!
необхідність встановлення балансу між задоволен! альним відторгненням, активна політика зайнятості);
ням сучасних потреб людства та захистом інтересів екологічний, що визначає шляхи забезпечення ста!
майбутніх поколінь, враховуючи їх потребу в безпеч! лого розвитку та якості життя населення, який було
ному і здоровому довкіллі [1]. Європейський досвід додано на засіданні Ради ЄС у Гьотеборзі у 2001 році.
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Також на цьому засіданні було запропоновано дер!
жавам!членам ЄС "розробити свої власні національні
стратегії сталого розвитку", що стало додатковим
імпульсом для стратегічного планування сталого
розвитку в європейських країнах. Більшістю держав!
членів ЄС було затверджено стратегії сталого роз!
витку до Всесвітнього саміту зі сталого розвитку в
Йоганнесбурзі наприкінці 2002 року.
Першу Стратегію сталого розвитку ЄС було роз!
роблено у 2001 році з метою "розбудови загальноєв!
ропейських політичних рамок для забезпечення ста!
лого розвитку, тобто з метою задоволення потреб ни!
нішнього покоління без шкоди для можливості май!
бутніх поколінь задовольняти свої власні потреби".
Стратегія визначала пріоритетні напрями у еко!
номічній, соціальній та екологічній сфері та глобаль!
ному управлінні, що мали підсилювати один одного.
Стратегією було визнано міжнародні зобов'язання ЄС
щодо сталого розвитку, різні аспекти якого (у тому
числі щодо демократії, миру, безпеки та свободи) та!
кож мали підтримуватись за межами ЄС. Ця страте!
гія, яка доповнює Лісабонську, мала стати каталіза!
тором сталого розвитку і слугувати орієнтиром для
вироблення ефективної політики та розроблення за!
ходів з відповідним фінансуванням та участю всіх заі!
нтересованих сторін [3]. Стратегія базувалась на на!
ступних принципах: заохочення та захист основних
прав людини, солідарність між поколіннями,
відкритість та розвиток громадянського демократич!
ного суспільства, залучення громадян, участь
підприємств і соціальних партнерів, узгодженість
політики та управління, політика інтеграції, викори!
стання сучасних знань тощо.
Країни Європейського Союзу у 2006 році офіцій!
но затвердили "Оновлену стратегію сталого розвит!
ку ЄС", якою було визначено загальний вектор змін
на рівні планування як для ЄС у цілому, так і для дер!
жав!членів союзу. Серед пріоритетних напрямів стра!
тегії було визначено наступні: 1) зміна клімату та чи!
ста енергетика (обмеження кліматичних змін та змен!
шення негативного впливу енергетики на суспільство
та навколишнє середовище); 2) транспорт (забезпе!
чення відповідності транспортних систем потребам
суспільства за умови мінімізації небажаних впливів на
економіку та навколишнє середовище); 3) стале спо!
живання та виробництво (забезпечення раціонально!
го споживання та інновацій у виробництві); 4) збере!
ження та управління природними ресурсами (покра!
щення управління з метою уникнення надмірної екс!
плуатації природних ресурсів, визнаючи цінність при!
родних послуг екосистеми); 5) охорона здоров'я
(сприяння підвищенню рівня системи охорони здоро!
в'я та забезпечення рівного доступу до неї); 6) соц!
іальне включення, демографія та міграція (створення
соціально орієнтованого суспільства, зважаючи на
солідарність між поколіннями та забезпечення покра!
щення якості життя громадян як передумови для три!
валого добробуту кожного); 7) глобальна бідність та
виклики сталого розвитку (активне сприяння стало!
му розвитку у усьому світі та гарантування відповід!
ності внутрішньої та зовнішньої політики ЄС прин!
ципам глобального сталого розвитку та міжнародним
зобов'язанням) [3].
На національному рівні у країнах ЄС планування
сталого розвитку увійшло у практику державного уп!
равління, наразі розроблено та впроваджено низку
стратегій сталого розвитку. Після затвердження Онов!
леної Стратегії сталого розвитку ЄС у 2006 році
більшістю країн ЄС було започатковано процес осу!
часнення стратегій за трьома основними вимірами ста!
лого розвитку (економічним, соціальним та екологіч!
ним), який триває і нині, як видно з табл. 1.
У 2010 році була схвалена нова європейська стра!
тегія розвитку на наступні 10 років — "Європа 2020:
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стратегія розумного, сталого та інклюзивного зрос!
тання", яка визначає напрями змін у якості економі!
чного зростання: розумне зростання (інтелектуалі!
зація економічного розвитку, дослідження та інно!
вації); стале зростання (екологізація (грінізація) еко!
номічного розвитку, доцільне використання ре!
сурсів); інклюзивне зростання (соціалізація еконо!
мічного розвитку, підвищення рівня зайнятості на!
селення, досягнення соціальної та територіальної
злагоди). Цільові орієнтири, встановлені Стратегією
до 2020 року, є наступними: 75% населення віком від
20 років до 64 років має бути працевлаштовано; 3%
ВВП ЄС має бути інвестовано в дослідження та роз!
робки; на 30% має бути знижено забруднення навко!
лишнього середовища; частка учнів, які залишили
школи, не має перевищувати 10%, не менше 40% мо!
лоді має здобути вищу освіту; кількість людей за
межею бідності має бути скорочено на 20 млн осіб
[6]. У Стратегії!2020 пропонується п'ять основних
напрямів діяльності: зайнятість; дослідження та
інновації; зміна клімату і енергетика; освіта, бороть!
ба з бідністю. Визначений Стратегією!2020 новий
економічний курс вимагає скоординованих дій країн!
членів ЄС, включаючи соціальне партнерство та роз!
будову громадянського суспільства. Також Страте!
гією передбачено подолання наслідків глобальної
фінансової кризи, серед яких: високий рівень безро!
біття, уповільнення темпів економічного зростання,
збільшення рівня зовнішнього боргу, дисбаланс бю!
джетів окремих країн ЄС. Стратегією окреслено
шляхи розв'язання таких спільних європейських про!
блем, як: брак природних ресурсів, зміна клімату,
старіння націй. Стратегія розкриває європейську
соціально!економічну концепцію розвитку у ХХІ
столітті. Для адаптації стратегічних завдань Стра!
тегії!2020 до своєї конкретної ситуації держави!чле!
ни ЄС мають трансформувати спільні цілі ЄС у свої
національні стратегії реформ. З цією метою Страте!
гією!2020 було визначено сім флагманських ініціа!
тив: 1) "Інноваційний Союз" (забезпечення умов і
можливостей фінансування досліджень та інновацій,
що сприятиме економічному зростанню і створенню
нових робочих місць); 2) "Молодь у русі" (посилен!
ня результативності освітніх систем та сприяння за!
лученню молодих людей до ринку праці); 3) "Циф!
ровий порядок денний для Європи" (прискорення
розвитку високошвидкісного інтернету та забезпе!
чення можливості кожному брати участь у загаль!
ному цифровому просторі); 4) "Ефективні ресурси
Європи" (забезпечення переходу до економіки з
низьким вмістом вуглецю, збільшення використання
джерел відновлюваної енергії, модернізація транс!
портного сектора та забезпечення розумного вико!
ристання джерел енергії); 5) "Індустріальна політи!
ка ери глобалізації" (поліпшення підприємницького
середовища, особливо для середнього та малого
бізнесу, підтримка розвитку потужної і стійкої про!
мислової бази для глобалізації); 6) "Порядок денний
нових компетенцій та робочих місць" (модернізація
ринків праці, надання можливості населенню отри!
мувати нові знання та навички з подальшим збіль!
шенням можливості працевлаштування, поліпшення
співвідношення попиту і пропозиції на ринках праці);
7) "Європейська платформа подолання бідності" (по!
ширення соціальної та територіальної взаємодії на
всій території союзу, скорочення масштабів бідності
в країнах ЄС) [6]. У Стратегії!2020 зазначено, що у
рамках сьомої флагманської ініціативи необхідно
закласти основу для кооперації, обміну досвідом та
поширення практики отримання результатів у бо!
ротьбі з бідністю, а також: здійснювати конкретні дії
на підтримку вразливих груп населення; впроваджу!
вати програми підтримки соціальних інновацій для
найбільш незахищених верств населення (шляхом за!
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стосування інноваційних технологій у навчанні та
освіті, надання робочих місць для бідних груп насе!
лення, а також шляхом розроблення нових правил
для мігрантів, що дозволять їм задіяти весь свій ро!
бочий потенціал); вживати заходів для оцінки адек!
ватності і стійкості до суспільних змін заходів соц!
іального захисту, пенсійних систем тощо.
Таким чином, умовно можна виокремити три ета!
пи стратегічного планування сталого розвитку в євро!
пейських країнах: перший етап (1992—2002 роки) —
етап осмислення значущості сталого розвитку як пріо!
ритетного напряму національного розвитку (період
затвердження "першої хвилі" національних стратегій,
розроблених після Конференції Ріо та до Йоганнес!
бурзького саміту); другий етап (2002—2010 роки) —
етап аналізу досвіду реалізації існуючих стратегій та
вироблення рекомендацій та вимог до їх удосконален!
ня (період розроблення стратегій країнами!кандида!
тами на вступ до ЄС та перегляду стратегій після зат!
вердження Оновленої Стратегії сталого розвитку ЄС);
третій етап (2010—2012 роки) — етап визнання гло!
бальних викликів (період перегляду стратегій відпові!
дно до вимог Стратегії "Європа!2020", урахування вис!
новків Конференції Ріо+20 та пропозицій щодо роз!
роблення глобальних цілей сталого розвитку після
2015 року).
ВИСНОВКИ
На сучасному етапі діють чинники, що зумовлю!
ють зростання ролі стратегічного планування та
прогнозування в умовах глобалізації, зокрема: ви!
моги забезпечення сталого розвитку; погіршення
стану навколишнього середовища та зміна клімату;
високі темпи науково!технічного прогресу; зрос!
тання масштабів економік, що потребує координу!
ючої дії центру; посилення концентрації капіталу в
умовах конкуренції; необхідність забезпечення
фінансової стабільності (середньострокове прогно!
зування); технологічні прориви та інституціональ!
на модернізація.
Стратегію сталого розвитку у тій чи іншій формі
розроблено та оновлено з урахуванням вимог часу у
кожній країні ЄС. Цей документ є основою реалізації
державної економічної, соціальної та екологічної
політики на середньо! та довгострокову перспекти!
ву. На підставі вивчення стратегій розвитку країн ЄС
можна стверджувати, що наразі не існує чітко виз!
начених стандартів щодо структури та змісту доку!
мента, який формулює бачення розвитку країни.
Існують документи рекомендаційного характеру, у
яких викладено підходи до розроблення стратегій, у
тому числі щодо застосування SMART! підходу (на!
зва є абревіатурою вимог до формування набору
стратегічних завдань: Specific, Measurable Achi!
evable, Realistic, Time!bound) [6]. Тобто відповідно
до цього підходу стратегічні завдання сталого роз!
витку мають бути конкретними та кількісно орієн!
тованими; мають базуватись на показниках сталого
розвитку; бути амбітними, але реальними; бути та!
кими, що мають визначене ресурсне забезпечення та
політичну волю для їх виконання; мати чіткий вста!
новлений період для досягнення цілей. Безумовно, у
стратегіях сталого розвитку різних країн присутні
спільні риси у підходах до організації їх розроблен!
ня, змістовного наповнення та урахування націо!
нальної специфіки. Організація стратегічного пла!
нування у європейських країнах відбувається із зас!
тосуванням таких основних підходів: 1) стратегія
розробляється урядом, фахівцями міністерств і
відомств (управлінсько!плановий підхід); 2) для
розроблення стратегії створюються спеціальні ро!
бочі групи з науковців та практиків у різних пропор!
ціях (відомчо!науковий підхід); 3) стратегія розроб!
ляється інституцією, яка створена урядом (інститут,
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дослідницький центр, дорадчий орган, рада зі стало!
го р о з в и т к у т о щ о ) ( ф а х о в о ! у п р а в л і н с ь к и й
підхід); 4) стратегія розробляється із залученням
всіх зацікавлених сторін, широких кіл громадськості
(партісіпаторний підхід). Для кожної країни питан!
ня співпраці в рамках розроблення стратегії теоре!
тиків (науковців) і практиків (урядовців) вирішуєть!
ся з урахуванням національної специфіки роботи
урядових та наукових установ та їх взаємодії. Типо!
вими кроками процесу стратегічного планування ста!
лого розвитку можна вважати наступну по!
слідовність дій: 1) аналіз поточного стану розвитку
країни (де ми знаходимось зараз?); 2) визначення
стратегічної мети, узгодження спільного бачення ба!
жаного майбутнього стану сталого розвитку країни
за трьома його вимірами (чого ми прагнемо?); 3) виз!
начення стратегічних завдань, виконання яких на!
дасть можливість досягти мети (як ми досягнемо
мети?); 4) визначення критеріїв досягнення мети
(яким чином ми вимірюватимемо прогрес?).
В Україні відсутня офіційно затверджена Страте!
гія сталого розвитку, хоча протягом багатьох років
неодноразово здійснювались спроби її розроблення.
Так, ще у 2009 році Міністерством економіки Украї!
ни році було створено Національну Раду зі сталого
розвитку та розроблено проект Концепції сталого
розвитку України. У липні 2012 року Міністерство
економічного розвитку та торгівлі України ініціюва!
ло обговорення підсумкового документу Конференції
Ріо+20 "Майбутнє, якого ми прагнемо" та питань при!
єднання України до "Платформи зеленої промисло!
вості" Організації Об'єднаних Націй з промислового
розвитку. Також у рекомендаційних документах цьо!
го заходу було наголошено на доцільності розроблен!
ня сучасної стратегії сталого розвитку України. З ог!
ляду на процеси наближення України до Європейсь!
кого Союзу у процесі розроблення такої стратегії має
бути враховано європейський досвід впровадження
таких документів. Стратегія має базуватись на поло!
женнях Конституції України та пріоритетах соціаль!
но!економічного розвитку держави, врахуванні
міжнародних зобов'язань України та новітніх гло!
бальних ініціатив, особливостей взаємодії людини та
довкілля, а також на результатах наукових дослід!
жень з питань суспільного розвитку та оцінки сучас!
ного стану довкілля.
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