
Лекція 12. Особливості стратегій сталого

розвитку країн Євросоюзу

План

1. Закон України Про Стратегію сталого

розвитку України до 2030 року

2. Вектори сталого розвитку

3. Сталий розвиток країн Євросоюзу







Інституційні зобов’язання національних парламентів 

країн ЄС щодо ЦСР 
 

 

 
КРАЇНА 

 
 

Нові / специфічні інституційні 
механізми для ЦСР 

 
 

Чинний комітет, що бере на себе виконання ЦСР 
та створення підкомітетів 

Неформальна 

група або мережа 
(парламентська 

мережа, міжфракційне 

об’єднання, робоча 

група) 

Чеська 

Республіка 

 Підкомітет з питань сталого розвитку в рамках Комі- 

тету з довкілля 

 

 
Данія 

 Парламент Данії зазвичай працює через тематичні 

постійні комітети, які відповідають розподілу праці 

в уряді на рівні міністрів 

 
Мережа 2030 

Фінляндія 
Парламентський комітет заради 

майбутнього 

  

Франція 
Парламентський комітет з питань 

сталого розвитку 

 
Мережа Accelerons 

Німеччина 
Консультативна рада парламенту з 

питань сталого розвитку 

  

 
 

Греція 

 Існує низка парламентських комітетів, які відпові- 

дають за розробку та вивчення проєктів законів за 

різними тематичними напрямами ЦСР, зокрема та- 

кими, як зменшення бідності, зайнятість, охорона 

здоров'я та соціальний захист, економічний розви- 

ток, дослідження та інновації, охорона довкілля та 

зміна клімату 

 

 
Угорщина 

  Національна рада 

з питань сталого 

розвитку 

 
Італія 

 Постійний підкомітет з реалізації Порядку денного 

до 2030 року та Цілей сталого розвитку при Комітеті 

закордонних справ110
 

 

Латвія Комісія з питань сталого розвитку   

Румунія 
Комітет з розвитку та стратегії 

(Сенат) 

Підкомітет з питань сталого розвитку при Комітеті 

закордонних справ (Палата депутатів) 

 

Словаччина 
Комітет заради майбутнього 

(заплановано) 

  

 
Іспанія 

Парламентський комітет з 

виконання Порядку денного до 

2030 року (вересень 2019 р.) 

  

 

 
Швеція 

 Комітет з екологічних цілей, Комітет з питань сіль- 

ського господарства та Комітет з питань фінансів за- 

ймаються переважно ЦСР. З огляду на всеосяжність 

Порядку денного та Цілей сталого розвитку прак- 

тично всі комітети на практиці будуть задіяні під час 

їх реалізації 

 

 
Велика 

Британія 

  
Парламентський комітет з питань довкілля та 

аудиту 

Всепартійна 

парламентська група з 

глобальних цілей ООН 

для Сталого розвитку 

 



ЦСР у роботі національних парламентів країн ЄС
111

 

 

КРАЇНА Підвищення обізнаності Законодавство Контроль Бюджет 

 

 

Австрія 

  • Письмові запитання депутатів 

щодо ЦСР112 

• здійснення парламентом загаль- 

ного контролю для відстеження 

прогресу в їх реалізації113 

 

 

 

Бельгія 

 

Парламент Валлонії ухвалив 

де- крет про затвердження 

стратегії сталого розвитку 

 • Обговорення ДНО в комітетах 

закордонних справ, довкілля і 

охорони здоров’я; 

• парламентський запит до міністра 

сталого розвитку щодо Порядку 

денного до 2030 року 114 

 

Болгарія     

Хорватія   Ухвалення парламентом стратегії 

Хорва- тії до 2030 року 

 

 

Кіпр 

Презентація ЦСР в Комітеті 

з середовища довкілля; 

презентація ЦСР у Комітеті 

закор- донних та 

європейських справ 

  

Обговорення ДНО в Комітеті 

закордон- них справ та довкілля 

 

 

 

Чеська Респу- 

бліка 

 

Ухвалення національної 

стратегії Чеської Республіки 

до 2030 року 

  

 

 

Обговорення ДНО в обох палатах 

Бюджетні асигнування 

затверджені 

Парламентом під час 

переговорів щодо річного 

бюджету; кошти 

виділятимуться зокрема 

через спеціально 

створений Фонд ЦСР 

 

 

Данія 

 

Участь депутатів у 

конференції щодо подальших 

дій Данії, спря- мованих на 

реалізацію ЦСР 

Концепція 

оцінювання наслідків 

нового зако- 

нодавства та значних 

ініціатив для ЦСР 

(запла- новано) 

• Обговорення щорічного звіту про 

прогрес у досягненні ЦСР в 

парламенті; 

• Перегляд ДНО і участь депутатів у 

HLPF 

 

Підкомітет з ЦСР у 

Комітеті з питань 

бюджету, розробка 

рекомендацій 

 

Естонія 

Ухвалення парламентом 

Стратегії сталого розвитку 

«Стала Естонія 21» у 2005 р. 

 Обговорення звіту за показниками 

в Парламенті 

 

 

 

 

 

 

 

Фінляндія 

 

 

 

Підвищення обізнаності 

щодо Порядку денного до 

2030 року в червні 2016 р. 

 

Відкриті дебати та 

обговорення щодо ЦСР і 

ролі парламенту в листопаді 

2016 р. 

 • Звіт Уряду щодо реалізації 

Порядку денного до 2030 року, 

представле- ний на пленарній сесії 

фінського Парламенту115 

• консультація членів парламенту 

щодо ДНО 

• організація тематичних дебатів 

щодо ЦСР; 

• спільна доповідь Комітету заради 

майбутнього, Комітету закордон- 

них справ, Комітету з довкілля, що 

містить, зокрема, рекомендації, за 

підсумками 

 

 

 

 

Державний бюджет 

Фінляндії на 2018 р. 

узгоджено з ЦСР. Кожне 

міністерство надало 

інформацію про бюджетні 

асигнування щодо ЦСР; 

 



Звітування національних парламентів щодо ЦСР 
 

 
КРАЇНА 

 
Звітний рік HLPF 

Звіт ДНО, вказаний парламентом 
(1 — тільки згадування, 2 — опис підходу 

парламенту до врахування ЦСР) 

Австрія --- Перегляд має відбутися в 2020 р. 

Бельгія 2017 1 

Болгарія --- Перегляд має відбутися в 2020 р. 

Хорватія 2019 1 

Кіпр 2017 1 

Чеська Республіка 2017 1 

Данія 2017 2 

Естонія 2016 1 

Фінляндія 2016 1 

Франція 2016 1 

Німеччина 2016 2 

Греція 2018 2 

Угорщина 2018 2 

Ірландія 2018 1 

Італія 2017 1 

Латвія 2018 2 

Литва 2018 1 

Люксембург 2017 1 

Мальта 2018 1 

Нідерланди 2017 1 

Польща 2018 1 

Португалія 2017 1 

Румунія 2018 2 

Словаччина 2018 1 

Словенія 2017 1 

Іспанія 2018 2 

Швеція 2017 2 

Велика Британія 2019 2 

 



НАЦІОНАЛЬНІ СТРАТЕГІЇ  

Стратегія сталого розвитку для України, 2017 рік
https://www.ua.undp.org/content/ukraine/en/home/library/sustainable-
development-report/ Sustainable-Dev-Strategy-for-Ukraine-by-2030.html

Стратегія сталого розвитку Німеччини, оновлення від 2018 р.
https://www.bundesregierung.de/resource/blob/975274/1588964/1b24acbed2b
731744c2ffa4 ca9f3a6fc/2019-03-13-dns-aktualisierung-2018-englisch-
data.pdf?download=

Латвія до 2030 р.: Стратегія сталого розвитку Латвії до 2030 року //
Парламент (Сейм) Лат- війської Республіки, 2010 р.
http://www.pkc.gov.lv/sites/default/files/images-legacy/LV2030/
LIAS_2030_en.pdf

Національна стратегія сталого розвитку Румунії на період до 2030 року
(2018 р.) http://dezvoltaredurabila.gov.ro/web/wp-
content/uploads/2019/03/Romanias-Sustainable- Development-Strategy-
2030.pdf

https://www.ua.undp.org/content/ukraine/en/home/library/sustainable-development-report/Sustainable-Dev-Strategy-for-Ukraine-by-2030.html
https://www.ua.undp.org/content/ukraine/en/home/library/sustainable-development-report/Sustainable-Dev-Strategy-for-Ukraine-by-2030.html
https://www.bundesregierung.de/resource/blob/975274/1588964/1b24acbed2b731744c2ffa4ca9f3a6fc/2019-03-13-dns-aktualisierung-2018-englisch-data.pdf?download
https://www.bundesregierung.de/resource/blob/975274/1588964/1b24acbed2b731744c2ffa4ca9f3a6fc/2019-03-13-dns-aktualisierung-2018-englisch-data.pdf?download
http://www.pkc.gov.lv/sites/default/files/images-legacy/LV2030/LIAS_2030_en.pdf
http://www.pkc.gov.lv/sites/default/files/images-legacy/LV2030/LIAS_2030_en.pdf
http://dezvoltaredurabila.gov.ro/web/wp-content/uploads/2019/03/Romanias-Sustainable-Development-Strategy-2030.pdf
http://dezvoltaredurabila.gov.ro/web/wp-content/uploads/2019/03/Romanias-Sustainable-Development-Strategy-2030.pdf


ЗВІТИ (ДОПОВІДІ)  

Узгодженість політики для сталого розвитку. Викорінення бідності та сприяння
процві- танню // ОЕСР, 2020 р. https://www.oecd-ilibrary.org/development/policy-
coherence-for- sustainable-development-2020_9789264272576-en

Доповідь про сталий розвиток в Європі за 2019 р.: На шляху до стратегії
досягнення ЦСР в ЄС // Мережа для розробки рішень у сфері сталого розвитку
(SDSN) та Інститут євро- пейської екологічної політики (IEEP), листопад 2019 р.
https://sdgindex.org/reports/2019- europe-sustainable-development-report/

Цілі сталого розвитку: Україна, Національна доповідь за 2020 рік.
https://www.ua.undp.org/
content/dam/ukraine/docs/SDGreports/SDGs_NationalReportEN_Web.pdf

Збірник національних інституційних механізмів з реалізації Порядку денного до
2030 року у сфері сталого розвитку // Департамент ООН з економічних і соці-
альних питань (UNDESA), 2018 р. https://sustainabledevelopment.un.org/content/
documents/22008UNPAN99132.pdf

Добровільні національні огляди: https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates

https://www.oecd-ilibrary.org/development/policy-coherence-for-sustainable-development-2017_9789264272576-en
https://www.oecd-ilibrary.org/development/policy-coherence-for-sustainable-development-2017_9789264272576-en
https://sdgindex.org/reports/2019-europe-sustainable-development-report/
https://sdgindex.org/reports/2019-europe-sustainable-development-report/
https://www.ua.undp.org/content/dam/ukraine/docs/SDGreports/SDGs_NationalReportEN_Web.pdf
https://www.ua.undp.org/content/dam/ukraine/docs/SDGreports/SDGs_NationalReportEN_Web.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/22008UNPAN99132.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/22008UNPAN99132.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates

