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Перспективні напрями розвитку
фінансових механізмів досягнення цілей
сталого розвитку до 2030 року
У статті проведено аналіз завдань, що передбачені для реалізації Цілей розвитку тисячоліття
та Цілей сталого розвитку до 2030 року, та ролі фінансових механізмів у їх досягненні. За результатами проведеного аналізу визначено пріоритетні завдання щодо розвитку відповідних фінансових
механізмів у контексті реформування державних фінансів в Україні.
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Вступ та постановка проблеми. У вересні
2015 року на черговому Саміті Організації
Об’єднаних Націй було схвалено нову глобальну стратегію сталого розвитку до 2030 року,
якою поставлені комплексні амбіційні завдання перед усіма країнами світу щодо підвищення якості життя населення, збереження дов
кілля на планеті, забезпечення добробуту для
всіх. Одночасно з цілями, які мають бути до
сягнуті до 2030 року, у цій стратегії сформульовано вимоги до механізмів, у тому числі фі
нансових, які мають бути розроблені та впроваджені як на глобальному, так і на національному рівні. Для досягнення Цілей сталого
розвитку над цими механізмами слід розпочати роботу негайно, у тому числі в Україні, яка
не має достатнього досвіду у цій сфері. З огляду на зазначене, важливим є дослідження щодо визначення шляхів та напрямів формування таких механізмів в Україні й пріоритетних
завдань у цій сфері.
Аналіз останніх досліджень та публікацій.
Основоположні принципи сталого розвитку розкриті у працях відомих науковців М. М. Мой
сєєва та В. І. Вернадського [1; 2]. Широкого за
галу концепція сталого розвитку набула вже
у документах Організації Об’єднаних Націй [3;
4; 8]: «Порядок денний на XXI століття», «Де
кларація тисячоліття Організації Об’єднаних
Націй», «Перетворення нашого світу: порядок
денний у сфері сталого розвитку до 2030 року».
Результати діяльності з реалізації ЦРТ в Україні
та проблеми, з якими зіткнулася наша країна на
цьому шляху, висвітлені у звіті «Цілі розвитку
тисячоліття. Україна: 2000–2015» [9].
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Невирішені частини проблеми. Загалом за
результатами реалізації Цілей розвитку тисячоліття можна відзначити значний успіх в їхньому
досягненні. Проте також визнаються нерівномірний характер досягнень та недоліки у багатьох сферах [6]. Оскільки Цілі розвитку тисячоліття було визначено на період до 2015 року,
а проблемні питання не були вирішені повною
мірою, постало питання визначення нових розширених цілей. Ними стали Цілі сталого роз
витку на період до 2030 року. Кожна країна по
винна розробити національну стратегію з ура
хуванням Цілей сталого розвитку та працювати
над їхнім досягненням, і Україна не є винятком.
Складні та комплексні питання, які слід вирі
шити на цьому шляху, потребують формування нових інноваційних фінансових механізмів
у цій сфері. Підходи до формування таких механізмів; принципи, яким вони мають відповідати, та пріоритетність завдань щодо їх втілення
у життя має бути досліджено й обґрунтовано.
Мета та завдання статті. Головним завданням
статті є визначення пріоритетних напрямів розвитку фінансового забезпечення Цілей сталого
розвитку на період до 2030 року в частині розроблення відповідних фінансових механізмів.
Основні результати дослідження. Починаючи з 2000 року міжнародна спільнота працює
над реалізацією Стратегії сталого розвитку на
глобальному рівні. Підвалини до імплементації нових принципів та підходів до формування
національних стратегій розвитку було закладено
у «Декларації тисячоліття Організації Об’єдна
них Націй», схваленої у Нью-Йорку на Саміті
тисячоліття 189 країнами – членами Організації
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Об’єднаних Націй (ООН). Зазначений документ
був спрямований на підвищення якості життя
населення в цілому на планеті Земля та збереження навколишнього середовища у всьому світі. Перш за все, планувалося зосередити зусилля
на економіках, що розвиваються, та на найбільш
проблемних на той час напрямах, які було окреслено у так званих Цілях розвитку тисячоліття (ЦРТ) [4; 5]. На той час було визначено вісім
таких цілей: подолання бідності; забезпечення
якісної освіти впродовж життя; забезпечення
гендерної рівності; зменшення дитячої смертності; поліпшення здоров’я матерів; обмеження
поширення ВІЛ-інфекції/СНІДу, малярії та ін
ших захворювань; сталий розвиток довкілля;
глобальне партнерство для розвитку. Згадані цілі
передбачали реалізацію 21 задачі, для кожної з
яких було встановлено відповідні індикатори
для світу в цілому. У 2015 році цю програму
було завершено.
У реалізації цієї програми з досягнення Ці
лей розвитку тисячоліття активну участь взяла й Україна. За даними Національної доповіді
«Цілі розвитку тисячоліття. Україна 2000–2015»,
наша країна зробила суттєвий внесок у реалізації глобальної стратегії сталого розвитку за більшістю ЦРТ [9]. Так, було перевищено заплановані показники щодо забезпечення якісної освіти, зокрема зросла кількість шкіл, підключених
до Інтернету; рівень смертності дітей віком до
5 років зменшився на чверть; утричі було зменшено кількість абортів; кількість померлих від
туберкульозу зменшилась удвічі. Отже, в Укра
їні можна прослідкувати позитивну динаміку
щодо досягнення більшості ЦРТ. Проте деякі
завдання залишилися невирішеними, зокрема:
майже не змінилася на краще ситуація із гендерною рівністю; не зазнав позитивних змін показник частки сільського населення, яке має доступ
до централізованого водопостачання; не вдалося
подолати бідність [9]. Останній показник навіть
суттєво погіршився порівняно з попередніми
роками внаслідок ускладнення політичної та
фінансово-економічної ситуації в Україні, різкого та значного послаблення курсу національної
валюти, зменшення зайнятості тощо.
На жаль, впродовж реалізації ЦРТ в Україні
взагалі не брали до уваги таку ціль, як «глобальне партнерство для розвитку». Водночас саме ця
ціль містить завдання, які передбачають створення механізмів реалізації усіх інших ЦРТ
і є важливими для формування державної політики сприяння сталому розвитку. На той час
майже єдиним механізмом у досягненні ЦРТ
було визначено офіційну допомогу в цілях роз-

витку (ОДР), що передбачає «…виконання розвиненими країнами своїх міжнародних зобов’я
зань з пільгового виділення фінансових та технічних ресурсів для підтримки зусиль країн, що
розвиваються у сфері розвитку, враховуючи
досягнення ЦРТ» [7]. Основними компонентами
ОДР визначено «двосторонню та багатосторонню підтримку проектів та програм у сфері розвитку». Таку підтримку надавали економічно
розвинуті країни для економік, що розвиваються, у різних формах та різними засобами: як за
проектами донорскої підтримки окремих країн,
так і в рамках проектів технічної допомоги
міжнародних організацій; як шляхом реалізації
окремих важливих для реалізації ЦРТ проектів,
так і шляхом сприяння інституційній розбу
дові окремих економічних та соціальних сфер.
За даними Комітету сприяння розвитку ОДР
у 2014 році склала 135,2 млрд дол. [7]. Країнами,
які виконали свої зобов’язання за ЦРТ у повному обсязі були: Данія, Люксембург, Норвегія,
Об’єднане Королівство Великої Британії й Північної Ірландії та Швеція.
Програма реалізації ЦРТ мала значний успіх,
і по її завершенні постало питання щодо розроблення нових більш глобальних цілей подальшого розвитку світу. Документом, який визначив
нові орієнтири у розвитку людства, стала нова
глобальна стратегія «Перетворення нашого світу: порядок денний у сфері сталого розвитку до
2030 року», яка була схвалена у вересні 2015
року в Нью-Йорку на Саміті ООН. У цій стратегії визначено нові розширені 17 Цілей сталого
розвитку (ЦСР) та 169 завдань, які мають бути
вирішені на їх виконання. Новий перелік цілей
охоплює широкий спектр питань, які стосуються економічної, екологічної та соціальної сфер
життя. Головним завданням ЦСР було визначено «…перетворення світу з метою задоволення
потреб людини та вимог відносно економічного
перетворення та одночасно націлене на захист
природного середовища, забезпечення світу
та реалізацію прав людини» [6]. Отже, ЦСР на
наступні 15 років передбачають: викорінення
бідності; ліквідацію голоду; гарне здоров’я;
якісну освіту; гендерну рівність; чисту воду та
належні санітарні умови; розширення викорис
тання відновлювальної енергії; гідну працю та
екологічне зростання; розвиток інновацій та
інфраструктури; зменшення нерівності; сталий
розвиток міст і спільнот; відповідальне споживання; боротьбу зі зміною клімату; збереження
морських екосистем; збереження екосистем суші; мир та справедливість; партнерство заради
стійкого розвитку [8].
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Оскільки ЦСР охоплюють велику кількість
комплексних та складних у реалізації питань,
вони потребують запровадження серйозних механізмів для їх досягнення. Тому при формуванні нових ЦСР особливу увагу приділено ме
ханізмам їхньої реалізації (фінансовим, інституційним, правовим тощо) (див. таблицю). Основні
такі механізми зосереджено в рамках Цілі 17
«Зміцнювати засоби досягнення сталого розвитку й активізувати роботу механізмів Глобального
партнерства в інтересах сталого розвитку», яка
повністю присвячена механізмам реалізації
ЦСР. Зазначена ЦСР фактично «виросла» з ЦРТ 8,
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але, на відміну від неї, є комплексною та групує
пропоновані механізми за такими сферами, як фі
нанси, технології, інформаційне забезпечення та
багатосторонні партнерства. Механізми реалізації ЦСР не обмежуються лише тими, що передбачені ЦСР 17. Майже кожна з інших цілей також
містить певні особливі, притаманні лише їй механізми досягнення. Зазначене, з одного боку, полег
шує адаптування ЦСР до національних стратегій
розвитку, з іншого – ставить складні завдання
перед національними урядами щодо розроблення/адаптації механізмів досягнення ЦСР та імплементації їх у національне законодавство.

Таблиця. Механізми реалізації ЦСР
Цілі сталого розвитку

Передбачені в ЦСР механізми їх реалізації

Ціль 1. Покінчити з бідністю в усіх її формах
в усьому світі

1a. Забезпечити мобілізацію значних ресурсів із найрізноманітніших джерел,
в тому числі на основі активізації співпраці з метою розвитку
1b. Створити на національному, регіональному та міжнародному рівнях надійні стратегічні механізми

Ціль 2. Покінчити з
голодом, забезпечити
продовольчу безпеку
і поліпшення харчування
та сприяти сталому розвитку сільського господарства

2a. Збільшити інвестування, в тому числі за допомогою активізації міжнародного
співробітництва
2b. Усувати і припиняти введення торгових обмежень і виникнення спотворень на світових ринках сільськогосподарської продукції
2c. Вжити заходів для забезпечення належного функціонування ринків продовольчих
товарів та продукції їх переробки

Ціль 3. Забезпечити
здоровий спосіб життя
і сприяти добробуту для
всіх у будь-якому віці

3a. Активізувати за необхідності здійснення Рамкової конвенції Всесвітньої організації
охорони здоров’я із боротьби проти тютюну в усіх країнах
3b. Сприяти дослідженням і розробкам вакцин і лікарських препаратів для лікування
інфекційних і неінфекційних хвороб, які в першу чергу стосуються країн, що розвиваються, забезпечувати доступність недорогих основних лікарських засобів і вакцин
3c. Істотно збільшити фінансування охорони здоров’я та набір, розвиток, професійну підготовку та утримання медичних кадрів у країнах, що розвиваються, особливо в найменш розвинених країнах і малих острівних державах
3d. Нарощувати потенціал всіх країн, особливо країн, що розвиваються, в галузі раннього попередження, зниження ризиків і регулювання національних і глобальних ризиків для здоров’я

Ціль 4. Забезпечити
всеохопну і справедливу
якісну освіту та заохочувати можливості навчання протягом усього
життя для всіх

4a. Створювати та вдосконалювати навчальні заклади
4b. До 2020 року значно збільшити в усьому світі кількість стипендій, наданих країнам,
що розвиваються, особливо найменш розвиненим країнам, малим острівним державам, що розвиваються, і африканським країнам, для здобуття вищої освіти
4c. До 2030 року значно збільшити число кваліфікованих вчителів

Ціль 5. Домогтися гендерної рівності та розширити права і можливості
всіх жінок і дівчаток

5a. Провести реформи з метою надання жінкам рівних прав на економічні ресурси,
а також доступу до володіння і розпорядження землею та іншими формами власності,
фінансових послуг, успадкованого майна і природних ресурсів відповідно до національних законів
5b. Активніше використовувати високоефективні технології
5c. Приймати і вдосконалювати розумні стратегії і обов’язкові для дотримання закони
з метою заохочення гендерної рівності та розширення прав і можливостей всіх жінок
і дівчаток на всіх рівнях

Ціль 6. Забезпечити
наявність і раціональне
використання водних
ресурсів і санітарії для
всіх

6a. До 2030 року розширити міжнародне співробітництво і підтримку в справі зміцнення потенціалу країн, що розвиваються, в здійсненні діяльності та програм у галузі
водопостачання та санітарії, враховуючи збір поверхневого стоку, опріснення води,
підвищення ефективності водокористування, очищення стічних вод і застосування технологій рециркуляції і повторного використання
6b. Підтримувати і зміцнювати участь місцевих громад у поліпшенні водного господарства та санітарії
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Продовження таблиці
Цілі сталого розвитку

Передбачені в ЦСР механізми їх реалізації

Ціль 7. Забезпечити
загальний доступ до
недорогого, надійного,
стійкого і сучасного
енергопостачання

7a. До 2030 року активізувати міжнародне співробітництво з метою полегшення доступу до науково-технічної діяльності в галузі екологічно чистої енергетики
7b. До 2030 року розширити інфраструктуру і модернізувати технології для сучасного
та сталого енергопостачання всіх у країнах, що розвиваються

Ціль 8. Сприяти неухильному, всеохопному
та сталому економічному
зростанню, повній і продуктивній зайнятості та
гідній праці для всіх

8a. Збільшити надання в рамках ініціативи «Допомога в торгівлі» підтримки країн, що
розвиваються
8b. До 2020 року розробити і ввести в дію глобальну стратегію забезпечення зайнятості
молоді та здійснити Глобальний пакт про робочі місцях Міжнародної організації праці

Ціль 9. Створити гнучку
інфраструктуру, сприяти всеосяжній і стійкій
індустріалізації і заохочувати інновації

9a. Сприяти розвитку екологічно сталої і стійкої інфраструктури в країнах, що розвиваються, за рахунок збільшення фінансової, технологічної та технічної підтримки
9b. Підтримувати розробки, дослідження та інновації у сфері вітчизняних технологій
у країнах, що розвиваються
9c. Істотно розширити доступ до інформаційно-комунікаційних технологій і прагнути
до забезпечення загального та недорогого доступу до Інтернету в найменш розвинених
країнах до 2020 року

Ціль 10. Зменшити нерівність всередині країн
і між ними

10a. Забезпечити впровадження принципу особливого і диференційованого режиму
для країн, що розвиваються, особливо найменш розвинутих країн, відповідно до угод
Світової організації торгівлі
10b. Заохочувати виділення офіційної допомоги з метою розвитку і фінансові потоки, в тому числі прямі іноземні інвестиції, у країни, які найбільш цього потребують
10c. До 2030 року скоротити операційні витрати, пов’язані з грошовими переказами,
здійснюваними мігрантами, до менше ніж 3 відсотків від суми переказу і ліквідувати
канали грошових переказів, у яких ці витрати перевищують 5 відсотків

Ціль 11. Зробити міста
і населені пункти відкритими, безпечними, життєздатними і стійкими

11a. Підтримувати позитивні економічні, соціальні та екологічні зв’язки між міськими,
приміськими і сільськими районами на основі підвищення якості планування національного і регіонального розвитку
11b. До 2020 року значно збільшити кількість міст і населених пунктів, що прийняли та впровадили заходи з метою підвищення ефективності використання ресурсів,
пом’якшення наслідків зміни клімату та адаптацію до таких змін
11c. Підтримати найменш розвинені країни, в тому числі шляхом надання фінансової і технічної допомоги, в будівництві екологічно стійких і міцних будівель з використанням місцевих матеріалів

Ціль 12. Забезпечити
12a. Надавати країнам, що розвиваються, допомогу в нарощуванні їхнього науково-тех
стійкі моделі споживання нічного потенціалу
і виробництва
12b. Розробляти і впроваджувати інструменти моніторингу впливу сталого розвитку
на сталий туризм
12c. Раціоналізувати неефективні субсидії на використання викопних видів палива шляхом усунення відповідних ринкових перешкод
Ціль 13. Вжити термінових заходів із боротьби зі
зміною клімату та її наслідками

13а. Виконати зобов’язання, взяте учасниками Рамкової конвенції Організації Об’єдна
них Націй про зміну клімату, щодо спільної мобілізації коштів у сумі 100 млрд дол. США
з метою задоволення потреб країн, що розвиваються, згідно з заходами для пом’якшення
наслідків зміни клімату
13b. Сприяти створенню у країнах, що розвиваються, механізмів щодо зміцнення можливостей планування і управління, пов’язаних зі зміною клімату

Ціль 14. Зберігати і раціонально використовувати
океани, моря і морські
ресурси в інтересах сталого розвитку

14а. Збільшити обсяг наукових знань, розширити наукові дослідження і забезпечи
ти передачу морських технологій, щоб поліпшити екологічний стан океанського середовища
14b. Забезпечити доступ дрібних господарств, що займаються кустарним рибним промислом, до морських ресурсів та ринків
14с. Поліпшити роботу зі збереження і раціонального використання океанів і їхніх ресурсів шляхом дотримання норм міжнародного права
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Закінчення таблиці
Цілі сталого розвитку

Передбачені в ЦСР механізми їх реалізації

Ціль 15. Зберігати і відновлювати екосистеми
суші і сприяти їх раціональному використанню,
раціонально розпоряджатися лісами, боротися з
опустелюванням, зупинити і повернути назад
процес деградації земель
і зупинити процес втрати
біорізноманіття

15а. Мобілізувати і значно збільшити фінансові ресурси з усіх джерел з метою збереження і раціонального використання біологічного різноманіття і екосистем
15b. Мобілізувати значні ресурси з усіх джерел і на всіх рівнях для фінансування
раціонального лісокористування
15с. Активізувати глобальні зусилля з боротьби з браконьєрством і контрабандною торгівлею охоронюваними видами

Ціль 16. Сприяти створенню мирних і вільних
від соціальних бар’єрів
суспільств в інтересах
сталого розвитку, забезпечувати доступ до
правосуддя для всіх
і створювати ефективні,
підзвітні та засновані на
широкій участі установи
на всіх рівнях

16а. Зміцнити відповідні національні установи, в тому числі завдяки міжнародному
співробітництву, з метою нарощування на всіх рівнях – зокрема в країнах, що розвиваються – потенціалу в справі запобігання насильству та боротьби з тероризмом і злочинністю
16b. Заохочувати і впроваджувати в життя недискримінаційні закони і політику в інте
ресах сталого розвитку

Ціль 17. Зміцнювати засоби досягнення сталого
розвитку й активізувати
роботу механізмів Глобального партнерства
в інтересах сталого розвитку

17.1. Посилити мобілізацію ресурсів із внутрішніх джерел
17.2. Забезпечити, щоб розвинені країни повністю виконали свої зобов’язання з
надання офіційної допомоги з метою розвитку (ОДР)
17.3. Мобілізувати додаткові фінансові ресурси з найрізноманітніших джерел для
країн, що розвиваються
17.4. Надавати допомогу країнам, що розвиваються, у досягненні прийнятного
рівня заборгованості у довгостроковій перспективі
17.5. Прийняти і застосовувати режими заохочення інвестицій в інтересах найменш розвинених країн
17.6. Розширювати співпрацю по лінії Північ–Південь і Південь–Південь, а також тристороннє регіональне і міжнародне співробітництво в галузях науки, техніки та інновацій
17.7. Сприяти розробці, передачі, розповсюдженню та освоєнню екологічно безпечних
технологій
17.8. Забезпечити до 2017 року повномасштабне функціонування банку технологій
і механізму розвитку науки
17.9. Посилити міжнародну підтримку ефективного і цілеспрямованого нарощування
потенціалу країн, що розвиваються, для сприяння реалізації національних планів досягнення всіх цілей у галузі сталого розвитку
17.10. Заохочувати універсальну, засновану на правилах, відкриту, недискримінаційну
і справедливу багатосторонню торговельну систему в рамках Світової організації торгівлі
17.11. Значно збільшити обсяги експорту з країн, що розвиваються
17.12. Забезпечити своєчасне надання всім найменш розвинутим країнам на довгостроковій основі безмитного і безквотного доступу на ринки відповідно до рішень Світової
організації торгівлі
17.13. Підвищити глобальну макроекономічну стабільність
17.14. Зробити більш послідовну політику щодо забезпечення сталого розвитку
17.15. Поважати наявний у кожної країни простір для стратегічного маневру
17.16. Зміцнювати Глобальне партнерство в інтересах сталого розвитку, доповнюване
партнерствами за участю багатьох зацікавлених сторін, які мобілізують і поширюють
знання, досвід, технології та фінансові ресурси
17.17. Стимулювати і заохочувати ефективне партнерство між державними організаціями, між державним і приватним секторами і між організаціями громадянського суспільства, спираючись на досвід і стратегії використання ресурсів партнерів
17.18. До 2020 року посилити підтримку з метою нарощування потенціалу країн, що
розвиваються
17.19. До 2030 року, спираючись на наявні ініціативи, розробити засоби оцінювання
рівня прогресу в галузі сталого розвитку

Джерело: складено автором за інформацією [8]
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Як можна побачити з таблиці, фінансові ме
ханізми відіграють важливу роль у досягненні
майже всіх ЦСР, необхідності їх запровадження приділено значну увагу. Наприклад, Ціль 2
передбачає залучення інвестицій у розвиток
інфраструктури села, наукові дослідження та
розвиток технологій з метою покращення врожайності; Ціль 3 наголошує на збільшенні фі
нансування охорони здоров’я, сприянні у залученні, розвитку та підготовці медичних кадрів
у країнах що розвиваються; Ціль 17 вимагає
мобілізувати виділення додаткового фінансування країнам, що розвиваються, із різноманітних джерел.
Зауважимо, що досягнення ЦСР вимагає мас
штабного фінансування – адже необхідною
умовою досягнення майже всіх цілей є розбудова відповідної інфраструктури (як інфраструктури життєзабезпечення, так і соціальної
інфраструктури). Забезпечити створення цієї
інфраструктури лише за рахунок бюджетних
коштів та ОДР не є можливим – щорічно для
цього необхідно вкладати сотні мільярдів дол
ларів. З огляду на зазначене, реалізація нової
глобальної Стратегії сталого розвитку є неможливою без залучення приватного бізнесу: його
фінансових ресурсів, компетенцій, інституційної
спроможності. Й ця обставина була визнана на
Саміті ООН, де ухвалювалися ЦСР. Не випадково сьогодні посилену увагу приділяють реалізації ЦСР 17 у напрямі активного розвитку
глобального партнерства в інтересах сталого
розвитку.
Розуміння принципів, на яких мають бути по
будовані механізми реалізації ЦСР, є дуже важливим для України, яка не має досвіду фор
мування механізмів стимулювання сталого розвитку. Нам вдалося досягти певного успіху у
досягненні ЦРТ й без належної уваги до ЦРТ 8
та передбачених нею механізмів. Водночас, тоді
це не мало такого впливу на досягнення резуль
татів ЦРТ з огляду на таке.
По-перше, ЦРТ були набагато легші у досягненні для України з огляду на наші стартові пози
ції. ЦСР є набагато складнішим завданням для
нашої країни, особливо зважаючи на поточну
фінансово-економічну ситуацію.
По-друге, досягнення ЦСР є комплексним
складним завданням, яке потребує системного
підходу та наявності стимулюючих механізмів,

спрямованих на підвищення ефективності як
використання бюджетних коштів та коштів, що
отримує країна в рамках міжнародної технічної
допомоги на цілі розвитку, так і для створення
сприятливих умов для активного залучення для
вирішення відповідних завдань бізнесу.
Досягнення ЦСР розраховане на 15 років,
тому вже зараз потрібно чітко розуміти меха
нізми, за допомогою яких Україна реалізовуватиме передбачені ними завдання. Формування
таких механізмів є складним завданням в умовах економічної кризи, яка зумовлює негативну
динаміку щодо деяких індикаторів, що визна
чають завдання ЦСР, як-от подолання бідності,
економічне зростання, модернізація інфраструктури та забезпечення миру. Тому вже зараз нам
необхідно визначитися з першочерговими зав
даннями у цій сфері.
Висновки та пропозиції щодо подальших
досліджень. Аналіз закладених у ЦСР підходів
до формування фінансових механізмів досягнення Цілей сталого розвитку до 2030 року дає
змогу зробити такі висновки.
1. Одним з пріоритетних завдань реформування державних фінансів в Україні має стати
розроблення механізмів досягнення ЦСР та ім
плементація їх у систему фінансового забезпечення стратегії економічного зростання країни
до 2030 року.
2. Розроблення таких механізмів має базуватися на дослідженні та узагальненні кращого
світового досвіду у цій сфері та вивченні можливостей їх запровадження в Україні.
3. Одними з першочергових завдань порядку денного для реформування фінансової сфери
в контексті реалізації ЦСР мають бути:
– адаптація національної стратегії країни та стра
тегій розвитку міст і регіонів до Цілей сталого
розвитку;
– посилення координації та підвищення ефек
тивності системи міжнародної технічної до
помоги, що надається Україні, з урахуванням
завдань у рамках ЦСР;
– реформування податкового і бюджетного регу
лювання щодо забезпечення стимулювання за
лучення приватного бізнесу до реалізації зав
дань, що поставлені в рамках ЦСР;
– розвиток механізмів державної підтримки, що
передбачені Законом України «Про державноприватне партнерство» з урахуванням ЦСР.
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PROMISING LINES OF FINANCIAL MECHANISMS
TO ACHIEVING THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS
BY 2030
The article analyzes the tasks envisaged for the implementation of the Millennium Development Goals
and Sustainable Development Goals by 2030, and the role of financial mechanisms to achieve them. The results
of the analysis havee defined the priorities for the development of appropriate financial mechanisms in the
context of the reform of public finance in Ukraine.
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