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Публічне управління як чинник сталого розвитку

Іще в кінці минулого сторіччя світове співтовариство прийшло до погодженої думки про 
те, що перехід до сталого розвитку суспільства стає єдиним розумним шляхом розвитку люд
ства, передумовою реалізації об’єктивної потреби сучасності привести життя людини та роз
виток суспільства у відповідність до природних процесів. У ході конференції ООН з навколиш
нього середовища і розвитку (Ріо-де-Жанейро, 1992 р.) було визначено, що сталий розвиток
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(англ.sustainable development)- це такий розвиток, який забезпечує потреби сучасного суспіль
ства, не ставлячи під загрозу здатність наступних поколінь задовольняти свої власні потреби. У 
2003 році на сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку було ухвалено Концепцію забезпе
чення сталого розвитку на період до 2017 року, яка започаткувала глобальне партнерство країн 
світу задля досягнення сталого розвитку суспільства. Вихідними положеннями Концепції є:

-  забезпечення природно-екологічної стійкості на основі теорії біотичної регуляції навко
лишнього середовища;

-  формування стійкого економічного розвитку на основі радикально модифікованої рин
кової системи;

-  забезпечення тісного міжнародного співробітництва та кооперації для досягнення цілей 
сталого розвитку [1, с. 45].

В резолюції Генеральної Асамблеї ООН (Нью-Йорк, 2010 р.) відмічено, що:
-  зростає значення глобального партнерства та солідарності між народами світу;
-  лише спільними зусиллями можна подолати глобальні проблеми і забезпечити сталий 

розвиток [1, с. 46].
І, оскільки, метою переходу України до сталого розвитку є забезпечення високої якості жит

тя нинішнього і майбутніх поколінь на основі збалансованого розв’язання проблем соціально- 
економічного розвитку, збереження навколишнього природного середовища, раціонального 
використання та відтворення природно-ресурсного потенціалу держави, саме тому, розробка 
стратегії та довготривалих програм соціально-економічного розвитку й охорони навколишнього 
природного середовища в контексті сталого розвитку має базуватись на таких принципах:

-  пріоритетність національних інтересів, національної культури та національної ідентич
ності у загальноцивілізаційному поступі світового співтовариства;

-  одержаний від господарської діяльності результат не може бути меншим від шкоди, 
заподіяної навколишньому природному середовищу;

-  всі перетворення мають бути спрямовані на утвердження засад гуманізму, демократії та 
цінностей громадянського суспільства.

Залучення громадянського суспільства, яке водночас являється і суб’єктом публічної полі
тики (див. рисунок), до реформування державної політики Стратегією державної політики сприян
ня розвитку громадянського суспільства в Україні, затвердженою Указом Президента України 
№ 342/2013 від 25 червня 2013 року, визначено як стратегічне завдання органів державної влади [2],

І, оскільки, в Україні, в потужній аграр-. 
ній державі з давніми традиціями землеробст
ва, аграрний сектор є важливою стратегічною 
галуззю економіки, що гарантує продоволь
чу безпеку й продовольчу незалежність та 
забезпечує значну частину сільського насе
лення робочими місцями, саме тому, рівень 
економічної стійкості сільськогосподарських 
підприємств сприяє формуванню сталого? 
розвитку економіки держави. Заощадженні! 
часу -  є одним із головних чинників усшш-| 
ного ведення бізнесу, тому доступ ДО публ»! 
ної інформації та електронний документообіг 

для сільськогосподарських виробників, з врахуванням їхньої віддаленості від адміністраш 
них центрів, сприяють формуванню вчасних та ефективних управлінських рішень відповідно 
до поточних змін кон’юнктури ринку.

Оскільки, публічна політика стає не лише специфічною формою комунікації суб’єктів поі 
точного процесу, а й необхідною умовою подальшого розвитку демократії в нашій державі, а 
публічне адміністрування сприяє впровадженню демократичних цінностей та сталому розвитку 
нашої держави, тому з метою становлення публічного управління в Україні необхідно:

1. Підвищити рівень підготовки державних службовців до роботи в умовах публічної діяль
ності влади.

Ґ
Представники

\ (  \  Засоби

бізнесових структур масової інформації
V / V . J

Суб’єкти публічної політики
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2. Розширити коло наукових інтересів у сфері формування засад публічності політичної 
та управлінської діяльності.

3. Інтенсифікувати процес впровадження електронного урядування.
4. Розробити теоретико-методологічні основи публічної політики в Україні шляхом про

ведення семінарів, круглих столів, конференцій з обміну досвідом, в тому числі і з колегами з 
країн ЄС, що мають досвід публічної політичної діяльності.
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