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ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ СТАЛОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ ТА  

КРАЇН ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ 
 
 Новий підхід до подолання глобальних економічних, екологічних та соціальних проблем, що отримав назву — 

концепція сталого розвитку, в певній мірі став продовженням концепції ноосфери, сформульованої академіком 

Володимиром Вернадським на початку ХХ століття. В статті визначено сутність концепції сталого розвитку, 

здійснено порівняльний аналіз індикаторів стійкості розвитку України і країн Західної Європи та запропоновано 

шляхи їх покращення. 
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Постановка проблеми. ХХ століття харак-

теризується нестримним бажанням людства 

забезпечити економічний та технологічний 

розвиток. Успіх визначався здебільшого завдя-

ки зростанню валового внутрішнього продук-

ту. Здавалося б, це автоматично призведе до 

покращення якості життя населення та добро-

буту, та в більшості прогрес забезпечувався за 

рахунок руйнування та збіднення навколиш-

нього середовища. В результаті, економіка, 

навколишнє середовище та суспільство, функ-

ціонували ізольовано одна від одної. Як резу-

льтат – на початку ХХI століття світ зіштовх-

нувся із масштабними проблемами екології, 

зниженням гармонізації суспільних відносин, 

голодом та зростанням бідності населення, 

деградацією моралі, накопиченням міжетніч-

них конфліктів, тероризмом. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Сталому розвитку приділяють багато уваги 

впливові міжнародні організації. Безліч науко-

вих праць належить В Вернадському [1], С. 

Хантінгону [2]. Результати досліджень містя-

ться на офіційних сайтах міжнародних органі-

зацій [3, 4, 5], в наукових звітах, монографіях, 

статтях [6, 7]. Сучасні методи обробки інфор-

мації, новітнє програмне забезпечення дають 

можливість комплексно розширити моніто-

ринг економічних, екологічних та соціальних 

процесів, зробити його глибшим, оперативні-

шим, і на основі – прогнозувати та моделю-

вати подальший розвиток.  

Мета дослідження. Метою дослідження є 

визначення сутності та порівняльний аналіз 

сталого розвитку України і трьох країн 

Західної Європи. 

Результати дослідження. 

Системне узгодження та збалансування 

трьох складових: економічної, екологічної та 

соціальної – завдання дійсно надскладне. 

Вирішення цієї проблеми – найголовніший 

виклик сьогодення для світу, національних 

урядів та кожної людини, зокрема. 

Для аналізу індикаторів сталого розвитку та 

порівняння з Україною обрано три розвинені 

країни Західної Європи, що на даний час де-

монструють стрімкий розвиток в усіх сферах 

діяльності. Це Швейцарія, Австрія та Німеч-

чина. Розглянемо наступні показники, які 

умовно поділимо на 3 групи (економічні, соці-

альні, екологічні). Статистичні дані індика-

торів сталого розвитку провідних країн Захід-

ної Європи та України наведено в табл. 1. 

Індекс сприйняття корупції оцінюється від 

0 (найвищий рівень корумпованості) до 100 

(найнижчий рівень корупції) [7]. З даних табл. 

1 бачимо, що серед порівнюваних країн найви-

щий індекс сприйняття корупції має Швей-

царія (86), високе значення індексу має і Ні-

меччина (81), трохи менше – Австрія (75), і ду-

же низьке значення даного показника має 

Україна (29), майже втричі нижче, ніж в 

Швейцарії,  що свідчить про несприятливу си-

туацію в країні щодо сприйняття корупції. 

Втрати на НДДКР - це валові внутрішні ви-

трати на наукові дослідження та дослідно-

конструкторські роботи. За даними мережі рі-

шень зі сталого розвитку ООН [7] оптималь-

ним значенням даного показника є значення 
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вище 1,5 % від ВВП. Щодо порівнюваних 

країн, то бачимо, що в 2016 р. витрати на 

НДДКР є значними у Швейцарії та Австрії і 

становлять 3 % від ВВП в обох країнах та 2,9 

%  - в Німеччині. Україна має низький рівень 

витрат на розвиток технологій – всього 0,7 %. 

Це свідчить про технологічну відсталість 

країни. Адже про який розвиток може йти 

мова, якщо відсутня технологічна складова. 

Таблиця 1 

Індикатори сталого розвитку Швейцарії, Австрії, Німеччини та України за 2016 рік 

№ Показники 
Країни 

Німеччина Австрія Швейцарія Україна 

1 2 3 4 5 6 

1 Індекс сприйняття корупції (0-100) 81,0 75,0 86,0 29,0 

2 Витрати на НДДКР, % від ВВП 2,9 3,0 3,0 0,7 

3 
Витрати на охорону здоров’я та освіту,  % 

від ВВП 
16,2 16,8 16,7 13,8 

4 Ефективність уряду (1-7) 4,8 4,4 5,5 2,9 

5 ВВП (ПКС) на особу, тис. дол. 48,4 47,7 60,4 8,3 

6 Очікувана тривалість життя, років 80,8 81,6 82,6 72,1 

7 Рівень безробіття, % 4,2 6,0 3,3 9,3 

8 
Рівень бідності (нижче 1,9 дол./день), % від 

населення 
0,1 0,4 0,1 0,1 

9 
Частка Інтернет-користувачів, % від 

населення 
87,6 83,9 88,0 49,3 

10 Легкість ведення бізнесу (0-100) 79,20 78,65 75,74 62,90 

11 
Смертність, пов’язана із забруднен-ням 

середовища (на 100000 осіб), осіб 
33 34 18 139 

12 Очищені стічні води, % 95,3 94,3 95,2 14,1 

13 Викиди СО2, т/особу 9,2 7,4 5,0 6,0 

14 
Частка відновлюваної енергії у спо-живанні, 

% від  енергоспоживання 
12,4 34,5 22,7 5,6 

15 Енергоємність ВВП (ПКС), кг н.е./ дол. 0,081 0,084 0,053 0,247 

Джерело: систематизовано та складено автором на основі [3], [4], [5], [7]. 

 

Наступним показником є обсяг витрат на 

охорону здоров’я та освіту, виражений у % до 

ВВП.  На офіційному сайті мережі рішень зі ста-

лого розвитку ООН міститься інформація про 

те, що оптимальне значення рівня даних витрат  

для країни має складати вище 16 % від ВВП. 

Дані табл. 1 свідчать, що аналізовані країни ма-

ють високий рівень витрат на охорону здоров’я 

та освіту: Німеччина – 16,2 %, Австрія 16,8%, 

Швейцарія – 16,7%. Україна ж демонструє не 

зовсім хороші результати: 13,8 % від ВВП.  

Ефективність уряду - оцінка державної 

ефективності в межах від 1 до 7. Показник 

свідчить про якісну оцінку респондентів щодо 

ефективності влади [6, с. 123]. Серед порів-

нюваних країн лідирує Швейцарія із значен-

ням індикатора 5,5, що свідчить про високу 

ефективність уряду держави. Вище за оптима-

льне значення (4,5) також демонструє Німеч-

чина – 4,8. Ефективність уряду в Австрії ста-

новить 4,4, що в загальному порівнянні все ж є 

позитивним результатом. Щодо України, то 

цей показник становить 2,9, і свідчить про 

низьку ефективність уряду в нашій державі. 

ВВП (ПКС) на особу використовується для 

порівняння добробуту громадян різних країн. 

Серед порівнюваних країн лідирує Швейцарія 

(60,4 тис.дол.), далі – Німеччина (48,4 тис. дол.), 

тоді Австрія (47,7 тис. дол.). Україна ж має в 7,3 

разів менший обсяг ВВП (ПКС) на особу (8,3 

тис. дол.), ніж Швейцарія. Це свідчить про 

низький рівень добробуту громадян України. 

Найвище значення очікуваної тривалості жит-

тя при народженні демонструє Швейцарія (82,6 

років), далі Австрія (81,6 років) та Німеччина 

(80,8 років). Україна ж відстає від порівнюва-

них країн і має значення 72,1 років. Можна зро-

бити висновок, що якість життя в нашій державі 

значно поступається країнам Західної Європи. 

За рівнем безробіття 2016 р. найкращу по-

зицію займає Швейцарія (3,3 %), Україна ж – 

найгіршу (9,3%). Крім того, слід зазначити, що 

Україна має приховане безробіття та часткову 

зайнятість. Рівень безробіття в Німеччині та 
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Австрії становить відповідно 4,2 % та 6 %. За 

даними мережі рішень зі сталого розвитку 

ООН оптимальне значення показника стано-

вить не більше 5 %. Тож в цю частку країн з 

низьким рівнем безробіття належать Швей-

царія і Німеччина.  

Наступний вагомий показник – рівень бід-

ності. Прогнозована частка населення, яка в 

2016 р. живе менше, ніж на 1,90 дол. на добу є 

найбільшою в Австрії (0,4%). В інших країнах, 

в тому числі й Україні даний показник дорів-

нює 0,1 %. Загалом усі країни мають низький 

рівень бідності. 

В табл. 1 наведено дані частки загального 

населення, яка користувався Інтернетом з 

будь-якого місця  за останні три місяці. В 

Швейцарії показник становить 88 % від зага-

льного населення, в Німеччині – 87,6 %, в 

Австрії – майже 84 %. Як не прикро, але 

Україна навіть тут значно відстає, і має 

значення даного показника 49,3 %, що на 30 % 

нижче від оптимального.  

Легкість ведення бізнесу – один з найваж-

ливіших індикаторів оцінки сталого розвитку 

країни. Найвищий результат серед аналізова-

них країн має Німеччина (79,2), далі Австрія 

(78,65) і Швейцарія (75,74). В України індекс 

легкості ведення бізнесу станом на 2016 р. ста-

новить 62,9. Проте в Україні зафіксована пози-

тивна тенденція: ще у 2012 р. наша держава 

знаходилася на 152 місці серед країн світу, а 

до 2016 р. піднялася до 83 місця. 

Рівень смертності,  пов’язаної із забруднен-

ням довкілля лише у Швейцарії не виходить за 

межі оптимального (25 осіб) і становить 18 

осіб на 100 000 осіб. В Німеччині та Австрії – 

33 і 34 особи відповідно на 100 000 осіб. Дуже 

прикро, та Україна має негативні результати – 

139 померлих осіб на 100 000 осіб, смерть яких 

пов’язана із забрудненням навколишнього 

середовища. 

Очищені стічні води – це ті води, які не ма-

ють шкідливих речовин, що перешкоджають 

відведенню цих вод у водні об'єкти. Оптима-

льне значення – вище 50 %. Дані свідчать про 

сприятливу ситуацію в країнах Західної Євро-

пи: в Німеччині частка очищених стічних вод 

становить 95,3 %, в Швейцарії – 95,2 %, в 

Австрії – 94,3 %. В Україні зафіксована в 2016 

р. частка очищених стічних вод 14 % є вкрай 

низьким показником і вкотре доводить, що на-

ша держава має низький рівень екологічної 

безпеки. 

Викиди СО2 включають викиди внаслідок 

споживання нафти, природного газу, вугілля. 

Німеччина має найбільший обсяг викидів СО2  

– 9,2 т/особу. В Австрії – 7,4 т/особу, в Швей-

царії – 5 т/особу. Серед порівнюваних країн 

Україна займає друге місце після Швейцарії 

(викиди СО2 становлять 6 т/особу). 

Частка відновлюваної енергії у загальному 

енергоспоживанні має важливе значення, адже 

свідчить про рівень енергозбереження. Найви-

щий показник має Австрія – 34,5% від загаль-

ного енергоспоживання, далі Швейцарія – 

22,7%, тоді Німеччина – 12,4% і Україна з 

часткою всього лише 5,6 %. 

Найвищі значення енергоємності ВВП 

(ПКС) спостерігаються в України (0,247 кг 

н.е./дол.). Щодо розглянутих країн Західної 

Європи, то у 2016 р. найвищу позицію займає 

Швейцарія (0,053 кг н.е./дол.). У Німеччині 

енергоємність ВВП (ПКС) становить 0,081 кг 

н.е./дол., а в Австрії – 0,084 кг н.е./дол. Одно-

часне зростання обсягів ВВП (ПКС) та зни-

ження енергоємності ВВП (ПКС) свідчить про 

інтенсивний розвиток країни, ефективне 

енергозбереження та технологічний ріст. 

На підставі проведеного аналізу можна ска-

зати, що лідером за індексом сталого розвитку 

є Швейцарія саме завдяки найвищим позиціям 

у більшості показників. Друге місце займає 

Німеччина, третє місце нале-жить Австрії. 

Україна посідає справедливо 4 місце в даному 

рейтингу.  

Висновки. В статті було проаналізовано 

основні індикатори та визначено сутність 

триєдиної концепції сталого розвитку, що 

полягає в збалансованості та системному 

узгодженні економічного, екологічного та 

людського розвитку таким способом, щоб 

якість і безпека життя людей не знижувалася 

від покоління до покоління, не погіршувався 

стан навколишнього середовища і відбувався 

соціальний прогрес, що зважає на потреби 

кожної людини. 
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Шуляк И.П.  

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ И СТРАН ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ 

 Новый подход к преодолению глобальных экономических, экологических и социальных проблем, получил название - 

концепция устойчивого развития, в определенной степени стал продолжением концепции ноосферы, 

сформулированной академиком Владимиром Вернадским в начале ХХ века. В статье определена сущность 

концепции устойчивого развития, осуществлен сравнительный анализ индикаторов устойчивости развития 

Украины и стран Западной Европы и предложены пути их улучшения.  

Ключевые слова: устойчивое развитие, социально-экономическое развитие, концепция устойчивого развития, 

экология, экономика, общество. 

  

Shuliak I.  

COMPARATIVE ANALYSIS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF UKRAINE AND COUNTRIES OF 

WESTERN EUROPE 

The new approach to overcoming the global economic, environmental and social problems, called the concept of sustainable 

development, was to a certain extent a continuation of the concept of the noosphere formulated by Academician Volodymyr 

Vernadsky in the early twentieth century. The essence of the concept of sustainable development is defined in the article, a 

comparative analysis of indicators of sustainability of development of Ukraine and countries of Western Europe is carried out 

and ways of their improvement are offered. 

Keywords: sustainable development, socio-economic development, concept of sustainable development, ecology, economy, 
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