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У статті визначено та проаналізовано діяльність основних інституцій (державних установ), що беруть участь у 

процесі державного регулювання сталого розвитку. Встановлено, що більшість органів, створених для 

консультативних цілей, функціонували формально. Доведено необхідність утворення спеціального консультативно-

дорадчого органу при Кабінеті Міністрів України – Національної Ради з питань сталого розвитку та економічного 

зростання для забезпечення та моніторингу відображення у національних документах Глобальних Цілей сталого 

розвитку та їх реалізації; сприяння формуванню та реалізації державної політики сталого розвитку національної 

економіки; участі у розробці нормативно-правового забезпечення сталого розвитку економіки, внесення відповідних 

пропозицій; координації взаємодії органів виконавчої влади з питань розподілу функцій для реалізації стратегії, цілей 

та завдань сталого розвитку.  
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Постановка проблеми та її зв’язок з 

важливими актуальними завданнями. Про-

цес державного регулювання сталого розвитку 

передбачає послідовну реалізацію комплексу 

управлінських економічних, організаційних, 

фінансових заходів, що є компонентами полі-

тики забезпечення сталого суспільного розвит-

ку. З огляду на сучасні реалії, саме від держав-

ної влади та розробленої нею політичної стра-

тегії залежать умови ведення бізнесу, викорис-

тання ресурсного потенціалу, соціально-еконо-

мічні процеси, перспективи розвитку країни та 

забезпечення інтересів усіх членів суспільства. 

Важливу роль у цьому процесі відіграє інсти-

туційне забезпечення державного регулювання 

сталого розвитку.  Аналіз останніх досліджень і 

публікацій. Теоретико-методологічні аспекти. 

Окремим аспектам інституційного забезпечення 

сталого розвитку присвятили свої праці:  Бібік Н. 

В. [9], Данилишин Б. М. [2],  Домбровська С. М. 

[3], Мордвінов О. Г. [5], Розпутенко І. В. [10], 

Торкатюк В. І. [11] та багато інших. Виділення 

раніше не дослідженої проблеми. Проте, науков-

цями так і не вирішено питання щодо підвищення 

ефективності державного регулювання у контексті 

сталого розвитку. Мета статті полягає в аналізі 

інституційного забезпечення державного 

регулювання сталого розвитку та виробленні 

пропозицій щодо його удосконалення. 

Виклад основного матеріалу. Суб‘єктами 

державного управління у сфері безпеки соці-

ально-еколого-економічних систем виступа-

ють усі гілки влади, а саме: законодавча, вико-

навча, судова, а також Президент України. За-

конодавча функція державного управління у 

сфері безпеки соціально-еколого-економічних 

систем належить Верховній Раді України. Ви-

конавча функція державного управління в 

означеній сфері в Україні належить Кабінету 

Міністрів України, виконавчим і розпорядчим 

органам місцевої влади, а також спеціальним 

уповноваженим на те державним органам. 

Центральними органами державної виконавчої 

влади в Україні в соціальній й екологічній сфе-

рах є Міністерство охорони довкілля та при-

родних ресурсів і Міністерство соціальної по-

літики України, а також їх 44 територіальні 

органи управління. Основною функцією судо-

вої влади є захист прав і свобод людини, зо-

крема соціальних й екологічних [3, с. 43-44]. 

12 січня 2015 року було прийнято “Стратегію 

сталого розвитку “Україна – 2020”, що визна-

чила мету, вектори руху, дорожню карту, пер-

шочергові пріоритети й індикатори належних 

оборонних, соціально-економічних, організа-

ційних, політико-правових умов становлення та 

розвитку держави і передбачила реалізацію 62-х 

реформ і програм розвитку України [7]. 

Відповідно до окреслених завдань, органами 

виконання стратегії стали окремі Міністерства 

та відомства (рис. 1).  

Особлива роль у реалізації державної 

політики сталого розвитку належить 

міністерствам: Міністерству економічного 

розвитку і торгівлі України, Міністерству 

соціальної політики України, Міністерству 
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екології та природніх ресурсів України та 

Міністерству регіонального розвитку, будівни-

цтва та житлово-комунального господарства 

України. Сьогодні на загальнодержавному 

рівні функціонує Національна Рада реформ 

при Президентові України, в рамках якої 

сформовано національну модель управління 

реформами. Радою визначаються пріоритетні 

реформи, здійснюється моніторинг їх реаліза-

ції, забезпечується координування з виконав-

цями реформ, проте не сформовано аспекту 

відповідальності в рамках їх реалізації. Склад 

Національної Ради реформ, це власне Рада 

реформ, її виконавчий комітет, цільова 

команда реформ та проектний офіс.  

Основна діяльність Ради відбувається у 

формі засідань. Останній моніторинг 

проведення реформ в Україні був здійснений 

Радою у 2016 році, тому оцінити діяльність 

Ради зараз складним завданням. 

Якщо аналізувати ефективність діяльності 

Національної реформ відповідно до даних мо-

ніторингу, на думку суспільства доволі низь-

кими темпами впроваджувались такі реформи  

просування України в світі (43%), децен-

тралізації (40%), реформа фінансового сектору 

(24%), охорони здоров’я (23%), дерегуляції та 

розвитку підприємництва (29%), реформа 

управління держвласністю (19%), реформа пе-

нітенціарної системи (21%). В ході опитування 

громадян щодо органів відповідальності за 

проведені реформи, встановлено, що у 76 % 

відповідальність покладена на Президента 

України, у 71 % – на Верховну Раду України, у 

66 % - на уряд України, у 54 % на Прем’єр-

міністра України, у 33 % – на профільних 

міністрів, у 28 % – на Національну раду 

реформ [4, c. 87-89].  

Окремої деталізації потребує діяльність 

Офісу реформ та Рада з питань торгівлі та ста-

лого розвитку, які безпосередньо є консульта-

тивно-дорадчими органами для реалізації полі-

тики сталого розвитку. Основні завдання ді-

яльності Офісу реформ: забезпечення на на-

лежному рівні організації та координації впро-

вадження реформ; підготовка пропозицій що-

до плану заходів із впровадження реформ на 

відповідний рік та механізмів реалізації таких 

реформ; проведення моніторингу стану вико-

нання міністерствами та іншими центральни-

ми органами виконавчої влади завдань, перед-

бачених планом заходів; проведен-ня аналізу 

результатів виконання міністерства-ми та 

іншими центральними органами вико-навчої 

влади завдань, передбачених планом заходів.  

Впроваджено у діяльність у 2018 р. Раду з 

питань торгівлі та сталого розвитку. Діяльність 

ради іще не розпочалась, та основним аспектом 

її роботи має стати гармонізація основних поло-

жень угоди про Асоціацію Україна-ЄС у частині 

торгівлі та сталого розвитку. 

Складність інституційного та організацій-

но-управлінського механізму, відсутність чіт-

кого розподілу завдань для досягнення сталого 

розвитку, недостатність ресурсів для реалізації 

завдань, у тому числі – кадрового потенціалу, 

робота, спрямована не на результат, а на про-

цес, відсутність чіткого розподілу відповідаль-

ності не стимулює досягнення визначених ці-

лей сталого розвитку. Більшість органів, що бу-

ли створені в консультативно-дорадчих цілях, 

функціонували формально. Важливим є не ли-

ше консультативна, а й підтримка у реалізації 

окремих заходів стратегічних документів. 

Відповідно до пропозицій Інституту суспі-

льно-економічних досліджень, викладених у 

праці “Аналіз державних стратегічних доку-

ментів щодо врахування адаптованих для 

України Цілей Сталого Розвитку до 2030 ро-

ку”, є необхідність заснувати Парламентську 

консультативну раду з питань сталого розвит-

ку та Національну раду з питань сталого роз-

витку з участю якнайширшого кола зацікавле-

них осіб. Мають бути надані всі потрібні адмі-

ністративні й фінансові засоби для забезпе-

чення ефективного громадського і парламент-

ського контролю за реалізацією політики ста-

лого розвитку. Також в аналітичній доповіді 

пропонується заснувати Національний комітет 

з питань Цілей сталого розвитку (або агенцію, 

службу) під керівництвом Кабінету Міністрів 

України. Комітет повинен координувати 

пов’язану з ЦСР діяльність та інтегрувати 

економічну, соціальну й екологічну політику, 

а також здійснювати моніторинг реалізації 

національних ЦСР [1, c. 38]. 
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 Вважаємо такі пропозиції актуальними для 

сучасного застосування в Україні. На нашу 

думку, доцільно створити спеціальний до-

радчий орган виконавчої влади з питань забе-

зпечення сталого розвитку. Функції, завдання 

та повноваження діяльності такого органу зі 

спеціальним статусом мають полягати в 

організації формування державної політики 

сталого розвитку (напрацювання концепту 

нормативних документів з урахуванням інте-

ресів суспільства, громадських організацій, 

бізнесу тощо); внесені подальших коректив до 

державної політики; узгодженні та коорди-

нуванні роботи центральних органів виконав-

чої влади у реалізації державної політики та 

стратегії сталого розвитку; залученні до 

процесу регіональних, місцевих органів влади 

та органів управління ОТГ; подачі пропозицій 

щодо зміни та реформування нормативно-

правового забезпечення державного регулю-

вання сталого розвитку; стимулюванні враху-

вання ключових положень досягнення сталого 

розвитку в загальнодержавних стратегічних 

документах та цільових програмах. Такий кон-

сультативно-дорадчий орган виступатиме як 

координаційний в діяльності окремих мі-

ністерств Кабінету Міністрів України, інших 

центральних органів влади та усіх 

зацікавлених суб’єктів ринку.  

У 2009 році при Кабінеті Міністрів України 

існувала практика роботи Національної ради зі 

сталого розвитку, положення про яку було 

затверджене Постановою Кабінету Міністрів 

України від 16 вересня 2009 року [6], але вона 

припинила свою діяльність. Вважаємо, що при 

Кабінеті Міністрів України доцільно утворити 

Національну раду зі сталого розвитку та 

економічного зростання, яку слід наділити 

новими повноваженнями щодо інтеграції 

трьох складових сталого розвитку й інтеграції 

екологічної складової в секторальні політики, 

програми та плани.  

Діяльність Національної ради зі сталого 

розвитку та економічного зростання повинна 

бути орієнтована на: моніторинг відображення 

у національних документах Глобальних Цілей 

сталого розвитку та їх реалізації; розробку, 

вдосконалення та затвердження Концепції 

сталого розвитку України; скоординований план 

реалізації “Стратегії сталого розвитку “Україна – 

2020””; сприяння і контроль за практичним 

упровадженням завдань плану реалізації 

“Стратегії сталого розвитку “Україна – 2020”; 

проведення аналізу середньострокового плану 

пріоритетних дій Уряду до 2020 року, 

державних цільових програм та галузевих 

стратегій, програм і планів дій на їх 

відповідність принципам сталого розвитку та 

Глобальним Цілям сталого розвитку; контроль 

виконання Україною міжнародних зобов'язань 

з питань сталого розвитку.  

Діяльність Національної Ради зі сталого 

розвитку та економічного зростання при 

Кабінеті Міністрів України (далі – 

Національна Рада) має забезпечувати 

ефективне утворення тимчасових робочих та 

експертних груп із залученням представників 

міністерств, місцевих органів виконавчої 

влади, наукових закладів та громадськості. 

Політика розвитку повинна зосереджуватися 

на вирішенні найважливіших для держави 

проблем у тривалій часовій перспективі. Наці-

ональна Рада має розглядати, обговорювати і 

висловлювати свою думку щодо ключових 

стратегічних та програмних документів, прий-

нятих Кабінетом Міністрів України, стежити 

за їх виконанням. Окрім того, до завдань діяль-

ності Ради повинен входити розгляд, аналіз і 

прогноз соціально-економічної ситуації в кра-

їні та регіонах, їх публічний коментар [10]. У 

контексті вироблення політики сталого роз-

витку Національна Рада зі сталого розвитку та 

економічного зростання повинна взаємодіяти 

із Національною радою реформ та Офісом 

реформ при Кабінеті Міністрів України.  

Окрім того, у червні 2018 року утворено 

Раду з питань торгівлі та сталого розвитку, що 

функціонує задля внесення пропозицій з вико-

нання глави 13 “Торгівля та сталий розвиток” 

розділу IV “Торгівля і питання, пов’язані з 

торгівлею” Угоди про асоціацію між Україною 

та ЄС. У частині усунення проблемних питань 

глави 13 “Торгівля та сталий розвиток” розді-

лу IV “Торгівля і питання, пов’язані з торгів-

лею” ключовими положеннями є: 1. Прихиль-

ність досягненню мети сталого розвитку і виз-

нання необхідності враховувати економічні, 

соціальні та екологічні інтереси не лише насе-

лення, але й майбутніх поколінь. 2. Гаранту-

вання забезпечення високих рівнів охорони 

довкілля і праці. Україна зобов’язалась набли-

жувати свої законодавство та адміністративну 
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практику до відповідного законодавства і 

практик ЄС. 3. Забезпечення дотримання 

основних міжнародних стандартів праці. 4. 

Трудові стандарти не повинні використовува-

тись для протекціоністських цілей в торгівлі. 5. 

Екологічна політки ґрунтуватиметься на принци-

пах, що зобов’язують застосування превентивних 

заходів, відшкодовування в пріоритетному 

порядку збитків, заподіяних навколишньому 

середовищу, сплаті штрафів забруднювачами [9].  

Рада з питань торгівлі: 1) надає рекоменда-

ції щодо критеріїв здійснення відбору пред-

ставників незалежних представницьких гро-

мадських організацій, неурядових організацій 

та інших заінтересованих сторін з метою 

утворення дорадчої групи з питань сталого 

розвитку з урахуванням положень статті 299  

Інститути громадянського суспільства” глави 

13 “Торгівля та сталий розвиток” розділу IV 

“Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею” 

Угоди про асоціацію між Україною та ЄС; 2) 

подає пропозиції щодо кандидатур до групи 

експертів з урахуванням положень статті 301 

“Група експертів” глави 13 “Торгівля та ста-

лий розвиток” розділу IV “Торгівля і питання, 

пов’язані з торгівлею” Угоди про асоціацію 

між Україною та ЄС; 3) подає Кабінетові 

Міністрів України рекомендації та пропозиції 

щодо виконання глави 13“Торгівля та сталий 

розвиток” розділу IV “Торгівля і питання, 

пов’язані з торгівлею” Угоди про асоціацію 

між Україною та ЄС.  Тому в діяльності Націо-

нальної ради зі сталого розвитку та економіч-

ного зростання повинні враховуватись також 

пропозиції, подані на виконання Глави 13 [9]. 

Склад Національної ради зі сталого роз-

витку та економічного зростання – представ-

ники різних міністерств і відомств та експерти. 

До складу Національної ради також варто 

залучити експертів міжнародного рівня, які 

виробляють політику сталого розвитку (до 

прикладу – експертів Комісії ООН зі сталого 

розвитку). Для ефективної реалізації рішень 

Національної ради зі сталого розвитку функції 

із організаційного, інформаційно-комуніка-

ційного, матеріально-технічного та аналітич-

ного забезпечення можуть бути покладені на 

окремий Проектний офіс підтримки 

Національної ради зі сталого розвитку або вже 

діючий Офіс реформ. Окремим аспектом 

взаємодії Національної ради є взаємодія з 

громадським сектором. При Національній раді 

зі сталого розвитку має бути відповідальна 

особа (чи окрема підкомісія) для кожного 

сектора / галузі, що забезпечує планування та 

реалізацію галузевих завдань зі сталого 

розвитку.  

Основними актуальними завданнями в 

діяльності Національної ради зі сталого роз-

витку при Кабінеті Міністрів України мають 

стати: забезпечення та моніторинг відобра-

ження у національних документах Глобальних 

Цілей сталого розвитку та їх реалізації; 

сприяння формуванню та реалізації державної 

політики сталого розвитку національної еконо-

міки; участь у розробці нормативно-правового 

забезпечення сталого розвитку економіки, 

внесення відповідних пропозицій; взаємодія із 

законодавчими та виконавчими органами вла-

ди з питань сталого розвитку, зокрема погод-

ження діяльності із Кабінетом Міністрів Укра-

їни, РНБО;  координація взаємодії централь-

них органів виконавчої влади (Міністерства 

екології та природних ресурсів та Міністерства 

економічного розвитку і торгівлі України) з 

питань розподілу функцій та забезпечення їх 

дотримання щодо реалізації стратегії, цілей та 

завдань СР, ліквідація дублювання функцій та 

повноважень, забезпечення виконання усіх 

функцій органів влади, призначення відповіда-

льних суб’єктів у межах міністерств;  коорди-

нація діяльності центральних органів виконав-

чої влади з питань сталого розвитку; організа-

ція розробки проектів основних документів, 

що стосуються сталого розвитку (стратегій і 

плану дій щодо сталого розвитку держави); 

розроблення пропозицій щодо здійснення 

заходів, спрямованих на перехід України до 

сталого розвитку; управління процесом 

організації та реалізування визначених завдань 

та заходів, моніторинг їх виконання; стимулю-

вання наукових та інноваційних розробок, 

сприяння вихованню екологічної свідомості 

населення; здійснення моніторингу та 

контролю за процесом реалізації політики 

сталого розвитку; аналіз відповідності 

загальнодержавних програм пріоритетам 

сталого розвитку та моніторинг їх виконання. 

Разом із тим, у системі державного управління 

сталого розвитку мають бути визначені 

координатори – відомства, які відповідають за 

підготовку та реалізацію окремих 

секторальних / галузевих стратегій (табл. 1). 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/984_011/paran1990#n1990
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/984_011/paran2004#n2004
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/984_011/paran1950#n1950
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Стратегія Координатор 

Національна рада зі сталого розвитку 

Стратегія національної безпеки Міністерство оборони України 

Стратегія інноваційного розвитку 

економіки 

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України 

Стратегія розвитку людського та 

суспільного капіталу 

Міністерство соціальної політики України, Міністерство 

освіти і науки України, Міністерство охорони здоров'я 

України, Міністерство культури України 

Стратегія формування ефективної 

держави 

Секретаріат Кабінету Міністрів України 

Стратегія енергетичної безпеки Міністерство енергетики та вугільної промисловості України 

Стратегія державної екологічної 

політики 

Міністерство екології та природних ресурсів України 

Стратегія розвитку транспорту і 

транспортної інфраструктури 

Міністерство інфраструктури 

Державна стратегія регіонального 

розвитку на період до 2020 року 

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 

житлово-комунального господарства України 

Стратегія сталого розвитку села 

(сільських територій) та аграрного 

сектору економіки 

Міністерство аграрної політики та продовольства 

України 

Таблиця 1. Координатори та виконавці секторальних / галузевих стратегій в Україні 

 

У новій системі управління сталим розвитком 

більше компетенцій мають отримати органи 

самоврядування, це дасть змогу забезпечити 

координацію дій, а також – оптимізацію усієї 

системи з метою кращого використання 

державних ресурсів. Окремі напрямки діяльності 

Національної Ради: 1) стимулювання інвестування 

й економічного розвитку; 2) впровадження 

інновацій; 3) розвиток людського і суспільного 

капіталу; 4) регіональний і територіальний 

розвиток; 5) забезпечення оптимального 

використання природних ресурсів. 

У сфері інвестування та економічного 

розвитку діяльність органів державної влади 

повинна зосереджуватися на співпраці зі 

світовими та європейськими інвестиційними 

фондами, а також – з окремими країнами з 

метою інвестування державних проектів 

сталого розвитку. На даний час важливе також 

міжнародне співробітництво України задля 

внутрішньої безпеки і безпеки на кордоні.  

У сфері інновацій основним завданням є 

підтримка упровадження принципів сталого 

розвитку в галузі промисловості, підтримка 

інноваційних розробок науково-дослідних 

інститутів, використання екологічних 

інновацій. На цій основі – сприяння 

екологізації економіки, її реіндустріалізації, 

розвитку низьковуглецевої економіки та 

економіки замкнутого контуру. Щодо 

розвитку людського і суспільного капіталу, 

необхідно розглядати проекти розвитку 

медичної сфери (особливо враховуючи 

наслідки Чорнобильської катастрофи) і вищої 

освіти. Діяльність аналогічних органів у 

розвинених країнах свідчить, що реалізація 

державної політики сталого розвитку потребує 

скоординованих зусиль як органів виконавчої 

влади, так і бізнесових структур, громадських 

організацій, засобів масової інформації.  

Важливими є зв’язки з громадськістю, 

сприяння упровадженню корпоративної 

соціальної відповідальності. Розвиток 

співробітництва уряду з недержавними 

організаціями сприяє участі суспільства в 

реалізації державних завдань. Національна 

рада або Кабінет Міністрів України може 

налагоджувати пряме співробітництво 

недержавних організацій (НДО) з 

департаментами міністерств КМУ щодо 

реалізації спільних проектів, обміну досвідом і 

пошуку джерел фінансування.  Політика 

сталого розвитку здійснюється не лише на 

національному, але й регіональному, 
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субрегіональному і місцевому рівнях. Таку 

політику здійснюють місцеві органи влади на 

різних рівнях – регіональному, районному, 

муніципальному. Сприяння регіональним 

проектам означає координацію дій місцевої 

влади і бізнес-структур. 

Національна рада також може готувати 

рекомендації для місцевих органів влади з 

удосконалення їх системи управління 

політикою розвитку. Мета полягає в тому, 

щоби побудувати інтегровану модель на 

національному рівні. Для цього слід 

застосовувати експертний аналіз і оцінку 

існуючої політики розвитку системи управління 

на регіональному, субрегіональному, районному 

і муніципальному рівнях, а також враховувати 

пропозиції щодо бажаних змін, для того, щоби 

побудувати регіональну, узгоджену з 

національним рівнем, модель сталого розвитку. 

Національна рада може також сприяти, 

розробляти і просувати трансрегіональні 

стратегії, які створюються для двох і більше 

областей. Їхня географічна наближеність, як 

правило, передбачає спільні цілі і завдання 

розвитку. Ініціативи співробітництва можуть 

виникати на місцевому рівні. Кінцеву ж 

підготовку проекту стратегії мають 

здійснювати органи влади відповідних рівнів, 

узгоджуючи його з місцевими владними 

структурами та соціально-економічними 

партнерами. Спільний документ приймається 

Кабінетом Міністрів України. У рамках 

Національної ради зі сталого розвитку та 

економічного зростання  або Кабінету 

Міністрів України можуть розроблятись 

проекти просторового розвитку України, 

зокрема щодо забезпечення інфраструктурних 

потреб міст і позаміських територій, 

невиснажливого видобутку ресурсів, 

озеленення, соціального і промислового 

розвитку територій. Його задача в даних 

проектах – узгодження інтересів держави, 

резидентів, підприємців, інвесторів. 

Висновки. Підсумовуючи отримані 

результати досліджень, можемо узагальнити, 

що протягом різних періодів державну 

політику в сфері сталого розвитку 

контролювали Ради безпеки та оборони 

України, Мінекономіки, Мінприроди, 

Мінмолодьспорт України. Формальне 

існування консультативно-дорадчих органів 

при Президентові України та Кабінеті 

Міністрів України не дало бажаних результатів. 

На нашу думку, при Кабінеті Міністрів України 

має бути створена Комісія чи Агентство зі 

сталого розвитку, наділена необхідними 

повноваженнями щодо розроблення державної 

політики та забезпечення державного 

регулювання сталого розвитку.  
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Бурик З.М., 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: АНАЛИЗ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

В статье определены и проанализированы деятельность основных институтов (государственных учреждений), 

участвующих в процессе государственного регулирования устойчивого развития. Установлено, что большинство 

органов, созданных для консультативных целей, функционировали формально. Доказана необходимость 

образования специального консультативно-совещательного органа при Кабинете Министров Украины – 

Национального Совета по вопросам устойчивого развития и экономического роста для обеспечения и мониторинга 

отражение в национальных документах Глобальных Целей устойчивого развития и их реализации; содействие 

формированию и реализации государственной политики устойчивого развития национальной экономики; участия в 

разработке нормативно-правового обеспечения устойчивого развития экономики, внесение соответствующих 

предложений; координации взаимодействия органов исполнительной власти по вопросам распределения функций 

для реализации стратегии, целей и задач устойчивого развития. 

Ключевые слова: организация, орган власти, устойчивое развитие, функции, полномочия, Национальный Совет. 

 

Buryk Z.,  

INSTITUTIONAL PROVISION OF STATE DEVELOPMENT GOVERNANCE: ANALYSIS AND PERSPECTIVES 

This article defines and analyzes the activities of the main state institutions which regulate the durable development of the 

country.  It was defined that most of state institutions created for advisory purposes functioned formally. The necessity of 

special consultative and advisory institution under the Cabinet of Ministers of Ukraine was established. National Council for 

Durable Development and Economic Growth is needed to provide a programme and to monitor global development goals. 

The formation and implementation of state policy of durable development are also important. It is also necessary to take part 

in the development of regulatory and legal framework and to make appropriate proposals. We need to coordinate the 

interaction of executive authorities according to functions of the strategy, goals and objectives. 

Key words: institution, authority, durable development, functions, powers and authority, National Council. 
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