
13 лютого 2015 р. у Великому конференц-залі НАН України відбулася 

презентація книги «Стан виконання в Україні положень «Порядку денного 

на ХХІ століття (2002–2012 рр.)», опублікованої наприкінці минулого року. 

У книзі представлено результати всебічного аналізу того, що було зроблено в 

Україні на шляху імплементації принципів сталого розвитку та окреслено 

завдання, які потрібно виконати для впровадження в Україні головної 

парадигми ХХІ ст.  

Відкриваючи презентацію, віце-президент НАН України академік 

А. Загородній окреслив основні проблеми впровадження сталого розвитку в 

Україні та здобутки Національної академії наук України на цьому шляху.  

Роль Програми розвитку ООН у реалізації принципів сталого розвитку в 

Україні, а також зауваження щодо нещодавно затвердженої Стратегії сталого 

розвитку «Україна – 2020» висловив керівник сектору сталого розвитку, 

енергетики та навколишнього середовища Програми розвитку ООН в Україні 

С. Волков.  

Аналізу викликів, пов’язаних з деградацією навколишнього середовища в 

Україні та світі, заходам, що можуть і мають бути здійснені на національному 

рівні для припинення негативних процесів, бар’єрам та рушійним силам 

сталого розвитку в Україні, напрямам подальших дій була присвячена доповідь 

редактора і співавтора книги, директора Інституту географії НАН України 

академіка НАН України Л. Руденка.  

В обговоренні взяли участь голова Комітету Верховної Ради України з 

питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків 

Чорнобильської катастрофи М. Томенко, голова Державного фонду 

фундаментальних досліджень академік НАН України В. Кухар, заступник 

директора департаменту охорони природних ресурсів Міністерства екології та 

природних ресурсів С. Губар, голова Всеукраїнської екологічної ліги 

Т. Тимочко, заступник директора Інституту географії НАН України доктор 

географічних наук С. Лісовський, директор Інституту природокористування та 

екології НАН України член-кореспондент НАН України А. Шапар, докторант 

Національної академії державного управління при Президентові України, 

кандидат біологічних наук Г. Марушевський, директор Міжнародного центру 

перспективних досліджень П. Павліченко, член-кореспондент НАН України             

Я. Дідух, директор Наукового центру аерокосмічних досліджень Землі 

Інституту геологічних наук НАН України академік НАН України В. Лялько, 

директор Видавничого дому «Академперіодика» О. Вакаренко.  

Всі учасники позитивно оцінили представлену монографію та висловили 

ряд пропозицій щодо подолання прогалин в імплементації принципів Ріо в 

Україні, зокрема зі створення наукової ради з питань сталого розвитку на рівні 

Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики, формування 

відповідної ідеології в українському суспільстві, забезпечення розроблення і 



затвердження на державному рівні документів, необхідність яких зазначена в 

Порядку денному на ХХІ ст. (Презентація книги «Стан виконання в Україні 

положень «Порядку денного на ХХІ століття (2002–2012 рр.)»», 

опублікованої наприкінці минулого року // Національна академія наук 

України (http://www.nas.gov.ua). – 2015. – 18.02). 

 


