
Ціль 17. Зміцнення засобів здійснення й активізація роботи в рамках 

Глобального партнерства в інтересах сталого 

розвитку 

Цілі сталого розвитку можуть бути досягнуті 

лише за умови відданості принципам глобального 

партнерства і співпраці. У період з 2000 до 2014 рр. 

обсяги офіційної допомоги на потреби розвитку, яка 

надавалася розвиненими країнами, збільшилися  

на 66%; проте гуманітарні кризи, викликані 

конфліктами чи стихійними лихами, вимагають усе 

більших обсягів фінансових ресурсів і допомоги. Багато країн також 

потребують офіційної допомоги на цілі розвитку для підтримки економічного 

зростання й торгівлі. 

Сьогодні світ є більш взаємопов'язаним, ніж будь-коли раніше. 

Вдосконалення доступу до технологій і знань є важливим засобом обміну 

ідеями та розвитку інновацій. Координація політики, спрямованої на надання 

допомоги країнам, що розвиваються, в управлінні своїми боргами, а також 

залучення інвестицій до найменш розвинутих країн, мають життєво важливе 

значення для забезпечення сталого зростання і розвитку. 

Цілі спрямовані на посилення співробітництва за напрямками Північ-

Південь і Південь-Південь шляхом підтримки національних планів  

по досягненню всіх цільових показників. Сприяння розвиткові міжнародної 

торгівлі, а також надання допомоги країнам, які розвиваються, у збільшенні 

обсягів експорту, є важливими умовами досягнення рівноправної торгівельної 

системи на основі універсальних правил, яка була б справедливою, відкритою  

і вигідною для всіх. 

Завдання для досягнення цілі: 

17.1 Посилити мобілізацію ресурсів із внутрішніх джерел, у тому числі завдяки 

міжнародній підтримці країн, що розвиваються, для підвищення національної 

спроможності щодо збирання податків та інших доходів 

17.2 Забезпечити, щоб розвинені країни повністю виконали свої зобов’язання  

з надання офіційної допомоги з метою розвитку (ОДР), в тому числі узяте 

багатьма розвиненими країнами зобов’язання досягти цільового показника 

виділення коштів по лінії ОДР країнам, що розвиваються, на рівні 0,7 відсотка 

свого валового національного доходу (ВНД) і виділення ОДР найменш 

розвиненим країнам на рівні 0,15–0,20 відсотка свого ВНД; державам,  

що надають ОДР, пропонується розглянути питання про те, щоб поставити 



перед собою мету виділяти не менше 0,2 відсотка свого ВНД по лінії ОДР для 

найменш розвинених країн 

17.3 Мобілізувати додаткові фінансові ресурси з найрізноманітніших джерел 

для країн, що розвиваються 

17.4 Надавати країнам, що розвиваються, допомогу з метою забезпечення 

довгострокової прийнятності рівня їх заборгованості завдяки проведенню 

скоординованої політики, спрямованої на заохочення, залежно від обставин, 

фінансування за рахунок позикових коштів, полегшення боргового тягаря  

та реструктуризації заборгованості, а також вирішити проблему зовнішньої 

заборгованості бідних країн з великою заборгованістю, щоб полегшити  

їх борговий тягар 

17.5 Прийняти і застосовувати режими заохочення інвестицій в інтересах 

найменш розвинених країн 

Технологія 

17.6 Розширювати співпрацю по лінії Північ-Південь і Південь-Південь,  

а також тристороннє регіональне і міжнародне співробітництво в галузях науки, 

техніки й інновацій та доступ до відповідних досягнень; активізувати обмін 

знаннями на взаємно узгоджених умовах, у тому числі завдяки поліпшенню 

координації між існуючими механізмами, зокрема на рівні Організації 

Об’єднаних Націй, а також за допомогою глобального механізму сприяння 

передачі технологій 

17.7 Сприяти розробці, передачі, поширенню та освоєнню екологічно 

безпечних технологій, щоб їх отримували країни, що розвиваються, на взаємно 

узгоджених сприятливих умовах, у тому числі на пільгових і преференційних 

умовах 

17.8 Забезпечити до 2017 року повномасштабне функціонування банку 

технологій і механізму розвитку науки, технологій та інновацій в інтересах 

найменш розвинених країн і розширити використання високоефективних 

технологій, зокрема інформаційно-комунікаційних технологій 

Нарощування потенціалу 

17.9 Посилити міжнародну підтримку ефективного і цілеспрямованого 

нарощування потенціалу країн для сприяння реалізації національних планів 

досягнення всіх цілей у сфері сталого розвитку, у тому числі завдяки співпраці 

по лінії Північ-Південь і Південь-Південь та тристороннього співробітництва 

  



Торгівля 

17.10 Заохочувати універсальну, засновану на правилах, відкриту, 

недискримінаційну і справедливу багатосторонню торговельну систему  

в рамках Світової організації торгівлі, у тому числі завдяки завершенню 

переговорів у рамках Дохійського порядку денного у сфері розвитку 

17.11 Значно збільшити експорт країн, що розвиваються, зокрема в цілях 

подвоєння частки найменш розвинених країн у світовому експорті до 2020 року 

17.12 Забезпечити своєчасне надання всім найменш розвиненим країнам  

на довгостроковій основі безмитного і безквотного доступу на ринки 

відповідно до рішень Світової організації торгівлі, в тому числі шляхом 

забезпечення того, щоб преференційні правила походження, які застосовуються 

щодо товарів, імпортованих із найменш розвинених країн, були прозорими  

та простими і сприяли полегшенню доступу на ринки 


