
Ціль 8. Сприяння поступальному, всеохоплюючому та сталому 

економічному зростанню, повній і продуктивній зайнятості та гідній праці 

для всіх 

Протягом останніх 25 років кількість 

робітників, які живуть в умовах крайньої бідності, 

суттєво знизилася, незважаючи на тривалий вплив 

економічної кризи 2008 року і глобальний 

економічний спад. У країнах, що розвиваються, 

чисельність середнього класу на сьогодні становить 

понад 34% загального числа зайнятих – у період  

з 1991 по 2015 р. їхня кількість майже потроїлася. 

Водночас, оскільки світова економіка досі відновлюється після кризи, 

можна спостерігати уповільнення темпів розвитку, поглиблення нерівності  

і брак робочих місць на фоні зростання трудових ресурсів. За даними 

Міжнародної організації праці, у 2015 році нараховувалося  понад 204 мільйони 

безробітних. 

Цілі сталого розвитку сприяють сталому економічному зростанню, 

підвищенню рівня продуктивності і використанню технологічних інновацій. 

Важливою передумовою є стимулювання підприємництва і створення робочих 

місць, а також ефективні заходи задля викорінення примусової праці, рабства  

і торгівлі людьми. Відповідно до цих завдань, мета полягає у забезпеченні 

повної і продуктивної зайнятості та гідної праці для всіх жінок і чоловіків  

до 2030 року. 

Завдання для досягнення цілі: 

8.1 Підтримувати економічне зростання на одну особу населення відповідно  

до національних умов і, зокрема, зростання валового внутрішнього продукту  

на рівні не менше 7 відсотків на рік у найменш розвинених країнах 

8.2 Домогтися підвищення продуктивності в економіці шляхом диверсифікації, 

технічної модернізації та інноваційної діяльності, в тому числі шляхом 

приділення особливої уваги секторам з високою доданою вартістю  

і працемістким секторам 

8.3 Просувати проведення орієнтованої на розвиток політики, яка сприяє 

продуктивній діяльності, створенню гідних робочих місць, підприємництву, 

творчості й інноваційній діяльності, та заохочувати офіційне визнання  

і розвиток мікро-, малих і середніх підприємств, у тому числі шляхом надання 

їм доступу до фінансових послуг 



8.4 Упродовж усього терміну до кінця 2030 року поступово підвищувати 

глобальну ефективність використання ресурсів у системах споживання  

і виробництва та прагнути, щоб економічне зростання не супроводжувалося 

погіршенням стану навколишнього середовища, як це передбачається 

Десятирічною стратегією дій з переходу до використання раціональних 

моделей споживання і виробництва, причому першими цим повинні зайнятися 

розвинені країни 

8.5 До 2030 року забезпечити повну і продуктивну зайнятість та гідну працю 

для всіх жінок і чоловіків, у тому числі молодих людей та інвалідів, і рівну 

оплату за працю рівної цінності 

8.6 До 2020 року суттєво скоротити частку молоді, яка не працює, не вчиться  

і не набуває професійних навичок 

8.7 Вжити термінових та ефективних заходів для того, щоб викорінити 

примусову працю, покінчити з сучасним рабством і торгівлею людьми  

та забезпечити заборону й ліквідацію найгірших форм дитячої праці, 

включаючи вербування та використання дітей-солдатів, а до 2025 року 

покінчити з дитячою працею у всіх її формах 

8.8 Захищати трудові права і сприяти забезпеченню надійних і безпечних умов 

праці для всіх трудящих, включаючи трудящих-мігрантів, особливо жінок-

мігрантів, та осіб, які не мають стабільної зайнятості 

8.9 До 2030 року забезпечити розробку і здійснення стратегій заохочення 

сталого туризму, який сприяє створенню робочих місць, розвитку місцевої 

культури і виробництву місцевої продукції 

8.10 Зміцнювати спроможність національних фінансових установ заохочувати  

і розширювати доступ до банківських, страхових і фінансових послуг для всіх 

8.a Збільшити надавану в рамках ініціативи «Допомога в торгівлі» підтримку 

країн, що розвиваються, особливо найменш розвинених країн, у тому числі  

по лінії Розширеної комплексної рамкової програми з надання технічної 

допомоги в галузі торгівлі найменш розвиненим країнам 

8.b До 2020 року розробити і ввести в дію глобальну стратегію забезпечення 

зайнятості молоді та імплементувати Глобальний пакт про робочі місцях 

Міжнародної організації праці 


