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Питання України неодноразово обговорювались на самітах G 20. Це 

було пов’язано із проведенням військових дій на Донбасі  та захоплення 

українських військових суден Росією. За результатами було напрацьовано 

декілька глобальних питань, з позицій інтересів України. Розроблено 

рекомендації, втілення яких пришвидшить можливості нашої країни до 

обговорення глобальних питань, а у майбутньому і дасть можливість взяти 

участь у роботі G20. Але для цього Україні потрібно ще багато над чим 

попрацювати. Виокреслимо основні напрямами над якими працює G20 та над 

якими Україні також потрібно результативно працювати,  а саме: 

1) запровадження процесу діджиталізації, який дасть можливість 

втілювати зміни на глобальному рівні, наприклад, країни G 20 є 

основоположниками цифрової революції: налагодження співпраці у сфері 

зайнятості; налагодження механізмів, щодо захисту цифрової інформації; 

формування системи захисту фінансової системи від кібератак; 

імплементація технології блочкейну [1] для підвищення 

конкурентоспроможності рівня інклюзивності процесів управління; 

2) формування надійної, стабільної та конкурентоспроможної 

глобальної економіки. Основним цілями, які є перед G20, є розробка 

архітектури управління глобальною економікою, за якої глобалізація стає 

інклюзивною та сталою, створюючи механізми для досягнення цілей Плану 

до 2030р. У цей момент, ключовою необхідністю є посилення міжнародного 

співробітництва, щоб допомогти урядам мобілізувати національні ресурси 

для усунення негативного впливу глобалізації на економіку. Для цього 

потрібно більше уваги приділити людино центричному підходу для стійкого 

розвитку, в якому людські ресурси є центром економічної стратегії; 

3) імплементація економічних стратегій, які мають покращувати 

економічну стійкість та зменшувати  нерівності; 

4) взаємоузгодження  дій інвестиційної і торгівельної систем 

відповідно до плану розвитку 2030 року, де мають на увазі підписання 

меморандуму про сталу торгівлю згідно концепції сталого розвитку; 
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5) переформатування відносин країн G 20 та Африки в розрізі 

концепції сталого розвитку; 

6) зміни клімату, де згідно Паризької угоди потрібно провести 

необхідні заходи щодо реалізації їх на глобальному рівні. Потрібно боротися 

з глобальними потепління на планеті – це є інвестицією у розвиток людства. 

Тому потрібно захочувати людство до розробки та впровадження ринкових 

механізмів, які стимулюватимуть низьковуглицевий розвиток. Також 

потрібно працювати у напрямі заснування фондів добробуту у країнах G 20, 

які будуть сприяти охороні клімату та залучатимуть інвестиції для цього. 

Здійснювати систематичний контролінг [2] кліматичної політики,  сприяти 

розвитку малого та середнього бізнесу у напрямі зелених технологій, 

розробити та запровадити критерії для оцінення принципів «зеленої» 

економіки;  

7) працювати над зменшенням міграції населення, боротися з 

голодом на планеті.  Для цього потрібно локальне, національне та глобальне 

управління. Для цього G 20  розроблятиме різного роду механізми, які 

дозволять урівноважити диспропорції між багатими і бідними задля 

формування глобального добробуту. Країни  G 20  повинні ефективно 

розподіляти  фінансові ресурси для забезпечення продовольчої безпеки. 

Проводити профілактичні роботи над проблемою голоду у Африці. 

8) працювати над збереженням водних ресурсів в розрізі концепції 

сталого розвитку; 

9) розробити та імплементувати дорожні карти відповідно до 

існуючих  проблем інклюзивного розвитку; 

10) створювати умови для вимушених мігрантів шляхом створення 

для них вільних економічних зон, які сприятимуть їх швидкому 

працевлаштуванню у країнах, які приймають вимушених мігрантів; 

11) забезпечення освітньої інфраструктури [3], оскільки від рівня 

світи мігрантів залежить можливість їх швидкого працевлаштування; 

12) сприяння вимушеним мігрантам до системи здобуття освіти. 

Пришвидшення міжнародних зусиль з розвитку акредитованих установ 

неформальної освіти для надання можливостей прискореного навчання 

молодим людям, які не можуть отримати формальну освіту. 

Для забезпечення стійкого розвитку країни G 20  повинні дотримуватись 

плану розвитку до 2030 року, де основною компонентою є покращення життя 

людства, його  процвітання та благополуччя на основі концепції сталого 

розвитку. Згідно цього плану країни G 20   повинні працювати над сталим, 

стабільним та справедливим зростанням. Людству потрібно працювати не 

лише для того, щоб задовільнити свої матеріальні потреби, але й для того, 

щоб розшитими свої можливості. Це призведе до зростання добробуту 

населення на глобальному рівні, адже люди мають особливі інтелектуальні 

ресурси і можуть зробити свій внесок, наприклад у зменшенні використанні 

вичерпних природніх ресурсів [5].  
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 Отже, людство та їх інтелектуальний капітал відіграють важливу роль у 

формуванні глобального добробуту та благополуччя. На самітах G 20  

учасники обговорюють та розробляють стратегічні питання та заходи, для 

того щоб зберегти мир і життя на землі. Щодо України, то країни G 20 готові 

сприяти розв’язанню наших проблем, але ми повинні багато над чим 

попрацювати. 
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Сучасний етап євроінтеграції України актуалізує процес підвищення 

рівня життя та добробуту населення з дотриманням засадничих принципів 

раціонального споживання і обумовлює необхідність розв’язання системних 

проблем економічної безпеки держави на різних рівнях ієрархії управління, це, 

зокрема, стосується безпеки споживання товарів (послуг) як здатності 

формувати передумови усвідомленого задоволення потреб самовідтворення 

суб’єктами економічних інтересів із найменшими втратами для здоров’я, 

довкілля та суспільства.  
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