НАУКОВЕ ЖИТТЯ АКАДЕМІЇ

ДЕЯКІ МАТЕРІАЛИ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «ЦІЛІ СТАЛОГО
РОЗВИТКУ: ГЛОБАЛЬНІ ТА НАЦІОНАЛЬНІ ВИМІРИ»
SELECTED PAPERS OF THE ACADEMIC CONFERENCE “THE SUSTAINABLE
DEVELOPMENT GOALS: GLOBAL AND NATIONAL DIMENSIONS”
5–6 квітня в Академії праці, соціальних відносин і туризму проходила щорічна наукова конференція. Цьогоріч вона мала назву «Цілі сталого розвитку: глобальні та національні виміри».
Конференція запропонувала викладачам вищих навчальних закладів, аспірантам, науковцям,
фахівцям простір для обговорення економічних, соціальних, правових, політичних, освітніх та інших
аспектів реалізації Глобальних цілей сталого розвитку (на 2016-2030 роки), ухвалених Генеральною
Асамблеєю ООН у 2015 році. Цілі сталого розвитку охоплюють широкий спектр проблем сучасності –
від протидії бідності до безпечного використання землі. До цих цілей було запропоновано 169 конкретних показників, які дають змогу вимірювати прогрес у їхньому досягненні. Кожна країна, спираючись
на Глобальні цілі та цільові показники, має розробити власні цілі сталого розвитку, довгострокові та
короткострокові завдання, а також забезпечити їх реалізацію таким чином, аби задовольнити потреби
нинішнього покоління без шкоди для можливостей майбутніх поколінь.
В Україні на момент проведення конференції національні цілі не схвалено урядом країни, хоча
консультації з їх розробки відбувались. У рамках конференції «Цілі сталого розвитку: глобальні та
національні виміри» науковці представили власне бачення потенційних можливостей поліпшення
ситуації у своїх країнах.
Дискусійні питання, які були окреслені на пленарному засіданні, учасники продовжили обговорювати під час роботи чотирьох тематичних секцій («Гідна праця та економічне зростання»; «Зменшення
нерівності в країні та між країнами»; «Правові аспекти становлення миролюбного та відкритого
суспільства»; «Якісна освіта впродовж життя»). Другий день конференції був присвячений актуальним
питанням пріоритетів сучасної вищої освіти. Їхнє обговорення відбулося у форматі круглого столу
«Вища освіта для сталого розвитку. Як осучаснити підходи до навчання?».
Пропонуємо читачам журналу добірку тих виступів, які було визнано кращими за підсумками
роботи конференції.
Всі матеріали конференції розміщено на веб-сторінці АПСВТ: https://www.socosvita.kiev.ua/
conference04_17
-----------------------------On 5-6th of April, 2017 Academy of Labour, Social Relations and Tourism had arranged the conference "The
Sustainable Development Goals: global and national dimensions". The aim of the academic event was to identify
the mechanisms of implementation, dilemmas and challenges of the Global Goals for Sustainable development
(2016-2030), as well as national objectives of such development.
The conference offered a space for university professors, researchers, graduate students, doctoral students
to present their visions on economic, social, legal, political, educational and other aspects of the implementation
of sustainable development. The academia took place within four sections: “Decent work and economic growth”;
“Reducing inequality in a country and between countries”; “Legal aspects of becoming a peaceful and open
society”; “Quality education and lifelong learning”, and the round table “Higher education for the sustainable
development: how to modernize educational approaches?”.
Selected papers from the conference are published in this journal. The full book of the conference abstracts
is available at: https://www.socosvita.kiev.ua/conference04_17
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