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Світ, в якому ми живемо сьогодні, потребує не лише бережливого ставлення та 

захисту, але і відновлення. Завдяки вченим, які наполягають на необхідності гармонізувати 

взаємовідносини між людьми і природою, ця ідея сприйнята міжнародним загалом та 

створено велику кількість організацій, які втілюють засади сталого розвитку.  

Міжнародні організації впроваджують ряд засад у їхній щоденній діяльності, що 

мають позитивний практичний вплив на навколишнє середовище: 

Організація UK Sustainable Development Association має незліченну кількість 

проектів із забезпечення водою засушливих регіонів, надання порад, створення 

спеціальних навчальних організацій. Ця організація дійсно робить відчутні та важливі 

зміни кожного дня. 

Комісія ООН зі сталого розвитку, що вже багато років робить свій відчутний вклад 

в покращення якості довкілля провела свою 18-ту сесію в 2010 році, особливо 

зосередившись на транспорті, хімічних речовинах, управлінні відходами та 

гірничодобувній промисловості. В 2013 було проведено ряд заходів із покращення якості 

води в африканських країнах, були виконані докладі звіти про загальні підвищення 

температур на планеті та проведені міжнародні опитування з економічних та соціальних 

питань.  

Комісія Брундтланд міжнародна (світова) комісія, завданням якої є визначити та 

окреслити головні засади сталого розвитку та поширити у світі. Комісія видала книгу 

«Наше спільне майбутнє», в основі якої лежить концепція сталого розвитку. 

Global Reporting Initiative – міжнародна організація, що виконує звіти щорічно, 

відкрито демонструючи результати своєї діяльності. GRI шукає зацікавленні сторони у 

питанні впливу засад сталого розвитку, здійснює порівняльний аналіз і оцінку діяльності 

відносно законів, норм, кодексів та доброчинних ініціатив. 

«ОСЭКО» – одна з провідних громадських організацій, що працюють в області 

екологічної освіти. За останні п'ять років члени організації випустили 15 методичних 

посібників загальним накладом 32 000 примірників. Їхньою стратегією є партнерство з 

організаціями різного профілю. 

Звісно, цей список організацій, що працюють у напрямку сталого розвитку не є 

вичерпним. Як і напрямки їхньої діяльності.  

Аналіз діяльності міжнародних організацій показав, що хоча і перелік наявних 

проблем порівняно великий, сучасні міжнародні організації, які зараз діють у світі, досить 

непогано справляються з існуючими проблемами, пропонуючи як нові, інноваційні методи 

боротьби із погіршенням екології, так і застосовуючи загальновідомі та доступні способи. 
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