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Актуальність проекту. Указ Президента України від ЗО верес
ня 2019 р. № 722/2019 «Про Цілі сталого розвитку України на період 
до 2030 року» чітко визначає Цілі сталого розвитку як орієнтири для 
розробки проектних, прогнозних і програмних документів до 2030 р.

Чинна модель української економіки є ресурсно-витратною та 
екологічно-небезпечною з переважанням сировинної продукції, що 
не відповідає четвертій промисловій революції, яка панує у світі. 
Суттєві диспропорції економічного розвитку регіонів України, різ
ниця в оплаті праці в Україні та сусідніх країнах, а також неналеж
ний розвиток соціокультурної інфраструктури призвели до трудо
вої та освітньої міграції, яка набуває загрозливих для національної 
безпеки масштабів. Збереження існуючих тенденцій у національній 
економіці заводить країну в пастку злиднів та зубожіння населення. 
Розв’язання цієї проблеми передбачає реалізацію публічної політики 
збалансованого розвитку України до 2030 року, для чого мають бути 
розроблені відповідні управлінські механізми.

Мета і завдання проекту. Метою проекту є розробка меха
нізмів публічного управління збалансованим розвитком України до 
2030 року.

Відповідно до мети визначено завдання проекту:
• оцінити основні трснди розвитку світової системи господа

рювання та очікувані науково-технологічні зміни;
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• проаналізувати та визначити параметри майбутньої націо
нальної економіки (на різних часових горизонтах та за різними сце
наріями розвитку);

• визначити потенційні каталізатори та рушії збалансованого 
розвитку України до 2030 року, а також гальмівні чинники;

• розробити механізми публічного управління збалансованим 
розвитком України до 2030 року за напрямами: розвиток людського 
капітал}' (здоров'я, освіта, культура), впровадження моделі розум
ного врядування (good governance), суспільний договір, формування 
кластерів економіки відповідно до технології індустрії 4.0 та відпо
відних виробничих мереж (наука, модернізація, технологічний роз
виток, розвиток інфраструктури), стимулювання підприємницької 
активності та розвиток внутрішнього ринку (добробут, розвиток ма
лого та середнього підприємництва, інклюзивність участі громадян 
у створенні ВВП, зокрема тендерна рівність та участь людей з фізич
ними обмеженнями), фінансово-ресурсне забезпечення збалансова
ного розвитку, забезпечення безпеки та суверенності (національна 
безпека, енергетична незалежність), екологія (раціональне викорис
тання ресурсів);

• розробити систему індикаторів (КРІ) для моніторингу та 
оцінки прогресу впровадження політики збалансованого розвитку 
України до 2030 року.

Термін реалізації проекту. Проект передбачається здійснити 
протягом 24 місяців.

Бюджет проекту. Загальний мінімальний бюджет проекту' 
перебуває в межах 2 500 тис. грн, з яких кошти державного бюджету' 
становлять 1 000 тис. грн і залучені кошти грантів на конкурсних за
садах -  1 500 тис. грн.

Заходи щодо реалізації проекту. У таблиці наведено план- 
графік реалізації заходів проекту.

Очікувані резул ьтати:
• експертний прогноз, розроблений за методикою сценарного 

моделювання і форсайт щодо розвитку світової системи господарю
вання та очіку ваних науково-технологічних змін;

• аналітична записка для КМУ, ВРУ та Офісу Президента 
України (ОП) з прогнозом параметрів майбутньої національної еко
номіки за різними сценаріями;
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• аналітична записка для КМУ, ВРУ та ОП з обґрунтовани
ми рекомендаціями щодо визначення переспективних напрямів роз
витку національної економіки для забезпечення збалансованого роз
витку країни відповідно до Указу Президента України від ЗО вересня 
2019 р. № 722/2019 «Про Цілі сталого розвитку України на період до 
2030 року»;

• рекомендації щодо заходів публічної політики для забезпе
чення збалансованого розвитку України до 2030 року;

• система індикаторів для моніторингу та оцінки прогресу 
реалізації політики збалансованого розвитку України до 2030 року.

План-графік реалізації заходів проекту

№
п/п Заходи проекту Терміни

виконання

1 Оцінка основних трендів розвитку світової системи господарю
вання та очікувані науково-технологічні зміни

3 місяці

2 Визначення параметрів майбутньої національної економіки (на 
різних часових горизонтах та за різними сценаріями розвитку) з 
використанням методів експертного опитування та математично
го моделювання

6 місяців

3 Визначення рушіїв та гальмівних чинників збалансованого роз
витку України до 2030 року

3 місяці

4 Проведення круглого столу з метою апробації отриманих резуль
татів

5 Розробка моделі та параметрів майбутньої національної еконо
міки

5 місяців

6 Розробка механізмів публічного управління збалансованим роз
витком України до 2030 року за зазначеними напрямами

3 місяці

7 Проведення круглого столу з метою апробації отриманих резуль
татів

8 Розробка системи індикаторів (КРІ) для моніторингу та оцінки 
прогресу впровадження політики збалансованого розвитку Украї
ни до 2030 року

3 місяці

9 Проведення круглого столу з метою апробації отриманих резуль
татів

10 Підготовка звіту за результатами виконання проекту та аналітич
ної доповіді для органів державної влади та органів місцевого 
самоврядування

1 місяць

11 Загальний термін виконання проекту 2 роки
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