ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ СТРАТЕГІЙ СТАЛОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

24 жовтня 2019 року у рамках заходів, спрямованих на удосконалення
законодавчого забезпечення розвитку реального сектору економіки,
Інститутом законодавства Верховної Ради України проведено круглий стіл
на тему: «Формування стратегій сталого розвитку соціально-економічних
систем: методологічні аспекти».
Відкриваючи засідання, в. о. директора Інституту, член-кореспондент
НАН України Євген Бершеда наголосив на важливості методологічного
забезпечення заходів, проголошених в Указі Президента України від 30 вересня
2019 року «Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року». У
зв’язку із цим зростає актуальність корегування наявних програмних
документів щодо модернізації економіки нашої держави із врахуванням
основних положень відповідної резолюції Генеральної Асамблеї ООН та
Оновленої Стратегії сталого розвитку Європейського Союзу.
Модератор круглого столу – науковий консультант Інституту
законодавства, д.е.н. Валерій Сергієнко зробив огляд моделей сталого розвитку,
затверджених попередніми урядами України, і повною мірою так і не
реалізованих. Він також представив аналіз відповідності Програми діяльності
Кабінету Міністрів наміченим ООН Цілям розвитку тисячоліття.
Консультант Інституту вищої освіти НАПН України, д.е.н. Ігор Жиляєв
зосередив увагу присутніх на двох проблемах, пов’язаних із реалізацією
документів рівня стратегічного управління державою. По-перше, це
фрагментарність самого регулювання економічного розвитку, а, по-друге, –
недостатність методичного та методологічного забезпечення стратегічного
планування. Доповідач також вказав на наявність негативних явищ в управлінні
економікою, таких, як фрагментація законодавства, різноплановість програм та
цілей діяльності центральних органів виконавчої влади, поступове виведення з
їхніх повноважень обов’язків щодо забезпечення фінансування діяльності у
підпорядкованих галузях, чим починають займатися різного роду фонди та
організації.
Завідувач сектору Інституту освітньої аналітики МОН України, к.е.н.
Сергій Мельник докладно зупинився на питаннях розвитку трудового
законодавства, зокрема в освітній сфері. Він висловив застереження стосовно
непродуманого, на його думку, реформування у цій галузі, як це, наприклад,
трапилося у Грузії, де в ході освітньої реформи було зруйновано систему
оплати праці за тарифною сіткою, допущено прикрі помилки при складанні
класифікатора професій тощо.
Підтримавши попереднього промовця, завідувач відділу економіки вищої
освіти Інституту вищої освіти НАПН України, к.ф.-м.н. Володимир Ковтунець
зауважив, що негативні тенденції в економіці беруть початок з 90-х років
минулого століття та пов’язані з ігноруванням права, занадто повільною
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адаптацією вітчизняного законодавства до європейського.
Заступник директора Інституту досліджень науково-технічного
потенціалу та історії науки НАН України ім. Т. М. Доброва, д.е.н. В'ячеслав
Соловйов охарактеризував розроблену під егідою МОН Стратегію
інноваційного розвитку України, схвалену попереднім Урядом. Він також
наголосив, що важливими умовами успішної реалізації стратегічних планів і
програм є проведення продуманої, зваженої кадрової політики і подальше
удосконалення системи державного управління.
В обговоренні актуальних питань забезпечення стратегії сталого розвитку
України також взяли участь провідні співробітники наукових установ України:
Василь Сенченко, Вікторія Ворона, Ірина Андрушко та інші.
Сформульовані за результатами круглого столу матеріали обговорення
увійдуть до науково-практичного збірника.
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