
Національна економіка в післякризовий період демонструє 

неоднозначну динаміку відновлення. Така суперечність, у першу чергу, 

викликана першими ознаками формування нової післякризової 

економічної моделі. Її несформованість обумовлює стан значної 

невизначеності в підприємницькому середовищі, державному секторі, а 

також суспільних очікуваннях. Відбувається наростання суспільних 

побоювань щодо здатності економіки встояти при повторенні кризи, подібної 

за масштабами до попередньої. Фактично, маємо «патовий» стан, коли 

очікувані зміни господарської взаємодії відбулися, проте їхня якість ще не 

набула бажаних форм. 

Поряд із цим посилюється несприйняття в суспільстві інформації, що 

надходить у вигляді виступів вищих посадових осіб та «програмних» текстів. 

Це створює вербальні перепони формулювання реформ у вигляді програмних 

документів, нівелюється зворотний зв’язок органів державної влади з 

громадськістю та економічними суб’єктами. Потрібні практичні результати, 

демонстрація реального ефекту модернізації економіки, що усунуть розрив 

між прийняттям стратегічних модернізаційних рішень та їхнім 

усвідомленням у суспільстві, легітимізують інструменти державного 

управління в післякризових умовах. 

Шок фінансово-економічної кризи суттєво переорієнтував суспільство з 

популістських пріоритетів на готовність до економічних реформ. Проте, 

будучи готовим до реформ, суспільство стає дедалі критичнішим щодо 

доцільності та обґрунтованості цих реформ. Відтак для відновлення 

суспільної довіри до стратегічної політики держави ефект реформ для 

суспільства повинен бути достатньо відчутним та відносно швидким. Це має 

досягатися на основі стратегічно-проектного підходу до побудови та 

реалізації модернізаційних стратегій. 

Як один із магістральних напрямів такого стратегування у 2010 р. було 

започатковано інститут національних проектів. Три роки функціонування 

цього механізму спонукають до певних висновків й оцінок, які є досить 

неоднозначними. Критичні зауваження щодо ефективності системи 

національних проектів неодноразово висловлювалися й Президентом 

України. Частка проектів, які перейшли до стадії відчутності результатів 

їхньої реалізації, украй мала. Нацпроекти поки що не реалізують своєї ролі 

каталізаторів інвестування та мультиплікаторів економічного зростання. 

Навряд чи доречно зводити проблеми у цій сфері лише до недостатніх 

обсягів бюджетного фінансування. Стає дедалі очевиднішою необхідність 

перегляду організаційних засад національного проектування. 

Критичні оцінки у жодному разі не мають розглядатися причиною 



припинення практики національного проектування в Україні. Аналіз 

світового досвіду, особливостей та потреб національної соціально-

економічної та управлінської систем засвідчують необхідність подальшого 

розвитку цього інституту на засадах підвищення його управлінської 

ефективності. 

Значущість національного проектування зростає у післякризовий період, 

коли об’єктивна потреба цілеспрямованої концентрації ресурсів суспільства 

на ключових цілях модернізаційної стратегії спонукає до пошуку адекватних 

сучасних інструментів такої концентрації. Національні проекти, за 

впровадження ефективної моделі їх організації, спроможні задовольнити цю 

потребу… (Національні проекти в стратегії економічної модернізації 

України. – К.: НІСД, 2013. – С. 3). 

 


