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Перший Національний Форум «Україна 2030»
14 червня в Залі засідань Вченої ради КПІ ім. Ігоря Сікорського відбувся
Перший Національний Форум «Україна 2030» (Національний технічний
університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря
Сікорського»).
Участь у ньому взяли керівники та науковці провідних українських вишів,
представники профільних державних установ і громадськості. Форум став
початком другого етапу обговорення шляхів реалізації положень Доктрини
збалансованого розвитку «Україна 2030» – стратегічного документу, що
пропонує принципово нову траєкторію економічного розвитку України до 2030
р. Вихід на цю траєкторію дозволить до 2030 р. забезпечити зростання ВВП
країни до рівня 710-750 млрд. доларів США.
Перша презентація Доктрини відбулася навесні 2017 р. і впродовж більш
як дванадцяти місяців розробники знайомили з її положеннями науковців,
підприємців, експертів, громадських активістів і усіх небайдужих громадян
нашої країни. Нині перший етап всебічного обговорення Доктрини завершено.
За його результатами видано збірник «Україна 2030: Консолідація мислення –
консолідація дій», який отримали всі учасники Форуму. В збірнику вміщено
аналітичні матеріали та пропозиції щодо можливих варіантів їх рішень, надані
науковцями практично з усіх регіонів України. На черзі – об’єднання наукових і
практичних зусиль команди Доктрини з найбільш активною частиною
українських підприємців та об’єднаними територіальними громадами України.
Тож і головною метою Форуму було створити умови і майданчик для
консолідації наукової та бізнес-спільнот навколо ідей розбудови процвітаючої
України, відштовхуючись від внутрішнього інтелектуального потенціалу
українців
Форум проходив у форматі трьох панельних дискусій «Новий суспільний
договір, розумне врядування, людський капітал», «Мережевізація, кластери,
креативна економіка, активізація економічної діяльності» та «Інвестиційна
безпека. Фактор стратегічних комунікації».
Доповіддю «Форсайт 2018: Загальні закономірності системних світових
конфліктів початку XXI століття і їхній вплив на економіку та суспільство»
першу панель відкрив ректор КПІ ім. Ігоря Сікорського академік НАН України
М. Згуровський. Доповідь ґрунтувалася на матеріалах «Форсайту економіки
України на середньостроковому (до 2020 року) та довгостроковому (до 2030
року) часових горизонтах», виконаного під його керівництвом групою
науковців Світового центру даних з геоінформатики і сталого розвитку
Міжнародної ради з науки (ICSU) при КПІ ім. Ігоря Сікорського та Інституту
прикладного системного аналізу КПІ ім. Ігоря Сікорського та НАН України. Це
вже четвертий Форсайт, який зробили дослідники (перший – у 2008 р., другий –
у 2015, третій – у 2016), і його було присвячено не лише питанням суто
економічним, але й дослідженню чинників, які впливають на розвиток
господарчого комплексу країни. Чинників, без урахування яких неможливо
побудувати ефективну модель функціонування і розвитку держави. Серед
найголовніших доповідач виділив фактор людського розвитку, особливо
важливий з огляду на те, що в нинішніх умовах саме людський капітал може

стати головним рушієм і каталізатором економічного зростання національної
економіки України. Попри, загалом, доволі похмурі обставини, в яких
опинилася наша держава, останнім часом в житті України намітилися й певні
позитивні тенденції. Пояснюється це, передусім, низкою інституційних змін.
Нехай їх поки що й не відпрацьовано повною мірою, але, за словами
М. Згуровського, вони вже почали переорієнтовувати вектори соціальноекономічного розвитку країни в бажаних напрямках.
<…> Підсумковим документом Форуму став проект резолюції, в якій
визначено головні ризики існування незалежної України, механізми
забезпечення її інноваційного розвитку, першочергові дії задля того, щоб
економіка країни вийшла з періоду стагнації, ключові цілі та завдання для
владних структур, бізнесу і громадян, а також намічено міжнародні індекси, за
якими здійснюватиметься контроль за результатами.
Читати більше: http://kpi.ua/2018-06-14.

