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Сучасний етап економічного розвитку характеризується використанням 

досягнень науки і техніки у виробництві, поглибленням інтеграційних процесів 

між країнами. Національна економіка України не може уникнути викликів  

ХХІ сторіччя: проблеми енергозбереження та захисту довкілля, залучення 

інвестицій в інноваційні галузі, забезпечення економічної свободи своїх 

громадян. Країні потрібна наочна реалізація соціальних програм, яка надасть 

можливість населенню впевнено дивитись у майбутнє. Для розв’язання 

посталих завдань украй необхідно побудувати нову модель економіки задля 

підвищення рівня її конкурентоспроможності. 

Для цього найбільш важливим є кардинальне поліпшення роботи всіх 

державних інститутів: спрощення оподаткування, підвищення ефективності 

банківської системи, розвиток фінансового ринку, вдосконалення процесу 

проходження митних процедур та розвиток доступного кредитування. Задля 

стабільного розвитку треба реформувати освіту та науку, боротися з корупцією, 

рейдерством, посяганням на право власності.Для дієвої боротьби з корупцією 

необхідно, на нашу думку, створити Національне бюро розслідувань. Найбільш 

гучні процеси мають вестись проти представників владних структур у центрі та 

в регіонах. У кадровій політиці доцільно робити ставку на молодь. Під час 

приймання на роботу у державні установи повинні проводитись відкриті 

конкурси, слід забезпечити рівні шанси, надати можливості некорумпованих 

кар’єрних «ліфтів» для молодих спеціалістів. Це сприятиме вихованню нової 

еліти країни, що може креативно мислити, пропонувати та обґрунтовувати 

оригінальні інноваційні рішення.Якщо держава знайде стратегію, розраховану 

на роки, то результат не змусить себе довго чекати. Зрештою, світ вже не раз це 

бачив: і в образі Кельтського тигра (Ірландія) і у вигляді чотирьох Азійських 

драконів (Корея, Сінгапур, Тайвань, Гонконг). 

Багато вищеозначених проблем вирішуються в межах відмови від 

«олігархічної» моделі і прийняття «доганяючої» моделі національної 

економіки, метою якої є досягнення за короткий термін постіндустріального 

розвитку на основі впровадження новітніх технологій, стимулювання науки, 

якісної підготовки національних кадрів. 

Довгострокова конкурентоспроможність України закладається 

формуванням культури демократії та прав людини, вихованням демократичних 

цінностей та постійної вимогливості до влади, для чого першочерговим має 

бути звернення освіти до закладання навичок практичного застосування 

економічних теорій, умінь вести дискусію, аналітично мислити, прогнозувати 

альтернативи розвитку, пропонувати креативні бізнес-рішення. Саме це 

повинно стати пріоритетами на шляху до суттєвого покращення 

конкурентоспроможності України. 
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