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Котрий рік Україна не може подолати тривалу економічну кризу і стати 
серед регіональних лідерів. Приріст ВВП на душу населення подолав від’ємні 
значення, але суттєво поступається найближчим сусідам. Процес економічного 
реформування зрушив з місця, проте вагомих результатів поки що не 
досягнуто. Навпаки, активізувався процес відтоку за кордон найбільш 
талановитої та активної частини робочої сили. Передчасна деіндустріалізація в 
традиційних галузях промисловості збільшує кількість безробітних, що побічно 
впливає на зниження рівня якості освіти. 

У сучасних умовах, які додатково обтяжені військовим конфліктом, 
необхідно знайти шляхи, щоб забезпечити стрімке економічне зростання 
завдяки достатньому зовнішньому та внутрішньому інвестуванню коштів у 
модернізацію існуючого виробництва, створенню нових кластерів росту 
економіки, будівництву якісних об’єктів інфраструктури, фінансуванню 
професійно-технічної освіти. За даними Світового банку, Україна інвестує 
лише 15% ВВП, а Китай – 45%, що сприяє щорічному економічному зростанню 
цієї країни в межах 8-10%. Головними перешкодами для інвестування в Україні 
залишаються корупція та незахищеність прав власності, а це знаходиться в 
площині інституційних завдань для влади. 

Найбільш вагомою позитивною тенденцією останніх років стає 
децентралізація. Реформувати конкретні міста та села можна значно швидше, 
аніж країну загалом. У містах необхідно створювати інноваційні центри 
розвитку, метою яких має бути залучення та супровід інвестицій, необхідних 
для сучасних перетворень міста, регіону або галузі. Точками пріоритетного 
розвитку можуть бути стартапи в ІТ-галузях та впровадженні відновлюваних 
джерел енергії, вирощування та переробка органічно чистої сільгосппродукції, 
«зелений» туризм тощо. 

Найважливішими завданнями для України є досягнення енергетичної 
незалежності та залучення інвестицій в економіку, що є можливим лише за 
економічної свободи українського народу – головної рушійної сили 
суспільства. Дослідження руху індексу DOING BUSINESS України, в якому 
Світовий банк оголошує дані рейтингу сприятливості умов ведення бізнесу, 
свідчить про недостатність зайнятого у 2017 році 76-го місця (в 2016 році –  
80 місце).  

Для економічного прориву є також вкрай необхідними зміни на рівні 
цінностей: наполеглива праця, стриманість у споживанні, постійне навчання і 
розвиток кожної людини, кожного підприємства і регіону. На досягнення 
успіху повинні бути спрямовані зусилля держави та громадянського 
суспільства, у цьому бачиться і головне завдання вищої освіти. Тому, на нашу 
думку, треба більше орієнтувати молодь на точках «вертикального злету» 
економіки завдяки інноваціям. 


