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На початок 2019 року валовий внутрішній продукт (ВВП) на душу
населення в Україні становить лише 7,9 % від середнього в Євросоюзі. [1] З
таким показником не можна досягти євроінтеграції, зупинити масову міграцію
робочої сили, забезпечити захист зовнішніх кордонів країни. Вихід із ситуації,
що склалася, вимагає нових підходів до економічних рішень на рівні країни та
регіонів.
За останні роки децентралізація управління є досить позитивною
тенденцією. Українські міста, а їх налічується близько 550, реформувати значно
легше ніж усю країну. Деякі з міських адміністрацій почали створювати
інноваційні осередки розвитку, що мають на меті зупинити руйнівну
деіндустріалізацію. Прикладом може бути досвід Вінниці та Львова, де
працюють агентства розвитку, які залучають та супроводжують інвестиції, які
необхідні

конкретним

підприємствам

регіону.

В

Івано-Франківську

реалізується платформа «Тепле місто», що спрямована на активізацію
громадського суспільства на грантовій конкурсній основі щодо покращення
життя населення міста [2]. У Харкові активізується діяльність мистецьких
галерей, арт-кафе, бібліотек та музеїв при університетах, розвинуто мережу
краєзнавчих екскурсій.

Але в першу чергу треба зосередити зусилля на інноваціях у проривних
напрямках: нано-, біо-, інфо- та когнітивних технологіях, які в Україні
найкраще представлені галуззю інформаційних технологій [3]. Саме такий
розвиток відповідає переходу світової економіки до шостого технологічного
укладу.
Шлях розвитку соціальної інфраструктури регіонів можна пов’язати зі
стратегією «блакитних океанів» В. Чан Кіма та Рене Моборн [4]. На їх думку, у
ХХІ сторіччі треба позбутися традиційного маркетингового підходу фірм до
перемоги над конкурентами. Необхідно будувати вільні ніші  блакитні океани
 завдяки креативності бізнес-проектів. Автори виділяють п’ять основних ідей
стратегії: 1) не слід ставити конкуренцію на головне місце  в основі стратегії
закладено орієнтацію на клієнта і завданням є підвищення цінності товарів і
послуг для покупців, а не орієнтація на суперників і реакція на їх кроки;
компанії зосереджуються на новому сегменті ринку; 2) структура галузі не
визначена раз і назавжди; на неї можна впливати, стратегія блакитного океану
базується на формуванні нової галузі та на зміні дій і поглядів виробників та
споживачів; 3) стратегічну креативність можна використовувати постійно для
створення блакитних океанів; 4) реалізацію стратегії можна вбудувати в процес
її створення  етапи необхідно об’єднувати; 5) пропонується покрокова модель
створення стратегії створення нових ринків і уникнення пасток конкуренції.
Прискорення економічного розвитку передбачає зміни в поведінці та
стилі життя українців, повернення поваги до людини, її духовності. Такий
підхід реалізується у тому числі стимулюванням виконання невеликих
проектів. Прикладами слугують підключення до мережі Internet усіх шкіл та
запровадження

нічних

автобусних

маршрутів

у

Львові,

велосипедна

інфраструктура та муніципальний центр інновацій у Вінниці, підключення всіх
сімейних докторів до Internet-мережі у Житомирі тощо. Змінам у громадському
суспільстві допомагає фізична та ментальна присутність керівників міст та
активістів, які максимально часто спілкуються з населенням, обговорюють хід
виконання проектів, що також сприяє нарощенню ВВП. Продуктивним було б

змагання зі збільшення ВВП між Дніпром, Одесою, Харковом, Львовом та
іншими містами. Таке змагання безумовно допоможе збільшити і ВВП країни.
У процесі перетворень Україна має в першу чергу покладатися на себе.
Будувати цивілізоване інвестиційне середовище повинні саме українці, ті, хто
досконало знає сфери економіки та суспільства, що підлягають реформуванню.
Перетворення мають привести до якісних змін в економіці, тільки тоді їх відчує
і прийме суспільство.
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