
МАНІФЕСТ



ЄВРОІНТЕГРАЦІЯ

спільний ринок фінансових послуг
енергетики, транспорту

ЕФЕКТИВНІСТЬ
ВРЯДУВАННЯ

На рівні із країнами
Центрально-Східної Європи
(індекс World Governance Indicators)

Наша мрія – побачити Україну
через 5 років такою

МАКРОСТАБІЛЬНІСТЬ

Iнфляція
Гнучкий курс 
гривні

6%

ЕКОНОМІЧНЕ
ЗРОСТАННЯ

ВВП на душу
населення

5000$

Зростання ВВП

5%

Наступна ціль –
“інвестиційний рейтинг”

КРЕДИТНИЙ
РЕЙТИНГ

ПРИВАТИЗАЦІЯ

B-

BB+

операторів
на ринку

Ринкова конкуренція

держбанків
приватизовано

Легке приєднання
до електромереж

БІЛЬШІСТЬ
держпідприємств продані 
інвесторам

100%

5+

конкурентів
на ринку5+ населення

охоплено90%

РИНОК ЗЕМЛІЕНЕРГЕТИКА

ТРАНСПОРТ

Частка власників

Робочі місця
на селі

Кредитування під
заставу



БАЧЕННЯ УКРАЇНИ ЗА 5 РОКІВ
Ефективність врядування в Україні оцінюється за індексом  World Governance Indicators 
на рівні, середньому для країн регіону.

ВВП щороку зростає не менше, ніж на 5% на рік. ВВП на душу населення становить 
понад 5000 доларів.

Стабільне макроекономічне середовище. Інфляція стабільна та нижча за 6%,                
курс гривні гнучкий.

Кредитний рейтинг України підвищили до найвищого з «спекулятивних» рівнів -  ВВ+, 
наступна сходинка – «інвестиційний» рейтинг.

Український фінансовий сектор інтегровано до загальноєвропейського, українці мають 
змогу користуватися послугами, доступними європейцям через діючий режим 
внутрішнього ринку у сфері фінансових послуг.

Більшість державних підприємств та усі державні банки приватизовані. Ті, що 
залишились у державній власності, управляються відповідно до найкращих практик 
корпоративного управління та рекомендацій Організації економічного співробітництва 
та розвитку.

Скасовано мораторій на продаж землі сільськогосподарського призначення, ринок 
землі працює. Серед тих, хто обробляє землю, зростає частка власників, натомість 
частка орендарів зменшується. Зростає кредитування під заставу землі. Як наслідок, 
зростають інвестиції, збільшується кількість робочих місць на селі.

Ринки транспорту та електроенергії лібералізовано та демонополізовано. Кількість 
операторів на кожному інфраструктурному ринку – більше п’яти. Запроваджено 
конкурентні принципи тарифоутворення в електроенергетиці та на транспорті. Усі 
заявки бізнесу та населення на підключення/приєднання до транспортної 
інфраструктури та електромереж задовольняються вчасно. Понад 90% населення 
охоплені регулярними послугами доступних пасажирських  перевезень.
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