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10 КРОКІВ ДЛЯ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ВЛАДИ ВІД ЦЕНТРУ ЕКОНОМІЧНОЇ СТРАТЕГІЇ 

10 липня у конференц-залі Aloft Kiev Гліб Вишлінський, виконавчий директор Центру економічної 
стратегії (ЦЕС) та Марія Репко і Дмитро Яблоновський,  заступники директора ЦЕС, презентували 
економічний порядок денний для нового уряду та коаліції  «Як втримати макростабільність та 
прискорити економіку».  

Швидкого та стійкого зростання економіки України, за думкою економістів ЦЕС, можна досягти лише 
через одночасну роботу за трьома напрямками: збереження макроекономічної стабільності;  
підвищення продуктивності через залучення інвестицій, більшу ефективність використання 
природних ресурсів, розвиток інфраструктури та покращення бізнес-клімату; збільшення кількості та 
якості людського капіталу. 

За цими трьома напрямками ЦЕС виділив 10 ключових ініціатив для нової коаліції та уряду, що 
сприятимуть стійкому економічному зростанню: 

1. Щорічне прийняття бюджетної декларації на базі трирічного бюджетного планування. 
2. Перегляд усіх бюджетних видатків згідно із функціями та цілями. 
3. Незалежність НБУ та продовження політики інфляційного таргетування та гнучкого 

курсоутворення. 
4. Запровадження режиму вільного ринку між Україною та ЄС в галузі фінансових послуг. 
5. Запуск великої приватизації (продавати мінімум 20 підприємств на рік, зокрема й тих, які 

зараз заборонені до приватизації; за п’ять років продати усі державні банки). 
6. Продовження реформи корпоративного управління держпідприємствами (створення 

незалежних наглядових рад мінімум на 10 підприємствах на рік). 
7. Відкриття ринку сільськогосподарських земель з 2020 року. 
8. Інтеграція енергетичної системи України з європейськими електричними мережами згідно з 

вимогами ENTSO-E та мережею транспортування газу ENTSO-G. 
9. Успішне завершення запланованих реформ освіти та охорони здоров’я. 
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10. Активне залучення громадян до ринку праці та дружня міграційна політика задля припливу 
робочої сили до України. 

«Важливі не тільки план та заяви, але також і імплементація. 
Перше на що звертають увагу інвестори – це верховенство 
права, корупція у правоохоронних органах. Цю проблему 
можна вирішити, створивши Службу фінансових розслідувань. 
Для притоку інвестицій в країну важливо як запрацює новий 
антикорупційний суд, чи буде незворотність покарання, а 
також підтримка консервативної фіскальної та монетарної 
політик», — підкреслив Томаш Фіала, CEO інвестиційної 
компанії Dragon Capital, голова Наглядової Ради ЦЕС. 

Присутні представники партій щодо представлених пріоритетів: 

«Відкриття ринку землі - так. Але потрібно не зробити помилок, які були зроблені при приватизації, 
коли був перерозподіл права власності і ми отримали негативні наслідки для економіки. Але це не 
може бути підставою, щоб затягувати процес на 3-5 років. Зменшення регуляторних бар’єрів - так. 
Приватизація державних підприємств - так, це потрібно робити швидко, а не просто записувати у 
програми», — прокоментував презентований порядок денний ЦЕС Андрій Герус, представник 
президента в Кабінеті Міністрів, кандидат у депутати від партії "Слуга народу". 

«До 10 презентованих пунктів я би справді додав 11-ий пункт - судова реформа. Нам важливо, щоб 
доброчесною була вся судова система. У нас пропозиція в програмі - перезавантаження Вищої 
кваліфікаційної комісії суддів та Вищої ради правосуддя. Також важливо зняти з правоохоронних 
органів, особливо СБУ, непритаманну функцію втручання у економічну діяльність бізнесу, 
створивши незалежну Службу фінансових розслідувань», — висловився Ярослав Юрчишин, 
заступник голови партії "Голос", кандидат у народні депутати. 

«Податкове навантаження на зарплату ми вважаємо потрібно знижувати. Платити 41,5% відсотки на 
кожну гривню з зарплати сьогодні важко бізнесу. Наша позиція - ПДФО і ЄСВ разом мають бути 22-
25%. Цим держава допоможе бізнесу конкурувати за свого робітника», — додав Іван Мірошніченко, 
кандидат у народні депутати від партії  «Сила і Честь», народний депутат. 

«Законодавча база по судовій реформі була напрацьована. Тепер питання тих судів, до яких 
найчастіше звертаються люди - місцевих та апеляційних судів. Мають бути створені судові округи, 
сформовані нові суди, замінені ті, які є зараз. Це є безумовним пріоритетом», — Ростислав 
Павленко, кандидат  у народні депутати від партії  «Європейська Солідарність». 

Захід проведено за підтримки Ініціативи з розвитку аналітичних центрів, яку виконує Міжнародний 
фонд «Відродження» (МФВ) у партнерстві з Фондом розвитку аналітичних центрів (TTF) за фінансової 
підтримки Посольства Швеції в Україні. 
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Ознайомитися з аналітичним документом Центру економічної стратегії «Як втримати 
макростабільність та прискорити економіку. Порядок денний для нової парламентської коаліції та 
уряду» можна за посиланням: https://ces.org.ua/govt-agenda/ 

Відео трансляції з заходу: https://www.youtube.com/watch?v=FsGPOcHPq6U&t=433s  
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