
ПРІОРИТЕТНА МЕТА
Збільшення відсотка середнього класу в країні.

Добробут усього народу залежить від фінансового достатку кожного 
громадянина.

Ціль:
1.Провести  комплексне соціологічне дослідження,на політичну та соціально - 
економічну тему.
2.Залучення інвестицій в Україну. 

Етапи дослідження:
-політичне дослідження;
-проведення виміру та аналізу бідності в країні;
-визначення відсотка середнього класу в Україні згідно з міжнародними 
стандартом;
-проведення соціологічного опитування з проблем внутрішньо переміщених 
осіб;
В дослідженні дуже важливо виявити актуальні потреби українців з 
різноманітних питань для їх подальшого вирішення.
-Провести опитування репрезентативної вибірки дорослого населення,яке 
проживає по всій території України.
-Обговорення в фокус-групах.
Зміст блоку з політичних питань в опиті складатиме,наприклад з таких 
запитань:
-Яким повинен бути сучасний український політик;
-Яка система влади та форма правління є найпринятнішою для сучасної 
України;
-Яки інституції будуть корисні для Української нації;
-Важливість громадських організацій та асоціацій в суспільстві;
-Яка судова система буде ефективною;
НАСТУПНИЙ ЕТАП ДОСЛІДЖЕННЯ:
-Проведення виміру і аналіз бідності.
Щоб здолати бідность в Україні,необхідно глибоко і всесторонньо досліджувати
феномен бідності,виявляти його економічні аспекти,методологію оцінки і 
характеристик бідності.
Для оцінювання бідності при допомозі грошових показників,в якості індікатора 
добробуту вибрати дохід і вжиток.В першу чергу вжиток тому  що він може 
краще відобразити фактичні стандарти рівня життя домогосподарств і 
можливість задоволення основних потреб.
Агрегувати отриману при обстеженні інформацію,для здобуття в процесі 
агрегації потрібних показників провести деякі коректіровки.
Наступний крок це вімиряти купівельну спроможність.
Визначити межу бідності згідно міжнародних стандартів та додаткових 
показників глибини і гостроти бідності.
Провести аналіз бідності.



Згідно міжнародних стандартів Україна належить до держав з високим 
ступенем нерівності населення за доходами та споживанням.Це підтверджуе 
надзвичайно низький  рейтинг індекс добробуту від The Global Wealth Report.
Особливу занепокоїність викликає той факт що в Україні рівень споживання 
значної чисельності населення перебуває нижче від рівня бідності.Нерівність 
надає вкрай негативний вплив на можливість економічного зростання і 
навпаки,підвищення доходів бідних верств населення приводить до збільшення 
попиту на товари.Справедливий розподіл доходів є ваговою стимул-реакцією 
розширення участі всіх верств населення в економічному розвитку,тоді як 
посилення нерівності загрожує соціальною напругою.Вдалий приклад це 
США,країна можливостей,також країни Європейського союзу де працють 
«соціальні ліфти».Одна із  головних проблем Україні це відсутність суттєвого 
прошарку середнього класу,який є гарантом економічного росту,соціальної 
стабільності і прогресу,утвердження інститутів громадянського суспільства.

-Пріоритетне завдання дослідження визначити відсоток середнього класу в 
Україні використовуя декілька міжнародних критеріїв,один з яких коефіцієнт 
Джінні.

На  сегоднешній час зареєстровано приблизно 1,5 міліона внутрішніх 
переселенців,але не має данних скільки з них потребують в вирішенні 
житлового питання.
-Надзвичайно актуальним є проведення соціологічного опітування на тему:Яка 
кількість внутрішньо переміщенніх осіб потребують житла та поліпшення 
житлових умов,занятості,а також з інших соціальних питань.
Дуже важливо виявити гострі проблеми переселенців та вирішувати їх.
 

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ В УКРАЇНУ.
Для залучення інвестицій в перш за все необхідно створити сприятливий 
інвестиційно-підприємницький клімат.

ЕФЕКТИВНУ, КОНКУРЕНТНОЗДАТНУ ЕКОНОМІКУ

Головних чинників незначного потоку іноземних інвестицій до України 
надзвичайно багато,це корупція,відсутність прогресу в створенні 
антікорупційного суду,судової реформи,дуже високий відсоток тіньової 
економіки,забюрократізованость,війна на сході країни,монополізація 
ринків,нерозвиненість фондового ринку,проблема захисту прав власності.
 
Потрібно забезпечити інклюзивний розвиток це розвиток економіки,який 
передбачає залучення всіх субєктів до процесу економічного розвитку на основі
поєднання стійких темпів економічного зростання з підвищенням рівня жіття 
людей та важливих для цього факторів,коли всі групи населення сприяють 
створенню можливостей,беруть участь у розподілі вигід від розвитку і 
прийнятті рішень,що відповідає ідеології лібералізації та політики 
демократичного капітализму.



Реалізація програмної мети

-Однакові правила,одні для всіх;
-Формування  інститутів повного захисту прав власності;
-Формування інклюзівних економічних інститутів на основі асоціацій 
підприємців,малого і середнього бізнесу,аграрієв,турізма  і т. п.,громадських 
організацій;
-Закон о забороні монополій;
-Новий закон о підтримці і дотації  мікро,малого підприємництва з боку 
держави,та захисту вільної конкуренції всередині країни;
-Прогресивний податковий закон;
-Ефективний фондовий ринок та фонд фінансування будівництва;
-Ефективнє, раціональне використання бюджетних коштів;
-Актівна економічна політика з акцентом на високотехнологічне виробництво;
-Організація ефективної діяльності науково-научної сфери;
-Провести маштабне дослідження чи корисне буде впроваджувати та 
використовувати технологію Blockhain для України,що протрібно робити щоб 
технологія Blockhain забезпечила  зростання економіки країни.
-Створення сприятливих умов для повернення заробітчан та зацікавлення їх до 
інвестицій в Україну;
Майбутне,за малим і середнім бізнесом.На це вказує досвід західних 
демократій,країн Центральної і Східної Європи,де більше половини економіки 
формується мікро-,малим і середнім підприємництвом.
-ПОТРІБНО ЩОБ, МІКРО,МАЛЕ та СЕРЕДНЄ ПІДПРИЕМНИЦТВО СТАЛО 
ОСНОВОЮ  СЕРЕДНЬОГО КЛАСУ.

Створення інвестиційного консорціума, для залучення  інвестицій та 
просування так званого «Плану Маршала для України» запропанований  та 
офіційно підтриманий Європейською народною партією,пакет інвестицій у 
реальну економіку,а також для покращення позитивного іміджу України.  
Для реалізації налагодження співробітництва з представниками з Української 
діаспори в США,Канаді,Странах ЕС.

Стратегії залучення інвестицій  
-прямиї,реальні інвестиції;
-портфельні, фінансові інвестиції;
-середньострокові і довгострові міжнародні кредити і позики позикового 
капіталу;
-залучення інвестицій за допомогою венчурних фондів в інноваційни проекти, 
«хай-тек»Наприклад, створення та виробництво  сучасної,унікальної електро 
сільськогосподарської техніки,конкурентної,експортно орієнтованой,а також 
для внутрішнього ринку України;
-розвиток спільного інвестування,коллекетивного фінансування на основі 
краудфандингових платформ різного профілю.



Проведення інжиніринго-консультаційних послуг,тобто проведення 
передінвестиційних досліджень,підготовку техніко-економічних 
обгрунтувань,для раціонального інвестування.

Пріоритетні галузі з залучення інвестицій:
Енергетична галузь,запровадження новітніх,енергоефективних та екологічно 
безпечних технологій,в вітрові сонечні електростанції;АПК та переробну 
галузь;наукову,науково-технічну інноваційну діяльність,ІТ;машинобудування та
виробництво власної трендової електро техніки;лісопереробну 
промисловість,створення продукта з високою доданою вартістю;в розвиток 
туристочної сфери;кіноіндустрію,створення «УКРАЇНСЬКОГО ГОЛІВУДУ»;в 
будівництво та ринок нерухомого майна.
Важливо направляти залученні інвестиції для створення та виробництво 
унікальної,високотехнологічної продукції,послуг з високою доданою 
вартістю,експортно оріентованой;
-створення імпортозамінних виробництв;
-формування конкурентоспроможного експортного потенціалу;
-розвиток наукомістких галузей;
-Пошук інвестицій,в проекти соціального направлення,будівництво житла.
-Трудовим ресурсом зможуть стати внутренні переселенці,які потребують в 
працевлаштуванні.
Ключовою практикою розвинутих країн світу є інвестування в економіку,а 
також в людський науковий,іноваційний,культурний та соціальний 
капітал.Суспільство вимагає від людини вміння не лише накопичувати 
капітал,але й ефективно ним керувати,залишаючись перш за все духовною та 
гуманною людиною.
Дякую, організаторам цього проекту!


