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Слово до читача
Чимало політиків прагнуть поділитися досвідом, аби 

закріпити свою версію пам’яті про події, країну, власну 
присутність.

Однак, більше, ніж спогади про чийсь внесок, країні 
потрібне самоусвідомлення, розуміння свого історичного 
місця і досвіду, власного напрямку розвитку. Багато хто за-
питує, як змінити систему? Але людство безліч разів дава-
ло відповідь на схожі питання. Хто винен, і так усі знають. 
Час дати відповідь: що робити після поваленого режиму і 
як не допустити побудови наступного?

Як діяти, аби Україна не пасла задніх у світі, щоб наші 
люди пишалися своєю країною, а молодь не пов’язувала 
своє майбутнє з еміграцією? Щоб Богом дана земля слу-
гувала тому народу, який на ній народився?

Для того, щоб почути відповідь на це питання, віднайти 
мотивацію для змін, українцям потрібно усвідомити, хто 
ми і де ми є. Чітка орієнтація в просторі визначає напрям 
руху.

Ця книжка – для тих українців, які прагнуть побачити 
послідовність кроків у реформуванні країни. Управлінська 
наука – це серйозна дисципліна, що ґрунтується на чіт-
ких засадах. Фіксація проблеми - аналіз її причин та вза-
ємодії з іншими факторами - пошук потенційних рішень із 
подальшим вибором і реалізацією найбільш ефективного. 

Жити по-людськи
Павло Жебрівський
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Так виглядає послідовність дій успішного управлінця. Для 
державного діяча робота практично така сама – хіба що 
необхідно розуміти, що всі соціальні явища взаємопов’я-
зані і не можна займатися реформами освіти, не міняючи 
нічого в податковому законодавстві, не інвестуючи в науку 
чи культуру. Успішний державний діяч – не той, хто про-
понує красиві гасла, а той, хто бачить послідовність дій, 
може її реалізувати і довести, що його рішення були прог-
нозованими, а не просто популярними.

Ця книжка – системний аналіз ситуації в Україні та план 
робіт, який необхідно втілювати вже сьогодні. З кожним 
днем ми відстаємо від Японії, від Німеччини, і навіть від 
Румунії. Кожен раз, коли політики пропонують рішення 
навмання, тільки тому, що соціологічні опитування пока-
зали хороші рейтинги,  ми втрачаємо в динаміці.

Ця книжка – результат тривалих роздумів, аналізу 
та моделювання ситуацій. Вона охоплює всі сфери життя 
в Україні, виокремлює певні засади розвитку та пропонує 
ключові заходи і реформи, які необхідні нашій державі.

Перша частина книги відповідає на запитання «Хто 
такі українці?» В ній окреслено основні риси менталітету, 
базові історичні та соціальні причини подій, які відбували-
ся в Україні. Також проаналізовано потенціал вітчизняної 
національної ідеї, зокрема, окреслено базисні мотиви, які 
можуть об’єднати націю та зарядити її енергією творення.

Другу частину присвячено завданням, які стоять перед 
Україною. Це розділи практичних порад стосовно низки 
галузей і проектів: податкової системи, промисловості, 
освіти, науки тощо. В них викладено програми реформ, 
які в найкоротший термін можуть змінити країну.
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Третя частина відповідає на запитання «Яким чином 
втілювати реформи?», на яких засадах будувати роботу і 
хто може очолити цей процес. Послідовний аналіз світової 
практики, рекомендації авторитетних експертів, а також 
ґрунтовний авторський підхід дають можливість розгляну-
ти низку вітчизняних проблем у динаміці: хто може зміни-
ти, що варто міняти, як це втілити.

Саме така послідовність має стати фундаментом для 
нових українських реформ і впевненого поступу вперед.
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І. ХТО ТАКІ УКРАЇНЦІ?

1. Окреслюючи психотип нації

Розпочинаючи аналіз того, хто такі українці, чого вони хо-
чуть і як створити ідеальну країну, мусимо визнати, що най-
більший вплив на наше життя сьогодні досі має радянське ми-
нуле. Звичайно, нам дуже хочеться бути «козацького роду», 
«слідувати заповітам Шевченка», гордитися історією князів 
та лицарів – і саме такі настрої прослідковуються у більшості 
досліджень. Але реалії національної психології менш оптимі-
стичні: 70 років панування псевдокомуністичної ідеології, 70 
років знищення еліти сильно даються взнаки до сьогодні. Тож, 
насамперед, маємо зрозуміти «совок» всередині українця, 
обвести його червоним маркером і знайти ті інструменти, які 
перетворять його на патріота – активного, свідомого, відпові-
дального.

Багато нинішніх політичних та соціальних проблем бе-
руть свій початок саме в радянській політиці асиміляції 
або знищення націй. Всі народи було названо радянськи-
ми, хоча, по суті, їх спробували перетворити на росіян. Для 
українців створили окремий псевдоісторичний міф – про 
спільний вихід із «колиски» Київської Русі трьох братніх на-
родів. У рамках цього міфу нав’язувалась вторинність укра-
їнської нації, її другосортність. І хоча сьогодні існує багато 
досліджень (в тому числі, вивчення генотипу), які доводять 
спільність між українцями, поляками та чехами, натомість 
близькість росіян до фінів та угорців, – населення настільки 
звикло до «братньої» пропаганди, що просто відмовляєть-
ся в це вірити.
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Цікаво, що радянська бюрократична машина займалася та-
кою пропагандою дуже вибірково і прагматично: іноді вигідніше 
було похвалити українців. Наприклад, у старому радянсь кому 
підручнику з військової психології підкреслювалися психо-
логічні відмінності солдат-українців: «У діловому відношенні 
українці ґрунтовні, розважливі, напористі. Вони завжди праг-
нуть відзначитися, бути в числі перших, але іноді це не по-
добається їхнім товаришам по службі іншої національності. 
Адже на тлі працьовитого українця видно тих, хто лінується… 
Українці при цьому сміливо йдуть на з’ясування стосунків із 
несумлінними людьми, чесно відстоюють свої особисті пози-
ції і своє ставлення до справи… Українцям притаманні висо-
ка працьовитість, наполегливість, інтерес до справи, вміння 
показати себе і свою роботу, акуратність, життєрадісність, 
діловитість, самостійність… Українці рухливі й привітні, хоча 
в спілкуванні з новими для них людьми у незвичній ситуації 
можуть здаватися замкненими. У них добре розвинене по-
чуття гумору. З усіх слов’ян українці найбільш музичні. Для 
сільсь ких мешканців характерні висока моральність, невисо-
кий рівень злочинності. Відома любов українців до законності 
й порядку. Українці в більшості своїй відрізняються старан-
ністю, сумлінним виконанням своїх обов’язків. Вони беруть 
активну участь у суспільному житті, легко адаптуються до різ-
них умов побуту та діяльності у багатонаціональних колек-
тивах. Українці пишаються своїми стародавніми традиціями 
боротьби проти іноземних загарбників, коли українські воїни 
проявляли рішучість, наполегливість, непримиренність до во-
рогів, показували хорошу організованість».

На жаль, такі компліменти звучали лише у дуже вузьких 
професійних колах. І поки масова культура створювала зне-
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важливий образ другосортного «хохла», в Радянській армії 
знали, що це не відповідає дійсності: в 1940–1980-х роках 
українці становили близько 40% її офіцерського складу.

Найбільше титульну радянську націю (так само, як і  су-
часних росіян) нервувала одна нехарактерна для неї риса 
українців – потяг до особистої свободи, у виняткових ви-
падках – аж до анархії. Радянські історики чудово знали, що 
в роки громадянської війни в ХХ столітті в Україні було більше 
анархістських об’єднань, ніж всього у світі. Знало це і керів-
ництво тоталітарної держави, тому активних українців знищу-
вали, а інших переконували, що «треба в усьому слухатися 
старшої сестри».

Ця риса неодноразово ставала на перешкоді нашому дер-
жавництву. Ще півтори тисячі років тому візантійський воєна-
чальник писав про предків українців: «Серед них немає одно-
стайності, вони або зовсім не йдуть на угоди, або одні йдуть, 
а інші одразу їх порушують, оскільки всі тримаються різних думок 
і жоден не бажає поступатися іншому. Оскільки у слов’ян багато 
керівників, між якими немає згоди, не позбавлені сенсу спроби 
приручити декого з них словами чи дарами, і тоді вже напада-
ти на інших». Минула ще тисяча років – і таке: «Вони дотепні, 
кмітливі, винахідливі і щедрі, не прагнуть до великого багатства, 
але надзвичайно кохаються у своїй свободі, без якої не уявля-
ють життя: саме тому вони схильні до бунтів і повстань проти 
місцевих вельмож, як тільки відчують утиски. Тому рідко минає 
7–8 років без того, щоб вони не бунтували і не піднімалися проти 
них»[1]. Як бачимо, з плином часу мало що змінилося: між Май-
данами 2004-го і 2013–1214-го років минуло дев’ять років.

[1] Г. Л. де Боплан. Опис України / Пер. з фр.– К., 1990.– с. 32
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Свобода – це, в тому числі, й відповідальність за свої вчин-
ки, відсутність звички звинувачувати у своїх проблемах когось 
іншого. Німецький канцлер Отто фон Бісмарк якось сказав, 
що «свобода – це розкіш, яку не кожен може собі дозволити». 
Але сьогодні можемо бути впевнені: українці так влаштовані, 
що без цієї розкоші не уявляють свого життя. Якщо людина 
невільна, їй легше виправдати власну недолугість чинником 
обставин, як це люблять робити росіяни: «це ж американці 
та олігархи все купили, а масони всіма управляють». Україн-
ці ж готові брати долю в свої руки, і навіть 70 років фізичного 
і морального нищення не викоренили цю рису з нашого гене-
тичного коду.

Отже, українську націю найкраще можна характеризува-
ти двома діалектичними визначеннями. З одного боку – при-
родній порив до відповідальної свободи, генетичне бажан-
ня бути хазяїном у себе в домі. З іншого боку – ефективно 
нав’язаний комплекс меншовартості, феномен схожості з 
іншими народами, більш слухняними та мирними. І сьогодні 
все йде до того, що подібне протистояння двох протилеж-
ностей формує нову націю, готову до певних компромісів за-
ради великих цілей.

2. Духовний і матеріальний світ українця

Ще на початку ХІХ століття Микола Костомаров звернув 
увагу на природне тяжіння українців до вільних союзів і феде-
ративних форм громадського устрою, превалювання особи-
стості над масою. На відміну від російської хвороби територі-
ального експансіонізму українську національну ідею вирізняє, 
в першу чергу, велика, міцна сім’я, родинні та дружні зв’язки. 



12

ХТО ТАКІ УКРАЇНЦІ?

Схожі об’єднавчі мотиви існують, до речі, у шотландців (явно 
виражена клановість) – тож, можливо, це специфічний цивілі-
заційний механізм, направлений на збереження національної 
ідентичності в умовах зовнішнього тиску.

Німецький філософ і психолог Карл Ясперс на початку 
30-х років ХХ століття підкреслював: там, де немає свободи, 
панують свавілля і деспотизм, тож потяг Росії до диктатури є 
цілком закономірним. Колективістський світогляд передбачає 
перекладання відповідальності з індивіда на колектив, що є 
типовим для психокультури азійських країн. Почуття відпові-
дальності за всіх означає особисту безвідповідальність.

«Ідеальний українець» – людина, якій є що захищати, го-
сподар, у володінні якого знаходяться чесно зароблені ма-
теріальні цінності. Недаремно ми часто згадуємо лицарські 
чесноти – це не пасторальний ідеалізм, але відлуння специ-
фічних рис менталітету.

Відповідно, і до грошей в українців сформувалося став-
лення не сакральне, а інструментальне – забезпечити собі 
та своїй сім’ї гідний рівень життя. Накопичення заради на-
копичення, звичайно ж, існує в нашому суспільстві («Межи-
гір’я» хороший приклад), однак у більшості населення воно 
викликає огиду і несприйняття. «Совок» у цьому випадку так і 
не зміг подолати природні чесноти.

Гроші українцю потрібні не як цифри і впливи, а як засіб 
ушляхетнення реальності навколо себе. А ще тому, що злид-
неві важко мати самоповагу, коли оточення його зневажає 
або жаліє, а він сам не впливає навіть на бездушні предмети.

Українці намагаються не залежати від грошей. Навпаки, 
жадібність до матеріального завжди була об’єктом висміюван-
ня – згадаймо п’єсу Івана Карпенка-Карого «Сто тисяч», «Мину 
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Мазайло» Миколи Куліша. Українці ніколи пафосно не стави-
лися до грошей і не перетворювали їх на самоціль, як це ча-
сто буває у великому бізнесі. Це проявляється і в народному 
фольклорі, і в новітній літературі, і навіть у реальному світі.

Якщо подивитися на мільярдерів в Україні – серед них 
не так багато українців за походженням. Наші люди схильні 
до забезпечення гідного рівня життя, проте українці, як прави-
ло, не прагнуть величезного багатства. Це питання не слаб-
кості, а функціонування іншої системи цінностей – не накопи-
чувальної, а людиноцентричної.

Звичайно, це все можна пояснити з позиції історичної ло-
гіки. Під час воєн, яких було немало у нашій історії, накопичу-
вати гроші й майно стало безглуздям – в одну мить все могли 
забрати чи знищити татаро-монголи, ляхи, турки. Тому україн-
ський ідеал в чомусь став схожий на американський: вкладен-
ня грошей в дітей, в хорошу освіту, в навколишній світ (церкви, 
пам’ятки). Більшовики в результаті назвали українців «куркуль-
ською нацією», тобто нацією не верхівки чи плебсу, що можна 
спостерігати в інших народів, а масового середнього класу.

Матеріальне розглядається українцями лише як інстру-
мент для реалізації планів та ідей. Насамперед, мова йде про 
персональну проекцію – сім’ю, заможну, самодостатню, неза-
лежну. Сім’я – це також проекція великої родини, батьківщини, 
загального уособлення гармонійного, гідного способу життя.

3. Приватне проти колективного

Специфічна риса української нації, матеріальний аспект 
національної ідеї – це генетична прив’язаність до землі, осі-
лість. Ця прив’язка склалася історично. Ландшафт, а точніше 
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родючі чорноземи, виявилися таким же сильним фактором 
розвитку особистості, як і сім’я, оточення чи релігія. 

В сучасних дослідженнях з українознавства підкреслюєть-
ся, що прив’язка до свого терену є давньою ознакою земле-
робських суспільств. «…Коли землероб порається на землі і 
переймається прагненням щось виростити, то це він здійснює 
не лише у відповідності зі споживацькою метою, хоча, поза 
сумнівом, превалює бажання нагодувати себе й свою родину, 
близьких своїх». Далі, в процесі творення українець починає 
розуміти, що творінням своїх рук здійснює красу і таке став-
лення до Світу, «яке охоплює і естетичне, і етичне, і госпо-
дарське, в своїй генезі врешті приводить до гуманістичного 
світогляду»[2].

В Україні, з її сприятливим помірним кліматом і ґрунтами, 
навіть втративши все (будинок згорів, вороги потрощили май-
но), господар завжди знаходив вихід. Достатньо наполегливої 
праці – і вже наступного року можна було збирати врожай. Не 
було потреби об’єднуватися у великі громади, щоб обробити 
землю і заробити на виживання, не було небезпечних хижаків 
або паразитів, які робили життя неможливим. Тож навіть не-
велика ділянка і праця однієї людини могли прогодувати сім’ю 
впродовж року. Відповідно, українці сформувались, радше, як 
хуторяни-індивідуалісти, прихильники ліберально-економіч-
них цінностей: нехай ніхто не заважає, ми самі заробимо.

Натомість у Росії суспільство формувалось общинним, ко-
лективним шляхом. Всі підпорядковувалися залізній волі го-
лови общини, і тільки так виживали в суворих холодних умо-
вах. Цінність одного людського життя була і досі залишається 

[2] Сніжко В.В. Українознавство: природна психо-філософська 
концепція. – К., 2010. - с.313
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надзвичайно низькою. Колективне домінує над індивідуаль-
ним, і, можливо, через це комунізм переміг саме на території 
Росії, дозволив розвинути ці риси до крайньої межі. З колек-
тивізму виросла і загарбницька ідеологія, бажання захопити 
плодючі землі та людей, які могли б їх обробляти.

Українці, навпаки, ніколи не виступали загарбниками те-
риторій, вони задовольнялися своїм, заслуженим. Від дав-
ньоруського князя Святослава і до часів Запорізької Січі ми 
не зустрінемо прикладів імперського ставлення до розширен-
ня країни: перемоги над Хазарією, Болгарією, Туреччиною не 
розширювали володіння князів чи гетьманів, лише убезпе-
чували традиційні кордони (інша справа, що Україна мусить 
бути в свідомості патріотів «від Сяну до Дону»). Українці до-
водили війни до переможного кінця, а потім поверталися в 
рідні пенати.

Така ідеологія приватного, особистісного сильно резону-
вала з радянськими стандартами життя. Відповідно, російські 
більшовики із самого початку негативно ставилися до укра-
їнців і намагалися знищити демографічний потенціал країни, 
деморалізувати населення, перетворити еліти на слухняних 
рабів. Тільки так можна було зробити з українців націю лузе-
рів, пасивних пристосуванців. І, на жаль, певні мутації нашого 
менталітету відбулися.

До сьогоднішнього часу чимало хто сумує за «совком», за 
«золотими роками» у великій сім’ї народів. Однак, цей жаль 
є фантомним, сформованим радянською пропагандистською 
машиною, а також потужною ідеологічною роботою нинішньої 
Росії. Реально жоден із нас не зміг би і три дні прожити у 70-х 
чи 80-х роках, із чергами, талонами, відсутністю продуктів, 
недоступністю найпростіших розваг тощо. Недаремно ле-
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гендарний радянський прикордонник Микита Карацупа, коли 
один композитор у бесіді з ним захоплено згадав про неймо-
вірну кількість затриманих порушників кордону, лише зітхнув: 
«Знали б ви, у яку сторону вони бігли».

Сум за радянськими часами є деструктивним для України, 
адже він не пропонує нічого нового і водночас вводить в ома-
ну щодо реальних цінностей тодішнього життя. Тому можна 
по-різному ставитися до «ленінопаду», який відбувався пара-
лельно з перемогою Майдану, однак символізм цього явища 
надзвичайно важливий: необхідно обірвати будь-які, навіть 
примарні, зв’язки із «совком».

4. Український характер: гордий і справедливий

Найперша і найголовніша риса достойного українця – це 
бажання справедливості. Це поняття не тотожне рівності. 
Не можуть бути рівними трудар і ледар, злодій і моральна 
людина, дезертир і той, хто виконує свій обов’язок перед кра-
їною. Але до всіх можна рівнозначно застосовувати принцип 
«кожному – по зусиллям».

Українці розуміють справедливість не як зрівнялівку, а як 
максимально досяжну рівність можливостей і прав перед за-
коном. Власне, рівність можливостей – це і є українська 
справедливість.

В українському фольклорі головний герой завжди має тяж-
ко боротися або працювати за свою долю. Лежання на печі, 
байдикування – це не наша культура, не наші історії, таких 
казок ми не знайдемо. Численні трагедії не відбиті у народній 
творчості скаргами на долю, навіть «плач Ярославни» несе 
в собі потужний елемент активного спротиву, протидії. Тож 
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не дивно, що вершиною спрямування народної волі до сво-
боди та здатності до самоорганізації стала Запорізька Січ. З 
останніх прикладів – чудова знахідка політтехнологів 2000-х 
років: «Справедливість є, за неї варто боротися» – адже взя-
ли її не зі стелі, а скористалися реальними дослідженнями 
базових цінностей українців.

На жаль, політтехнологи можуть створити імідж, однак 
не можуть змінити політика. Тому багатьох вітчизняних 
можновладців не можна назвати типовими українцями ані 
за поведінкою, ані за психотипом. Вони сприймають дер-
жаву лише як джерело власного збагачення. Пересічний 
олігарх живе в Україні протягом трьох місяців на рік для 
вирішення задач лобіювання та управління своїм бізне-
сом. А простих українців використовують, як тубільців, для 
зароб ляння грошей, щоб мати можливість проводити час 
у Женеві/Лондоні/Парижі. Як не згадати того сором’язливо-
го злодюжку з роману Ільфа і Петрова «Дванадцять стіль-
ців», який червонів, страшенно соромився, але не міг втри-
матися від крадіжки.

Більшість із таких політиків та бізнесменів не приховує, 
що їхні діти та онуки житимуть в інших країнах, бажано євро-
пейських. Така життєва установка не передбачає натхнен-
ної праці заради батьківської землі. За своєю ментальністю 
ці люди – внутрішні паразити, і аж ніяк не громадяни. Вони 
не шукають справедливості, для них це вороже поняття. 
Не знайдемо у їхніх серцях і таких переконань, як патріотизм, 
відданість не тільки території, на якій народився, але й спіль-
ноті, яка живе на справедливих засадах. Цим людям чужий 
світогляд, традиційно притаманний українцям, – ушляхетню-
вати світ навколо себе, в якому престижно займатись меце-
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натством, будувати школи, університети, відкривати для за-
гального доступу картинні галереї тощо.

Можливо, такий світогляд можна виховати, якщо цілеспря-
мовано розвивати феномен, який філософи назвали «націо-
нальна ідея»?

5. Національна ідея як проект майбутньої країни

Вже більше 20 років науковці сперечаються щодо укра-
їнської національної ідеї. Національна ідея – це такий проект 
держави в майбутньому, до якого ми маємо прийти через пев-
ний проміжок часу, невпинно розвиваючи в собі визначаль-
ні риси. Поки що маємо величезну територію з будинками і 
людьми, багату на події історію, маємо бажання щось зміни-
ти. Однак, ми до сьогодні не синтезували «ідейну речовину», 
яка могла б об’єднати Схід і Захід, старших і молодших, шах-
тарів і офісних менеджерів.

Очевидно, мало одного лише прагнення до справедливо-
сті, рівності та поваги. Замало бажання боротися з корупці-
єю, замало ненависті до «мажорів» – ми потребуємо інших 
цінностей, які об’єднають суспільство. Національна ідея – це 
субстрат таких цінностей, який не містить протиріч і гнучко 
міняється відповідно до запитів різних соціальних груп.

Що таке національна ідея, мабуть, найлегше зрозуміти 
на прикладах інших країн – недаремно сучасна політоло-
гія більше тяжіє до case-studies (конкретних прикладів), ніж 
до академічних суперечок щодо термінів.

Отже, США вибудували національну ідею в 20-х роках ми-
нулого століття навколо мрії, що кожен може стати мільйо-
нером. Історія про Попелюшку – це також історія про примат 
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приватної власності, перемогу інтелекту над грубою силою, 
а також про необхідність інвестувати в таланти, в нащадків, 
та й просто ділитися. Як наслідок, американці мають мільяр-
дерів, які віддають 70% своїх статків на благодійність та нау-
ку, тільки посилюючи міф про «американську мрію».

Зовнішнім проявом американської місії можна назвати де-
мократичні цінності, тобто визнання рівності перед законом, 
а також вищість людських прав, в тому числі, права на са-
моуправління. Реалізація цих прав ішла довгим і складним 
шляхом, ще в середині минулого століття афроамериканці 
помирали, захищаючи своє право називатися людьми.

Великобританія століттями будувала національну ідею 
«володарки морів» – сьогодні це трансформувалося в ста-
тусну країну, яка створює тренди, а також зберігає традиції, 
в тому числі, вільної торгівлі. Британія створила моду на су-
часну музику, кіно. Британці будували в Африці залізниці (які 
досі функціонують), а в Індії – демократію (яка теж досі пра-
цює). Нині колишні англійські колонії очолюють список най-
менш корумпованих країн світу (традиційно в першій десятці – 
Сінгапур, Гонконг, Нова Зеландія та екзотична африканська 
Ботсвана). Отже, національна ідея Британії – це послідовний 
захист цінностей, культури, і, водночас, пошук нового, щоб 
ґречно подарувати його людству.

Для СРСР глобальною місією стали плани перебудови 
світу, прикрашені розмовами про майнову рівність і пану-
вання суспільних низів (люмпен-пролетаріату та сільського 
пролетаріату). Світова революція, допомога тим, хто навіть 
її не потребує, боротьба з імперією зла – це все, фактично, 
об’єднало робітників, селян та «гнилу інтелігенцію». Сьогод-
ні ця «національна ідея» легко трансформувалася в гасла 
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«Русского мира»: «самодєржавіє-православіє-народність», 
які базуються на зверхності над іншими народами і бажанні 
їх всіх провчити. «Росія ще всім покаже!» – ключовий меседж 
влади всім росіянам, який відповідає національній традиції 
та сучасним запитам суспільства.

Франція виявила свою унікальність під час кількох буржу-
азних революцій: боротьба за все нове, навіть із фатальними 
результатами для старого, виявилася втіленням світогляду 
французів. «Свобода, рівність, братерство», помножені на інак-
шість, особливість французів – нині ключове позиціонування як 
в культурі, так і в політиці. Французи бояться відстати від прог-
ресу, тому скоріше відкинуть старе, ніж не спробують нове.

Німеччина – порядок та ефективність; Японія – традиції 
та сімейні цінності; Швеція – державний захист. Можна багато 
аналізувати приклади інших країн, щоб виокремити розуміння 
національної ідеї. Видається, що це унікальне поєднання кон-
кретних історичних запитів, ментальних рис із можливостями, 
які виникають у певних географічних та кліматичних умовах. 
Якщо розглядати націю як бренд, то національна ідея – це 
шлях для ефективного розвитку бренду, збільшення його по-
пулярності та вартості.

Логічно, що будь-яка національна місія виростає з націо-
нальної історії, і Україна не може бути винятком. Очевидну на-
ціональну рису – потяг до свободи – ми в черговий раз довели 
під час Євромайдану. Наш співвітчизник Микола Костомаров 
ще в XIX сторіччі вказував на особливе значення особистої 
свободи в житті українців, вважаючи, що у вдачі українського 
народу переважає особиста воля[3].

[3] Костомаров М. Дві руських народності/Серія «Бронебійна 
публіцистика».– К., 2012.– с. 72.
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А через півтори сотні років, у 2014-му, відомий фран-
цузький філософ Бернар-Анрі Леві заявив, що і сам на Май-
дані «стає українцем»: «Там справжня Європа, не Європа фі-
нансистів, а Європа цінностей. Не бюрократична, а духовна 
Європа. Не та Європа, що втомилася від самої себе і сум-
нівається у власному змісті та призначенні, а жива, кипуча, 
героїчна Європа».

Тому навіть найбільш критичний експерт мусить визнати, 
що Україна сьогодні може вважатися носієм найбільш сутніс-
ної ознаки європейської цивілізації – відданості особистісній 
і національній свободі. Додаткові елементи нашої національ-
ної ідеї – велика дружня сім’я, гідність і заможність, тобто ма-
теріальне уособлення певного статусу. Інша справа, що ста-
тус має свої ознаки, визначені історично – багатства і майна 
повинно бути в міру. Загалом, персональна свобода, міцна 
родина, гідність і заможність – це те, що може об’єднати і 
донеччан, і тернополян. Наша національна ідея.
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6. У пошуках власних лідерів

Індивідуалістичність українців, поряд із своїми очевидни-
ми перевагами – розкриттям потенціалу людей, їхньої вільної 
творчості, інвестуванням у власний розвиток, несла з собою і 
серйозну загрозу. Так, українці ніколи не славилися тривалою 
командною грою: де три українці – там уже два гетьмани.

Ще гірше, коли проявлялися анархічні схильності україн-
ців. З одного боку, ми довели, що кілька тисяч «махновців» 
можуть розгромити кількадесят тисяч «червоних» і «білих». 
А з іншого, уявний Махно нікого не чує, крім себе, і керується 
винятково інтересами свого загону. Державу на таких принци-
пах не побудуєш, необхідно свідомо відмовитися від частини 
свобод, делегувати владі право на застосування сили та виз-
нати за такою владою примат волі.
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Українцям завжди було важко обрати справжнього лідера, 
вождя, а точніше – відмовитися від власних амбіцій та визна-
ти за таким вождем право на управління. Подібна практика 
має глибоке історичне укорінення. Початок можемо побачити 
ще в часи специфічного спадкового права українських князів, 
коли старший син не був єдиним спадкоємцем (як в Європі), 
а території розподілялися між усіма нащадками, іноді дуже 
волюнтаристськи. Відповідно, і феодалізм в Україні не від-
бувся в повній мірі: території розпадалися, легітимація князів 
проходила не по праву крові, а по праву сили. Як наслідок, по-
вага до аристократії значно поступалася повазі до розбишак 
у степах. Але без аристократії, еліти вибудувати держав-
ний апарат неможливо!

Кожного разу, коли з’являвся сильний, активний та легітим-
ний лідер, українська державність міцніла. Однак, відсутність 
феодальної, а пізніше буржуазної практики передачі спадко-
вих та майнових прав, невизнання лідерів за походженням 
призводили до того, що вже наступне покоління поглинали 
війни та занепад.

За тих обставин індивідуалізм відігравав погану роль – він 
ставав на заваді ієрархії та вертикальним зв’язкам. Свобода 
життєдіяльності для українців стала обов’язково нести в собі 
свободу амбіцій. «Чим я гірший?» – мабуть, найбільш руйнів-
на фраза в українській історії, і жодні дитячі казки про прути-
ки та віник не могли змінити цей генетичний код. Треба було 
стати на дві, на три голови вищим, щоб решта тривалий час 
визнавала право лідера на примус. І все одно залишалися не-
задоволені, яких сповна використовували вороги держави, за-
кликаючи їх до непокори. Саме тому українська історія багата 
на громадянські війни, усобиці, полідержавні утворення тощо.
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Звичайно, були відносно короткі періоди розквіту на-
шої держави – вони припадали на правління ефективних 
та харизматичних лідерів, які задавали справедливі пара-
метри життя. Тоді українець сам ставав заможним, вивищу-
вався і робив потужною державу. Не треба далеко ходити, 
навіть недавня історія дає дороговказ, як може відбутися 
подібне вивищення. Так, першу хвилю української емігра-
ції в Канаду та Америку складали, в основному, неосвіче-
ні люди. Але в тих країнах діяли більш-менш справедливі 
правила гри, дотримання яких відкривало можливості для 
успіху. Плюс існували соціальні стандарти визнання ліде-
рів держави, підпорядкування офіційним органам влади. І 
в таких справедливих умовах українці змогли реалізувати 
себе з найкращого боку. В результаті сьогодні українська 
діаспора в Америці та Канаді є однією з найшанованіших. 
Вони так само «зірок з неба не хапають», мало хто з них 
вибився в справжні мільярдери. Але загальна маса підня-
лася в соціальній ієрархії вище середнього рівня, цілком 
згідно з національним українським архетипом. Так з часом 
трапляється в будь-якій державі, куди приїжджають україн-
ці, навіть якщо починали вони як чорнороби. Підвищення, 
своя маленька справа – і ось уже в Європі кілька українців 
вибилися в мери міст і депутати парламентів.

Внутрішня свобода українців виявилася унікальним ре-
сурсом, здатним віднайти застосування потенціалу кожно-
го та долучити нашу націю до кола вільних європейських 
народів.
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7. Зачароване коло безвідповідальності

Українці – діалектична нація, в характері якої поєднують-
ся багато протиріч. Надзвичайно працьовиті і активні, укра-
їнці між тим рідко прагнуть змінювати світ навколо себе. 
Натомість, консервативно вибудовують зручне та знайоме се-
редовище, в якому намагаються стати лідерами. Саме тому 
українці успішно вживаються в соціум, де існують справедли-
ві та рівні правила.

На жаль, частіше буває, що справедливі норми діють 
лише для обраних. Що робити в такій ситуації, як адаптувати 
характер до подібних умов? Століттями різні соціальні гру-
пи – інтелектуали, селяни, військові – намагалися дати свою 
відповідь на це непросте запитання.

Візьмемо, для прикладу, ситуацію «олігархічного капіта-
лізму», найбільш «рідну» нашому суспільству. Загальних пра-
вил для всіх не існує, цінність мають капітал, доступ до ресур-
сів та зв’язки. В результаті перемагає більший цинік і той, хто 
готовий ділитися з «правильними» людьми заради отримання 
надприбутків. Значна частина українців готова сприймати такі 
цінності – за умови певних моральних рамок. Якщо олігарх 
«не світиться», його діти намагаються не виходити публічно 
за межі пристойності, тоді пересічний українець буде поблаж-
ливо ставитися до простих математичних фактів: 40-метрової 
яхти, п’ятиповерхового будинку тощо. Зрештою, в Україні зви-
кли поважати чужу роботу і чужі статки, навіть недостатньо 
прозорі та чесні.

Визнання права кожного на самореалізацію – це ефек-
тивний і потужний інструмент для розвитку індивіда та країни 
загалом, але в умовах несправедливості він перетворюється 
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на механізм нищення. З одного боку, українці закривають очі 
на порушення правил, і цим самим зменшують власний по-
тенціал (хто сильніший – того і право). З іншого – легко підда-
ються маніпуляціям або фізичному тиску. Згадаймо колекти-
візацію 30-х років минулого століття, коли не тільки російські 
більшовики відбирали в людей землю, реманент, а під час 
голоду – зерно та хліб. Це робили й українці, яких поставили 
в такі умови: або убий сусіда, або помри сам. А були непо-
одинокі випадки, коли люди йшли на подібні злочини виключ-
но заради вигоди. Побачили ми цю рису і під час подій 2013–
2014-х років, коли етнічні українці в складі «Беркуту», родом 
не тільки зі Сходу, вбивали протестувальників заради грошей 
або з ненависті. Все залежить від встановлених правил і сту-
пеня деморалізації людей, готових їх застосувати.

За багато років ми переконалися, що проблема далеко 
не в конкретних особистостях, не в олігархах чи людях, які 
уособлюють владу. Ми маємо чесно говорити, що проблема 
криється в специфічному поєднанні генів та характеристик 
у рамках одного етносу.

Це поєднання можна легко окреслити: український інди-
відуалізм в умовах закритої системи схильний трансформу-
ватися в пристосуванство та безвідповідальність. У цьому 
і проявляються лінощі характеру: легше порушити моральні 
правила, ніж відстоювати принципові позиції. Навіть релігію 
деякі українці навчилися трансформувати таким чином, що 
крадіжка, вбивство або перелюб отримують внутрішню ін-
дульгенцію – варто лише побудувати церкву або пожертву-
вати великі гроші. Відповідно, сьогодні практично неможли-
во знайти прокурора, даїшника, суддю, які живуть винятково 
на заробітну плату або навчилися заробляти на справедливих 
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рішеннях. Дуже складно знайти працівників ЖЕКів, медичних 
закладів, різноманітних комунальних служб, які відмовляться 
від хабара за невелику допомогу. І це не ознака XXI століття, 
це традиційне ментальне пристосуванство, яке наші сусіди 
неодноразово використовували проти нас же самих.

Сьогодні ми можемо констатувати вкрай негативну вітчиз-
няну тенденцію до національного утилітаризму, водночас і 
світ стає більш цинічним, знижується планка моральності. 
Так, згідно даних Transparency International Ukraine за 2013 
рік, Україна посіла 144 місце серед 177 держав світу за рів-
нем корупції та непрозорості, залишаючись у «групі ризику» 
разом з Іраном, Нігерією, Камеруном та Папуа Новою Гвіне-
єю. Серед головних причин формально назвали монополіза-
цію бізнесу та його окупацію державними корупціонерами[4]. 
Реальна причина – етнопсихологічна.

Згадаймо 2005 рік. Тоді політикам вдалося позбавити по-
ваги навіть базові людські поняття, у відповідності з заповітом 
Леніна: «Кращий спосіб дискредитувати ідею – безглуздим 
виконанням довести її до абсурду». Українець ще кілька ро-
ків тому був не готовий брати на себе відповідальність за аб-
страктні речі, був не готовий захищати уявні права. Він вправно 
і ефективно боровся за матеріальний світ, за власну повагу, 
репутацію, однак поступався в ситуації, коли треба було про-
сто бути послідовним. В моді було безвідповідальне ставлен-
ня до обіцянок, а нові ліберальні свободи (слова, зборів тощо)  
досі повноцінно не увійшли в наш генетичний код на тому ж 
рівні, як захист фізичної свободи або права на підприємництво.

[4] Transparency International Україна. Тотальна корупція вбиває 
чесний бізнес в Україні: [Електрон. ресурс]. - URL: 
http://ti-ukraine.org/content/4052.html
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Однак, уже в 2014 році можна впевнено сказати, що ми 
прориваємо зачароване коло безвідповідальності – нові цін-
ності поступово входять у наше життя, і українці навіть готові 
іти на жертви заради них. Це не зародження нової нації, це 
заміна пристосуванства на активну позицію – ознака омоло-
дження нації.

8. Конкуренція – інструмент інтенсифікації змін

Світ безповоротно змінився – говорили Самуель Гантінг-
тон та Френсіс Фукуяма, і ми не можемо з ними не погодитися. 
Ще донедавна існувало 2 полюси: комуністичний колективізм 
і капіталістичний індивідуалізм. Однак, змагальність між наці-
ями після розпаду цієї осі призвела до «кінця історії», якою ми 
її знали. Відтепер конфлікти почали відбуватися за декілько-
ма напрямками: релігійному (Схід проти Заходу), ідеологічно-
му (лібералізм проти консерватизму), ціннісному (матеріаль-
не проти духовного) тощо. Змагальність виросла в декілька 
разів, відтепер країни почали конкурувати не тільки в космосі 
та армійських технологіях, але і в сільському господарстві, 
мобільному зв’язку, виробництві. Конкурувати почали навіть 
не країни, а корпорації, індивіди, групи людей.

Звичайно, зберігається традиційна конкуренція за полі-
тичні впливи. В цьому плані «зіткнення цивілізацій» призвело 
до формування триполюсного світу: християнська цивіліза-
ція, мусульманська цивілізація та Китай як окремий фено-
мен і центр Східної Азії. Конкуренція між цими полюсами ще 
не стала конструктивною, розрив між цивілізаціями найчасті-
ше позначається конфліктами, як гострими, так і непомітни-
ми, повільними.
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Одночасно кожен із полюсів має свої розбіжності. На при-
кладі християнських народів можна побачити кілька діалек-
тичних пар, і навіть «тричленів». Католицизм – православ’я – 
протестантизм. Або формальне християнство (частина людей 
сповідує матеріалістичний принцип панування грошей – «мо-
мони») та ідеальне, де панує аскетизм. Подібні «фракції» іс-
нують і серед мусульман (суніти і шиїти), і серед протестантів. 
А в Китаї навіть сусідні міста конкурують між собою за інвес-
тиції, вищий рівень життя чи велетенські споруди.

У політичному просторі сьогодні популярна дихотомія лі-
воцентричної і правоцентричної ідеологій. Певна традиційна 
кристалізація на лейбористів і консерваторів простежується 
в Англії, на соціал-демократів і ХДС – у Німеччині, на республі-
канців і демократів – у США. Але, по суті, ці партії відрізняють-
ся лише нюансами, межа проходить по лінії індивідуального і 
колективного. І така позірна конкуренція теж виявляється ко-
рисною та плідною: в ній народжуються нові сенси, нові ліде-
ри. Будь-який соціум, як живий організм, намагається сприяти 
конкуренції, яка рухатиме його вперед.

В Україні споглядаємо протилежну тенденцію – конку-
ренція, поліваріантність вважаються великим злом, і багато 
політиків, духовних лідерів намагаються позбутися альтерна-
тивних думок, створити єдиний центр ухвалення рішень. Яку 
партію не будують – усе одно виходить корумпований клон 
КПРС. Який би бізнес не будували – він спотворюється до ба-
нальної корупції. Навіть примарне політичне протистояння 
між лівими і правими виявилося профанацією: нібито проти-
лежні Комуністична партія України та «Свобода», за великим 
рахунком, є лівими в галузі економіки, тільки одні під черво-
ним прапором, інші – під жовто-блакитним.
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Україна занадто велика, щоб мати неамбітні цілі. Весь 
людський досвід показує, що до мети легше прийти через 
ефективну конкурентну боротьбу. Тому українські лідери ма-
ють свідомо сприяти різним конструктивним настроям в сус-
пільстві, давати їм потенціал для розвитку.

Так, ми багато говоримо про філософію україноцентриз-
му, потенційно ключову для нас. Однак, це унікальне облич-
чя – також однозначно європейське, тобто містить елементи 
культурних кодів інших народів. Тож на стадії формування 
української громадянської свідомості нам може бути корис-
ним і зовнішній стимул у вигляді ЄС. Цей своєрідний «варяг» 
нагадуватиме, в першу чергу, не суспільству, а істеблішменту 
правила, за якими треба жити.

Повинен існувати також інший дискурс – Митного сою-
зу. В суспільстві має відбуватися відкрита дискусія, в якій 
проявляться негативні сторони цього наддержавного утво-
рення: стагнація, дрімучість, відсутність стимулів, тради-
ція безкарності влади і зневаги до громадян, зацикленість 
на сировинних шляхах розвитку. Але впевнено про ці риси 
говорять лише експерти, прості громадяни залишаються 
під впливом маніпуляцій ЗМІ. Тож, чим прозоріший буде ді-
алог між різними позиціями, тим краще буде для держави 
в цілому.

Аналогічно і в ситуації з релігіями, політичними ідеоло-
гіями. Заборона на певні твердження має бути, коли вони 
носять відверто людиноненависницький характер (фашизм, 
більшовизм), однак все інше потребує ефективного висвіт-
лення в культурних, політичних програмах. Тільки така конку-
ренція дозволить громадянам робити свідомий вибір і тягну-
тися до кращого.
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Наша перспектива – в розмаїтті, в можливостях, адже 
за цими правилами розвивається весь світ. А українцям вони 
притаманні історично.

9. «Низи» та «верхи»: спільна справа

Українські вчені часто говорять, що своє слово ще по-
винні сказати прості люди, тобто ситуацію можна змінити 
«знизу». Можливо, така ідеологія всього лише є наслідком 
марксистського виховання, варіантом  класичного «низи 
не можуть, а верхи не хочуть». Але в реальному житті той, 
хто пропонує починати реформи з низів, дуже умовно уяв-
ляє, наскільки безправними є прості люди в пострадянській 
системі. Судова гілка, силові структури, служби обслугову-
вання населення – все працює проти громадянина, нав’я-
зуючи йому рефлекси покірності та слабкості. Тому «низова 
самоорганізація» – річ корисна, але в масштабі країни цим 
можна займатися не одну сотню років, долаючи ефективний 
спротив бюрократичної машини.

Без реальних інструментів народовладдя, в умовах фраг-
ментарного інформаційного простору надзвичайно складно 
лобіювати навіть найпростіші речі, адже завжди знайдеться 
підприємець, який побачить персональний зиск.

Тому самоорганізацію знизу треба вітати як красиве гас-
ло, але маємо зрозуміти, що на часі – значно амбітніші речі, 
лідерського або елітистського характеру.

Левова частка соціальних та моральних патологій, якими 
переповнена Україна, ростуть із нинішньої влади, її нераціо-
нальності, неефективності, духовної та моральної деградації. 
Доказом цього твердження може виступати наступний факт: 
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ледь не до кожного резонансного злочину в країні так чи інак-
ше причетні представники влади.

Через владу всі питання вирішуються набагато швидше, 
ніж через тривалі соціальні процеси. Невже гуманно мучити 
свій народ ще кілька десятиліть чи століть, чекаючи, поки він 
«зрозуміє»? Єдиний шлях для відновлення балансу – рекру-
тувати нову еліту з числа патріотів України, здатних терміно-
во працювати на досягнення конкретних національних цілей. 
Потрібно залучити найбільш відповідальні та праце здатні ка-
дри, вони обов’язково знайдуться. Однак патріотизм не пови-
нен бути визначальною рисою для нової еліти – він має бути 
притаманний людині апріорі. Принципове значення мають 
фаховість, чесність, ефективність, вправність, знання і ба-
жання вчитися. Патріот без цих навичок залишиться приєм-
ним у спілкуванні, однак небезпечним для реформ індивідом. 
У кращому випадку – марним.

Люди втомились від розчарувань. Вони не вірять, що полі-
тики можуть боротися насправді, а не вдавати боротьбу. Але 
колись необхідно переступити через таке згубно-солодке не-
вір’я, що заколисує словами про власну безпомічність. Гасло 
Євромайдану виникло не просто так: «Я – крапля в океані. І 
нас – океан!»

Без віри, без надії мільйони співвітчизників – просто 
безвільний натовп. Якось Мати Тереза вказала шлях: «Віра 
творить чудеса». Навіть найбільш затятим атеїстам проти цих 
слів годі щось заперечити. І мільярдер Джон Рокфеллер виз-
навав, що охочіше наймав на роботу людину з ентузіазмом, 
ніж просто хорошого фахівця.

Якщо говорити про конкретний процес в Україні, то для по-
чатку вистачить і «300 спартанців» – професіоналів, готових 
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узяти на себе політичний та соціальний обов’язок і зосере-
дитися на реформах. Це вищий за середній прошарок банкі-
рів, економістів, управлінців, політологів, готових до саморе-
алізації на державних посадах. Вони мають запропонувати 
напрям розвитку держави, справедливі правила суспільного 
життя. А головне – переконливо показати, що, виконуючи ці 
правила, працьовитий українець досягне успішності для своєї 
країни і родини. Ці люди, поділені на команди по зонах відпо-
відальності, зможуть зосередитися на конкретних проектах. 
У підсумку їхні зусилля повинні конвертуватися у створення 
в Україні нових соціальних ліфтів, нових можливостей та за-
безпечення рівності перед законом.

Поєднання «верхів», фахових лідерів із підтримкою «ни-
зів», довірою простих громадян – єдиний шлях до реформ 
та змін в країні. Необхідно відкинути образи та амбіції, зосе-
редитися на спільних цілях, і Україна на рівних увійде до кола 
європейських країн.

10. Внутрішнє примирення як державна політика

Історики та психологи констатують: Україна не є унітар-
ною країною в повному сенсі цих слів. Існують істотні мен-
тальні відмінності між різними групами населення – західною, 
центральною та південно-східною, і вони ще не знайшли ба-
лансу між собою.

Починаючи з незалежності України, ключова боротьба 
точилася між проєвропейською і малоросійською менталь-
ностями. Перша орієнтована на людину і родину як найви-
щу цінність, друга – на принципат державного апарату, який 
визначає цілі та напрями. Індивід проти колективу. Водночас 
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на практиці український вибір завжди залежав від того, чию 
сторону візьме майже 20-мільйонний Центр.

Центр України – традиційний регіон формування держав-
ності, потужний історичний і релігійний осередок легітимності, 
демографічне серце країни. Звідси в свій час відбулося за-
селення Сходу і Півдня. Об’єднання українців в єдину націю 
залежить від того, чи стане Центр провайдером певної об’єд-
навчої ідеї.

Саме в силах Центру подолати руйнівний міф про те, що 
«Схід годує Захід». Насправді, східні регіони наповнюють оф-
шорні рахунки багатої верстви, а Захід виживає за рахунок 
заробітчан у країнах Євросоюзу. Вони змушені виявляти кміт-
ливість, запопадливість і вправність, аби забезпечити гро-
шові перекази своїм дітям в Україну. Ці риси притаманні всім 
українцям, просто далеко не всі готові брати відповідальність 
за себе і своїх близьких, легше чекати подачку від держави. 
Згідно даних Національного Банку України, за перше півріччя 
2013 року українські заробітчани у приватних переказах від-
правили на батьківщину майже 1,9 млрд. доларів, що на 19% 
більше за аналогічний період попереднього року[5]. В східних 
регіонах була протилежна картинка – дотаційні та депресивні 
регіони висмоктували кошти з державного бюджету.

Свого часу жителів Центральної України на Галичині про-
зивали «москалями», а на Сході та Півдні – «бандерами». На-
справді, у центральних українців є одночасно і спадок радян-
щини, і європейські прагнення гідності й свободи. З погляду 
еволюційних процесів саме такий сплав є найбільш придат-

[5] Наші гроші: [Електрон. ресурс]. - URL: http://nashigroshi.
org/2013/09/06/zarobitchany-shodu-ukrajiny-nadislalydodomu-bilshe-hroshej-
nizh-zahidnyaky/
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ним і адаптивним у сучасному світі. Платформа формування 
новітньої української політичної нації, на яку можна обперти-
ся і яка запропонує точки дотику для Заходу і Сходу, – і є цен-
трально-українська ментальність (україноцентричність).

Що може об’єднати українців? Чим глибше ми будемо за-
нурюватися в недалеке минуле, тим більше воно нас роз’єдну-
ватиме. Звичайно, в Червоній Армії були енкаведисти, які зни-
щували мирне населення, але були значні перегини і в лавах 
УПА. Тому помилково ідеалізувати когось із них. Протистав-
лення українців, які перебували на різних фронтах,– хибний 
шлях. Це технологія розбрату сусідньої держави. Не зможуть 
Степан Бандера чи Георгій Жуков об’єднати країну, але це 
можуть зробити інші образи та історичні постаті, що не викли-
кають протиріч.

Можливо, в нагоді стане досвід громадянської війни в Іс-
панії, після якої тривав довгий процес об’єднання народу. 
Сьогодні серед іспанців є ті, хто воював на стороні «респуб-
ліканців» разом з Долорес Ібаррурі, і ті, хто підтримував ге-
нерала Франциска Франко. Однак, вони всі живуть в балансі, 
зосередившись на економічних та етнічних проблемах.

В 30-х роках минулого століття іспанське суспільство роз-
ділилося на «переможців» і «переможених». Легітимність 
авторитарного режиму Франко будувалась на основі католи-
цизму і гасел соціального спокою та стабільності, а в реально-
сті – нейтралізації дисидентів та придушення будь-яких форм 
протесту. Угода між «старою» елітою та опозицією після смер-
ті Франко змусила партійних лідерів використати правила гри 
демократії з метою недопущення політичних конфліктів, що 
могли б стати фатальними для єдності держави. Символом 
консолідації стала постать короля Іспанії Хуана Карлоса, який 
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зумів знайти спільну мову з правим урядом Адольфо Суареса 
та лівими партіями, франкістськими генералами та представ-
никами церкви, а головне – користувався довірою більшості 
населення[6].

Багато в чому сучасна Україна нагадує тодішню Іспанію, 
адже лінія розлому пролягає крізь видумані ціннісні засади: 
мову, радянську історію, регіональний гонор. Відповідно, дос-
від об’єднання Іспанії може стати нам в нагоді: пошук символу 
нації, концентрація на економічних та соціальних проблемах 
дозволять примирити донецького шахтаря і львівського митця.

Безумовно, легше героїзувати Червону Армію: статистич-
но в Україні більшість людей підтримують міф «прекрасного 
минулого». Але маємо зрозуміти, що під час Другої Світової 
було свідомо знищено мільйони мирного населення. Чи мо-
жуть такі спогади об’єднати Україну? Чи рефлексії на істо-
ричні теми дадуть нам сили для примирення? І невже немає 
в нашій історії подій, які б несли позитивне навантаження і 
задовольняли б усі соціальні групи?

Внутрішнє примирення – важливий елемент державно-
го будівництва, поліпшення життя всіх верств. Якщо ми хо-
чемо, щоб нас поважали європейці, росіяни, китайці, маємо 
усвідомити просту істину: поки не станемо єдиним народом, 
незважаючи на вади кожного, поки не почнемо шанувати са-
мих себе – то і від інших поваги не буде. Приблизно це саме 
говорять психоаналітики людям із неврозами: необхідно по-
любити себе самого, щоб тебе полюбили інші.

[6] Витюк В. В., Данилевич И. В. Национальное согласие и переход 
от авторитаризма к демократии (испанские уроки) / В. В. Витюк, 
И. В. Данилевич // Общественные науки и современность.– 1999.– № 2.– 
с.34–44
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Чималій кількості українців до недавнього часу було влас-
тиве почуття меншовартості. Частково цей комплекс було по-
долано під час подій Майдану; українці дізналися, що вони 
є сміливою, патріотичною, активною нацією. Ми відчули гор-
дість за країну, однак не варто зупинятися. Потрібно повністю 
вбити в собі приниженого «хохла» і нарешті стати українцем.

Ми повинні повірити, що українець – господар у власно-
му домі, решта – лише гості (і російські журналісти, і амери-
канські сенатори). Пускати їх необхідно лише задля власних 
цілей, чітко розуміючи причини та наслідки. Просто задля пі-
ару хилитися до сильного сусіда – це стратегічний програш, 
а у випадку з росіянами – ще й тактичний. Адже статус госпо-
даря – це завжди гідність вільної людини, справді лицарські 
чесноти, інтуїтивно шановані людством. Для деяких наших 
сусідів такі риси й досі рідкісні, але попри все престижні. У нас 
вони традиційно були масовими і мають знову стати загаль-
нонародними.

Саме тому примирення та взаємоповага – центральний 
смисл об’єднання країни. Поважаючи один одного та минуле 
предків, перегортаючи негативні сторінки історії, ми демон-
струємо відповідальність за своє майбутнє. Ми стаємо єди-
ним механізмом, здатним ефективно долати незгоди і кризи. 
Тільки так ми побудуємо нову країну.

11. Як обігнати світ? Бери вершину і матимеш середину

До чого призводить корумповане і популістичне прав-
ління? Скрізь і завжди до однакового «покращення». При-
міром, Венесуела, навіть виступаючи в ролі одного з про-
відних експортерів нафти, опинилася в ситуації повного 
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економічного хаосу з інфраструктурою, що розвалюється, 
і напівпаралізованою, до межі корумпованою економікою. 
Це країна, де справу постачання населенню дефіцитного 
туалетного паперу обговорює парламент країни, де церкві 
указами президента дозволяють купувати – як виняток – 
дефіцитне вино для обряду причастя, де президент же 
своїми указами велить безкоштовно (по суті, за 10% ціни) 
роздавати побутову техніку в магазинах місцевому плебсу. 
Точніше, залишки від побутової техніки в країні, де в силу 
валютного регулювання вже практично не залишилось ні 
приватних імпортерів (нема що ввозити), ні приватних екс-
портерів (нема що вивозити).

У всіх випадках, коли під ударами державних фіскальних 
та інших репресій приватний бізнес помирає, невблаганна 
державна машина, будучи нездатною ні зупинитися в нагні-
танні бюрократичних проблем, ні налагодити роботу одержав-
леної і зарегульованої економіки, рано чи пізно візьметься і 
за простих обивателів.

В Україні є значна кількість проросійських божевільних, які 
розповідають, що Донбас та Харків, слідом за Кримом, ма-
ють відійти до Росії. Є і псевдопатріоти, які кажуть, що треба 
відмовитися від Східної України і створити якусь невеличку 
європейську державу, але бажано, щоб і Київ відійшов до них. 
Шкоду українській державності завдають як одні, так і інші – 
це і є популізм венесуельського типу. Якщо надати таким лю-
дям владу, то ми, вірогідно, пройдемо всі описані етапи – від 
туалетного паперу до побутової техніки.

Потенційно потужна європейська держава може залиши-
ти слід в сучасності й історії, зберегти єдність та поступ лише 
тоді, коли вона є успішною, створює унікальний бренд. Укра-
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їна має всі підстави стати такою державою – як ресурсні, так 
і інтелектуальні.

Для прикладу, в 2013 році в США вперше злетів у повіт-
ря гібридний літак-дирижабль компанії Aeros, розроблений 
на замовлення Пентагону. Як твердять науковці, винахід 
здатен зробити революцію в транспортних перевезеннях: 
апарат може перевозити десятки тонн вантажу на будь-які 
відстані, витрачаючи пального втричі менше за звичайні лі-
таки без прив’язки до злітних смуг. Здавалося б, до чого 
згадувати цю технічну новину? Все просто: засновник ком-
панії та винахідник – Ігор Пастернак, родом із України. Він 
закінчив Львівську політехніку і навіть працював на КБ імені 
Антонова. Нині його компанія – найбільший у світі розроб-
ник дирижаблів.

І таких прикладів безліч, починаючи з винахідника гелікоп-
терів Ігоря Сікорського і закінчуючи нашими сучасниками – 
мільйонами потенційних організаторів бізнесу, які продовжу-
ють навіть не еміграцію, а втечу з України.

Людський потенціал нашої держави коштує трильйо-
ни, але свідомо розтринькується, знецінюється і деградує. 
Насамперед винна влада, яка своєю жадобою прибиває 
ділову активність та направляє розумних людей за межі 
батьківщини.

Сьогодні перед українським народом стоїть питання коло-
сальної важливості: чи дозволить він і далі знищувати свою 
країну, чи організується та перейде в наступ? Мусимо крок 
за кроком відвойовувати державу, повертаючи собі свободу 
та гідність.
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12.  Як (не)стати драконом?

Людина, яка знаходиться поза політикою, здебільшого 
вважає президентів, депутатів та міністрів справжніми не-
божителями. Багато хто відчуває себе ліліпутом на фоні гу-
ліверів, які вершать державні справи. Народний депутат – це 
величина; міністр – надвеличина; а президент – майже Бог, 
діти його, як влучно писав журналіст «Української правди» 
Сергій Лещенко,– це «діти Бога».

Однак реалії відрізняються від ідеальної картинки. Полі-
тики і державні службовці часто є зменшеними копіями ре-
альних людей. Як показує недавня історія, особливо з 2005 
року персоналії української еліти сильно здрібніли. Нефахові 
люди ставали міністрами, без розуміння своїх функціональ-
них обов’язків, без досвіду і знань. Це відбувалося при всіх 
президентах: при Леоніді Кучмі, при Віктору Ющенку, не ка-
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жучи вже про Віктора Януковича. Доходило до абсурду: якщо 
людина займалася перепродажем якихось речей, вважалося, 
що вона розуміється на економічних відносинах, і їй можна 
довірити управління національною економікою.

Посередність, непрофесіоналізм, нерозуміння стану 
справ у галузі не заважають призначенню на найвищі дер-
жавні посади чи отриманню депутатського статусу. Мають 
вагу лише фінансовий ресурс, наближеність до «царя», під-
лабузництво, здатність ділитися, бути елементом фінансо-
вої піраміди. Це ключова причина поточного ганебного стану 
України. У здійсненні кадрової політики держава поступається 
навіть будь-якому життєздатному підприємству! Виконавець 
має бути професіоналом, нести відповідальність і працювати 
на досягнення конкретних цілей, а не просто обіймати посаду.

Не секрет, що український адміністративний апарат є роз-
дутим і неефективним, причому найбільший бедлам спосте-
рігається в регіонах. Начебто люди щось роблять, постійно 
зайняті, кудись ходять із паперами і серйозним виразом об-
лич. Але ККД від такої діяльності нульовий, хіба що постійно 
створюються бюрократичні перепони для бізнесу і людей.

Пам’ятаю своє призначення головою Житомирської об-
ласної державної адміністрації. Одним із перших я викликав 
до себе начальника управління сільського господарства. За-
питав, скільки людей працює під його керівництвом. Відпо-
відь прозвучала: 72 людини. А скільки було при СРСР? 69. 
Наступне запитання: а що ви там робите? Раніше принаймні 
забезпечували поставки, матеріально-технічні речі, контроль, 
доводили і перевиконували п’ятирічні плани. А сьогодні ад-
міністративний управлінець, по суті, є простим обліковцем. 
Тому я озвучив свою пропозицію: давайте скоротимо штатну 
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кількість працівників і, як мінімум, у півтора рази збільшимо 
заробітну плату тих людей, які залишаться працювати. Від-
повідь була наступна: можете зарплату взагалі не платити, 
тільки залиште стіл, стілець, ручку і можливість підписувати 
документи. Тобто  апарат перетворився на інструмент хабар-
ництва.

Висновок однозначний – виконавча гілка влади в ниніш-
ньому вигляді не функціональна. З-понад 800 людей, які 
працювали в управлінському апараті Житомирської ОДА 
та облради, можна залишити максимум 300. Вони цілком 
здатні ефективно виконувати свою роботу. При цьому гідні 
зарплати зменшать зацікавленість у хабарах.

Нинішня адміністративна структура держави – це сходин-
ки, які змушують людину витрачати величезну кількість часу, 
сил і терпіння на їх подолання. Управлінський апарат систем-
но створює проблеми у питаннях, вирішення яких не займає 
більше 5 хвилин. Здавалося б, сьогодні зусиллями Держ-
компідприємництва створено так звані єдині центри надання 
адміністративних послуг, які мали б полегшити людям жит-
тя. Однак, установи і далі працюють за старими правилами. 
Електронні реєстри слугують лише фасадом, а папери дово-
диться заповнювати вручну, віддавати в конкретні кабінети, 
які працюють лише у визначені години, а потім візувати в ін-
ших, які працюють в інший час, і т. д.

Якщо раніше віддати дитину в дитячий садочок у велико-
му місті можна було лише через персональну домовленість із 
директором закладу, тепер процедура ускладнилась. Попе-
редньо необхідно зареєструватися на спеціальному сайті, з 
цим номером у певний день та певну годину прийти до центру 
надання адміністративних послуг, вистояти чергу, зареєстру-
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ватися, а потім іти в садочок і персонально домовлятися з 
директором.

Зробити це за допомогою інтернету, не виходячи з дому, 
як це, наприклад, роблять жителі Норвегії, чомусь не вида-
ється можливим. У нас людина має пройти всі стадії адміні-
стративного приниження. Садочків не стало більше, і хабарі 
не перестали платити. Просто тепер влада про них знає.

В України вистачить і ресурсів, і потенціалу, щоби стати лі-
дером у своєму регіоні. До влади повинна прийти людина, чиї 
амбіції будуть вищими за банальне державне рейдерство. Це 
має бути подвижник, готовий покласти свої особисті бажан-
ня на вівтар суспільної користі. Такими були Шарль де Голль, 
Вінстон Черчилль, Магатма Ганді, Франклін Делано Рузвельт 
та багато інших лідерів. Такий керівник думає не про те, що 
залишить власним дітям у спадок, а про те, щоб діти інших 
українців могли жити і успішно розвиватися в своїй країні.

Справжня еліта має бути одночасно патріотична і прагма-
тична, готова створювати новий порядок денний і невтомно 
працювати над його втіленням.

З цієї точки зору, українська національна ідея перед-
бачає, щоб усе відбувалося по правді. Тому ми обираємо 
за головний тренд сучасної України діалектичне слово «прав-
дешність» – у ньому є і від правди, і від щирості.
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1. Європейський вектор понад усе

Події лютого-березня 2014 року показали всій Україні, 
що єдиний можливий напрям розвитку держави – це євро-
пейський в усіх смислах: освітньому, економічному, полі-
тичному, соціальному. Звичайно, говоримо не про конкретні 
приклади для втілення, адже, наприклад, Швеція та Італія 
рухаються різними шляхами, і знайти між ними спільне може 
бути важче, ніж знайти спільне між Україною та Аргентиною. 
Йдеться про базові цінності: пріоритет прав людини, дотри-
мання законності, соціальну відповідальність, колективну ро-
боту із поліпшення якостей життя. Жити по-європейськи – це, 
по суті, жити по-людськи.

В нашому інформаційному просторі з легкої руки попе-
редніх «євроінтеграторів» та нинішніх «русофілів» сплутали-
ся два принципово різні поняття. Перше – це бюрократичні 
інститути, реалізовані в рамках Європейського Союзу, над-
державного об’єднання, яке покликане виконувати конкретні 
функції, оптимізуючи запити різних держав і різних народів. 
Друге – це сукупність спільних правил та цінностей, які ме-
тафорично називаємо «Європейський союз», і які базуються 
на відкритості та прозорості кордонів, розвитку, освіти, валю-
ти, прав людини і т. д.

Щодо інтеграції до ЄС як союзу держав завжди були і 
будуть запитання, і вирішувати має весь народ на рефе-
рендумі – як це робили в Угорщині, Румунії або Швейцарії. 
Така інтеграція може бути навіть тимчасовою, якщо державі 
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в якийсь момент стане невигідно залишатися зв’язаною за-
гальноєвропейськими правилами. Проте у найближчі п’ять 
років для України навіть мова не йтиме про таку інтеграцію, 
адже держава не відповідає інституціональним вимогам Єв-
росоюзу (державний борг, розподіл ВВП тощо).

Але інтеграція в Європу – як вектор розвитку – не має ви-
кликати сумнівів, окрім хіба що вигаданої російськими пропа-
гандистами загрози обов’язкових одностатевих шлюбів. Адже 
вона передбачає однакові чесні та справедливі правила для 
всіх: для фермерів Валенсії та Тернополя, для шахтарів Йорк-
шира та Донецька, для менеджерів Осло та Одеси. І йдеться 
не про дотації, економічні зони чи щось подібне, власне, саме 
до такої плутанини призвели наші «інтегратори». Йдеться про 
рівні права в суді, рівні права на власність, на свободу сло-
ва, пересування, підприємництво тощо. Тобто первинний рі-
вень – найважливіший для індивіда.

Європейський Союз – це не «джокер», який можна діста-
ти з колоди карт, це насамперед світогляд та цінності. Це ті 
самі здорові правила суспільного життя, що притаманні Укра-
їні і описані в попередній частині книжки. Головна функція 
ЄС – допомогти нам зробити щеплення цими цінностями, які, 
по суті, є питомо українськими, але були призабуті за буремні 
XVIII–ХХ століття.

Звичайно, вигідно і легко розповідати, що негаразди 
в нашій державі відбуваються через намагання приєднати-
ся до якогось союзного утворення – чи то європейського, чи 
то азійського. Але ми маємо чітко усвідомлювати, що пробле-
ма не в наддержавному інституті, але в принципах, на яких 
він будується. І причина «шпагату», в якому Україна знахо-
диться останні двадцять років, проста: можновладці не заці-
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кавлені в розвитку держави та в однакових правилах для всіх; 
вони паразитують на постколоніальній ментальності в умовах 
неукраїнського за своїм походженням безладу.

Мусимо чітко визначитися: в першу чергу, рухаємося 
до Євросоюзу не в якості територіально-сировинного придат-
ку, а для того, щоб отримати можливість для реалізації влас-
них інтересів, в тому числі, стратегічних і торговельних. ЄС – 
це ефективний інструмент для їхнього втілення. Адже ключові 
принципи свободи та індивідуальності притаманні українцям, 
можливо, як жодній іншій європейській нації, що було доведе-
но буремними подіями листопада 2013 – березня 2014 років.

Дехто з євразійських пропагандистів стверджує, що в ЄС 
нас вважатимуть за нижчу расу. Звичайно, так і буде, якщо 
претендувати на повноцінне членство  без успішної історії ре-
форм, державного управління, ефективної політичної відпові-
дальності. Розмова про членство в ЄС – це розмова абориге-
на про управління океанським лайнером, зверхність у даному 
випадку має логічне пояснення.

Але Україна не є аборигеном, вона банально потребує 
професійної підготовки до членства, яка проявиться в інших 
інтеграційних процесах. Мало скинути диктатора і на весь світ 
заявити про своє бажання справедливості, потрібна ще й ста-
більність у цих заявах. Стабільність – ознака майстерності, як 
кажуть спортсмени.

Тож головна задача – не проситися в Європу. Головна 
задача – привести Європу в Україну, стати достойним пре-
тендентом на управління Старим світом. Адже Україні в Єв-
розоні, з огляду на територіальні масштаби, може випасти 
почесна роль держави, яка серйозно змістить центр тяжіння 
у східноєвропейський бік. Недаремно Польща виступає агі-
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татором та союзником України, разом дві країни виступили б 
активними реформаторами Старої Європи.

Нас поважатимуть і реагуватимуть на наші пропози-
ції лише тоді, коли ми самі зіпнемося на ноги і позбудемось 
комплексу меншовартості. Коли запровадимо такий порядок 
в державі, який дасть можливості для самореалізації і роз-
витку.

На жаль, будь-які логічні та раціональні аргументи викли-
кають в опонентів євроінтеграції нервове тіпання – і ось знову 
постає страшна історія про всезагальність одностатевої лю-
бові в «розбещеній Європі». Ці мантри діють лише на тих, хто 
ніколи не перетинав західний кордон, а таких наївних людей 
досить багато.

Звичайно, в деяких європейських країнах справді є пере-
гини з толерантністю, але це наслідок конкретного індивіду-
ального розвитку, який не поширюється на територію всьо-
го ЄС. Так історично склалося, що у Франції чи Нідерландах 
люди звикли до більшої свободи – аж до дивацтв; однак ніхто 
не примушує католицьку Іспанію впроваджувати такі ж прави-
ла. Кожна країна має свої цінності, і сила Євросоюзу – в по-
вазі до всіх. Казати, що після об’єднання в Україні введуть од-
ностатеві шлюби,– це приблизно те ж саме, що пророкувати, 
ніби всіх європейців змусять їсти сало на сніданок. В обмін 
на шлюби.

Європа пройшла складний шлях відтоді, коли на аренах 
вбивали людей дві тисячі років тому. Через величезні потря-
сіння європейці прийшли до того, що вирішили забезпечувати 
право на будь-яку індивідуальність, без обвинувачень і зо-
бов’язань. І попри заявлену толерантність, більшість членів 
ЄС не визнали ці шлюби.
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Багато хто вже побував у Парижі, Венеції, Мілані – і навряд 
чи став свідком розпусти чи пропаганди гомосексуалізму. Ча-
сом здається, що в українському чи російському парламенті 
набагато більше бруду і збочень. А між тим, злочинність у ЄС, 
за офіційними даними, в 10 разів менша (за неофіційними – 
у 30–40 разів), ніж у Російській Федерації. Краще орієнтувати-
ся на ці цифри, ніж на галас доморощених святош.

Основний агент критики ЄС в Україні – це росіянин або 
москвофіл, і в цьому полягає великий логічний парадокс. 
Адже історії про «Росію-матушку», про «загниваючу Євро-
пу», про жидомасонів і геїв  не заважають їм купувати дачі 
не в Підмосков’ї, а на узбережжі Іспанії чи Франції. Діти цих 
національно стурбованих громадян, царьових і калашнікових, 
навчаються в Англії, Франції чи США. Додому вони завжди 
повертаються з сумними обличчями, на facebook хваляться 
фотографіями з Маямі, а не з Таганрогу.

Свій персональний, непублічний вибір ці люди зробили дав-
но – в Європі їм ситніше. Мабуть, так буде і для кожного, хто 
вибере свободу і справедливість замість тюрми та контролю.

Водночас Європа – не зразок для сліпого наслідування, 
а лише інструмент для впровадження реформ, бібліотека, яку 
ми маємо прочитати, а не просто виставити на загальний ог-
ляд в книжковій шафі.

Саме тут перед нами постає дуже важливе питання: чи 
може Україна самостійно навести у себе лад? Історичний дос-
від свідчить, що таке абсолютно можливо за умови наявності 
свідомої та активної еліти, яка не боїться вивчати і залучати 
досвід інших країн.

Ключовий позитив від приєднання до Європи – впрова-
дження справедливих правил, яких немає в диктаторських 
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країнах. Справа не у виборі між короткостроковими еконо-
мічними перевагами ЄС чи блоку, який намагається будува-
ти навколо себе Росія. Такий підхід принижує країну. Українці 
мають зробити свідомий вибір на користь ефективної та за-
конної системи. Не шукати, хто зробить за нас всю роботу, 
а сумлінно виконувати її самим. Для азійської моделі дивина, 
що не все купується і продається. Для Європи – це норма.

Практичний ефект від втілення цих красивих слів легко 
побачити в реальних умовах. Так, український уряд Миколи 
Азарова восени 2013 року «зі стелі» взяв цифру, що Україні 
потрібно 160 млрд. доларів і 10 років для приведення техніч-
них стандартів до європейських зразків, аби українська про-
дукція сприймалася на цивілізованих ринках. Хоча ця цифра 
і явно дута, маємо усвідомити, що після приведення бізне-
сом технологічних умов до рівня цивілізованих країн, україн-
ці зможуть споживати більш якісні товари. Від цього виграє 
український споживач. Продукція, що не відповідає високим 
нормам, просто не зможе потрапити на наш ринок.

Приклад із життя. Свого часу українські фармацевтичні 
підприємства були змушені сертифікувати своє виробництво 
до стандартів GMP (незалежна виробнича практика). І все 
пройшло нормально, попри страхи й критику – виробництво 
лише зросло. Проте, в надрах міністерства охорони здоров’я 
було підготовлено проект, за яким для іноземних виробників, 
які поставляють 1000 препаратів, сертифікація GMP не по-
трібна. Це дозволило певним чиновникам через контрольо-
вані підприємства завозити несертифіковані ліки, розфасову-
вати їх в Україні та отримувати надприбутки. Звідси хвороби 
та смерті простих людей, звідси недовіра до фармацевтики. 
В той же час російські заводи за GMP не сертифіковані, євро-
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пейські стандарти там досі не запроваджені. Через це сусідні 
препарати дешевші, ніж українські. Але й ефект від них буває 
сумнівний, адже мета багатьох бізнесменів, навіть «медич-
них» – прибутки, а не щастя і здоров’я людей.

Один латвійський бізнесмен розповідав історію, як він 
створив завод із виготовлення сучасної та екологічної упа-
ковки. Структури ЄС виділили для цього 5 млн. єврогрантів. 
Підприємець закрив екологічно небезпечне виробництво, 
на його базі побудувавши нове. Для цього він додав ще свої 
5 млн. євро – і отримав ефективний та екологічно чистий біз-
нес. Мабуть, багатьом українським «бізнесменам від влади» 
це видається зовсім нераціональним, простіше було б виве-
сти грантові гроші у фінансовий офшор і розповідати байки 
про небезпеки європейської інтеграції.

Або візьмемо виробництво одягу. Запровадження євро-
пейських стандартів перекриє доступ на ринок тим азійським 
виробникам, чия продукція не відповідає параметрам якості 
та безпеки. Це і захист наших споживачів, і протекціонізм для 
вітчизняного виробника. Від запровадження європейських 
стандартів виграють, в першу чергу, прості українці.

Бізнесу, безумовно, доведеться інвестувати гроші в пере-
обладнання. Підписання Угоди про асоціацію України з Євро-
союзом означатиме, що за 5–10 років наші виробники повинні 
перейти на стандарти та регламенти ЄС. Що ми отримаємо? 
Несертифіковані, небезпечні для людей автомобілі окремих 
виробників просто не потраплятимуть на український ринок. 
Натомість якісна німецька техніка стане доступнішою і де-
шевшою. В країнах ЄС уже нині автомобілі коштують у пів-
тора-два рази дешевше, ніж в Україні, при цьому їхня якість 
та безпека значно вища за вітчизняну продукцію.
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Статистика опитувань в листопаді 2013 року свідчила: 
приблизно 55% населення України виступає за Європейський 
Союз, 35% – за Митний союз. І це при тому, що в країні не ве-
лася аргументована пропаганда за справжні європейські цін-
ності, а люди просто довіряють тому, що бачать і чують.

Натомість мали шалену істерію з боку колишнього правля-
чого режиму та проросійських агентів в Україні, аж до фактич-
ного оголошення війни в березні 2014 року. Якщо ж запустити 
продуктивну та ефектну інформаційну кампанію про переваги 
перебування України в ЄС, то за рік ми б отримали підтримку 
населення в 70%, якщо не більше!

Таким чином, для України європейська інтеграція, 
в сенсі єдиних цінностей і смислів, – це стимул до інно-
вацій, це впровадження справедливих правил у повсяк-
денні, це явне поліпшення життя простих українців.

Звичайно, Україна не повинна почуватися бідним роди-
чем, отим аборигеном на лайнері. Мусимо вести агресивні пе-
ремовини для отримання конкретних преференцій. Польщі, 
наприклад, у результаті таких переговорів списали близько 
60 млрд. доларів боргів перед МВФ. Також поляки отрима-
ли великі кошти від ЄС на інфраструктурні проекти, дотації 
на сільськогосподарську продукцію. Україна потрібна Європі 
не менше, а може і більше, тож вимоги можуть бути досить 
високими.

Преференції або дотації – це необхідна, але не достатня 
складова майбутнього успіху України. В порівнянні з Поль-
щею 90-х років ми перебуваємо на кращому рівні техноло-
гічного, соціального розвитку. Отже, перший пріоритет нашої 
співпраці з ЄС – запровадження єдиних справедливих правил 
суспільного життя і контроль за їх дотриманням.
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Наступний крок – зона вільної торгівлі з країнами ЄС і від-
криття для українських товарів платоспроможного 514-міль-
йонного ринку.

Далі – ефективні переговори та вступ до ЄС. Проста і ді-
єва програма сталого розвитку, зрозуміла навіть дитині. Бе-
ручи до уваги чисельність населення і рівень доходів, ми мо-
жемо отримати доступ до європейського ринку, який майже 
на порядок більший, ніж у Митному союзі.

Інвестиції підуть саме на модернізацію, а не цементуван-
ня репресивного державного апарату у вигляді пожежної ін-
спекції, санепідемстанції, податкової. Адже бізнесмен, який 
платить – офіційно чи неофіційно – всім цим «контролерам», 
не інвестує у власний продукт, а просто втрачає фінансовий 
ресурс (дикість для західного способу ведення бізнесу).

Нам необхідно усвідомити європейську інтеграцію не тіль-
ки як звернення до «варяга», але і як повернення до самих 
себе, до ефективних методів виробництва. Європейська іден-
тичність заснована на свободі, а свобода є внутрішнім імпе-
ративом кожного українця.

Майбутнє України залежить від нас самих. Є країни, що 
використали переваги ЄС з максимальною вигодою для себе. 
Інші вирішили, що ЄС – це манна небесна у вигляді збіль-
шених соціальних виплат і скороченої потреби працювати. Ті 
країни, які використали фінансовий ресурс об’єднаної Європи 
і можливості виходу на інші ринки для переозброєння власної 
економіки, стали набагато успішнішими, ніж деякі їхні сусіди.

Тому останній, вагомий, як лівий джеб Володимира Клич-
ка, аргумент: чому життя пересічного громадянина в євро-
пейських країнах значно безпечніше і заможніше, ніж у «кві-
тучій» Росії?
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2. Добросусідські стосунки з Росією – лише на рівних

В березні 2014 року Російська Федерація остаточ-
но показала своє ставлення до української незалежності 
та українського народу. Розпочавши агресивну інтервен-
цію на півострів Крим та східні області, Росія довела навіть 
євроскептикам, що іншого шляху, окрім єднання з євро-
пейськими державами, в нас немає. Водночас географічні 
та історичні фактори не дозволяють нам повністю забути 
про Росію – це вимушене сусідство, і необхідно будувати 
стосунки саме з таких позицій.

Втім, європейська інтеграція в сенсі реалізації ціннос-
тей та правил дозволяє говорити про мирне та адекват-
не співіснування з нашим північним сусідом. Більше того, 
саме реальне введення міжнародних стандартів та пра-
вових механізмів зведе нанівець будь-які старання росі-
ян щодо розхитування політичної та економічної ситуації. 
Політика цієї країни – це крайній прояв візантійства, про-
екція внутрішньої деспотичної машини на інших суб’єктів 
комунікації. І ефективною зброєю проти неї є лише реалі-
зація всіх європейських стандартів у політиці, соціальних 
та економічних сферах. А також декілька авіаносців США 
в Чорному морі.

Росія – це територіальний гігант із величезним комплек-
сом меншовартості. Ця країна була економічно відсталою і 
в XVI, і в XX столітті. А кожна спроба реформування та мо-
дернізації зрештою призводила до подальшого відставання. 
Росія всі сили витрачала на підтримку імперії, систематично 
стримувала підприємницький і виробничий потенціал у той 
час, як західні країни сприяли індустріалізації.
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Відставання – це не діагноз. Як показує історія Кореї, Іта-
лії, Китаю, Сінгапуру тощо, відставання можна з тріумфом по-
долати і створити в країні прискорені темпи розвитку.

10 країн з максимальним виробництвом доданої вартості на душу 
населення в обробній промисловості, 2010 рік[7]

Тисяч постійних доларів, 2000 рік

Але навіть ефективна національна ідея, яка, без сумніву, 
в Росії є, не може подолати національний потяг до руйнації, 
чвар, агресії та корупції.

У результаті наш північний сусід має патологічну економі-
ку. Якби не прибутки від нафти і газу, ситуація виглядала би 
значно гірше за українську. Держава, яка підживлює свій бю-
джет за рахунок природних ресурсів, у мирний час витрачає 

[7] International Yearbook Of Industrial Statistics, 2011, UNIDO: 
[Електрон. ресурс]. - URL: http://unido.org
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на оборону понад 90 млрд. доларів на рік (дані за 2014 рік) і 
збирається нарощувати оборонні витрати. У представленому 
звіті російської Вищої школи економіки порівнюються дані Рос-
стату з виробництва ВВП в 2002-му і 2012-му роках. Внесок 
видобутку корисних копалин у ВВП за 10 років зріс на 3,4% – з 
5,9% до 9,3%. Частка обробних виробництв за цей час скоро-
тилася з 15,2% до 13%, тобто на 2,2%. Це означає деградацію 
економіки під час, здавалося б, «спокійного десятиліття».

Як одна корумпована країна може вилікувати іншу від ко-
рупції? Як система неефективної економіки може вплинути 
на модернізацію сусідньої? І як політично відстала, автори-
тарна країна може допомогти іншій державі просунутися у бік 
демократії й законності? Особливо, якщо врахувати загарб-
ницькі настрої цієї країни.

Припустимо, що ми захочемо навчитися чогось успішно-
го у Росії, запозичити позитивний досвід. Про що може йти 
мова?

В Росії через бюрократизовану економіку найвигідніше 
бути державним службовцем, чиновником. Бізнес-активність 
там у 6 разів менша, ніж у Східній Європі, і в 5 разів ниж-
ча, ніж у країнах БРІКС. Лише 7% росіян залучені в реальне 
підприємництво. Решта навіть не розглядають для себе таку 
можливість, адже бояться відповідальності, активності, ініці-
ативності. Не дивно, що Росія посідає одне з останніх місць 
у світі (67 з 69 можливих) за кількістю людей, що створюють 
нові компанії і керують ними.

Такі цифри містяться в національному звіті «Глобальний 
моніторинг підприємництва. Росія 2012»[8]. Його автори по-

[8] Global Entrepreneurship Monitor, 2012 Global Report: [Електрон. 
ресурс]. - URL: http://www.gemconsortium.org/docs/download/2645
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відомили, що 2012 рік відзначився зменшенням порівняно з 
2011 роком намірів новачків прийти у бізнес. Таких було лише 
2%! Більш низького показника за можливим припливом сві-
жих сил не було зареєстровано не тільки в інших країнах, але  
й  у самій Росії з 2006 року. Якщо в 2010-му і 2011-му роках 
студенти демонстрували помітний рівень підприємницьких 
намірів (8,5 і 5,7% відповідно), то в 2012 році тільки 1% сту-
дентів зазначили, що в найближчі три роки планують відкрити 
власну справу. Набагато привабливішою для російської моло-
ді є державна служба, яка не приносить країні загалом нічого, 
крім додаткового хабарницького навантаження.

Невисокою є й активність безробітних, які практично при-
пинили в Росії розглядати створення свого бізнесу як аль-
тернативу найманої праці. 45% малих компаній в 2012 році 
назавжди пішли з бізнесу. Понад 35% підприємців діяли «ви-
мушено», бо не мали інших можливостей працевлаштування. 
Тільки 3,8% респондентів зазначили, що планують відкрити 
бізнес у найближчі три роки. Для країн БРІКС в середньому 
цей показник становить близько 21%. В країнах Східної Євро-
пи – цілих 24%! Більше 90% підприємців з РФ відзначили, що 
орієнтовані виключно на російський ринок.

Зарубіжних споживачів мають лише близько 5% компаній, 
у той час як інші економіки, орієнтовані на ресурси,– не мен-
ше третини. Це ще одне свідчення низької конкурентоздатно-
сті такої системи.

Відомий російський журналіст Андрій Піонтковський дуже 
характерно визначив таку систему. Поки що, на жаль, це сто-
сується і України: «Злочинці, що опанували державою, саму 
державу перетворили на інструмент своїх злочинів. Така си-
стема може деякий час стагнувати, але ніякий змістовний роз-
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виток, ніяка ініціатива бізнесу і ніякі творчі імпульси неможли-
ві в цьому мертвому середовищі, що не має нічого спільного з 
ринком, де влада працює на злодійський общак і набухла так, 
що закупорила всі соціальні ліфти. Такий курс веде до виро-
дження країни»[9].

Не так давно в Росії міністр фінансів Антон Силуанов за-
явив, що «часи товстого бюджету в Росії закінчилися, і відте-
пер нарощування державних витрат є божевіллям». А бага-
то хто з народу навіть не здогадувався про таку «жирність». 
Що ж говорити про Україну, де нема російських нафтогазових 
прибутків, а в повітрі відчувається реальна рецесія, а не стаг-
нація, як у Росії?

Сьогодні Росія виснажена демографічною та соціальною 
катастрофою. В 2013 році президент цієї держави Володимир 
Путін заявив, що для модернізації Росії не вистачає 50 міль-
йонів робочих рук. За помірним прогнозом, Росія втратить 
у найближчі 18 років 8,7 млн.     осіб працездатного населення. 
Цей прогноз вважають найбільш імовірним і в Росстаті, і в Ін-
ституті демографії російської Вищої школи економіки. Зараз, 
за даними російського Центру аналізу макроекономічних по-
казників і короткострокових прогнозів, Росія відстає за рівнем 
продуктивності праці від європейських країн. Рівень доданої 
вартості коливається в межах 50–100 євро на місяць на кож-
ного працівника. Це вдвічі менше, ніж у країнах Східної Євро-
пи, і в 5–7 разів менше, ніж у розвинених країнах Євросоюзу.

Можна ще довго розказувати про негаразди Росії – і на-
магатися знайти позитив для України. Добре бути російським 
опозиціонером на кшталт Гаррі Каспарова або Бориса Нєм-

[9] Піонтковський А. Імперська лоботомія: [Електрон. ресурс]. - URL: 
http://www.kasparov.ru/material.php?id=52FC7D99C0B61
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цова (до речі, додаткову реальну інформацію про стан справ 
в Росії можна знайти у них на сайтах), адже принаймні мож-
на буде згадувати про «русский дух» Олександра Пушкіна 
та Сергія Єсеніна.

В українців та українок є свої символи, і тому Росія сьогод-
ні, очевидно, може дати нам лише одне – ринок та ресурси. 
Саме так, на Північ і Схід лежать величезні території з до-
статньо великим населенням, яке може споживати українські 
продукти, приїжджати в Україну на відпочинок, залишати тут 
гроші та працювати на українських підприємствах. Ставлення 
до Росії має бути прагматичним, як у китайців, – винятково 
бізнес, «нічого особистого».

Настав час перегорнути сторінку історії, забути про 
емоційне наповнення дружніми зв’язками і зосередитися 
на ефективному та результативному розвитку обох країн. І, 
очевидно, як і тисячоліття тому, саме Україні належить роль 
стати провайдером цього процесу, вести дикі російські тери-
торії до цивілізації і культури, до процвітання і прогресу. Саме 
наша країна може стати донором європейських цінностей для 
росіян, показати їм, що демократія, свобода слова, свобода 
зборів, свобода підприємництва набагато привабливіші, ніж 
ракети і танки. Принаймні для простих людей, а не декількох 
божевільних генералів на чолі країни.

Тож Україна в своїй європоцентричній політиці може стати 
добрим сусідом для Російської Федерації, вчителем, який по-
каже, що саме і як треба зробити. Втім, до цього часу україн-
цям потрібно зробити надзвичайно багато всередині власної 
країни.
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3. Права людини – базова цінність нової України

Визначивши, на яких успішних лідерів варто орієнтува-
тися Україні (європейські країни), та якою є наша проміжна 
стратегічна місія (потенційний порятунок Росії), зосередимо-
ся на послідовних кроках відбудови держави. Перший і най-
головніший з них – це визнання, що права і свободи індивіда 
закладені в основі будь-яких стосунків і правовідносин в дер-
жаві. Саме забезпечення цих прав і свобод створює умови 
для сталого розвитку.

До сьогодні в Україні, попри перемогу Майдану, людина 
проти бюрократії перебуває незахищена й оголена. Судо-
ві процеси, прокурорські перевірки, суперечки з міліцією без 
зв’язків і фінансового ресурсу найчастіше закінчуються про-
грашем, навіть за умови законослухняності індивіда.

Відповідно, громадяни все ще бояться звертатися до мі-
ліції – небагато змінилося з тих часів, коли правоохоронні 
органи працювали за принципом організованого злочинного 
угрупування.

Залежність кожного громадянина України від державної 
машини пригнічує, не дає розвиватися, людина втрачає інте-
рес, енергетику і не бачить перспективу. Через це захист прав 
і свобод, формування вільної особистості в українському сус-
пільстві – це не просто вимога часу, такий захист дасть нам 
необхідну креативну енергію, запустить процеси державотво-
рення.

Далеко не всім очевидно, що в питанні реалізації прав і 
свобод людини необхідно дотримуватися ліберального під-
ходу, тобто забезпечувати кожному індивіду максимальний 
захист його права на самореалізацію. В першу чергу, мова 
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йде про базові свободи: пересування, слова, совісті, підпри-
ємництва, навчання і т. д. Повне і беззаперечне визнання цих 
свобод природними, характерними для людини – це основа 
розвитку держави.

Жоден індивід не може бути обмежений в цих правах 
на основі расової, релігійної, освітньої чи іншої дискриміна-
ції – лише в якості покарання за злочин. Такий підхід створює 
в державі джерело надпотужної енергії – громадянин вільно 
вибирає, чим займатися, куди витрачати свої зусилля.

Окрім того, створення сфери можливостей в державі за-
безпечує існування різних соціальних ліфтів, адже люди мо-
жуть рухатися в рамках вертикальних і горизонтальних струк-
тур відповідно до своїх навичок. Журналіст досягне успіху, 
коли не матиме страху перед цензорами; священик думатиме 
про мир і злагоду, коли не боятиметься покарання за свої сло-
ва; педагог навчатиме дітей тільки хорошому, коли знатиме, 
що його цінують як професіонала.

Обмеження прав і свобод можливе лише в плані пропаган-
ди певного способу життя і лише в рамках суспільного догово-
ру – задля уникнення конфліктів. І, як правило, такі обмежен-
ня не існують постійно, врешті-решт суспільство приходить 
до нормальної моделі співіснування. Українське суспільство 
ще не готове до рівня свобод Нідерландів або низки штатів 
США, але, в першу чергу, це стосується пропаганди різних не-
стандартних способів життя: одностатевих шлюбів, атеїзму, 
розлучень. Однак, українець чи українка мусить мати повне 
право здійснювати ці способи, без показухи і пафосу.

Отже, потрібна повна і беззаперечна свобода на дії чи 
думки, що дозволені законом і не обмежують інших людей; 
водночас, стримування пропаганди невластивих нашому 
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суспільству звичок. Спочатку декому, особливо чиновникам і 
правоохоронцям, буде важко звикнути до таких правил: після 
десятиліть бюрократичного феодалізму виконувати вказівки 
простих громадян, звітувати їм, дозволяти вільно пересува-
тися і говорити, що заманеться. Будуть звучати гасла, такі 
знайомі завдяки російському інформаційному простору – ні-
бито повна свобода призведе до хаосу та анархії, розвалить 
державу.

Необхідно запам’ятати: мова йде виключно про конкретні 
свободи, які сприяють розвитку індивіда, але не обмежують 
права інших або ж права держави. Ідеться не про можливість 
порушувати закон, але про можливість вільно розвиватися. 
Від того, що людина може вільно виступати проти корупціоне-
рів та покидьків, держава не розвалюється. Лишень корупці-
онери та покидьки втрачають посади та «корита». І звісно, їм 
цього не хочеться, наприклад, у сусідній Росії через це ство-
рено величезну кількість обмежень і заборон.

Українське майбутнє – це розвиток кожної особистості, ви-
явлення латентних ресурсів та використання їх на благо всіх 
людей. Тому взаємоповага до конституційних прав і свобод – 
базис, що лежить в основі нашої держави.

4. Права ідея – в економіці, політиці 
та соціальній комунікації

До нинішнього часу, попри прогнози вже згадуваних мною 
Фукуями і Гантінгтона, триває боротьба між лівою і правою 
ідеями, соціалістами і консерваторами.

З одного боку, ХХ століття продемонструвало піднесення 
і крах лівої ідеї. Крайній прояв соціалізму – більшовизм – наз-
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вали просто і з гумором: «радянська влада плюс електрифі-
кація всього колючого дроту». А самі комуністи так «турбу-
валися» про бідних і убогих, що постійно збільшували їхню 
кількість, відбираючи майно, запроваджуючи побори та обме-
жуючи в правах. Карл Маркс пропонував боротися з капіта-
лізмом через його головну ваду – нерівний розподіл благ, але 
натомість було силою насаджено вроджену ваду соціалізму – 
більш-менш рівний розподіл лих.

Моделювання розвитку ситуації в Україні однозначно по-
казує, що на даному етапі державі потрібне домінування еко-
номічних, правових та політичних інструментів правого спря-
мування. Ми назвемо це для простоти правою ідеєю, хоча 
маємо на увазі насамперед цілий комплекс механізмів для 
стимулювання бізнесу, протекції підприємництва та приват-
ної ініціативи. Існує також альтернативна назва цієї ідеології – 
«третій шлях», обґрунтований неолібералами Великобританії 
та Німеччини.

Ось як можна охарактеризувати «третій шлях»: ринки і 
приватний бізнес більш ефективні, ніж планова економіка і 
державні підприємства. Запорука успіху в економіці – це роз-
виток людського фактору, і такі цінності, як знання, ідеї і твор-
чість, мають не менше значення, ніж фінансовий і фізичний 
капітал.

Ця ідея є правою з позицій економіки та соціального роз-
витку, однак вона жодним чином не стосується громадянських 
прав і свобод, які мають бути захищені. Тому коли ми говори-
мо «права ідея»,  розуміємо, в першу чергу, економіку.

Сучасне ідеологічне наповнення політичних систем в ба-
гатьох країнах апелює саме до економічних задач і функцій 
держави. І правий підхід в економіці сьогодні домінує, особ-
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ливо в розвинутих країнах. Що ж до ролі держави і особисто-
сті – тут все залежить від національних особливостей. Про це 
красномовно свідчить серія досліджень під назвою «Політич-
ний компас»[10].

Дослідники вказують, що навіть Барак Обама, попри його 
соціалістичні гасла, в економічних питаннях проявляє себе 
як правий політик, який підтримує приватну власність, домі-
нування дрібного і середнього бізнесу, розвиток корпорацій 
тощо. Що ж до поля «авторитаризму» – це лише означає, 
що в США, Німеччині, Британії спостерігається тенденція 
до сильної виконавчої влади.

В Україні до цього часу люди не навчилися розділяти економі-
ку та гуманітарну сферу і часто вдаються до суперечливих визна-

[10] About The Political Compass: [Електрон. ресурс]. - 
URL: http://www.politicalcompass.org/analysis2
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чень. Моніторинг політичної самоідентифікації українських грома-
дян в 1994–2012-му роках показує, що значній кількості опитаних 
взагалі важко визначити свою прихильність до тих чи інших ідео-
логічних течій. Лише 41% в 1994 році та 47% в 2012 році змогли 
чітко сформулювати ідеологічні вподобання, тоді як близько 53% 
залишаються «неідентифікованими». Водночасза ці роки частка 
«правих» та «центристів» переважила частку «лівих»[11].

Чому ж права ідеологія сьогодні в світі переважила ліву? 
Наприклад, колишній прокурор Кіпру чітко вказує головну при-
чину, коли пояснює, що в місцевій кризі винен президент-ко-
муніст, який поводився в стилі: «Моя влада, що хочу, те й роб-
лю». До 2008 року бюджет Кіпру був профіцитним, але влада 
почала розподіляти ще незароблені блага, замість того, щоб 
скорегувати курс відповідно до світових тенденцій. Сліпота 
до державних механізмів регулювання економіки, орієнтир 
на забезпечення винятково соціальних благ – основна причина 
провалу лівих урядів у нинішньому світі широких можливостей.

За останні декілька десятиліть праві різних країн здійсни-
ли незрівнянно більше економічних проривів, ніж ліві. Візьме-
мо для прикладу Сінгапур, який починався мало не з кварта-
лу рибалок і свиноферм. Сьогодні в цій країні проживає 5,3 
мільйони населення, а ВВП в рази більший за український. 
Там впроваджувалась права ідея, тобто підтримувалися ті, 
хто хоче займатися підприємництвом, хоче створювати свою 
справу, суворо каралися корупціонери. Держава не нама-
галася втручатися геть в усі сфери. Сьогодні, коли Сінгапур 
накопичив потенціал, а середня заробітна плата коливається 

[11] Ручка А. О. Політико-ідеологічна самоідентифікація населення 
сучасної України // Українське суспільство 1992–2012. Стан 
та динаміка змін. Соціологічний моніторинг.– К., 2012.– с.32
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між 2 і 3 тисячами доларів, сінгапурці дійшли висновку, що 
їм потрібно будувати подібний до шведського соціалізм, ліво-
центристську модель, в якій держава буде витрачати частину 
коштів на соціальні потреби. Така еволюція була б неможли-
ва без забезпечення початкового сильного статусу.

Що таке державна економіка? Поглянемо на цей фено-
мен незвично, через призму «піраміди Маслоу», яка вивчає 
індивіда та його найпростіші потреби[12].

Індивід потребує базових речей: одежу, їжу, житло – це все 
формує виробництво. На етапі суттєвого економічного роз-
витку країни людині стає недостатньо просто наїстися і мати 
дах над головою. В неї збільшуються соціокультурні потреби. 

[12] Матеріал з Вікідедії – вільної енциклопедії: [Електрон. ресурс]. - 
URL: http://www.uk.wikipedia.org/wiki/Теорія_мотивації_Абрахама_Маслоу
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Людина хоче займатися спортом, ходити в театр чи на вистав-
ки. У зв’язку з цим сфера послуг починає зростати. Економіка, 
яку формував Радянський Союз (80% виробництва і тільки 
20% сфери послуг) – нежиттєздатна в нинішньому світі. Вона 
походить від примітивного матеріалістичного розуміння лю-
дини і визнання лише її найпростіших потреб.

Що створили у Сінгапурі? Модель, коли 73% ВВП фор-
мується за рахунок надання послуг і тільки 27% – виробниц-
тво. Для острівної держави на перетині світових торговель-
них маршрутів така модель стала виграшною. Для прикладу, 
у Франції приблизно 40% – це послуги, а решта – виробниц-
тво з урахуванням розвиненого сільського господарства, ма-
шинобудівного комплексу тощо. Приблизно до такої пропорції 
(50 на 50) повинна прагнути і Україна.

Ще один приклад ефективного застосування правої ідеоло-
гії ми побачимо в США. В часи економічних проблем до влади 
у 1981 році прийшов актор Рональд Рейган. На тлі спаду вироб-
ництва адміністрація Рейгана прийняла рішення, що всі доходи 
підприємств, які спрямовують на розвиток виробництва, взагалі 
не обкладаються податком. Але довго тривати це не могло, бо 
тоді б настало перевиробництво з усіма наслідками для еконо-
міки. В Америці податкові канікули обмежились однією каденці-
єю Рейгана, під час другого президентського терміну норму було 
знято. Проте це рішення зробило свою справу – вивело Сполу-
чені Штати з рецесії. «Рейганоміку» (економічну політику адміні-
страції Рейгана) можна критикувати, однак гнучке застосування 
економічних інструментів дало свій позитивний результат.

Чому для України нині важлива ідея, орієнтована на розви-
ток підприємництва? Насамперед тому, що перед очима маємо 
багато прикладів колапсу реалізації лівих ідей в сучасних умо-
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вах. Вчитися треба на чужих помилках. Коли Греція вступила 
до Євросоюзу, країна мала своє виробництво. Багатьом під-
приємствам почали надавати кредити, і популісти в уряді поду-
мали: навіщо займатися виробництвом? Є сонце, вино, сієста, 
можна танцювати донесхочу – життя вдалося. По суті, греки 
за кілька років згорнули своє виробництво. І сьогодні звинува-
чують Німеччину, яка фактично постачає їм всі товари, вима-
гаючи скорочення соціальних програм. Легше шукати винних 
деінде, ніж визнавати, що причина проблем криється в тобі. 
Дефолтна Греція – це тріумф лівої ідеї, лівих політиків і колапс 
країни, яку в давнину вважали зразком підприємницького духу.

Так зване «грецьке диво» в період правління соціаліста Анд-
реаса Папандреу супроводжувалось невиправданим збільшен-
ням робочих місць у державному секторі взамін електоральної 
підтримки партії «Грецький соціалістичний рух». Наприклад, об-
хідник шляхів на залізниці заробляв 80 тисяч євро на рік. Фонд 
заробітної плати грецьких залізничників складав 400 мільйонів 
євро, а прибуток залізної дороги - лише 100 мільйонів. Не дивно, 
що країна дуже швидко погрузла в боргах[13], і «диво» згорнулося.

У Греції не виявилося відповідальної еліти, яка б визначи-
ла напрям руху держави, розподілила кредити ЄС і стимулю-
вала найбільш перспективні галузі. Дослухавшись до порад 
ззовні, країна нарешті пішла шляхом «правих» реформ, і вже 
на початку 2014 року грецький уряд відзвітував про початок 
виходу з кризи. Висновок дуже «правий» – той, хто споживає 
більше, ніж заробляє, невдовзі виявляється банкрутом.

«Третій шлях» Тоні Блера був серйозним зсувом у бік пра-
вої ідеології для лейбористів. І хоча залишилося немало со-

[13] Латиніна Ю. Код доступу: [Електрон. ресурс]. - 
URL: http://echo.msk.ru/programs/code/978878-echo/
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ціалістичних ініціатив, британці тоді обрали вірний шлях. На-
ступним став правий уряд Девіда Кемерона, який за три роки 
значно скоротив видатки в соціальній сфері. Тому економіка 
Великобританії виходила з рецесії швидше, ніж інші країни, де-
монструючи зростання промислового виробництва та найкра-
щу динаміку збільшення ВВП з 2010 року (1,5% в 2013 році). 
Магістральними напрямами стали будівельна галузь (зростан-
ня на 2,5%) та сфера послуг (80% від усієї економіки).

Серед світових промисловорозвинутих країн в Японії ос-
танні 50 років влада належала ідеологічно правій, Лібераль-
но-демократичній партії. В період «японського економічного 
дива» (1950–1980 рр.) економіка зростала щорічно на 10% 
завдяки низьким податкам та активному впровадженню науки 
у виробництво. Звичайно, «золоті роки» не могли тривати віч-
но, і в 1990–2000-х роках Японія відчула стагнацію, що не за-
вадило їй залишатися серед глобальних лідерів.

Для зображення сучасних економічних реформ в Японії 
використовується термін «абеноміка» на честь прем’єр-мі-
ністра Сіндзо Абе. Він був ініціатором девальвації грошової 
одиниці ієни по відношенню до долара. Завдяки цьому Японія 
вийшла на найкращий рівень за промисловим зростанням, 
роздрібною торгівлею та створенням нових робочих місць 
за останні 5 років. Річне зростання ВВП в 2013 році склало 
1,9% (для порівняння, в Німеччині – 0,7%).

Зростання канадської економіки в 1990–2000-х роках та-
кож пов’язане з правими силами: Ліберальною партією Кана-
ди та Консервативною партією. Так, головним пунктом у прог-
рамі лібералів «Червона книга» (Red book) стала підтримка 
вільного підприємництва та ставка на кваліфіковану робочу 
силу. Зниження торговельних податків та масштабна прива-
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тизація, зокрема ключових залізничних, авіаційних, нафтових 
підприємств, стали результатом роботи консерваторів. Розви-
ток ринку призвів до збільшення ефективності малого та се-
реднього підприємництва. Канада посіла 13-те місце в світі 
за рівнем ВВП (2012 рік).

У Новій Зеландії права Національна партія формує уряд з 
2008 року і виступає за зниження податків, зменшення масо-
вих соціальних виплат, розвиток структури ринкових відносин, 
створення рівних соціальних умов. Як і в Сінгапурі, більша 
частина новозеландського населення задіяна в сфері обслу-
говування (до 65%). В 2012 році країна посіла перше місце 
в світі за найкращими умовами для ведення бізнесу, чому 
сприяє низький рівень бюрократизації та корупції[14]. Країна 
зберегла стійке економічне зростання навіть у період значних 
природних катаклізмів – землетрусів 2010–2013-го років.

У Німеччині теж існувала кілька років тому «соціальна 
держава». Але під впливом кризи 2008 року, прагнучи зберег-
ти традиційну німецьку конкурентоздатність, німці відмови-
лись від багатьох соціальних виплат, і зараз їхня економіка – 
це локомотив Євросоюзу. Навіть у кризу німці демонстрували 
до 2% зростання економіки.

Прикладів успішного втілення правої ідеології в економіці 
та суспільному житті можна наводити ще багато. І навіть якщо іс-
нують сумніви щодо її ефективності, українцям варто було б спро-
бувати реалізувати ті реформи, які проводили в себе інші країни. 
Адже століття соціалізму і олігархічного капіталізму не призвели 
до результату. Можливо, настав час змінити пріоритети?

[14] Інформаційне агентство УНІАН: [Електрон. ресурс]. - URL:
http://www.unian.ua/news/535843-forbes-nazvav-krajini-z-
naykraschimiumovami-dlya-vedennya-biznesu-ukrajina-104-ta.html
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Для того, щоб українці були успішними, в державі, має сфор-
муватися соціальний запит на праву ідею – не просто ідеологічні 
симпатії, а саме запит на рівні особистих інтересів максимально 
великої кількості приватних власників. Такий запит повинен існу-
вати і як протиставлення соціалізму (для балансу цінностей в сус-
пільстві), і як розуміння механізмів функціонування економіки.

Більше того, як показано в першій частині книжки, українській 
ментальності притаманна повага до приватної власності, до зем-
лі і до власної ефективної праці. Ці цінності належать до «пра-
вих», саме на них ґрунтується консервативний підхід в економіці.

Тож захист чесно здобутої власності має бути головним 
правилом, написаним в усіх кабінетах українських політиків. 
Це гасло, яке може об’єднати Україну, згуртувати навколо 
спільних цілей і завдань.

Країні потрібна максимальна кількість заможних людей, 
які не будуть реципієнтами бюджету, а зароблятимуть на себе 
і даватимуть іншим гідно заробляти і сплачувати податки. Ці 
люди потребують перспективи і впевненості, що державна 
нестабільність не перетворить інвестиції на пил, а бізнес буде 
прибутковим і через 25 років.

Це і є цінність середнього класу. Це стрижень, на якому 
тримається сучасна держава. Сприятиме розбудові спра-
ведливої держави та людина, якій є що втрачати і яка готова 
за це боротися солідарно з іншими.

Права ідея в українському виконанні не може бути ради-
кальною або вкрай консервативною, адже вона економічна 
за своєю суттю, а не політична. В ній немає расових мотивів, 
немає жорсткого державного регулювання, є тільки захист 
приватної власності, підтримка ініціативи, захист персональ-
ної гідності і стимулювання активних громадян.
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Звичайно, права ідея буде актуальною не завжди. Років 
за 20 ефективної економічної політики ми поступово маємо 
розпочати перехід до лівоцентристської філософії та пере-
розподілу благ в економіці, з урахуванням відповідних соці-
альних змін. Так відбувається практично в усіх країнах. Рес-
публіканці чи консерватори наведуть порядок – їм на зміну 
приходять демократи, які інвестують накопичений капітал в 
соціальну сферу. При цьому створюються умови для інтелек-
туальної революції, появи нових технологій та філософій, для 
соціальних змін. Неможливо постійно займатися тільки мате-
ріальним накопичуванням та оберігати класичні цінності; цей 
капітал необхідно інвестувати в можливості для подальшого 
розвитку. Не в окремих осіб, не в корпорації – а в фахівців, на-
уковців, нехай навіть їхні ідеї здаються незвичними. Ця сину-
соїда є правильною, її довготермінове спрямування – нагору, 
навіть відповідно до теорії керованого хаосу.

Рівність лівої ідеї є оманливою, адже найкращі люди ви-
мушені ділитися з тими, хто цього не заслуговує. Забезпечити 
цей процес м’яко, без перегинів, без знищення ініціативи і за-
родження класу утриманців – досить складно. А якщо в дер-
жаві відсутній запас міцності, відсутні тверді принципи і цін-
ності, відсутній фінансовий капітал, тоді соціалізм призводить 
до катастрофи. Ліва ідея – як маленька дитина, вимагає бага-
то уваги і зусиль, щоб втримати в певних рамках. Права ідея 
натомість дає потужний поштовх різним інтелектуальним і ви-
робничим силам, ефективно використовує державний апарат 
і забезпечує ресурсами гуманітарні проекти.

І, звичайно, права ідеологія має набагато більше інстру-
ментів для ефективної боротьби з корупцією – чи не найго-
ловнішою проблемою українського суспільства.
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5. Подолання корупції на всіх рівнях

Експерти стверджують, що за часів колишнього міністра 
транспорту Георгія Кірпи будівництво доріг виконувалось із де-
сятивідсотковим «відкатом». А в часи Віктора Януковича, за де-
якими даними, «відкати» сягали 70% в більшості сфер еконо-
міки. Далеко ходити не треба, маємо приклад суддів Вищого 
адміністративного суду, які утримують футбольні команди.

Які розміри пострадянської корупції в реальному житті? 
Щоб не ображати нікого в українській владі, проаналізуємо 
російських персонажів. В РФ з 2007-го по 2012-й роки працю-
вав міністр оборони Анатолій Сердюков. Його кар’єра різко 
пішла вгору, коли в 2000 році він став зятем урядовця Віктора 
Зубкова. З посади директора магазину новоспеченого роди-
ча перевели в податкову, а потім забрали працювати в уряд. 
Міністру Сердюкову Путін доручив провести реформу обо-
ронного відомства. В 2012 році в пресі з’явилась інформація 
про корупційний скандал навколо ВАТ «Оборонсервіс». Лише 
махінації з військовою нерухомістю були оцінені в 100 мільйо-
нів доларів. Правоохоронці залишили у справі найбільш м’яку 
статтю – «халатність», відповідно до якої Сердюкову загро-
жувало лише 3 місяці арешту або штраф до 100 тисяч рублів 
та громадські роботи. 1 листопада 2013 року Сердюкова було 
призначено гендиректором Федерального дослідницького 
центру машинобудування державної компанії «Ростехноло-
гії». Тріумф Феміди?

А ще вірно служить народу і президенту Путіну керівник 
Російської залізниці Володимир Якунін. Свого часу він не роз-
рахувався зі своїм будівельником, і той оприлюднив інфор-
мацію про його статки. Виявляється, у російського нувориша 
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в заміському будинку обладнано спеціальну «шубну кімнату» 
на тисячу квадратних метрів із клімат-контролем і прорито 
півтора кілометри підземних ходів до гаражу. Надзвичайно 
«ефективна» інвестиція.

Відомий приклад, коли один кілометр російського газо-
гону «Північний потік» у Росії коштував 6 млн. євро, а в Ні-
меччині – 2 млн. Мова йде про корупцію у вищих ешелонах 
російської влади. Що ж казати про побутовий рівень – дру-
гий державний бюджет розходиться медсестрам, керівникам 
ЖЕКів, пожежникам, сантехнікам, сотням тисяч держслуж-
бовців. Ще донедавна Україна нічим не відрізнялася від Ро-
сії, сьогодні ж ми знаходимося в точці національного підйо-
му, коли можна зламати цю систему і забути про тотальну 
всепроникну корупцію.

Очевидно, що повне подолання корупції є утопією, адже 
людська природа надзвичайно схильна до неї – це та матері-
альна вигода, за яку не треба платити податки. Яку б зарплату 
не отримував чиновник, без правових запобіжників йому буде 
важко втриматись від спокуси легких грошей. Ще донедавна, 
за різними свідченнями, «тариф» на рішення судді Вищого 
господарського суду України стартував із 200 тисяч доларів. 
Чи можливо надати йому зарплату, яка б конкурувала з таки-
ми хабарами?

Але суттєво зменшити рівень корупції вкрай важливо і 
можливо, в світі напрацьований цілий спектр правових меха-
нізмів, які дозволяють звести його до мінімуму. Задача ефек-
тивної держави – створити умови, щоб мінімізувати бажання 
і можливості нелегальних прибутків на державній службі. Такі 
умови мають нести не тільки матеріальне чи каральне значен-
ня, необхідно говорити і про певний стандарт поведінки, який 
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повинні демонструвати керівники держави. Адже боротьба з 
корупцією – це, насамперед, боротьба із самим собою.

Чому грузинський президент Міхо Саакашвілі за тиждень 
до завершення своїх повноважень залишив державну рези-
денцію і переїхав до будинку своєї матері? Чому колишні пре-
зиденти США і прем’єр-міністри Великобританії позбавлені 
державних «дач» та права лікуватися в елітному санаторії? І 
чому один із українських президентів багато років поспіль ро-
бив вигляд, що живе на власній, а не державній дачі? І таких 
в Україні занадто багато…

Саме тому найважливіший і найперший крок у стратегії 
подолання корупції – це власним прикладом показати наміри, 
продемонструвати готовність бути послідовним і забезпечити 
всі ключові напрями боротьби з корупцією. Це означає і певні 
обмеження щодо способу життя еліти, і відповідне ставлення 
до тих, хто порушує правила.

Лідер держави, його найближче оточення мають демон-
струвати відповідність задекларованим принципам, витрача-
ти стільки, скільки офіційно заробляють, і саме так спонукати 
всіх інших до прозорої діяльності. За ефективністю власного 
прикладу роль еліт можна прирівняти до введення чесного і 
прозорого податкового законодавства – а разом ці дві дії мо-
жуть принести Україні мало не другий річний бюджет.

Всього ж існує п’ять базових елементів антикорупційної 
стратегії, без яких жодна реформа не буде ефективною. Пер-
ший вже згадано – це воля лідера і його найближчої команди.

Другий – це електронний уряд, максимальне обмежен-
ня сфер державного регулювання, залучення IT-спеціалістів 
до процесу автоматизації рішень. Людський фактор – ключо-
вий у питаннях корупції: зменшуючи необхідність персональ-
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ного контакту з чиновником, ми автоматично зменшуємо кіль-
кість хабарів.

Третій елемент – це чіткі часові рамки і відповідальність 
бюрократа за бездіяльність або порушення закону. Конкрет-
ні терміни надання послуг, отримання дозволу чи ліцензії, 
а також зобов’язання чиновника перетворюють державний 
апарат на робочу структуру, яка не буде ховатися за «години 
прийому з 14.00 до 15.00», але намагатиметься швидко і від-
повідально виконати поставлені задачі.

Четвертий елемент – це повне перезавантаження судо-
во-правової системи України. Саме судова гілка влади і пра-
воохоронці є тими суб’єктами, що здатні забезпечити контроль 
за дотриманням законодавства і встановленням справедли-
вих правил гри.

І, нарешті, п’ятий – це зменшення державного апарату 
та відповідне збільшення заробітних плат чиновникам. Цей 
крок не має бути найпершим і найголовнішим, однак зволіка-
ти з ним теж не треба, адже саме він дасть ресурс на оптимі-
зацію всієї бюрократичної структури.

Скільки ж повинен заробляти чиновник, щоб йому не було 
мало? Потурання захмарним апетитам виключене, але заро-
бітна плата державних службовців має бути конкурентоспро-
можною – відповідно до зарплат на вільному ринку. Державна 
служба – це показник соціального престижу, який взамін ви-
магає високої відповідальності.

Сьогодні президент США отримує близько 400 тисяч до-
ларів заробітної плати на рік[15]. Це приклад системи, в якій 
дрібний чиновник заробляє більше, ніж директор дрібного під-

[15] Daily News: [Електрон. ресурс]. - URL: http://www.nydailynews.com/
news/politics/obamas-report-600k-income-2012-article-1.1315095
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приємства, але президент менше, ніж директор якогось банку.
В здоровому суспільстві політики балотуються на посади 

президента чи губернатора не заради грошей, для них важли-
ві інші бонуси – повага, знаковість, вагомість, амбіції.

Тож доходи чиновників повинні корелюватися з серед-
ньою заробітною платою в країні. Для цього Україні доречно 
скористатися традиційною європейською шкалою, так званим 
12-кратним мультиплікатором. Це коли президент отримує 
зарплату в 12 разів вищу за середню, міністр – у 10 разів, 
губернатор – у 8 разів. Цифри можуть бути іншими, головне – 
зберегти принцип.

Реалізація цих п’яти елементів зможе запустити повіль-
ний двигун української економіки. Адже ключове завдання 
для її розвитку – надання соціально активним людям мож-
ливості створити власну справу або отримати без проблем 
певну послугу. І якщо для всіх громадян будуть діяти однако-
во справедливі правила гри, а саме цю задачу виконують на-
ведені вище механізми, тоді експоненційно виросте кількість 
можливостей та їхньої ефективності.

Зрозуміло, що для великих фірм, які міцно «дружать» із 
контрольно-бюрократичною машиною, діловий клімат і зараз 
є абсолютно сприятливий – настільки, що їм немає ніякого 
сенсу оптимізувати свою роботу. В результаті, вони будуть, 
як правило, програвати у вільній конкурентній системі, тож 
не зацікавлені в її встановленні.

А для невеликих нових фірм, які зустрічають чиновницьку 
касту як непроханих гостей, умови роботи принципово інші. 
Промови політиків і навіть офіційні нормативні акти щодо 
якихось «пільг малому бізнесу» не мають жодного стосунку 
до українських реалій, існують переважно на папері.
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Тому поряд із якісними змінами, корекцією економічної 
поведінки еліти або впровадженням електронного уряду не-
обхідно реалізувати низку комплексних рішень, які швидко і 
безболісно дозволять зменшити рівень корупції і дати приват-
ному капіталу додаткові кошти на розвиток. Серед цих рішень 
якнайшвидше необхідно:
• запровадити обов’язкове декларування витрат всіма чи-

новниками, депутатами, суддями та членами їхніх родин; 
ввести незалежну перевірку відповідності реальних ви-
трат задекларованим;

• ввести перевірку всіх державних витрат на відповідність 
ринковим цінам;

• ввести кримінальне переслідування чиновників за надан-
ня незаконних преференцій або перешкоджання еконо-
мічній діяльності;

• скоротити всі сфери, де можна обійтися без чиновника;
• ввести конкурсний добір керівників для управління об’єк-

тами державної власності – на основі чітких кваліфікацій-
них вимог;

• надати громадянам право звертатися зі скаргами на кон-
кретних чиновників з вимогою відшкодувати збитки, завда-
ні корупційною поведінкою;

• зобов’язати чиновника, а не громадянина, збирати усі не-
обхідні довідки;

• перевести систему ведення бізнесу з дозвільної на заявочну;
• ввести максимально прозорі податки;
• скасувати угоди, що дозволяють виведення коштів в оф-

шори;
• реалізувати судову реформу, адміністративно-територі-

альну реформу та реформу силових органів;
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• створити ефективне та незалежне Антикорупційне бюро з ши-
рокими повноваженнями та практикою «таємних покупців».
Світовий досвід показує, що швидка реалізація навіть ча-

стини цих рішень дозволяє суттєво знизити рівень корупції 
в державі.

Водночас необхідно досить обережно підійти до інших 
учасників корупційних оборудок – підприємців, які часто ви-
мушені давати хабарі через відсутність альтернативи. Слід 
визначити межу покарання для подібних економічних злочи-
нів. Для невеликих порушень, до яких причетний майже весь 
бізнес в Україні, відповідальність може бути амністована, 
а для серйозних зловживань, на зразок «Межигір’я» чи «Кри-
воріжсталі», терміну давності не повинно бути, але і відпові-
дальність треба нести економічну, не кримінальну.

Легалізовані гроші – це коли бізнесмен, політик або чиновник 
оприлюднює реальний і офіційний заробіток, сплачуючи 17% 
прибуткового податку з громадян. Якщо у держави виникли сум-
ніви стосовно легальності дорогої нерухомості чи банківських 
рахунків, Антикорупційне бюро може розпочати розслідування.

Після спливу терміну легалізації доходів та власності, настає 
період економічної люстрації. Наприклад, за незаконно відчуже-
ну земельну ділянку доведеться заплатити величезний штраф, 
потім необхідно оплатити справжню орендну плату, податок 
на нерухомість – і можна володіти далі, чесно і за законами.

Прозорі та справедливі правила ведення бізнесу, відсутність 
неофіційної плати поряд із офіційною (податками) продемон-
струє бізнесу та простим громадянам, що вигідніше і спокійні-
ше жити відкрито. На простому прикладі це означає, що, якщо 
хоча б півмільйона українських остарбайтерів інвестують по 100 
тисяч доларів у якусь свою справу на батьківщині, вийде 50 мі-
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льярдів інвестицій. Це шалений фінансовий ресурс, який можна 
спрямувати на відродження промисловості або села.

Інша справа, що вони не ризикуватимуть, поки держа-
ва не дасть їм однозначно позитивний і безпечний сигнал 
для цього. Тому подолання високого рівня корупції, а точні-
ше створення прозорих умов ведення бізнесу в країні – це 
одна з головних задач мудрого політика.

Державні закупівлі – джерело швидких грошей
Державні закупівлі в Україні – це суперкорупційна складова 

економіки, в якій незаконно «обертаються» сотні мільйонів 
доларів. Наприклад, найдрібніше питання – сайт для міністер-
ства соціального страхування свого часу замовили за 3,5 міль-
йони гривень, тоді як максимальна ціна для нього – 400 тисяч.

Світовий банк та інші правові інституції допомагали пи-
сати закон про тендерні закупівлі для України. Але навіть 
найбільш правильний закон в українських реаліях набуває 
спотворених форм, що й довело правління Віктора Януко-
вича: рівень виведення коштів із держбюджету сягнув за-
хмарних цифр. Часи змінилися, однак і досі умови конкурсів 
формулюють таким чином, що повністю відповідає їм лише 
один виробник N, а решта не проходить.

Не потрібно вигадувати велосипед, потрібно взяти апро-
бований десятиліттями закон про тендерні закупівлі Франції 
чи Німеччини і адаптувати до українського законодавства. 
Наприклад, вимогу про чітке висвітлення на сайтах усіх 
доходів та витрат, включно із зобов’язаннями. Громадсь-
кі організації повинні повноправно здійснювати контроль 
за формуванням тендерів і головне – забезпечувати разом із 
журналістами невідворотність резонансу на критику.
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Треба згадати, як в радянські часи фейлетон у «Прав-
ді», «Известиях» чи районній газеті призводив до реагуван-
ня прокуратури та інших органів. Сьогодні потрібна реакція 
контролюючих структур на заяви і звернення громадського 
сектору. Без наведення ладу в державних тендерних заку-
півлях ніколи не буде порядку в інфраструктурі.

Простий приклад Грузії: міська рада визначає перелік 
приміщень, які здаються в оренду, встановлює цільові обме-
ження та вартість. Уся інформація висвітлюється на сай-
ті. Бізнес заходить на сайт, реєструється, і, якщо є кілька 
пропозицій, відбувається аукціон. Ця процедура стосуєть-
ся, в тому числі, всіх земельних питань. Ані міський голова, 
ані місцева рада не можуть змінити цільового призначен-
ня чи вибрати якусь конкретну фірму. Цей принцип працює 
також із державними гарантіями. А в полі зору прокурату-
ри, насамперед, знаходяться не політичні опоненти влади, 
а порушники тендерного законодавства.

Ще один приклад. Для підтримки вітчизняної легкої про-
мисловості необхідно модернізувати 10–20 діючих заводів. 
Розробляються вимоги до кількості та якості виготовленої 
продукції на основі ДСТУ, ДБН, європейських стандартів. І дер-
жава дає гарантію закупівель для тих, хто готовий взятися 
за відповідні роботи, а далі проводиться відкритий і прозорий 
аукціон. За свої гарантії держава отримує відсотки, це її прибу-
ток. Але не можна надавати державні гарантії тільки за пре-
красно написаний бізнес-план неперевіреним людям, такий 
старт-ап веде до в’язниці, а не на сторінки журналу «Fortune».

За свої гарантії держава отримує заставу, а також 
нав’язує механізм контролю виконання заявлених проектів. 
Застава, як правило, має в 1,5–2 рази перевищувати гаран-
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тії, надані державою. Таким чином, уряд убезпечує себе від 
ризиків, не перекладає їх виплату на населення (як це вже 
було не раз в українській історії). Ні Кабінет Міністрів, ні інші 
владні структури не мають визначати фірму, яка отримає 
державні гарантії, – це зробить комп’ютер на основі чітких 
технічних даних. Узагальнюємо: мінімізувати людський фак-
тор, автоматизувати процеси ухвалення рішень!

6. З корупцією піде геть і монополізація

Станом на початок 2014 року в Україні 10 олігархічних 
кланів контролюють близько 80% економіки. Ринат Ахметов 
стовідсотково контролює експорт електроенергії за кордон, 
Дмитро Фірташ – титанову галузь і виробництво добрив. Два 
олігархи на 70% контролюють ринок пасажирських авіапере-
везень. На дві найбільші бізнес-групи припадає 86% чорної 
металургії – всього виробництва сталі в 2012 році. Ринат Ах-
метов контролює більшу частину української металургії, 50% 
виробництва сталі, 70% видобутку залізної руди.

Донецька теплоенергетична компанія Ахметова контро-
лює більше 70% ринку теплової електроенергії, 66% націо-
нального видобутку енергетичного вугілля. ДТЕК – це не тіль-
ки вугільний, але й електроенергетичний монополіст, який 
володіє більшою частиною вітчизняних обленерго, він же 
єдиний експортер видобутого в країні струму. Компанія кон-
тролює 29% активів усієї електроенергетики.

100 фірм контролюють понад третину земель сільсько-
господарського призначення в Україні (рівень монополізму 
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зріс утричі протягом останніх 5 років). Два мобільних операто-
ри контролюють 96% ринку, змагаючись між собою однакови-
ми рекламними роликами. Платіжні системи Visa і Mastercard 
контролюють більше 98% фінансового ринку.

Компанія «Метінвест» за 2012 рік дала сукупну виручку 
в 113 мільярдів гривень[16], а компанія ДТЕК – близько 82 мі-
льярдів[17]. Тобто країна має 193 мільярди гривень консолідо-
ваної виручки лише від двох компаній, які фактично належать 
Ринату Ахметову.

Якщо розглянути весь обсяг ВВП України, а це 1,5 триль-
йона гривень, то бачимо, що кожна 25-та гривня, опосередко-
вано чи прямо, походить від компаній, афілійованих з одним 
бізнесменом. Наслідки такої монополізації ведуть до серйоз-
них та небезпечних змін в структурі національної економіки.

Так, коли вертикально інтегрована компанія з видобутку 
сировини (а сировина в неконкурентних умовах завжди над-
звичайно прибуткова) для того, щоб не платити податки, пе-
рекладає витрати на металургійне підприємство, тоді інші ви-
робники стають неконкурентоздатними і зникають з ринку.

Яскравим прикладом цього став Маріупольський мета-
лургійний комбінат імені Ілліча, відрізаний від залізорудної 
сировини. Керівник заводу Володимир Бойко був змушений 
виставити його на продаж, оскільки підприємство мало за-
боргованість через неповернення державою ПДВ та повністю 
залежало від поставок залізної руди. І якби його не купили 

[16] РБК-Украина. Информационное агенство: [Електрон. ресурс]. - 
URL: http://www.rbc.ua/rus/top/economic/chistaya-pribyl-metinvesta-v-2012-
gsokratilas-na-77–21052013104900
[17] System Capital Management. Бізнес СКМ: [Електрон. ресурс]. - URL: 
http://www.scm.com.ua/business/sectors/electric/ectric/
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структури Ахметова, підприємству загрожувало знищення[18].
Аналогічно монополізація вітчизняної хімічної промисло-

вості структурами Дмитра Фірташа призвела до того, що потре-
би внутрішнього ринку забезпечено лише на 24% у той час, як 
60% іде на експорт. Те ж саме з машинобудуванням – ця галузь 
задовольняє 15% внутрішнього попиту, а 77% виробленої про-
дукції експортується в країни третього світу. Навіть металургія 
задовольняє лише 58% потреб внутрішнього ринку[19].

Навіщо монополіям виробляти стратегії економічної ефек-
тивності, відвойовувати власний ринок, заохочувати національ-
не виробництво? Набагато простіше «призначити» кілька своїх 
міністрів чи керівників парламентського «оркестру», пролобію-
вати потрібне рішення, задушивши конкуренцію або отримав-
ши неконкурентні пільги за рахунок державного бюджету.

Німецький філософ Фрідріх фон Хайек писав, що «і кон-
куренція, і планування втрачають свою конструктивну силу, 
якщо використовувати їх в урізаному вигляді»[20].

Через це демонополізація економіки й антитрастовий закон, 
на зразок прийнятого американцями ще в 30-х роках, в Україні є 
вкрай нагальними кроками. Диверсифікація виробництва є запо-
рукою стабільності, конкуренція сприяє пошуку кращих і ефек-
тивніших рішень. Натомість монополіст здатен будь-яку іннова-
цію задушити в зародку, адже саме він задає правила гри. Якщо 
на контрольований ринок спробують вийти інші гравці, монопо-
ліст на деякий час обвалює ціни, використовує контролюючі орга-

[18] Зеркало недели: [Електрон. ресурс]. - URL:
http://gazeta.zn.ua/POLITICS/vladimir_boyko_nado_smiritsya,_da_i_vse.html
[19] Український союз промисловців і підприємців: [Електрон. ресурс]. 
- URL: http://www.uspp.org.ua/interview/32.ekonomika-ukraini-u-2013-
rocivikliki-i-zavdannya-dlya-biznesu.htm&print
[20] Хайек Ф. Дорога к рабству.– М.: Новое издательство, 2006.– с.64
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ни, робить усе, щоб зробити бізнес конкурентів нерентабельним. 
У результаті суперника чекає або поглинання, або банкрутство.

Тому потрібен суворий і непідкупний контроль за вертикально 
інтегрованими компаніями, як державними, так і недержавними. 
Його реалізація, через силу та агресію монополістів, має знаходи-
тися під наглядом найвищих посадових осіб, наприклад, прези-
дента. Політичний вплив монополістів у всіх країнах надзвичайно 
великий, тому впровадження антитрастового законодавства за-
лежить винятково від політичної волі та командної гри.

Практично всі успішні модернізації останнього століття 
втілено завдяки ставці на дрібний і середній бізнес, що вима-
гає знищення монополій. Приміром, 70% сучасної економіки 
Італії – це середній бізнес, який і перетягнув країну за пару 
післявоєнних десятиліть із ешелону третього світу в перший. 
Відбувалося це нечуваними темпами, у 1960-ті італійці щоро-
ку демонстрували 15–18% економічного зростання.

Графік зростання ВВП Італії на душу населення в 1960–2013 рр.[21]

source: www.tradingeconomics.com │ world bank

[21] Trading Economics: [Електрон. ресурс]. - URL: 
http://www.tradingeconomics.com/italy/gdp-percapita
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Серед наших найближчих сусідів найбільший акцент 
на дрібному й середньому бізнесі було зроблено в Польщі – 
це понад 65% економіки (для порівняння, 30% в Угорщині). Як 
наслідок Польща виявилася єдиною країною ЄС, чиє госпо-
дарство не похитнулось у кризовому 2009 році.

Заради справедливості варто згадати, що чи не єдиний 
світовий приклад успішної модернізації «зверху», через став-
ку на формування державою крупних, де-факто монополіс-
тичних структур, трапився в Південній Кореї.

Але цей випадок унікальний. Він пояснюється граничною 
дешевизною робочої сили на початковій стадії, особливостями 
корейської трудової етики та мобілізацією людської енергії в піс-
лявоєнній Кореї. А також максимальною ефективністю і компе-
тентністю прийнятих урядом рішень, серед яких – боротьба з ко-
рупцією. Монополії виникли не на основі підкилимних оборудок, 
але як інструменти керування економікою країни.

Заслуга корейського лідера Пак Чон Хі полягала в поєд-
нанні мобілізаційних методів із ринковою економікою. Акцент 
був зроблений на створенні великих, орієнтованих на екс-
порт компаній зі світовим рівнем конкурентоздатності – LG, 
Samsung, Hyundai. Крім того, керівник держави заохочував 
талановиту і перспективну молодь із мінімальним бізнес-дос-
відом. Зростання економіки почалося з легкої промисловості, 
яка давала змогу залучити велику кількість некваліфікованої 
робочої сили.

Проте навіть у Південній Кореї, починаючи з 70-х років, 
влада часто навмисно розділяє компанії і штучно вживлює 
конкуренцію в середовище, де її раніше не існувало.

Чи можемо ми чекати такої ж ефективності та своєчаснос-
ті від вітчизняних політичних чи економічних гравців? Вкрай 
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сумнівно. За різними оцінками, людський потенціал України 
коштує трильйони умовних одиниць. Але кожна влада свідо-
мо розтринькує, знецінює його, сприяє деградації людей, на-
самперед пригноблюючи ділову активність і провокуючи емі-
грацію кадрів.

Для прикладу, в Україні бізнесом готові займатися 6% насе-
лення, у Західній Європі – 10–12%, у США – 20%. У Централь-
ній Африці – 2%. Суспільству потрібно чітко й однозначно, 
без жодних ілюзій засвоїти: за корупційної і монополістичної 
політики жодне стабільне економічне зростання неможливе 
в принципі.

Як правило, в розвинених країнах теж є природні моно-
полії, вони перебувають у державній власності. В Україні цей 
трикутник перевернутий: приблизно 1400 підприємств да-
ють 70% надходжень до бюджету. Така система є нестійкою 
і небезпечною. Якщо маленьке підприємство, яких у Польщі 
мільйон, збанкрутувало – країна не зазнає відчутних втрат. 
Натомість, для України банкрутство одного з бюджетоутворю-
ючих гігантів завдасть відчутного удару по економіці – як це 
сталося з «Аеросвітом» у 2013 році.

Сьогодні всі розподільчі газові мережі в Україні фактично 
перебувають в управлінні 2–3 сімей. Транспортування па-
лива магістральним газопроводом, що тягнеться від кордо-
ну Росії до селища Довбиш на відстань у тисячу кілометрів, 
коштує менше, ніж семикілометровою гілкою від Довбиша 
до села Мар’янівка. При тому що власник цих локальних ме-
реж – держава, яка передала їх газорозподільним компаніям 
у безоплатне користування. Відгалуження до Мар’янівки було 
прокладено за кошти заводу, який тепер змушений за корис-
тування ним платити в 2,5 рази дорожче, ніж магістральний 
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газопровід! Встановлення чесних правил для всіх гравців – це 
основа конкурентного середовища, джерело бізнесової ак-
тивності та перший крок до інвестицій.

Гроші не прийдуть в країну, де монополісти приглядаються 
до вже розвиненого бізнесу, а потім забирають собі за сміш-
ні гроші або просто нищать, як це робила родина Януковича 
впродовж років. Антитрастове законодавство має бути жор-
стким і запровадити серйозні перепони впливу великих ком-
паній, аж до розділення їх на менші. Водночас необхідно 
створити інші умови, які дозволять замінити великі компанії 
тисячами дрібних – для розвитку соціального капіталу.
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7. Роль соціального капіталу у відродженні економіки

Дуже часто чуємо від людей різного фаху, освіти чи віку: 
«держава повинна, держава зобов’язана». Багато хто просто 
не розуміє, що держава – це не ефемерне поняття, а склад-
ний механізм, який функціонує за рахунок тих, хто заробляє і 
платить податки. Ефективна робота цього механізму можли-
ва лише за умови виконання всіма сторонами «суспільного 
договору».

Соціальний захист без зустрічних зобов’язань – це 
суспільне зло, яке більшовики довели до абсурду. Людина, 
яка не вмотивована працювати, піклуватися про свою сім’ю, 
не виконує інших зобов’язань щодо соціальних структур (не 
платить податки, не служить в армії тощо) не є громадяни-
ном у повному сенсі, така людина деморалізує своє ото-
чення та сприяє знищенню потенціалу розвитку держави. 
Можливо, це пафосно звучить, однак приклад роздутих со-
ціальних субвенцій в низці європейських країни добре пока-
зує, до чого призводить «ліва» політика щодо незахищених 
верств населення. Особливо, якщо «незахищеним» може 
стати практично будь-хто.

Різницю між правими і лівими в ставленні до соціаль-
ної допомоги добре ілюструє наступний життєвий анекдот. 

Жили в Америці дві українські сім’ї. Одна – прихильники 
демократів, інша – прихильники республіканців. І от респуб-
ліканці приходять в гості до демократів і запитують у ма-
ленької Марусі: «Мері, ким ти хочеш стати?» «Я хочу ста-
ти президентом»,– відповідає дівчинка. «А навіщо?» «Я хочу 
кожного безхатька нагодувати і дати житло». «Ти можеш 
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уже сьогодні виконати частину своєї програми. На моєму 
полі треба скосити траву. Зробиш це – отримаєш 50 до-
ларів, за які купиш безхатькам по гамбургеру». Тоді дитина 
питає: «А що ж, вони самі не можуть скосити?»

Звичайно, в часи економічного підйому держава може і 
повинна збільшувати свої соціальні зобов’язання. Так, 1970-ті 
роки були часом швидкого зростання промисловості та сфе-
ри послуг в Європі, Америці та деяких країнах Азії, які мали 
достатньо грошей для реалізації соціалістичних гасел. А сьо-
годні світова економіка розвивається занадто швидкими 
темпами, залучаючи ресурси з нових конкурентних центрів 
(Бразилія, Східна Азія, Східна Європа), і відсутність проти-
ваг соціалістичній політиці, відсутність мотивацій боляче б’є 
по фінансових структурах держав.

Чому Америка нині опинилась у пастці соціального патер-
налізму, в яку частково потрапили навіть праві республіканці? 
Сформувався цілий прошарок людей (іспаномовних, афро-
американців), які вирішили, що можна не працювати і жити 
на грошову допомогу за рахунок платників податків. Тож на-
віть підвищення пенсійного віку викликає протести і політичні 
інтриги в парламенті. Соціальні виплати мають бути призна-
чені для людей, які їх справді потребують, або як лише корот-
котермінова підтримка мотиваційного характеру (стипендія 
студентам, наприклад).

Ми живемо в епоху глобального споживання і фінансово-
го донорства. Держава повинна формувати в українців дум-
ку, що соромно «сидіти» на голці допомоги, якщо ти можеш 
заробити собі на життя. І створити всі умови для того, щоб 
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людина, яка працює, апріорі могла відчувати себе успішною. 
Шанобливе ставлення в суспільстві має стати логічним на-
слідком того, скільки податків ти заплатив у державний бю-
джет, а не скільки тобі вдалося вивести в офшори.

Іноді в селах фермери, які днюють і ночують у полі, зароб-
ляючи на хороший будинок чи автомобіль, викликають нега-
тивне ставлення у менш успішних сусідів. В українській історії 
таких називали «куркулями», з негативною інтонацією. Однак, 
насправді, саме ці люди є середнім класом, вони формують 
базис для розвитку економіки, і саме вони годують армію 
пільговиків. Чи не настав час шанувати таких людей і сприяти 
збільшенню їхньої кількості?

Сьогодні в Україні право на пільги мають більше 50% лю-
дей. А дехто користується кількома видами пільг, особливо 
державні службовці. Звичайно ж, проблема проїдання бюдже-
ту є багаторівневою. Однозначно необхідно відміняти пільги, 
що дублюються, перевірити всіх пільговиків на реальність їхніх 
потреб і звести до необхідного мінімуму преференції реально 
нужденним. Це системна аналітична робота, виклик для ново-
го складу Статистичного бюро – молодих соціологів-учених, 
здатних за короткий період часу проаналізувати демографічні 
фактори в країні та вивести бачення розвитку продуктових сил.

Друга задача – це монетизувати частину пільг, дати можли-
вість людям заробляти самостійно, через певні мотивації. Якщо 
ми зуміємо створити умови для самозайнятості, для розвитку 
дрібного підприємництва, то ми переведемо цих людей із кате-
горії реципієнтів у категорію наповнювачів бюджету. І додатково 
можна збільшити виплати тим, хто насправді цього потребує.

Сьогодні лише на проїзди пенсіонерів з державної скарб-
ниці виділяють досить великі суми. Згідно з даними Колегії Ра-
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хункової палати, компенсація місцевим бюджетам за проїзд 
окремим категоріям громадян склала  2011 року 1,7 мільярди 
гривень, а 2012 року – понад 2,1 мільярди і визнана такою, що 
не забезпечує результативності видатків[22]. Це серйозні суми.

Отже, без монетизації говорити про ринковий розви-
ток економіки не доводиться. Весь громадський транспорт 
в Україні, за винятком приватного, нині збитковий, між тим 
пенсіонери та інваліди пересуваються мало, адже умов для 
них майже не створено. Щоб змінити ситуацію, варто лише 
прибрати корупційну складову. Держава не мусить дотувати 
корупцію грошима, витягнутими з кишень усіх громадян.

Виконання цієї задачі – це окрема державна програма са-
мозайнятості, розрахована на 10–15 років. Її мета – створити 
в суспільстві мережу горизонтальних зв’язків, в яких люди різ-
ного віку і фаху зможуть самореалізуватися. В європейських 
країнах така мережа формувалася самостійно, в рамках роз-
витку громадянського суспільства. Однак нинішні реалії ви-
магають від України прискореного розвитку, тож без активної 
участі держави не обійтися.

Необхідно спростити процедури реєстрації, отримання 
дозволів, здобуття освіти, перекваліфікації тощо – це ключо-
ве завдання, в першу чергу, для невеликих населених пунктів, 
де базовим є сільське господарство або дрібне виробництво. 
Бажано, щоб таких самозайнятих було хоча б 2 мільйони пра-
цездатного населення. Друге завдання – це створення підпри-
ємств із середньою штатною чисельністю до 20 працівників. 
Цей вид зайнятості охопить 2–3 мільйони людей.

[22] Рахункова палата України. Офіційний сайт. Надання пільг на 
проїзд - актуальність зберігається: [Електрон. ресурс]. - URL: 
http://www.ac-rada.gov.ua/control/main/uk/publish/article/16740775
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Третій рівень – підприємства до 100 працівників. Таким 
чином, ми виходимо на показник, коли з 14 мільйонів людей 
працездатного віку в Україні в сфері самозайнятості, дрібного 
підприємництва, сфери сервісу має бути зайнята хоча б поло-
вина. По суті, відбудеться формування прошарків людей, які 
зможуть забезпечувати себе та інших, почнуть створюватися 
соціальні ліфти успішних дрібних бізнесів.

Приблизно за цією ж схемою сьогодні в бізнесі працює си-
стема старт-апів, коли успішні бізнесмени першого ешелону  
створюють умови для дрібних та середніх підприємців для 
реалізації їхніх ідей. Існує цілий дискурс із конференціями 
світового та локального масштабу, власною літературою, кон-
курсами, гуру і т. д. Держава має не менше можливостей для 
створення аналогічної атмосфери творчості та активності.
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8. Розвиток малого та середнього бізнесу 
як основа української правої ідеології

Частка малого та середнього бізнесу в нашому ВВП скла-
дає менше 20%. У США, з їх чималою кількістю транснаціо-
нальних корпорацій і великих компаній, цей показник дохо-
дить до 50%, у посткомуністичному Китаї – вже 62%, у країнах 
ЄС – 60%. У Великій Британії більше 80% від загальної кіль-
кості фірм складають невеликі компанії, в яких працюють 
менше 50 осіб. В Італії на малий і середній бізнес припадає 
95% всього національного доходу. Щорічно в розвинених кра-
їнах не менше 2/3 нових робочих місць створюється за раху-
нок дрібного підприємництва. Ця сфера бізнесу показує, як 
правило, більш високу ефективність капіталовкладень: так, 
в американському малому бізнесі вона майже в 9 разів вища, 
ніж у великому. У США майже 55% всіх інновацій останнім ча-
сом створені саме в малому підприємництві. НАСА вже роз-
глядає можливість передачі приватним компаніям роботи із 
запуску космічних апаратів.

Що таке середній і дрібний бізнес? У більшості розвине-
них країн це не лише дрібна торгівля, магазинчики, базари; 
це також сфера послуг: туризм, реклама, невелика легка 
промисловість, локальне виробництво. Вільна конкуренція 
робить такі бізнеси вагомою складовою економіки, Інтернет 
дав можливість продавати свою продукцію по всьому світу. 
Сьогодні виробник сувенірів або дитячого одягу з Кореї може 
вільно пропонувати свій товар на Ebay де завгодно, без по-
треби створювати магазини або купувати площу в гіпермар-
кетах. Україні потрібен сильний дрібний бізнес, у трьох секто-
рах: виробничому, торгівельному і сервісному.
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Найбільший поступ у цьому напрямі зроблено в сфері тор-
гівлі. Ринки в Україні забезпечують робочими місцями сотні 
тисяч людей, але водночас гальмують розвиток виробництва. 
Однак, важлива відмінність від західної торгівлі – жінки та чо-
ловіки, які торгують за українськими ятками, переважно не є 
їх власниками. Вони отримують зарплату як наймані праців-
ники, причому в конвертах, без жодних соціальних гарантій. 
Реальні ж власники таких яток здебільшого є спекулянтами, 
які не створюють доданої вартості, що теж не сприяє розвитку 
економіки.

Тому держава повинна відкрити канал зайнятості для лю-
дей, які б хотіли вийти з базарного середовища. Свого часу 
розпад СРСР та економічна безвихідь спровокували зворот-
ній процес. Людський ресурс із науково-дослідних інститутів 
і заводів перетік на базари, що знизило інтелектуальний по-
тенціал країни.

За великим рахунком, в Україні ринки та базари – це 
не малий бізнес, а навіть вище середнього. 50 яток дають 
оборот у десятки мільйонів гривень, але не реалізаторам, 
а власнику. У 2009 році в Тернополі проводили круглий стіл, 
присвячений запобіганню та протидії корупції. Тоді одна жінка 
бідкалася: «Я за 10 років підприємництва заплатила 20 тисяч 
гривень податку. Мені залишилось 2 роки до пенсії, і що ж я 
отримаю?».

Якщо її спитати: «Ви хочете їздити нормальними до-
рогами? Хочете, щоб ваша дитина отримала якісну освіту? 
Щоб міліціонер охороняв вас на вулиці?» – відповідь буде 
ствердною. Але хто ж всю цю інфраструктуру має утримува-
ти? Сьогодні з 14 мільйонів працюючих громадян 5 мільйонів 
не платять податки. Це ненормальна ситуація, деформована 
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пострадянськими реаліями. Її можна змінити, запровадивши 
справедливі правила гри.

За версією американського журналу «Forbes», Украї-
на 2013 року посідала 99 місце серед 145 країн щодо ведення 
бізнесу, зокрема, пасе задніх у рівні корупції та податкового 
навантаження (127-ме), монетарної свободи (115-те), захисту 
прав власності (110-те) та інвестицій (103-тє)[23].

Для прикладу, Польща увійшла до двадцятки найкращих 
країн світу для ведення бізнесу в 2013 році за даними дослі-
дження агентства Bloomberg. Польща, зокрема, випередила 
Південну Корею, Ірландію, Італію, Китай і Люксембург. І ось 
результат: номінальний ВВП сусідньої країни втричі переви-
щив український. А якщо брати показник на душу населення, 
він значно вищий за російський (до того ж, більш рівномірно 
розподілений).

Це означає простий факт: в Україні за останні 20 років 
неефективні управлінці та хабарники вкрали дві економіки – 
по одній за десятиліття, бо ж починали ми з Польщею на рів-
них умовах. Постійні кризи неминучі в країнах, де рішення 
ухвалюються на користь купки олігархів замість більшості на-
селення, де власність контролюється владою, де правоохо-
ронна та судова системи критично деградовані. Звідки у та-
ких держав візьмуться сили і резерви для розвитку?

Для ефективної системи урядування криза є лише вик-
ликом, який дозволяє корегувати інструменти. Для викрив-
леної – симптомом глибокої хвороби. Викривленість укра-
їнської системи полягає в тому, що середнім класом стали 
лави держ службовців, прокурорів і різних «уповноважених». 

[23] Коммерсант Украина: [Електрон. ресурс]. - URL: 
http://www.kommersant.ua/news/2361049
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Вищий щабель влади за способом життя може конкурувати з 
крупним бізнесом, а деякі – з олігархами.

Українському підприємцю, щоб повноцінно сформуватись 
і зробити свій внесок у державну економіку, потрібні не піль-
ги і не «національні програми сприяння розвитку». Необхідно 
забезпечити прозоре податкове законодавство, спрощене ад-
міністрування та захист власності. Сьогодні навіть невелика 
приватна фірма зобов’язана утримувати в штаті бухгалтера. 
Без нього розібратися з плутаниною, що існує в податково-
му законодавстві, неможливо. Жінка, яка торгує в Тернополі 
з ятки, не в силах утримувати ще й бухгалтера – тож вона 
вимушена іти працювати на спекулянта, який має початковий 
капітал. А ще ж треба платити хабарі міліції, пожежникам, 
сан епідемстанції, хвилюватися за безліч ліцензій та дозво-
лів. Звичайно, в такій зарегульованій економіці середній клас, 
малий бізнес ледве виживають, поступаються місцем «ріша-
лам», здатним заробляти на повітрі.

Між тим іноземний досвід показує, що проблему легко ви-
рішити технічними засобами. Так, у США існують консалтинго-
ві компанії, які за невеликі гроші ведуть бухгалтерські справи 
великої кількості фірм. Тобто бізнесу навіть не потрібно мати 
офіс для адміністрування, можна сконцентруватися на реалі-
зації проектів. Нам також потрібно спростити адміністрування 
ведення господарської діяльності, прибрати подвійний бухоб-
лік (бухгалтерський і податковий).

Адміністрування має бути спрощене і в дозвільній сфе-
рі. Наприклад, у Канаді ліцензію на лікувальну діяльність дає 
асоціація лікарів, а роль урядового органу – лише контролю-
вати відповідність розробленим нормам. А у нас кожен міністр 
зацікавлений визначати, якому заводу працювати на меди-
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цину, а якому – на виготовлення горілчаної продукції. Части-
ну контрольних функцій між тим необхідно просто передати 
в приватні руки – на основі відкритих тендерів. І невидима 
рука ринку сама вибере чесних та ефективних підрядників. 
Держава довела, що вона не може якісно виконувати подібні 
функції.

Нарешті, для малого та середнього бізнесу вкрай важливо 
перейти до заявочної системи ведення бізнесу. Простий при-
клад: відкриття ательє з пошиття футболок. В ідеалі підпри-
ємець має заходити на відповідний сайт з алгоритмом щодо 
виконання певних умов у санітарній частині, пожежній тощо. 
Підприємець подає заявку, підтверджує, що погоджується з 
вимогами законодавства і з такого-то числа починає свій біз-
нес, не очікуючи ліцензії. А контролюючі органи самостійно 
визначають, чи виробництво відповідає нормам. Не бізнес-
мен бігає за дозволами – він отримує їх автоматично. Це і 
означає максимальне переведення з дозвільної системи ве-
дення бізнесу на заявочну.

Стосовно ліцензованої діяльності умови повинні визна-
чатися логічно і прозоро. Сьогодні, щоб отримати ліцензію 
на видобування піску, підприємець спочатку проходить сіль-
ську раду, потім районну, потім обласну, після чого подає доку-
менти в Кабінет Міністрів, і уряд, можливо, колись за рік-дру-
гий видасть дозвіл. Зауважимо, що ані уряд, ані обласна рада 
не мають жодного стосунку до конкретного кар’єру в конкрет-
ному районі.

Натомість на сайті спеціального органу мають бути чітко 
виписані умови отримання ліцензії та чіткий термін подачі до-
кументів. Дозвіл видається протягом двох тижнів – бюрокра-
тичні процедури максимально мінімізовані. Потім контролюючі 
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органи перевіряють відповідність усім вимогам і не виписують 
штраф у випадку виявлення порушень, а дають час на усу-
нення недоліків.

Завдання держави – не стримувати бізнес, а допомага-
ти йому. Контролюючі органи (а їх кількість має бути міні-
мальна) повинні працювати не в якості каральних загонів, 
а, в першу чергу, допомагати бізнесу методичними реко-
мендаціями. В цьому випадку ми дамо вітчизняному під-
приємцю можливість проявити себе, створити унікальний 
бізнес, зарядити своєю енергією інших і врешті-решт до-
дати свою частку національного багатства – через податки 
та збори.

9. Справедливі податки – запорука розвитку бізнесу

Україна 2013 року зайняла перше місце в світі за кількістю 
податків у рейтингу Світового банку Doing Business. За дани-
ми організації, середнє українське підприємство на рік пла-
тило 28 видів податків. Тільки на заповнення документів 
та здійснення платежів у середньому витрачається понад 490 
робочих годин щорічно!

У 2012 році вітчизняні підприємці офіційно (без хабарів) 
віддавали в скарбницю 55,5% легальних (не прихованих) до-
ходів, з яких 43,3% становили податки на працю.

Але помиляються ті, хто скаржаться, що в Україні високі 
податки. Прибутковий податок із громадян у нас найнижчий, 
податок на додану вартість – найменший в Європі. Проблема 
в іншому: українські податки, в першу чергу, несправедливі 
та неефективні. Хтось може дозволити собі їх не платити, а з 
когось здирають нещадно.
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Податки мають бути справедливими і єдиними для всіх: 
для імпортерів, для експортерів, для олігархів, для пересічних 
громадян. Податкові пільги дозволяються протягом коротко-
термінового періоду і лише для тих галузей, які є «тягловими 
конячками» економіки, на територіях, які необхідно наситити 
виробництвом.

Навіть невелике підприємство повинне сплачувати по-
датки. Це – обов’язок громадянина, який прагне жити в ци-
вілізованій державі. В свою чергу, уряд повинен подбати про 
оптимізацію зборів. Ось, наприклад, податки, які формують 
сьогодні український бюджет на 95%:

1. ПДВ (забезпечує найбільший відсоток в бюджет)
2. Податок на прибуток
3. Прибутковий податок з громадян
4. Екологічний податок
5. Рента
6. Туристичний збір
7. Податок на нерухомість
8. Акцизи
Деякі з податків себе не виправдали і були скасовані. 

Так, ліквідували ринковий збір, який по всій країні давав 500 
мільйонів гривень при потребі на його адміністрування в 600 
мільйонів. Прибрали рекламний збір та деякі інші. Однак ті 
податки, що залишилися, не формують адекватної фіскаль-
ної системи. Це, скоріше, маховик поборів, яким бездумно ма-
ніпулює держава, наприклад, реалізація податку на інвестиції 
може боляче вдарити по високотехнологічним галузям.

Що мене вразило під час управління Житомирською об-
ластю, так це «рефлексії» активної бізнес-громади. Я прямо 
запропонував місцевим підприємцям: якщо хтось гальмує 
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вашу справу, вимагаючи хабара, зранку або ввечері можете 
потрапити в кабінет губернатора без перешкод і попередньо-
го запису. Я обіцяв вирішити питання максимально швидко, 
згідно з чинним законодавством. Поставив єдину вимогу – 
сплачувати податки у державний та місцевий бюджети.

Спершу багато людей заходило, часом просто поговори-
ти про наболіле, а потім все менше і менше. Опускали очі 
та зіз навались, що їм простіше розрахуватися «в конверті», 
ніж повністю сплатити податки.

Окрім величини фіскального навантаження, гостро стоїть 
також проблема персональної фінансової культури, в Україні 
не звикли пишатися сумою сплачених податків. А на Заході 
для багатьох бізнесменів саме вона визначає ступінь сус-
пільної поваги: людина заробила собі на життя плюс відда-
ла частину тим, хто потребує допомоги. З такими вечеряють 
президенти, їх ставлять у приклад для молоді. Українська 
податкова адміністрація зрідка намагається через соціальну 
рекламу донести подібну культуру до населення, однак вихо-
дить кострубато і несистемно.

До того ж, мало розказувати підприємцям про відпові-
дальну поведінку, необхідно демонструвати такий же ви-
сокий рівень податкової культури серед чиновників, і го-
ловне – створити відповідні умови для сплати. Одним із 
перших інструментів перетворення податків з небезпеч-
ної пастки на фіскальний механізм має стати прогресив-
на шкала оподаткування вищих доходів. Звичайно, не вар-
то перегинати палицю, як у Франції, коли при сплаті 76% 
податку стає безперспективно працювати, а запровадити 
стандартну європейську шкалу. Приміром, 35% – це норма, 
яка наповнюватиме бюджет. І в людини достатньо залиша-
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тиметься для власних потреб і розвитку бізнесу, при цьому 
не виникатиме спокуси приховати свої прибутки чи змінити 
громадянство.

Наступний крок – це перегляд усієї податкової системи, 
відміна одних зборів і введення інших.

Наприклад, у США більше 70% федерального бюджету 
формується за рахунок прибуткового податку з громадян, 
водночас там немає ПДВ. Тобто люди, а не фірми, і букваль-
но, і формально платять основні податки. Це дуже хороший 
стимул для розуміння того, хто саме господар в країні. Але 
бездумно впроваджувати таку систему в Україні не можна.

Ще один ключовий податок у США – це податок з обігу. 
Так, у депресивному штаті Орегон і в економічно потужному 
штаті Нью-Йорк джинси коштують 99 доларів. Але в першому 
випадку ви заплатите за них 101 долар, а в іншому – 113. 
Чому? Податок з обороту є формуючим для місцевого са-
моврядування, оскільки вирівнює диспропорції в регіонах. 
В Орегоні він становить 2%, а в Нью-Йорку – від 7 до 13%.

В Україні теж існує «вирівнювання»: гірники платять лише 
10% прибуткового податку з громадян завдяки законові про 
престиж шахтарської праці. Решта країни – 15–17%. При цьо-
му вугільна галузь десятиліттями не модернізується, зали-
шаючись вкрай небезпечним і збитковим виробництвом. Та-
кий податковий стимул позбавлений будь-якого економічного 
сенсу та продиктований лише політичними мотивами.

Нерухоме майно – це пасив, який повинен оподатковува-
тися. Запровадження в Україні податку на нерухомість має 
поширитися на всіх. Існують ефективні формули, що містять 
зональні, професійні, фінансові коефіцієнти. І це однозначно 
має бути місцевий податок прямого спрямування на розвиток 
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інфраструктури, закладів освіти та охорони здоров’я. Місцева 
влада не має права на власний розсуд витрачати ці гроші.

Саме цей невеликий податок може стати наріжним каме-
нем початку реформ, адже він постулюватиме дві формули: 
пріоритет приватної власності (платиш і володієш) і персо-
нальну відповідальність. У цьому питанні зберігаємо важли-
ве вето: не можна забирати приватну власність за несплату 
податків, власник повинен бути незмінний. Держава може от-
римати цю власність в оренду (квартиру – для здачі, землю – 
для господарства), але після сплати боргів власник знову от-
римує право повністю розпоряджатися своїм майном.

Податок на землю несільськогосподарського призначення 
в Україні існує. Але потрібно вводити різні ставки. І тут теж 
не треба винаходити велосипед: диференційоване оподатку-
вання для розважальних закладів, на кшталт казино, і підпри-
ємств, які працюють з доданою вартістю.

Податки з автомобільного транспорту (акцизи і ПДВ) по-
винні мати чітке й прозоре призначення – ремонт і будівниц-
тво доріг. Прослідкувати за цільовим призначенням витрат 
можна за допомогою електронного врядування. Будь-який 
громадянин має доступ до сайту місцевої адміністрації, 
на якому зазначено, скільки грошей зібрано та витрачено, яка 
компанія виграла тендер, де влаштовані зелені зони. Найці-
кавіше, що гроші на введення таких електронних систем конт-
ролю в Україні вже неодноразово виділялися, однак губилися 
в складному «управлінському» процесі.

Електронне урядування має на меті також зменшити ко-
мунікації в діапазоні «підприємець-податкова». Всі контакти 
повинні стати зрозумілими, спрощеними. Для малого і серед-
нього бізнесу це означатиме офіційний допуск консалтинго-
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вих компаній до ведення бухгалтерії. Для більшого бізнесу – 
це аудит. Тоді відпаде необхідність у податкових перевірках.

Бізнес зацікавлений у тому, щоб незалежна аудиторська 
компанія виписала об’єктивний звіт, на базі якого податкова 
або донараховує, або повертає фінансові ресурси. 99% під-
приємців погодяться на прозорі та чесні правила. З 1% махі-
наторів працюватиме податкова поліція, точково і ефективно. 
Часто вітчизняні податківці гучно заявляють, що, виконуючи 
план з надходжень до бюджету, вони не тільки заробляють 
собі на премію, але й захищають державний інтерес. Але кра-
їна нічого не виграє від збанкрутілого підприємства. Здорова 
економіка забезпечує бізнесу можливість заробляли і, від-
повідно, сплачувати більше податків. А завдання фіскалів – 
зменшувати напруженість у стосунках держави та суб’єктів 
господарювання, а не нагнітати її.

Звичайно, незалежним аудиторським компаніям не уник-
нути контролю. Та ключовим критерієм їхньої діяльності ста-
не чесно зароблена репутація.

Однозначно має існувати спрощена система оподаткуван-
ня – для сприяння розвитку малого і середнього бізнесу. Лю-
дина, яка сама дає собі раду, заробляючи на життя, повинна 
працювати за спрощеною системою і сплачувати в бюджет 
невеликі кошти. А головне – не витрачати час на адміністру-
вання.

Завдання спрощеної системи – подолати безробіття 
та формувати у громадян свідомість власника. Натомість 
в Україні приблизно 80% зареєстрованих підприємств працю-
ють як псевдоофшорна яма, що включає переведення в го-
тівку, ухилення від оподаткування, тінізацію зайнятості. Якщо 
порівняємо два підприємства з однаковим валовим доходом, 
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одне з яких працює на загальній системі, інше – на спроще-
ній, побачимо повну відсутність конкурентних умов. Не тільки 
монополізація знищує рівні можливості, але й поява «одно-
денних» фірм зі спеціальними умовами оподаткування спря-
мовує вітчизняну економіку в неправильне русло.

Звичайно, жодна реформа, жоден закон не в силі адекват-
но працювати, якщо їх будуть безкарно порушувати. В Україні 
існує багато хороших нормативів, які могли б вирівняти си-
туацію, дати людям більші права і можливості. Однак, де які 
«бізнесмени» можуть «зробити дзвінок другу», і нав’язати 
свої умови гри. Тож попри необхідність ухвалювати нові за-
кони, потрібно реалізувати судову реформу – саме суд є тією 
гілкою влади, яка забезпечує правильне функціонування всіх 
державних і соціальних механізмів. Саме суд захищає права 
людей і забезпечує їм можливість на самореалізацію.

10. Незалежна судова реформа та Антикорупційне 
бюро – основа прозорих правил

Сьогодні у фаховому середовищі точаться суперечки, 
кому надати право призначати суддів: Верховному суду, Пре-
зиденту чи Верховній Раді. Чомусь мало хто задумується, що 
не може одна гілка влади призначати іншу, інакше втрачаєть-
ся сама сутність демократичної системи важелів та противаг.

Судова реформа в Україні насамперед повинна базувати-
ся на засадах незалежності та виборності. І розпочати варто, 
як і в багатьох інших питаннях, зі встановлення чітких кваліфі-
каційних стандартів. Для того, щоб у людини було право оби-
ратися суддею, він/вона має відповідати наступним кваліфі-
каційним вимогам: а) мати реальну вищу юридичну освіту, б) 
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мінімум 5 років юридичної практики; в) пройти незалежне тес-
тування на професійну придатність; г) не мати судимостей; ґ) 
пройти детектор брехні. І тільки після цього спеціаліст набу-
ває право виставляти свою кандидатуру на посаду судді.

Другий елемент реформи – виборність місцевих суддів, 
надання громадянам права обирати собі суддю на конку-
рентних та прозорих засадах. Умовно, на 10 тисяч населення 
має працювати один мировий суддя, якого обирає громада. 
До його компетенції належать справи, які не передбачають 
реального засудження. Розглядаються дрібні крадіжки, свар-
ки, розлучення, побутові питання, інші адміністративні питан-
ня. Суддя одночасно може виконувати функції слідчого.

Мирові судді, в свою чергу, за спеціальною процедурою 
мають право пропонувати кандидатів зі свого середовища 
на суддів загальної юрисдикції, а ті – до вищого рівня (Вер-
ховний суд, Конституційний суд). У цій схемі, де оновлення 
відбувається лише на низовому рівні, реалізується своєрідна 
цехова замкненість, яка гарантує професіоналізацію та пер-
сональну відповідальність. Одночасно ми відходимо від вели-
чезної корупційної складової і створюємо реальний соціаль-
ний ліфт.

Логічно, що тестування різних ланок суддів повинно від-
різнятися. Але обов’язково на кожній стадії необхідне проход-
ження детектора брехні – як найперший і найбільш об’єктив-
ний бар’єр відбору.

Потрібно сформувати відносно незалежну піраміду суд-
дівського корпусу – із прямими обов’язками та можливостями. 
Так, суддя Верховного суду отримує повноваження поруши-
ти кримінальну справу проти Президента за умови виконан-
ня закону про імпічмент. А сьогодні він безсилий це зробити, 
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оскільки призначається тим-таки главою держави. Якщо ми 
говоримо про суддівство як незалежну гілку влади, то вона 
мусить бути такою без жодних застережень і обмовок.

Але й над суддями має бути контроль. Такі повноваження 
надаються Антикорупційному бюро, а також Вищій раді юс-
тиції. Неналежне виконання своїх обов’язків тягне за собою 
незалежне розслідування, аж до позбавлення кваліфікації. 
Окремо розробляється процедура притягнення судді до кри-
мінальної відповідальності, можливо, із залученням спеціаль-
них парламентських комісій.

Загалом, судова реформа містить послідовну зміну прі-
оритетів та формування професійного складу. Узагальнено 
послідовність кроків виглядає наступним чином:
• Максимальне кадрове очищення і оновлення судової сис-

теми відповідно до розроблених кваліфікаційних стандар-
тів.

• Обов’язкова регулярна перевірка всіх співробітників су-
дів через поліграф (детектор брехні), призначення нових 
суддів за наслідками прискореного навчання. Вацлава Га-
вела колись спитали: «Навіщо ви проводите люстрацію і 
даєте молодим владу в руки – вони ж нічого не вміють?». 
Він відповів: «Краще п’ять років помилок, ніж п’ятдесят ро-
ків саботажу».

• Суддів низової ланки (на 10–15 тисяч населення) ма-
ють обирати безпосередньо самі громадяни. Це – миро-
ві судді, що вирішують питання, не пов’язані реальним 
засудженням. Такі судді повинні мати належну кваліфі-
кацію.

• Решту суддів вищих ланок, які приймають серйозні рішен-
ня, судді мають обирати зі свого складу.
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• Таким чином сформується справді незалежна судова си-
стема, яка, проте, контролюватиметься через Вищу раду 
юстиції та кваліфікаційні комісії.

• Посилення відповідальності суддів за завідомо незаконні 
рішення, запровадження можливостей відкликання суддів 
(після серії випадків, коли їхні рішення скасовані судами ви-
щих інстанцій, або за наслідками місцевих референдумів).

• Запровадження єдиних методів непрямого оцінювання ви-
трат суддів та членів їхніх родин.

• Легалізація методики провокування хабара як засобу 
виявлення потенційних хабарників серед суддів. Відео- 
та аудіофіксація, здійснена громадянами, повинні стати 
підставою для порушення кримінальних справ.

• Запровадження практичного права громадян звертатися 
зі скаргами на конкретних чиновників з вимогою відшкоду-
вання збитків, завданих корупційною поведінкою.
Другий елемент проведення судової реформи (безпосе-

редньо стосується адміністративних та економічних реформ, 
реорганізації силових відомств) – це створення такого органу 
як Антикорупційне бюро (АКБ). Саме ця структура може за-
безпечити незалежність судової гілки влади і водночас кон-
троль за нечесними суддями.

Вже багато років в Україні точаться розмови про створен-
ня Антикорупційного бюро, здатного ефективно та швидко 
боротися з проявами корупції або саботажу. Світовий досвід 
показує, що подібна інституція може змінити акценти в дер-
жавній політиці, сприяти проведенню реформ і покращенню 
іміджу влади.

Голова Антикорупційного бюро повинен підпорядковувати-
ся персонально президенту, але водночас відповідати чітким 
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кваліфікаційним вимогам, що стосуються проживання в Україні, 
фахової освіти, досвіду, відсутності судимостей та корупційних 
скандалів. Про обов’язковість тесту на професійну придатність 
і проходження детектору брехні можна навіть не згадувати. 
Така людина буває одна на мільйон, але саме він/вона може 
стати рушієм глобальних змін, очільником ескадрону реформ.

Філії Антикорупційного бюро повинні бути в кожному окру-
зі чи області, з ефективними керівниками, яких персонально 
призначає директор АКБ. Завдання структури полягає в ре-
агуванні на заяви про злочини, проведенні неупередженого 
розслідування та притягненні винних до кримінальної відпо-
відальності. Якщо ж виникають проблеми в діяльності бюро – 
створюються парламентські слідчі комісії.

Сьогодні органи прокуратури чи СБУ в пошуках злочинців 
«полюють» на депутатів місцевих рад. При цьому жоден про-
курор у 2013 році не був притягнутий за корупцію до криміна-
лу. Неймовірний підбір кадрів, кристально чисті люди працю-
ють в наших правоохоронних органах.

Тож спектр діяльності Антикорупційного бюро не повинен 
обмежуватися лише суддівськими зловживаннями. Під об’єктив 
посиленої уваги потрапляють усі фінансові питання в державі, 
великі корпорації (особлива увага на дотриманні антитрасто-
вого законодавства), випадки тендерних зловживань. Напри-
клад, міський голова зобов’язаний щорічно захищати проект 
бюджету та його виконання перед депутатами, громадськістю і 
ЗМІ, оприлюднювати звіти на сайті міста. Невідповідність про-
цедурі стає підставою для порушення справи Антикорупційним 
бюро – як і в багатьох інших схожих випадках.

Водночас не можна перетворювати АКБ на величезного 
монстра, який цікавиться всіма правопорушеннями та вичи-
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тує звіти кожного сільського голови. Робота Бюро має кон-
центруватися на особливо значущих проблемах, а також за-
безпечувати своєчасну та всебічну реакцію на скарги. Щоб 
АКБ не погрузло в дрібних питаннях, необхідне підсилення 
ефективною правоохоронною системою, здатною реагувати 
на порушення законодавства та карати реально винних.

11. Силові органи: системний демонтаж і переформування

Сьогодні суспільна довіра до української міліції колива-
ється в межах статистичної похибки – 1–2%. У правоохорон-
них органах служать 300 тисяч людей, якщо ж порахувати їхні 
сім’ї – це вийде близько мільйона громадян. Отож, якщо ві-
рити статистиці, працівникам міліції не довіряють навіть їхні 
дружини і батьки. Стосовно суддів і прокурорів зафіксована 
аналогічна ситуація.

Причина недовіри проста. Із 60 тисяч в прокуратурі та 30 
тисяч в СБУ лише одиниці стоять на сторожі закону. Мікроско-
пічний прошарок порядних людей, фанатів своєї справи до-
помагає цій системі хоч якось триматися. Проте, ні в про-
куратурі, ні в суді, ні в міліції людина не може розраховувати 
на захист своїх конституційних прав.

Неоголошена війна досі точиться проти економічно ак-
тивних громадян, і цей пресинг відбувається на всіх рівнях. 
Бабуся торгує цигарками – міліціонер бере «данину» тютюно-
вими виробами, з маленького кіоску харчується продуктами, 
з бізнесу – грошима. Хто бореться з наркотиками – ганебно 
годується від наркоторгівлі, хто з проституцією – заробляє 
на цьому, отримуючи відсотки. Так само в державній службі. 
Хтось бере 50 гривень, а хтось – мільйони. Все залежить від 
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рангу і можливостей. Сьогодні не бере хабарі тільки той, від 
кого нічого не залежить.

У райдержадміністраціях працівники отримують такі ко-
пійки, що змушені викручуватися, вигадувати, як прогодува-
ти сім’ю. Це принижує і самих людей, і країну. Реально з 300 
тисяч держслужбовців в Україні можна залишити заледве 
100–150 тисяч, але при цьому суттєво збільшити їм зарплату 
і зменшити важелі впливу на бізнес. Але й звільняти службов-
ців треба обережно – у період економічного підйому, а не ре-
цесії – аби людям легше було адаптуватися й знайти своє 
місце в економіці.

Сумлінне виконання службових обов’язків повинне гідно 
винагороджуватися, натомість «неоподатковані прибутки» 
у вигляді хабарів – каратися реальним терміном ув’язнення. 
Коли є лише батіг чи пряник, нічого не працює, потрібна си-
стема заохочення і стримування.

Яскравим прикладом успішності цієї політики стала Гру-
зія. До реформ корупція в міліцейських лавах «зашкалюва-
ла», була ще більш демонстративною і відвертою, ніж в Укра-
їні. Тепер середня заробітна плата рядового грузинського 
поліцейського – 600 доларів, при середній зарплаті в країні 
близько 200 доларів. Та якщо впіймають на хабарі – на нього 
чекає тюремне покарання, і в майбутньому людина не зможе 
повернутися в державні структури.

Остання гучна реформа американської поліції пов’язана 
з ім’ям федерального судді Уїтмена Кнаппа. Він та співробіт-
ники ФБР провокували поліцейських на підкупи, здійснювали 
кад рові перестановки, ротації з району в район. Кнапп успішно 
запровадив шість рекомендацій, що стосувались досліджен-
ня ключових точок корупції, персональної відповідальності 
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командирів за дії підлеглих, роботи відділів внутрішньої без-
пеки в кожному департаменті, мережі інформаторів («Закон 
про захист свідків»), самого стилю поводження поліцейських. 
Ротація у відділі безпеки відбувається кожні декілька років, 
щоб перевіряльник не зміг набути корупційних зв’язків. Діяль-
ність інформаторів та громадський контроль фінансуються 
бюджетами штатів. Доплати та премії збільшують зарплату 
поліцейського до 200 тисяч доларів на рік.

Інший приклад. Після знищення Берлінського муру офіцер-
ський склад поліції в Східній Німеччині був занесений до так 
званого «списку очікування». Під слідством та судом опини-
лись, в першу чергу, карателі авторитарного режиму. Омолод-
ження кадрів поліції відбулося в керівній ланці на 99%, у се-
редній – на 80% та нижній ланці – на 20%. Система стала 
децентралізованою: основне навантаження з охорони право-
порядку припадає на муніципальні утворення.

Відбір до поліції Польщі відбувається за складною сис-
темою, що включає анонімність, аналіз документів, тести 
на здатність до правопорушення, фізичні навантаження. Сьо-
годні близько 65% польських поліцейських – це люди віком  
до 40 років. Зарплата старшого офіцера поліції – 3500 євро. 
Якість роботи дільничних оцінюється спеціальними служба-
ми. Існує «поліція в поліції», яка підпорядковується безпосе-
редньо міністру внутрішніх справ.

Власний позитивний досвід реформування силових 
структур існує в деяких латиноамериканських країнах. У су-
часній Бразилії активне подолання зловживань у правоохо-
ронних органах пов’язане з діяльністю громадської організації 
«ISPCV» (Інститут по боротьбі з насиллям Сан-Паулу). Під-
приємці-спонсори інституту фінансують центри моніторингу 
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даних щодо ефективності розкриття злочинів у великих мі-
стах і формують премії для найбільш успішних та організо-
ваних поліцейських відділків. Це дозволило за декілька років 
скоротити злочинність на 13%[24].

Подібні реформи, з поєднанням організаційних і громадсь-
ких механізмів, мали успіх безліч разів. За півроку після запро-
вадження чесних правил в системі правоохоронних органів 
ситуація в Україні могла б змінитися на краще, адже підпри-
ємці позбулися б офіційного та неофіційного тиску.

1990-ті роки, на жаль, позначились масовим звільненням 
професіоналів із правоохоронних органів. Фахівці, які звикли ке-
руватися честю мундира та моральним кодексом, не могли про-
жити на мізерну заробітну плату. Так само внутрішній стрижень 
не дозволяв їм брати хабарі. Тоді з органів «вимилося» багато 
професіоналів, зникла субкультура чесних правоохоронців. На-
томість на звільнені офіцерами місця потягнулися не переобтя-
жені совісними переконаннями пристосуванці. Вони відчули, що 
робота в ДАІ, міліції, прокуратурі, судах може стати прибутковим 
бізнесом. Необхідно створити умови для появи нових спеціаліс-
тів, готових робити професійну кар’єру в органах.

Сумлінні спеціалісти повинні отримати від держави зовсім 
інший імпульс. Вони повернуться, якщо їхні зусилля на службі 
дозволять їм нормально забезпечувати себе і свою родину. 
Ремонтувати цю систему неможливо, це один із тих випадків, 
коли створити заново простіше та ефективніше.

[24] Більш детально: National Criminal Justice Reference Service: 
[Електрон. ресурс]. - URL: https://www.ncjrs.gov/pdffi  les1/nij/188742.pdf

Paun С. Democratization and Police Reform: [Електрон. ресурс]. - URL: 
http://opus.kobv.de/ubp/volltexte/2008/1948/pdf/paun_master.pdf



117

ЩО УКРАЇНЦІ МАЮТЬ РОБИТИ, АБИ ПОЧАТИ ЖИТИ ПО-ЛЮДСЬКИ?

Розпочати потрібно з розподілу міліції на криміналь-
ну і місцеву. До останніх віднести служби ППС, ДПС, діль-
ничних. Місцевий чільний міліціонер, умовно назвемо його 
«шерифом», обирається громадою у відповідності з кваліфі-
каційними вимогами: профільна вища освіта, постійне прожи-
вання на території роботи, відсутність судимостей та бізнесу, 
щорічне проходження детектора брехні. Шериф відповідає 
за загальну криміногенну обстановку та громадський порядок 
у межах територіальної громади. Заробітна плата такої люди-
ни має бути вище за середню в Україні.

Шериф потрібен і в Жмеринці, і в Києві, хоч коло обов’яз-
ків, кількість підлеглих і відповідальність можуть різнитися. Зі 
свого боку, громада має право відкликати очільника місцевої 
міліції відповідно до чітко розробленого механізму. Наприк-
лад, кваліфікованою більшістю депутатів (дві третини ради) 
або за ініціативою громади відповідно до зібраних підписів 
на місцевому референдумі. Функціональний контроль за ді-
яльністю шерифа та його підлеглих, а також перекваліфіка-
цію, проведення освітніх заходів здійснює МВС.

Наступний рівень – кримінальна міліція і кримінальний 
розшук, жорстко підпорядковані профільному міністерству. 
Податкову, СБУ та прокуратуру потрібно позбавити функцій 
слідства. В останньої також варто забрати загальний нагляд 
та включити її до структури міністерства юстиції, як це діє 
в США. За прокурорами необхідно залишити підтримку обви-
нувачення в суді та здійснення контролю за кримінальними 
справами – як це і рекомендує Венеціанська комісія.

Саме міністерство внутрішніх справ потрібно переквалі-
фікувати на цивільну структуру, що займається безпекою до-
рожнього руху, виробленням загальних правил безпеки, інших 
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механізмів щодо забезпечення прав і свобод громадян.
У випадках особливих і резонансних справ участь у роз-

слідуванні можуть взяти парламентські спеціальні комісії, 
а також незалежні експерти. Звичайно, депутати не повинні 
займатися слідством, але вони можуть допомогти забезпе-
чити прозорість і чесність слідчого процесу. Верховна Рада 
отримує право створення спеціальних комісій за умови від-
критих слухань. Зрештою, подібна система цілком успішно 
апробована в США.

Отже, базові принципи проведення реформи правоохо-
ронної системи наступні:
• Регулярна перевірка всіх співробітників правоохоронних 

органів за допомогою детектора брехні.
• Обрання громадянами керівників муніципальної міліції – 

«шерифів».
• Реорганізація кримінального розшуку в окрему структуру з 

фахівцями особливо високого рівня.
• Ліквідація будь-яких каральних організацій в правоохо-

ронних органах.
• Запровадження єдиних методів непрямого оцінювання 

витрат працівників правоохоронних органів та членів їхніх 
родин.

• Посилення контролю Верховної Ради за призначеннями і 
звільненнями прокурорів областей і районів та керівників 
структур МВС обласного і районного рівня.

• Запровадження методики провокування хабара як засобу 
виявлення потенційних хабарників.

• Заборона звільнення працівників правоохоронних органів 
протягом двох років після успішного розслідування справи 
проти високопосадовців.
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Зміни в Українській Армії
Необхідно згадати і про реформу армії – адже в світлі 

військової агресії Росії проти України нагальними стали пи-
тання переформатування військових сил. Давно відомо, що 
той, хто не годує свою армію, змушений годувати чужу.

Професіоналізація армії – це очевидний і невідворотний 
шлях, який означає, що українська армія має бути компакт-
ною, в першу чергу, за рахунок сил швидкого реагування. 
Формування мобільних, високотехнологічних Збройних сил 
із серйозною бойовою підготовкою – завдання держави вже 
в 2014–2015 роках.

Існують і неочевидні нюанси, про які мовчать політики. 
Так, сьогодні надзвичайно слабко ведеться робота з діть-
ми-сиротами та покинутими дітьми. Мотивувати їхнє 
життя, запропонувати можливості для росту, відчуття 
колективу могли б військові школи, які готують кадри для 
державної служби, силових і правоохоронних органів. Варта 
державної підтримки практика Богунських училищ. Хлопці, 
для яких держава стає родиною, як правило, виростають 
хорошими військовими, послами, службовцями. Отже, кра-
їна готує свій кадровий капітал на майбутнє.

Інший напрям розвитку армії можна запозичити в Швей-
царії, де діють формування резервістів. До них належать 
усі дорослі чоловіки країни, яким дозволено зберігати вдома 
стрілецьку зброю, а раз на рік вони беруть участь у спеці-
альних кількатижневих курсах. Це почесний обов’язок, який 
люди гідно беруть на себе, на рівні з контрактниками в ар-
мії. Удома швейцарці зберігають зброю, аж до важких куле-
метів, а іноді навіть БТР. За рахунок резервістів ця дуже 
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невелика країна може протягом 4 годин розгорнути 650-ти-
сячну армію, а за дві доби – 1,7 млн. осіб[25].

Цікавий досвід Естонії. Чоловіки щосуботи ходять 
на стрільбища, отримуючи за це грошову премію. Естонсь-
ка армія становить 5,5 тисяч осіб, резерв – 30 тисяч[26]. І це 
не лише питання боєздатності країни, таким чином впро-
ваджується патріотизм, знання історії, культури. Люди 
вчаться взаємодіяти, в умовах тотальної комп’ютеризації 
отримують досвід реальної комунікації у великих групах.

У сучасному світі одна зі зразкових професійних армій – 
в Ізраїлі. Більшість громадян країни вважать своїми найкра-
щими друзями колишніх товаришів по службі[27]. Армія – це 
найкращий соціальний ліфт у цій країні, і той, хто не слу-
жив, має небагато шансів на просування, наприклад, дер-
жавними щаблями.

Організаторам військової реформи у Франції в 1997 році 
вдалося зробити службу в армії популярною. Звільнених з 
армії адаптують для цивільної служби, сприяють праце-
влаштуванню у Міністерство оборони та інші структури, 
допомагають з відкриттям власного бізнесу[28].

Увесь цей досвід знаходиться перед нами, необхідно 
в максимально короткі терміни, в рамках громадських об-
говорень і залучення експертів, вивчити його і вивести кон-

[25] Дуда А. Ілюзія нейтралітету: [Електрон. ресурс]. - URL: 
http://tyzhden.ua/Society/91232
[26] The Security and Defensibility of the Baltic States: [Електрон. ресурс].  
- URL: http://www.aff.a.se/balticum.pdf
[27] Мазай А. Шалом, бойцы! Об израильской армии: [Електрон. 
ресурс]. - URL: http://www.ice-nut.ru/israel/israel039.htm
[28] Буковський І. В. Історичний досвід будівництва професійних армій 
світу // Держава та армія.– 2012.– № 724.– с.219
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кретні рекомендації для України. Весна 2014 року довела, що 
власна безпека і армія – надзвичайно важливі в сьогодніш-
ньому світі.

Проведення судової і правоохоронної реформ вимагає 
одночасного втілення адміністративно-територіальної ре-
форми, адже роль регіонів, поселень і міст має значно зро-
сти – задля забезпечення ефективного функціонування всієї 
системи.

12. Адміністративно-територіальна реформа 
для нової України

Офіційна влада давно носиться з ідеєю регіоналізації, 
яка, по суті, зводиться до посилення феодалізму місцевих 
князьків. Під кінець Майдану почали звучати заклики щодо 
федералізації як єдиного рішення всіх нагальних проблем. 
Але серед населення, яке усвідомлює цінність єдиної Укра-
їни, така ідея виявилася непопулярною.

Країні потрібна не регіоналізація чи федералізація, 
не збільшення числа інстанцій і дублювання функцій держ-
органів на місцевих рівнях, а, навпаки, зміщення самовря-
дування в населені пункти – туди, де, власне, живуть люди. 
Поступки необхідні не місцевій еліті, а місцевим громадам. 
Всі говорять, що регіонами керують з Києва. Це не зовсім так, 
регіони зараз практично ніким не управляються, в сенсі ви-
рішення нагальних потреб. По суті, влада залишає за собою 
колосальні повноваження для фінансового контролю за міс-
цевими громадами. Просто так легше їх контролювати, ви-
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гравати вибори, отримувати «відкати». Якби місцеві громади, 
мери, голови сільських рад мали фінансову самостійність, 
значна їх частина на виборах із задоволенням «послала» ни-
нішню владу з її принизливим адмінресурсом. А так, на без- 
грошів’ї, змушені терпіти вказівки за подачки.

Між тим у нас практично немає ніякої регулярної участі 
громадян в управлінні країною, не існує дієвих інституцій для 
цього управління, а ті, що є (місцеві вибори, громадські слухан-
ня, ради підприємців) – це просто ширма. Майже ніхто до кінця 
не розуміє, як здійснювати самоуправління. Під «правом голо-
су» мають на увазі лише право «віддати голос за кандидата» 
раз на два-три роки, на цьому для багатьох українців участь 
в управлінні своєю країною закінчується.

Між тим саме участь громадян в організації свого життєво-
го простору дозволить розкрити потенціал кожного населено-
го пункту, кожної території.

Так, міста-мільйонники потребують високотехнологічних 
виробництв. Столична візія – бути адміністративним, фінан-
совим і культурним центром, осередком смислів і цінностей. 
Виробництво товарів (виняток для сфери послуг) з валовим 
доходом менше 20 тисяч гривень на одну людину в Києві 
не є вигідним, його необхідно перенести в невеликі населені 
пункти.

Виробничі процеси, що не вимагають високих технологій, 
також повинні функціонувати в містечках, агломераціях. Як 
зробити, щоб люди хотіли працювати в різних галузях відпо-
відно до покликання, а не моди? За рахунок держави роби-
ти дороги, газ, електроенергію, воду, комунікації – це логіч-
но. А ще до окупності (не більше 5 років) – звільнити певні 
види робіт від податку на прибуток. Після створення умов 
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для розвитку різнопланового бізнесу, можна буде рівномірно 
розосередити економіку по всій країні. Концентрація всього 
виробничо-людського потенціалу в мегаполісах, поза якими 
простягається пустка,– це шлях Латинської Америки. Нато-
мість, європейський напрямок – це рівномірне розосере-
дження потужностей на всій території з раціональним вико-
ристанням усіх ресурсів. Саме він максимально стабільний і 
сприятливий для індивідів.

У містечку Бад-Хомбур (Bad Homburg) під Франкфур-
том у Німеччині живе приблизно 52 тисячі людей. Приблиз-
но стільки ж – у Фастові на Київщині. Відстань до аеропорту 
Франкфурту – 25 кілометрів, її можна подолати швидкісним 
автобаном. Але там, на відміну від Борисполя, працює 130 
консалтингових компаній, майже 80 підприємств у сфері охо-
рони здоров’я, розвиваються інформаційно-комунікаційні 
технології та туризм. Зокрема, в місті розташовані зо два де-
сятки готелів, десяток хороших ресторанів, існує мережа ве-
лосипедних доріжок та наявні близько 1500 обладнаних пар-
кувальних місць для автомобілів[29].

Для відродження навиків самоуправління ключовим осе-
редком в українському суспільстві повинна стати громада 
в 3–5 тисяч людей. І тоді територіальна структура держави 
виглядатиме наступним чином: громада – округ – область – 
держава.

Чому така методологія? По-перше, зникають зайві наша-
рування. Центр округу зберігає свою функціональність, але 
відпадає необхідність в утриманні великого штату чиновни-
ків. Адміністративний осередок повинен бути доступний для 

[29] Bad Homburg: [Електрон. ресурс]. - URL: 
http://www.bad-homburg.de/index.php
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людей. Сьогодні від кордону області до центру часом треба 
подолати до 300 кілометрів.

Статистично громада з населенням від трьох тисяч має до-
статню кількість людей працездатного віку, близько сотні спеці-
алістів гуманітарних та соціальних професій. Цього достатньо, 
щоб утворити кістяк, який задаватиме темпоритм життя.

Членам громади обов’язково повинні бути доступні амбу-
латорія, школа, пошта, будинок культури, спортивні заклади, 
бібліотека – мінімальний набір соціокультурних послуг. Також 
до складу громади повинен входити представник Пенсійного 
фонду, фонду по безробіттю, спеціаліст із земельної оцінки. 
Ключове завдання – щоб будь-яка пенсіонерка могла потрапи-
ти до чиновника зі своїм питанням. 90% усіх послуг, які надає 
держава, мають бути доступні мешканцям найменшого адмі-
ністративного утворення. Нарешті – виборні шериф та суддя.

Візьмемо для прикладу стандартний район України. У від-
діленні Пенсійного фонду працює близько 20 людей. Реально 
після реформи у районі сформуються 7 громад. Отримуємо 
7 представників Пенсійного фонду і одного керівника. Скоро-
чення кількості чиновників мінімум у 2,5 рази дозволить збіль-
шити заробітні плати та оптимізувати бюрократичний апарат.

Щодо фінансової основи, то для села найвагомішим є 
податок за користування землею. Далі – податок з доходів 
фізичних осіб і специфічні податки, що залежать від спеці-
алізації громади. Необхідно створити умови, коли первинна 
територіальна одиниця буде настільки ж самодостатньою, 
як теперішній райцентр. Це означає запровадження податку 
на нерухомість, який стовідсотково залишатиметься в грома-
ді. Маєш будинок – треба розуміти, що потрібно утримувати 
дорогу до нього, вуличне освітлення.
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75% прибуткового податку з громадян повинні залиша-
тись на потреби громади. Зараз розподіл виглядає наступ-
ним чином: 25%  осідає в селі, 25% – в районі, а 50%  надхо-
дить в обласний бюджет. А реформа дозволить 5% віддавати 
на округ, 20% – на область. Так само чинити з податком на 
землю. Фінансове самозабезпечення реально сприятиме від-
родженню села, а громадський контроль за використанням 
коштів буде куди прискіпливіший. Сьогодні фінанси накопи-
чуються в обласних центрах, а розподіляються залежно від 
знайомств і родинних зв’язків депутатів.

Наступний рівень, який об’єднує громади,– це округ із на-
селенням у середньому 250 тисяч осіб. За округом залиша-
ються суд загальної юрисдикції та правоохоронні органи, ме-
тодичні кабінети з культури, освіти, охорони здоров’я.

Рад в окрузі не повинно бути, адже це суто адміністратив-
не утворення. Повинні залишитись ради в громаді та області, 
а також парламент. Уявіть, скільки ми зекономимо, усунувши 
таких дублерів! Сьогодні в Україні налічується 490 районів, 
майже 33 тисячі депутатів різних рівнів. Це приміщення, ма-
теріально-технічне забезпечення, адміністрування виборів і 
маса інших видатків, часто непропорційних. Наприклад, у го-
лови районної ради зарплата більша, ніж у голови райдерж-
адміністрації.

В чому проблема адміністрування великих міст? Якщо лік-
відувати райдержадміністрації, вирішення всіх проблем випа-
де на долю міської ради. Це нереально з огляду на масштаби. 
Тому в Києві районні ради необхідно відновити. 3 мільйони 
людей зі своїми проблемами, не враховуючи підприємства, 
необхідно розподілити на більшу кількість адміністративних 
органів.



126

ЩО УКРАЇНЦІ МАЮТЬ РОБИТИ, АБИ ПОЧАТИ ЖИТИ ПО-ЛЮДСЬКИ?

Бюджет на центральному рівні ефективно для країни по-
ділити неможливо, інакше це буде чергове «розпилювання». 
Головне завдання – мінімізувати ручне управління. Певну ча-
стину грошей потрібно залишати на загальнонаціональні ін-
вестиційні та стратегічні проекти, решту коштів спрямовувати 
на місцеві території відповідно до складної формули.

Необхідно залишити за головою облдержадміністрації 
функції нагляду за дотриманням прав і свобод громадян, зако-
нодавства, координації дій правоохоронних органів. А виконав-
чі функції варто передати обласній раді. Контроль за дотриман-
ням Конституції, законодавства, призначення губернаторів – це 
вертикаль президентська, з великими можливостями і повно-
важеннями. Керівники округів за поданням голови ОДА призна-
чаються обласною радою. Тож у підсумку отримуємо систему 
управління, а не систему безвідповідальності.

Ще кілька суттєвих зауважень. Людина сплачує прибутко-
вий податок з громадян там, де вона зареєстрована. Грома-
да має чітко усвідомлювати: вона здатна впливати на вели-
ких землевласників, вимагаючи наймати на роботу місцевих 
жителів. Працевлаштування повинне стати умовою оренд-
них відносин. І задача центральної влади – привчити людей 
до захисту власних прав.

Адміністративно-територіальна реформа – це один із 
стрижнів антикорупційних змін в Україні. В принципі, тільки 
поліцейськими заходами побороти корупцію в Україні не-
можливо. Спочатку необхідно максимально прибрати споку-
су. В першу чергу, визначити функції держави, прив’язати їх 
до реальних показників.

Україна має приклад проекту, який реально працює,– зов-
нішнє незалежне оцінювання (ЗНО). Завдяки реформі вда-
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лося прибрати величезну корупційну складову в освіті. Але 
зараз навіть бюджет університету за платне навчання є мен-
шим, ніж йому держава платить. Куди йдуть ці гроші? Чи в ре-
альну освіту? Робота не повинна зупинятися на півшляху, ре-
форми мають бути глибокими і системними.

Зрештою, потрібно попрацювати над візією кожної області.
Коли я розробляв пілотний проект адміністративно-тери-

торіальної реформи на прикладі Житомирської області, по-
ставив завдання облікувати все: будинки, техніку, заклади. 
Громада повинна була налічувати 3–5 тисячі людей. Голови 
райдержадміністрацій готували звіти про землю, природні ре-
сурси, ремесла, рівень освіченості населення та схильності 
до певного бізнесу. Таку підготовчу роботу потрібно виконати 
в масштабах усієї країни.

Хороший приклад – завод «Cersanit» на Житомирщині. 
Тут працюють 1,5 тисячі людей, але інфраструктура, залу-
чена у виробництво,– вдвічі більша. Це маленькі фірми, рек-
ламні агентства. Крім сплати податків, підприємство створює 
навколо себе сотні дрібніших бізнесів. Це тяглова конячка те-
риторіальної економіки.

Або курорт «Буковель». Функціонування комплексу забезпе-
чують не лише штатні працівники, але й водії, власники готелів, 
господарі колиб. Складні виробництва (чи то промисловості, чи 
то сфери послуг) призводять до того, що територія оживає.

В кожній області мають бути свої точки росту. Якщо побу-
дувати автобан, то протягом 200 кілометрів він дасть роботу 
тисячам людей. Це і мотелі, і ресторани, і заправні станції. 
Порахувати всі зиски від проекту – завдання Мінекономіки.

Якщо легка промисловість шитиме великі партії одягу, 
то на першому етапі тканини будуть експортуватися. А че-
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рез деякий час відродиться виробництво тканин і в Україні. 
Можливо, навіть почнуть льон вирощувати в центральних 
та південних областях, а не везти з Китаю. В першу чергу, 
має стимулюватися виробництво кінцевого продукту, а далі 
логічний ланцюжок потягнеться до сировини. Буде попит – і 
бізнес забезпечить пропозицію. Стимуляція найскладнішого 
виробниц тва є пріоритетом для держави. Найпростіше госпо-
дарство може бути тільки у сфері самозайнятості.

Звичайно, адміністративно-територіальна реформа ви-
магає ґрунтовної підготовки та комплексного впровадження. 
Проте її базисом повинна стати відповідальність органів цент-
ральної влади по відношенню до громадянина і до суб’єкта 
господарювання. Ця якість не має грошового виміру, однак 
без неї будь-яка реформа носитиме косметичний характер.

Отже, рецепт комфортного гідного життя та відродження 
навиків ефективного самоуправління – формування в усій 
країні громад із кількістю населення 3–5 тисяч та широкими 
самоврядними і бюджетними повноваженнями.
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13. Реформи економічного сектору – базові точки росту

Причиною глобальної економічної кризи стало те, що люди, 
країни, нації позбавлені цілей. Ще тридцять років тому ключове 
завдання, що стояло перед світом, мало цілком конкретне ви-
раження – забезпечення промислового виробництва.

Нині, після серії наукових відкриттів і впроваджень, у ви-
робництво матеріальних благ уже не потрібно вкладати стіль-
ки розумових і фінансових ресурсів. Людство вимагає задово-
лення інших потреб – духовності, культури, послуг.

Американський політолог Фарид Закарія у книзі «Пост-
американський світ майбутнього» підкреслює, що наша пла-
нета, де закони капіталізму та ринкової економіки стають 



130

ЩО УКРАЇНЦІ МАЮТЬ РОБИТИ, АБИ ПОЧАТИ ЖИТИ ПО-ЛЮДСЬКИ?

універсальними, відчула небувалий економічний підйом. З 
1999-го по 2008-й роки обсяг світової економіки виріс удві-
чі – до 62 трильйонів доларів США. В результаті поняття за-
можності перестало бути прерогативою західних країн. Тепер 
найбагатшою людиною на Землі може виявитися мексика-
нець, найбільші літаки будують в Україні, найбільша біржева 
корпорація розташована в Китаї, найбільш прибутковий ін-
вестиційний фонд – в Об’єднаних Арабських Еміратах[30].

Люді, які мають трильйони грошей, не розуміють, у що їх сьо-
годні інвестувати. Відтак, замість стратегічних стимулів, економі-
ка відчула ефект надування інвестиційних «бульбашок». Спер-
шу розігріли ринок нерухомості, такий надійний і стабільний 
на перший погляд. Очевидно, що вартість квадратного метру 
нерухомості в Парижі у 50 тисяч євро може пояснюватись лише 
спекуляцією. Наступними були банківська сфера, автомобільне 
виробництво, рекламна галузь – всі вони виявилися надмірно 
роздутими, а потім голосно лускали. Щоб знайти роботу для 
своїх фінансів, багатії починають грати в «прогноз на прогноз», 
наприклад, щодо врожаю на 2020 або 2030 рік. Нерозуміння 
людських потреб сьогодення призвело до кризи не в бідних кра-
їнах, а в Америці та Європі, де накопичені великі капітали.

Світ уже досягнув і перевершив мету, яку ставив перед 
собою, натомість нової ще не сформулював. Від цього «буль-
башки» й наростають: нерухомість, ф’ючерси, інформаційні 
технології – це лише вершина айсбергу. Гинуть цілі галузі або 
міста. Занепад Детройта – міста американського автопрому – 
показовий приклад відсутності адекватного розуміння, чого 
потребуватиме економіка за десять років.

[30] Закария Ф. Постамериканский мир будущего.– М., 2009: 
[Електрон. ресурс]: - URL: http://lib.rus.ec/b/386511/read#t50
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Можливо, колись нобелівські лауреати зможуть спрогно-
зувати, якою буде людина в середині ХХІ чи у наступному 
столітті. І ця модель, доведена експериментально, чітко пока-
же, як і куди інвестувати гроші, щоб вони приносили користь 
суспільству.

Поки що українці мусять виконати своє домашнє завдан-
ня – подолати кризу недовиробництва як товарів, так і послуг 
(цінностей). Сьогодні в Україні, за умови ефективної та про-
фесійної влади, можна рентабельно вкладати у будь-яку га-
лузь. Ми маємо 10–20 років для того, щоб досягнути рівня 
країни, яка динамічно розвивається. А потім разом з усім 
світом будемо вирішувати глобальні питання. Бо не зовніш-
ні мільярдні запозичення, а розвиток бізнесу та нарощування 
потужностей у виробництві позначаться на соціальному за-
безпеченні громадян.

В Україні з 45 мільйонів населення соціально активний 
прошарок, орієнтований на підприємництво, становить приб-
лизно 5 мільйонів. За умови створення середовища для мак-
симальної самореалізації, вони можуть стати провайдерами 
розвитку країни. Майже мільйон цих потенційних підприємців 
працює за кордоном. Отримавши досвід роботи у зрозумілих 
і справедливих правилах ведення економічної діяльності (в 
першу чергу, це стосується Європи), українські остарбайтери 
здатні привнести його на рідні терени.

Насамперед ми маємо відійти від сировинної економіки. ВВП 
України більше ніж на половину формується за рахунок експорт-
ного потенціалу. Якби ми продавали кінцевий продукт, це б лише 
наповнювало золотовалютні резерви. Однак 70% українського 
експорту має сировинний характер, і більша його частина форму-
ється за рахунок двох галузей – металургії та хімії.
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Металургія – це попередньо оброблена руда, фактично 
чавун. Його виробництво не вигідне для України. По-перше, 
через екологічні наслідки, по-друге, через неотримання дода-
ної вартості від максимальної переробки металів. Це звучить 
дивно, але, виплавляючи шалену кількість чавуну, наша дер-
жава імпортує якісну спецсталь з-за кордону.

Сучасні металургійні барони не бачать сенсу модернізува-
ти мартени зразка XIX-початку XX століття. В усьому світі по-
питом користуються композитні матеріали, і роль металургії 
в майбутньому лише знижуватиметься. Цю правду вони сво-
єму «електоратові» не розповідають.

Нам треба в максимально стислі терміни вийти хоча б 
на пропорцію 50/50 між виробництвом і наданням послуг. 
Маючи від’ємний баланс по експорту/імпорту товарів, Укра-
їна здійснює ці ж операції з послугами в профіцитному спів-
відношенні (експорт у рази перевищує імпорт). Це вказує 
на достатньо великий потенціал розвитку сфери послуг саме 
на внутрішньому ринку.

Говоримо не лише про транспортні перевезення, але й 
послуги в сфері обслуговування, будівництва, надання квалі-
фікованої робітничої сили. Це заслуга як географічного ста-
новища, так і кваліфікації українців. Такі ресурси не можна 
недооцінювати.

Потрібно робити ставку на випуск високотехнологічної 
продукції. Сьогодні Україна входить до п’ятірки світових країн 
за кількістю ІТ-фахівців, а наші хакери в США та Європі ста-
ють героями кримінальних хронік. Щоправда, навести поря-
док у технологічній галузі буде достатньо важко, особливо піс-
ля тих часів, коли «шефство» над нею брав син президента 
Януковича. Можливо, саме тому основна частина кваліфіко-
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ваних фахівців досі працює на іноземні компанії, навіть не ре-
єструючись в Україні.

Високотехнологічне виробництво – це, в першу чергу, на-
уковий потенціал. На жаль, сьогодні поєднання економіки та на-
уки в Україні мізерне. Фундаментальні дослідження повинні фі-
нансуватися державою, а прикладні – приватним бізнесом.

Нам потрібно перейти від фінансування мертвої структу-
ри Академії наук та її підрозділів до грантової роботи. Завдан-
ня Академії – стати престижним клубом для геніїв і талантів, 
приналежність до якого визначає, радше, місце в національ-
ній науці, ніж доступ до державних грошей.

Гранти можуть як стовідсотково видаватися державою, 
так і поєднуватися з приватним капіталом. І головне – прибра-
ти з фінансового ланцюжка бюрократичні структури, за гро-
ші та результат їх використання повинні відповідати реальні 
лабораторії. Бізнес, який інвестує в прикладне виробництво, 
не платитиме досліднику тільки за наукове звання, а держава 
дозволяє собі таку розкіш.

Тож потрібно узагальнити галузі, які дають найбільший 
прибуток і можуть стати базовими для національної економі-
ки. На думку багатьох дослідників, такими є:

— Машинобудівний комплекс. Тут неймовірне поле для 
діяльності, насамперед завдяки створенню доходних робо-
чих місць. Великий збиральний цех, на зразок китайського, 
може дати роботу 20 тисячам людей, які працюватимуть у 
маленьких компаніях. Філіали вигідно буде розміщувати 
в маленьких містечках і навіть селах. Для виготовлення ма-
шин потрібні будуть верстати, пожвавиться виробництво ле-
гованої сталі та спеціальних сплавів. А це ще одна окрема 
галузь економіки.
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— У хімічній промисловості Україна досі зберігає висо-
кий інтелектуальний потенціал, але використовує його не на 
повну потужність. Маємо примітивну переробку, на кшталт 
перетворення російського газу на карбанід або аміачну се-
літру. Говорити про високу прибутковість не доводиться, 
оскільки 80% вартості такої продукції припадає на блакит-
не паливо. Інвестиційний потенціал – нульовий. Хімічні під-
приємства сконцентровані в руках двох-трьох ФПГ і замість 
того, щоб бути флагманом українських інновацій, використо-
вуються екстенсивно.

— Розвиток власного виробництва в Україні. Китайських 
тракторів вартістю 5–7 тисяч доларів уже зараз в кожному селі 
можна нарахувати кілька штук. Маючи надзвичайно потуж-
ний сільськогосподарський потенціал, Україна досі не спро-
моглась випустити ані комбайн власного виробниц тва, ані 
простий трактор. А це величезний ринок, на сотні мільйонів 
доларів, якщо не мільярди. Харківський тракторний завод 
раніше виконував замовлення на виробництво танків. Невже 
фермерська техніка складніша? Це – явна патологія.

Держава виявилась неефективним власником підпри-
ємств. Сьогодні в США навіть військові кораблі та літаки ви-
пускають приватні компанії. Перейти до приватно-державного 
капіталу там, де випускаються товари подвійного призначен-
ня, – вимога часу.

Міністерство економіки повинно виконувати функцію 
не просто розпорядника дозвільної системи, як це відбува-
ється сьогодні. Його функції – давати реальні прогнози для 
українського бізнесу, формування держплану. Це означає 
не втручання в роботу підприємств, а створення запиту і по-
питу, аналіз ситуації та прогноз подій.
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Бізнес має розуміти потреби ринку. Це одна з передумов 
нівелювання інвестиційних «бульбашок», коли всі кидаються 
в одну сферу.

Потрібен неолібералізм із розплющеними очима і дер-
жавним супроводом. Ми не вказуємо людям, що робити, але 
економічними інструментами стимулюємо процеси, необхідні 
для країни на даному етапі. Держава, яка думає про майбут-
нє, повинна стати основним консультантом для власних біз-
несменів і промисловців. Врешті-решт, саме за це вони спла-
чують їй податки.

Що має робити держава? В першу чергу, стимулюва-
ти приватний капітал, зацікавлювати вихід на ринок. Можна 
створювати самостійно або спільно з транснаціональними 
корпораціями машинобудівні підприємства, як це відбуваєть-
ся в Китаї.

На жаль, проект із надання пільг для автопрому України 
провалився. Спочатку мова йшла про 75% запчастин іно-
земного виробництва. Протягом п’ятирічного терміну частка 
деталей українського походження повинна була становити 
не менше 60%. Однак, все звелося до того, що машини в ро-
зібраному стані надходять з Китаю чи Кореї, на українському 
заводі їм прикручують гайки і фарбують кузов. І це вважаєть-
ся серйозним проривом в українському автомобілебудуванні.

Натомість створення великого підприємства на 10 тисяч 
працівників могло б додатково забезпечити робочими місця-
ми до 50 тисяч людей на суміжних виробництвах. Хтось би 
відливав «стакани» для поршневих двигунів, хтось робив би 
гумові прокладки для склоочисників.

Реалізації масштабних проектів сприяли б державні га-
рантії. Не секрет, що запозичення на зовнішніх ринках сьогод-
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ні набагато дешевші, ніж всередині України. Високотехноло-
гічному виробництву для розвитку на початковому етапі може 
бути зменшено податок на прибуток. Аж до моменту окупності 
такого виробництва.

— Наукомістке виробництво: біотехнології, нанотехно-
логії, фармацевтична промисловість. Витік інтелектуально-
го ресурсу став серйозною проблемою для пострадянської 
України. Науковці повинні отримати перспективу визнання 
та успішності в своїй країні.

— ІТ-галузь. Самими податковими пільгами мало що 
можна зробити. Фактично айтішніки сьогодні й так не платять 
в Україні податки. Робити їм ще й преференції не годиться. 
Потрібно створити умови захищеності їхньому продукту – па-
тент, який міг би тиражуватися, продаватися і впроваджувати-
ся в різних країнах. Просування українських товарів на світові 
ринки – також завдання держави.

Все, про що ми говоримо, не настільки утопічне, як декому 
може здатися. Але втілення цих реформ можливе за єдиної 
умови – рівень корупції в Україні має бути суттєво знижений. 
При корупційному способі державного управління будь-які 
починання приречені на занепад, адже вестимуть до збага-
чення лише вузько обмеженого кола людей. Коли ми говори-
мо про інновації та стимули, ми маємо на увазі, що до влади 
прий дуть патріоти, які схочуть перетворити Україну на сучас-
ну та розвинену державу.

Крім машинобудівного комплексу, маємо говорити про 
першочергову роль легкої промисловості. В будь-якій країні 
це сфера найбільшої зайнятості і найбільшого споживання. 
В Україні приховане безробіття становить до 20%, мінімаль-
на заробітна плата на підприємствах – це також одна з його 
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форм. 90% населення одягається в китайські або турецькі 
речі. При цьому чимало українських підприємств викуплено 
іноземцями, які просто нашивають торговельні ярлики та про-
дають одяг з нереальними націнками.

Головна хвороба української легкої промисловості проста – 
та сама корупція. У вартість закладено стільки неофіційних 
виплат пожежникам, санепідемстанціям, податківцям, іншим 
контролерам, що ринкова конкуренція стає неможливою. Часто 
«корупційний податок» перевищує всі можливі державні мита.

У розвинених країнах економічний націоналізм є осно-
вою культури виготовлення і споживання товарів. На жаль, 
ця культура слабко розвинена в нашій державі. «Свій до сво-
го по своє!» – принцип, який зародився серед українців Ав-
стро-Угорщини наприкінці XIX століття і діяв в Галичині 
в 1920–1930-х. Люди гуртувалися, щоб протидіяти експансії 
польського товару і стимулювали розвиток вітчизняного ви-
робництва, власного бізнесу. Ходили в українські кав’ярні, за-
мовляли речі в українських майстрів.

У багатьох країнах такий підхід закріплений на законодав-
чому рівні у вигляді стимулів, зокрема, в Норвегії, Франції. Це 
культурний код взаємоповаги, ефективної праці, орієнтовано-
сті на результат солідарності.

Окрім підтримки національного виробника, необхідно та-
кож створювати умови для іноземних інвесторів – саме так 
в Україні з’являться кошти на проектні рішення. Ключовими 
питаннями для будь-якого інвестора стануть: а) зрозумілі 
та справедливі правила економічного життя, однакові для 
всіх; б) недоторканість приватної власності.

Відповідно, слово «реприватизація» варто забути раз і 
назавжди. Не потрібно нічого забирати, вилучати і розділя-
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ти. Необхідно вимагати сплати реальної вартості придбаних 
об’єктів. Не може, наприклад, велетенське «Донбасенерго» 
коштувати 85 мільйонів доларів, необхідно визначити реаль-
ну ринкову ціну на момент покупки та змусити покупця допла-
тити різницю. І тільки у випадку неможливості такої доплати 
або відмову об’єкт виставляється на продаж за реальною ці-
ною, а нечесний покупець отримує назад свої кошти.

Окрім забезпечення гарантій існування бізнесу та за-
хисту приватної власності, необхідно створити умови для 
інвестування та розвитку. Сьогодні в нашій країні фактично 
відсутні інвестиційні фонди, хоча в світі ця система успіш-
но працює. Людина, яка не розуміється на економіці, може 
довірити свої гроші фонду, і він запропонує дохідність за її 
цінними паперами. Гроші будуть працювати. Натомість 
єдиним способом заробляти в статусі рантьє залишається 
депозитна політика.

Українцю, який має надлишок грошей, вигідніше покласти 
їх в банк під депозитні відсотки і не платити жодної копійки 
зі свого доходу. Дехто з олігархів тримає депозити на 200–
300 мільйонів гривень. Мільйонні прибутки без оподаткуван-
ня! Навіщо працювати? Навіщо ризикувати, вкладати гроші 
в економіку, створювати робочі місця, платити податки, якщо 
«працює» банк?

Сьогодні бізнес в Україні (якщо ви, звичайно, не родич 
президента) такої рентабельності не демонструє. Громадя-
ни несуть гроші в банки, а ті, в свою чергу, інвестують під 
ще більший відсоток, створюючи колосальне навантаження 
на економіку.

В країнах із збалансованою фінансовою політикою при 
нульовій інфляції ставки депозиту не можуть перевищувати 
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2–3%. Потрібні стимули для того, щоб людина не жила на від-
сотки, а вкладала ці гроші в економіку.

Українська депозитна політика нівелює саму функцію гро-
шей. Якщо в Європі реально отримати кредит під 2–3% річ-
них на ведення бізнесу (наприклад, щоб відкрити пекарню), 
то в Україні таку позику надають під 25%. Оскільки мова йде 
про однакове обладнання, то ці відсотки закладають у собі-
вартість. Відтак, українська пекарня буде неконкурентна в по-
рівнянні з італійською.

Процентні ставки центрального банку

Потрібні суттєві зміни та рішення. Недаремно Федеральна 
резервна система Америки з 2008 року запровадила нульову 
ставку рефінансування для компаній, що розвивають власні 
проекти. Банки під 2–3% річних дають гроші для бізнесу. І тоді 
справа рухається, бо ці гроші можна окупити в зрозумілій пер-
спективі.
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Про яке успішне будівництво в Україні можна говорити, 
якщо іпотека коштує більше 20%? За 4 роки необхідно сплати-
ти вартість двох квартир. Нині сільське господарство виплачує 
до 26% річних за кредитом, для західного бізнесу це шалені 
гроші. Коли немає доступу до дешевих ресурсів, зупиняється 
економіка, дрібний бізнес стає нерентабельним. Робити довго-
строкові інвестиції вигідно під невисокі процентні ставки, інак-
ше окупити бізнес чесним способом майже нереально.

Тому українська фінансово-банківська система давно пе-
рестала бути інвестором економіки в Україні. Запровадження 
фондового ринку, інвестиційних фондів – перші кроки для оз-
доровлення сектору.

Одночасно необхідно міняти валютну політику. Сьогодні 
гривня жорстко прив’язана до долара, як наслідок економіка 
страждає від різких коливань (щоправда, добре заробляють 
валютні «професіонали»). А здоровій економіці потрібен «ва-
лютний кошик»: долар, євро, швейцарський франк, ієна та ки-
тайський юань. П’ять валют формуватимуть зважену вартість 
української грошової одиниці на світовому ринку.

Звичайно, провали українського господарства також по-
значатимуться на курсі гривні, але принаймні не буде різких 
стрибків і витрат золотовалютних резервів. Коли за один день 
курс обвалюється з п’яти до восьми гривень за долар, це шок 
для фінансової системи. На межі банкрутства, в першу чергу, 
опинилися підприємства, що працювали з відтермінуванням 
оплати імпорту. Стрімкі перепади призводять до знищення ці-
лих галузей економіки України.

Де уряду взяти гроші в умовах стагнації? Насправді, віль-
них коштів у світі дуже багато. Вже зараз світовий фондовий 
ринок перевищив докризовий рівень 2008 року. Європейські 
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компанії, що виходять на ІРО, встановлюють рекорди із за-
лучення фінансового ресурсу. Це означає, що інвестиційні, 
пенсійні та інші світові фонди накопичили фінансовий резерв 
і шукають, куди вкласти гроші. Але працювати в країні з низь-
ким індексом економічних свобод вони не захочуть. (Станом 
на початок 2014 року Україна посідала 155-ту сходинку серед 
178-ти країн світу).

Колись поляки провели економічну шокову терапію своїй 
державі. Лєшек Бальцерович, унікальна людина, взяв на себе 
основний удар суспільного негативу. В 1989 році він був приз-
начений віце-прем’єром та міністром фінансів Польщі. Згідно 
«Плану Бальцеровича», польський Сейм ухвалив пакет із 11 
законів. На держпідприємствах ввели фінансову економію, що 
призвела до банкрутства неефективних і непідзвітних вироб-
ництв, відмінили пільгове кредитування. Закон про банківську 
діяльність забороняв центральному банку фінансувати дефі-
цит державного бюджету та випускати нову валюту. На під-
приємствах вводились податкові обмеження на підвищення 
заробітної плати, щоб запобігти гіперінфляції. Запроваджено 
однакові правила для оподаткування всіх підприємств, прий-
нято закон про господарську діяльність іноземних інвесто-
рів, що дозволило збільшити інвестиції у польську економіку. 
Введено та врегульовано гарантії щодо виплати компенсації 
по безробіттю, впорядковано митні тарифи та знято обмежен-
ня на міжнародну торгівлю. В результаті реформ за два роки 
польська економіка продемонструвала стабільне зростання.

Бальцерович фактично ліквідував «совок». Він заявив, 
що все має ринкову вартість і за все потрібно платити. Перші 
півроку поляки переживали справжній шок від таких реформ. 
Рівень життя населення різко впав, адже держава переста-
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ла безкоштовно роздавати гроші. Але дуже швидко економіка 
відчула лікувальний ефект. Сьогодні Польща входить до п’я-
тірки країн із найвищим індексом легкості ведення бізнесу, 
за темпами зростання економіки – перша в Європі. Навіть 
у 2009 році, коли весь західний світ похитнула криза, поляки 
продемонстрували зростання ВВП на 1,4%[31].

Українці як справжні мазохісти цю шокову терапію розтяг-
ли на 20 років. Ми й досі борсаємося в «совковому» житло-
во-комунальному господарстві, медицині, освіті. Але сьогодні 
реформи вже не будуть такими болючими для нас, як у Поль-
щі. За умови їх втілення економічне зростання можливе мак-
симум за рік.

Хороший приклад: у невеликому селі створено фабрику 
з пошиття одягу, там працюють 70 людей. Держава фінансує 
будівництво дороги, підведення електроенергії, газу, води. 
Здається, що в практичному житті це ніколи не окупиться. 
Але підприємство платитиме податки, село в перспективі пе-
ретвориться на більший населений пункт. Тож реальна окуп-
ність конвертується в розвиток території.

Транснаціональним корпораціям байдуже, де будувати за-
вод: в Америці, Європі чи Китаї. Їх цікавлять, в першу чергу, 
працелюбні, освічені, кваліфіковані працівники. І, звичайно, 
дешевизна робочої сили та умови ведення бізнесу. Високий 
потенціал українців применшувати аж ніяк не варто, натомість 
поліпшити інвестиційний клімат – одна з найперших задач.

Найбільш успішні економіки світу – американська 
та японсь ка – обкладають найвищим податком споживання, 
а не виробництво. Тобто хочеш володіти – плати. В укра-

[31] Бальцерович Л. Навстречу ограниченному государству. – М., 
2007. – с. 92.
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їнських реаліях поки що все навпаки: максимально оподатко-
вується створення товару, а не його придбання. І це необхід-
но міняти вже сьогодні!

Розвиток транспортної мережі
Україна гостро потребує нової інфраструктури, в пер-

шу чергу, якісних доріг. Досвід європейських платних авто-
банів показує, що саме вони є надзвичайно ефективні. Сьо-
годні Польща розширює мережу платних доріг і до 2018 року 
планує об’єднати електронною системою оплати близько 
7 тисяч км шляхів[32].

Але це не заперечує паралельного функціонування дер-
жавних доріг. Водій отримує вибір: рухатися швидко за гроші 
або зі стандартним обмеженням безкоштовно. Краща якість 
платних доріг виправдовується економією часу та витрат 
на амортизацію машини. Принцип простий: держава віддає 
в концесію дорогу на 20–30 років, натомість отримує супут-
ній бізнес, інфраструктуру, що будується поблизу автобанів.

Сьогодні державний бюджет багато фінансових ресурсів 
вкладає в транспортні коридори, поки що безрезультатно. 
Кредитне навантаження призвело до того, що нині «Украв-
тодор» 40% свого доходу витрачає на погашення відсотків. 
Тож на думку багатьох експертів, створення таких доріг 
в українських умовах повинні фінансувати приватні інвесто-
ри. Поєднання дорожніх концесій з державним будівництвом 
наблизить українську транспортну інфраструктуру до єв-
ропейського рівня. Іншого виходу в нас немає.

[32] Автопортал. В Польше расширяется сеть платных дорог: 
[Електрон. ресурс]. - URL: http://www.abw.by/news/155417/
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14. ЖКГ – рушійна сила економіки

Як відомо, квартирне питання здатне зіпсувати будь-кого. 
ЖКГ в Україні є небезпечним, неєвропейським і дотаційним. 
Ключова задача реформи – перетворення цієї сфери на одну 
з «тяглових конячок» економіки. В житлово-комунальному 
господарстві України зосереджено майже 25% вартості ос-
новних фондів та споживається майже 30% енергетичних ре-
сурсів держави. Важливість цього сектору обумовлена також 
тим, що житло, після харчування, найбільш чутлива соціаль-
на сфера буття.

Відсутність потрібної організаційної та фінансової під-
тримки з боку держави, а також низький рівень свідомості 
значної частини громадян-власників – основні причини, чому 
механізм ОСББ (об’єднання співвласників багатоквартирних 
будинків) досі на запрацював ефективно. Негативну роль 
відіграє також високий рівень монополізації сфери надання 
житлово-комунальних послуг та практична відсутність конку-
ренції в цьому секторі.

Близько 70% житлового фонду в країні зведено до 1980 
року і потребує капітального ремонту та реконструкції. В знач-
ній частині населених пунктів досі відсутня необхідна кому-
нальна інфраструктура, послуги надаються з суттєвими від-
хиленнями від нормативів – люди банально не мають не те 
що гарячої, навіть холодної води.

Ключ до реформи ЖКГ – формування ринкових відносин 
у сфері управління багатоквартирними будинками, учасни-
ками яких, з одного боку, є ефективні власники житла в осо-
бі ОСББ, а з іншого – професійні виконавці послуг з утри-
мання будинків та прибудинкових територій. ОСББ повинні 
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бути, по-перше, замовниками послуг і контролювати їх якість, 
а, по-друге, забезпечувати розрахунки за фактично виконані 
роботи та отримані послуги відповідної якості. В таких випад-
ках у них не буде потреби утримувати в штаті сантехніка чи 
електрика. Їм вигідніше заключити угоди з фірмами, які нада-
ють такі послуги, максимально уникаючи монополізації, та ре-
ально впливати на ціну послуг та їх якість. Сенс полягає саме 
в тому, щоб сформувати такі ринкові умови, за яких споживачі 
отримуватимуть якісні житлово-комунальні послуги за спра-
ведливою ціною.

У країнах Прибалтики ОСББ охоплено 98% житлового 
фонду. В Естонії земля і прибудинкова територія передається 
лише і виключно об’єднанню співвласників. У Польщі та Угор-
щині реформа ЖКГ на 25–30% здійснювалась за кошти ін-
весторів, а не держави. Але ж ніде в Європі немає кредитної 
ставки в 18%, а працюють кредити у 3–5% річних[33].

За оцінками експертів, технічна модернізація житлово-ко-
мунального господарства України коштує щонайменше 80–90 
млрд. доларів. Колосальна сума! Але держава повинна фінан-
сувати лише правові, інституціональні та інноваційні напрям-
ки реформи, створюючи прозорі ринкові умови для залучення 
в галузь інвестицій, а також можливість доступу підприємств 
та ОСББ до реальних за ціною кредитних ресурсів.

Платіжні надходження з житлово-комунальної сфери ста-
новлять близько 40 млрд. гривень на рік при бюджеті України 
у 360 мільярдів. Це величезний ринок, який потребує конку-

[33] Киященко А. Изменение системы управления жилищным фондом 
в Полтаве для повышения качества жилищных услуг и сохранения 
жилого фонда / Реформа ЖКХ: пути к эффективности и социальной 
справедливости.– К.,2009.– с.44–48
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рентних умов розвитку. Реформування ЖКГ, а саме його тех-
нічна модернізація, здатне стимулювати вітчизняну економіку 
і забезпечити робочими місцями величезну кількість людей. 
Крім, власне, виконання будівельних та оздоблювальних робіт, 
пожвавиться виробництво будівельних матеріалів.

Що зробили німці в 30-ті роки минулого століття? Аль-
берт Шпеєр сказав наступне: «Ми будуємо автобани», сфор-
мулювавши таким чином німецький рушій економіки. Ситу-
ація в країні на той час була складною: безробіття, інфляція 
до 10 000% на рік. Але німці ухвалили рішення сфокусувати 
весь соціальний капітал на будівництві якісних доріг. Вони 
не «розмазали» державну інвестицію на кілька статей видат-
ків. У результаті один масштабний проект зумів «підняти» ні-
мецьке господарство.

Однак, помилково вважати, що і в Україні варто починати з 
автошляхів. Сьогодні інфраструктура дорожнього будівництва 
не може бути рушієм прогресу, яким була у 30-ті роки, оскільки:

- не потрібно стільки робочої сили;
- не потрібно стільки важкої техніки;
- існують інші засоби пересування та комунікації, від авіа-

сполучення до розвитку цифрової мобільності.
Дороги – це необхідний елемент функціонування держави. 

Проте для кардинальних змін українській економіці потрібно 
щось більше, ніж просто стимул. ЖКГ якраз є джерелом і ро-
бочих місць, і серйозних інвестицій, і об’єктом персональної 
зацікавленості українців. Люди, які працюватимуть у цій сфе-
рі, почнуть фінансувати виробництво харчових продуктів, лег-
ку промисловість, розвиток культури. Наукоємне виробниц-
тво, сільське господарство і житлово-комунальна сфера – ось 
точки росту в сьогоднішній умовах.
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Величезний потенціал ЖКГ має в сфері енергозбережен-
ня. Україна сплачує за спожитий природний газ приблизно 
8% від ВВП. Економіка сусідньої Угорщини подібна до нашої. 
Угорці платять за газ тільки 3% ВВП, у них втричі менші ви-
трати на енергію.

Сьогодні населення споживає майже18 млрд. кубів газу, 
8–9 млрд. використовує комунальна теплоенергетика і 30 
млрд. – промисловість. Зрозуміло, чому бізнес, який отримує 
природний газ за комерційною ціною, зменшує свою енер-
гомісткість, оскільки таким чином він намагається отримати 
більші прибутки. Натомість у людей, які платять 75 копійок 
за куб, не виникає бажання вкладати гроші в енергозбере-
ження, немає стимулу й заощаджувати.

Сьогодні цей ресурс в Україні банально розтринькується – 
через відкриті вікна в під’їздах, через зовнішні мережі. Кожно-
го року ми втрачаємо 1,2% ВВП тільки на побутових втратах 
енергії.

Населення отримує газ українського видобування від дер-
жавних компаній «Укргазвидобування», «Укрнафта» – тільки 
цей газ має неадекватну вартість. Фактично маємо справу 
з подвійним перепродажам одного товару за різною ціною. 
Приватні компанії отримують надприбутки, а державні – збит-
ки. Але оскільки газ, як правило, завжди був бізнесом прези-
дентів, наводити лад у цій галузі ніхто не зацікавлений.

Середнє споживання природного газу підприємствами ко-
мунальної теплоенергетики в теперішній час становить 8–9 
млрд. м3 на рік. При цьому практично 80% теплової енергії 
споживається в житловій та комунально-побутовій сферах, 
для виробництва якої потрібно щорічно 6,4–7,2 млрд. м3. 
Втрати теплової енергії в інженерних мережах становлять 
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приблизно 15% від загальної кількості. За оцінками експер-
тів, реалізація проектів термомодернізації житлових та гро-
мадських будівель в комплексі з модернізацією систем їх теп-
лопостачання дозволить скоротити від 50 до 70% (залежно 
від технічних рішень) споживання теплової енергії. Тобто, зав-
дяки таким заходам споживання природного газу можна ско-
ротити орієнтовно на 60% або на 4 млрд. м3. В разі ухвалення 
в процесі розробки проектів рішень про заміщення природ-
ного газу іншими альтернативними ресурсами, цей показник 
суттєво зростатимете.

Крім того, завдяки цій роботі можна майже на 30 років 
збільшити термін ефективної експлуатації житлових та гро-
мадських будівель, зведених у 60–70-х роках минулого століт-
тя, загальна кількість яких становить понад 70% усього жит-
лового фонду. Можна створити більш комфортні умови для 
проживання та перебування в таких будинках, а також суттє-
во скоротити викиди в атмосферу вуглекислого газу та знизи-
ти таким чином шкідливе навантаження на навколишнє сере-
довище.

Міжнародна спільнота також готова прийти нам на допо-
могу в цих питаннях. В Україні вже напрацьовано позитив-
ний досвід співпраці з міжнародними фінансовими устано-
вами та проектами міжнародної технічної допомоги в сфері 
модернізації житлово-комунального господарства. Так, існує 
програма ПРООН, яка передбачає співфінансування проек-
тів. На заміну вікон у сільській школі частину коштів збирає 
громада, частину виділяють сільська і районна ради, час-
тину надає фонд ПРООН. Подібний принцип можна взяти 
на озброєння, застосувавши на державному рівні в програмі 
«ОСББ+держава».
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Окрім ЖКГ, питання енергоефективності поширюється 
й на інші сфери. Як позитивний приклад – Алчевський мет-
комбінат. На цьому підприємстві тепло, що виділяють печі, 
використовується для виробництва електроенергії. Подібні 
проекти варто стимулювати як дешевими кредитами, так і по-
датковими пільгами до окупності. Це заохотить бізнес впрова-
джувати енергоефективні технології.

Розглядаючи будівельну галузь також як один із пріори-
тетних напрямків розвитку економіки держави, необхідно зро-
бити все можливе для стимулювання будівництва шляхом, з 
одного боку, зниження фінансово-кредитного навантаження 
у новому будівництві, з іншого – усунення будь-яких корупцій-
них складових на всіх етапах будівельного процесу.

Зведення нового житлового фонду, як і решту нагальних 
процесів, варто починати з визначення його реальних пот-
реб в кожній окремій територіальній громаді за кількісними 
та якісними показниками. На сьогодні будівельники та інвес-
тори в гонитві за прибутками переважно захоплюються будів-
ництвом «преміум-класу» та не завжди враховують інтереси 
простих громадян в отриманні доступнішого за цінами житла 
«економ-класу» та соціального житла. Попри вимоги Закону 
«Про житловий фонд соціального призначення», державна 
програма будівництва соціального житла досі не прийнята, 
в зв’язку з чим цей важливий напрям взагалі не фінансується.

Велика проблема – це недобудови. Держава повинна вста-
новити чіткі рамки: або добудовуй у встановлені терміни, або 
продавай. Сьогодні інвестори можуть брати орендну плату від 
оціночної вартості землі від 1% до 10%. Якщо мова йде про 
промислове підприємство, яке платить податки в бюджет, вста-
новлюється мінімальна орендна ставка. Якщо хтось просто 
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«прихопив» землі і чекає – що заважає встановити для нього 
плату в 10% згідно норми? Не треба нічого відбирати, нехай за-
будовник просто платить. Можливо, він ще проситиме забрати 
у нього цю землю і віддати більш ефективному власнику.

З огляду на велику кількість громадян, які постраждали 
від недобросовісних забудовників, необхідно вжити рішучих 
заходів проти шахрайських схем. Місцеві органи повинні взя-
ти на себе відповідальність за вирішення житлових проблем 
у територіальних громадах. Саме органи місцевого самовря-
дування повинні ухвалювати рішення про виділення конкрет-
них земельних ділянок під житлову забудову, обирати на кон-
курсних засадах проекти житлових будинків з урахуванням 
місцевих потреб та будівельні компанії для їх реалізації, ство-
рювати організаційні структури для залучення фінансових 
ресурсів у будівництво, управляти ними та відповідати за їх 
діяльність. Такий підхід дозволить навести порядок в житло-
вому будівництві, підвищити довіру населення до інвестуван-
ня власних коштів у нове будівництво, унеможливити різнома-
нітні зловживання забудовників на стадії введення будинків 
у експлуатацію та їх передачі фактичним співвласникам збу-
дованого житла.

Проблеми ЖКГ – це проблеми пасивних людей, які не хо-
чуть брати на себе відповідальність за належне утримання 
свого житла та створювати з цією метою ОСББ, вважають, що 
держава має самостійно займатися їхніми будинками. Це також 
проблема енергетичної залежності України, «бізнесу президен-
тів», через який влада не зацікавлена щось міняти. І, нарешті, 
це проблема управління комунальними фондами, де рівень ко-
рупції сягає величезних обсягів. І вирішити ці проблеми можна 
лише шляхом глибокого, комплексного реформування житло-
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во-комунального господарства. І тоді вже за 5 років ЖКГ може 
почати економити українцям мільярди доларів, створюючи при 
цьому комфортні умови проживання.

15. Як дати землю господарю і не забирати її у народу?

Сільське господарство в Україні не має права перебувати 
на периферії державних інтересів. Можна засівати величез-
ні чорноземні території соняшником, кукурудзою та збіжжям. 
Але за тисячоліття людство розробило ефективніші методики 
обробки землі, перетворивши сільське господарство на су-
часну технологічну галузь.

Наприклад, у Голландії успіхи в аграрному секторі досягнуті 
завдяки сильній державній підтримці інновацій, високому рівню 
менеджменту, доступу на ринок ЄС, цілеспрямованій екологіч-
ній політиці з урахуванням громадської думки. За участі держа-
ви, вчених, фермерів, громадських діячів розроблено комплексні 
інноваційні системи. Операції між дослідниками та виробниками 
здійснюють брокери-посередники. Держава, в свою чергу, роз-
повсюджує серед фермерів ваучери для купівлі «ноу-хау». Від-
повідно, інвесторами, як правило, стають самі фермери та ви-
робники. Серед сучасних голландських досягнень: автоматична 
система контролю врожаю в теплицях; система логістики, що кон-
тролює зростання рослини, упаковку і транспорт; використання 
ультразвуку для боротьби зі шкідниками; застосування відходів з 
виробництва свинини та риби для вирощування водоростей, що 
використовуються у фармацевтичній галузі, та багато іншого[34].

[34] Макарова Е. П. Управление развитием постинтенсивного 
инновационного сельского хозяйства в Нидерландах //Проблемы 
современной экономики.– 2013.– № 3 (47).– с. 409–413
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Україна ж свого часу зробила одновідсотковий збір на ви-
ноградарство, але кошти без контролю пішли у небуття. По-
тім держава дотувала собівартість вирощеного хмелю. Що ти 
продав – твій прибуток. А що виявилося на практиці? Чинов-
ники почали привласнювати до 50% державних коштів. Хо-
чеш 100 тисяч гривень за свої декілька гектарів? 50 тисяч від-
дай – і тоді отримаєш решту.

Із землею сільськогосподарського призначення за 20 
років непомітно відбулися метаморфози. На першому етапі 
орендарі й латифундисти загорілися питанням викупу землі, 
а потім сіли, порахували і заплакали. Це величезні капітало-
вкладення, які можна нівелювати довгостроковою орендою.

Тоді у влади виникла ідея створення Земельного банку, 
в якому можна сконцентрувати землі сільськогосподарського 
призначення, резерву, незатребуваних паїв. І зняти мораторій 
на продаж землі на 2 роки тільки для Земельного банку.

В реальності авантюра може закінчитися трагедією на-
ціонального масштабу. Коли в банку накопичиться певна 
кількість землі, його можуть збанкрутувати і викупити за не-
великі гроші. При цьому відпаде необхідність займатися 
скуповуванням землі в людей, що коштувало б великих гро-
шей. Земельний банк із державного раптом перетворить-
ся на державно-приватне «партнерство». Фантазія? А хіба 
не так сталося з «Укрнафтою», контрольним пакетом якого 
володіє держава, але приватні структури мають свій ме-
неджмент і привласнюють прибутки. Земельний банк – це 
реальна можливість без витрат на адміністрування отри-
мати до 25% землі всієї країни. Можна за 100 мільйонів до-
ларів, а можна і за мільярд, що насправді все одно в сотні 
разів менше її реальної вартості.
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Тож існує нагальна необхідність конституційно закріпити, 
що земля може бути власністю або держави, або державних 
фондів. Подаровані Богом природні блага: повітря, вода і зем-
ля сільського господарського призначення мають належати і 
приносити прибуток усім, а не окремих особам. І лише речі 
та об’єкти, створені людськими руками і мозком, отримують 
статус приватної власності.

Оренда сільськогосподарських угідь має бути довгостро-
ковою, не менше 20–30 років. На сьогодні фермер у селі 
може утримувати до 100 гектарів. Чи реально їх викупити 
простій людині, якщо 20 635 гривень – середня норматив-
на кадастрова оцінка одного гектара ріллі?[35]. Викупляти 
землю можна лише в тих, хто хоче її продати. Наприклад, 
городянину не потрібен залишений у спадок земельний пай 
в селі. Не цікавить і орендна плата. Людина має право про-
дати ділянку, але виключно державі або накопичувальному 
земельному фонду.

Інший випадок, коли селянин і хотів би займатися фер-
мерством, але без застави йому відмовляють у кредиті. Тут 
предметом застави може бути зобов’язання довгострокової 
оренди, що оцінюється в певну суму. У схожому вигляді ця 
сис тема функціонує в Голландії з її суперефективним сіль-
ським господарством. Основними кредиторами виступають 
місцеві кредитно-ощадні товариства. Гарантійний фонд Мініс-
терства сільського господарства забезпечує умови для своє-
часного повернення фермерами кредитів Кооперативним се-
лянським банком (Rabobank). Земельний банк сприяє обміну 

[35] Державне агентство земельних ресурсів України. 
Офіційний сайт: [Электрон. ресурс]. - URL: 
http://land.gov.ua/index.php?option=com_document&view=document&id=39
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між державними та земельними ділянками для суспільних ці-
лей і здає землю в довгострокову оренду[36].

Де-юре землею сільськогосподарського призначення 
в Англії володіє корона її Величності. Де-факто найбільше 
землі належить урядовим структурам – Комісії з лісового 
господарства, Національному фонду, Міністерству оборони, 
пенсійним фондам, інфраструктурним комплексам. Лише шо-
сте місце за обсягом володіння займають інституції, пов’язані 
з Королівською родиною[37].

Ключове завдання держави – створити механізм, який 
би не вимагав, а надавав право продажу землі визначеним 
суб’єктам. Якщо пайовий наділ не обробляється, то за чіт-
ко визначених умов право оренди можуть відбирати (але 
не власності!). Недотримання сівозмін загрожує штрафами 
та конфіскацією в рамках встановленої процедури. Якщо по-
гіршується бал родючості, допускається перевищення вмісту 
нітратів, неоорганіки – також відбирається право оренди. Крім 
пряника, мусить бути батіг. Грамотно реформована сільсько-
господарська галузь може стати однією з десяти базових га-
лузей економіки України.

Розмови навколо можливого продажу землі точилися дав-
но, але нині спекуляції на цю тему припинилися. Чиновники 
усвідомили: якщо вкладати гроші в землю навіть за низької 
вартості, окупність цих капіталовкладень складе 20 років і 

[36] Гринчук С. В. Зарубіжний досвід земельно-іпотечного 
кредитування та можливості його застосування в Україні // Ефективна 
економіка: [Електрон. ресурс]. - URL: http://www.economy.nayka.com.
ua/?op=1&z=2041

[37] Country Life: [Електрон. ресурс]. - URL: http://www.countrylife.co.uk/
countryside/article/506868/Who-owns-Britain-Top-UK-landowners.html
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більше. За нинішніх умов землекористування такі довгостро-
кові капітальні інвестиції нікому не цікаві.

Тому Верховна Рада не поспішає зі зняттям мораторію 
на продаж землі. Але рано чи пізно це питання доведеться 
вирішувати. Сільськогосподарське питання може перетвори-
тися на соціальний інструмент, механізм довгострокових ін-
вестицій, якщо подбати про передачу землі державним пен-
сійним накопичувальним та медичним фондам.

Чи не настав час запустити в Україні третій рівень пен-
сійної реформи? Більшість людей не довіряють державі свої 
гроші, покладаючись на власні пенсійні заощадження. Зем-
ля – саме той актив, який можна запропонувати населенню 
для довгострокового інвестування. За 25 років вона не зазнає 
інфляції, не загубиться, не згорить, не збанкрутує.

Власне, накопичувальний фонд за кадастровою оцінкою 
мав би викуповувати землю у тих, кому вона не потрібна, і 
передавати в оренду зацікавленим користувачам. Так само 
можна побудувати схему медичного страхування та роботу ін-
ших соціальних фондів, які мають великий фінансовий ресурс 
і не розуміють, куди його вкладати.

В Україні вже зараз близько 7 мільйонів гектарів такої зем-
лі, щорічна орендна вартість якої може сягати 6-10 мільярдів 
гривень. Частина орендної плати може йти у накопичуваль-
ний пенсійний фонд чи в державний бюджет, а частина – за-
лишатись в органах місцевого самоврядування, Це гроші 
на розвиток інфраструктури конкретних населених пунктів.

Сьогодні деякі орендарі платять до 7% від кадастрової 
оцінки землі за гектар. Мінімальна ставка в 3% була встанов-
лена указом президента Віктора Ющенка. Ця орендна пла-
та не йде винятково в кишені людей, а наповнює місцевий 
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бюд жет через сплату 15% прибуткового податку громадян. 
Це серйозне підґрунтя для самодостатності сільських громад. 
Додатково має бути запропоновано три типи суб’єктів сільсь-
когосподарського виробництва:

— Дрібний фермер, який орендує до 300 гектарів. Мета – 
самозайнятість сім’ї, задоволення своїх соціальних потреб. 
Держава підтримує такого виробника дотацією на кожну ви-
рощену тонну врожаю, м’яса, надоєного молока.

— Підприємство, що орендує землі навколо села – від 
300 до 2 тисяч гектарів. Для нього варто залишити нинішню 
систему оподаткування з невисоким рівнем ПДВ, а податок 
на прибуток необхідно спрямовувати на розвиток виробниц-
тва. Вимога до такого підприємства – наймати людей з най-
ближчих населених пунктів.

— Великі латифундисти, які утримують від 2 тисяч гекта-
рів. Мають платити податки та збори нарівні з великою про-
мисловістю, відповідати всім стандартам якості та створю-
вати умови для локальної зайнятості. Це чистий бізнес без 
соціально-культурного навантаження, тому повинен серйозно 
оподатковуватися.

Стратегія держави однозначно має спиратися на розвиток 
зайнятості на селі. Не всі хочуть ходити по асфальту, хтось 
прагне відчувати босоніж вранішню росу. Людей, які хочуть 
обробляти землю, немало. Обробляти 300 гектарів – не так 
ефективно ніж 2 тисячі й значно менш ефективно ніж 25 ти-
сяч гектарів. Самозайнятий фермер має отримувати дотацію 
від держави – для вирівнювання можливостей. Це суперечить 
класичній правій ідеї, однак у викривленій реальності України 
дозволить захистити людей – саме таким і має бути «третій 
шлях».
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Звичайно, існує загроза, що великі землевласники ро-
зіб’ють свої господарства на фермерські по 300 гектарів і 
отримуватимуть дотації. Сьогодні олігархи Рінат Ахметов і 
Вадим Новінський створили агрохолдинг, який орендує 190 
тисяч гектарів землі. Їхня мета – розширити його мінімум 
удвоє. Тому контроль зі сторони держави повинен бути жор-
стким і зрозумілим, експертиза – незалежною та ефективною. 
Велике значення матимуть журналістські або приватні розслі-
дування, які дозволять виявити прихованих латифундистів.

Фактично необхідно створити нерівні умови, виділити 
дрібного власника. Адже в сучасному світі найбільш еко-
номічно ефективні не стільки великі виробники, як середні 
фермерські господарства. У наших широтах це переконливо 
довів досвід Польщі, в якій домінують дрібні та середі зем-
левласники (найбільші ділянки, дозволені в Польщі, – до 300 
га, хоча збережено й кілька крупніших господарств, створе-
них до запровадження цієї норми; найбільше з них – 30 тисяч 
га). Завдяки дрібному і середньому землевласництву Поль-
ща за останні роки своєю сільгосппродукцією міцно зай няла 
ринки Євросоюзу.

Україні замість латифундій також потрібні мільйони дріб-
них власників на селі, які створюватимуть конкурентне се-
редовище, підвищуватимуть ефективність та заселятимуть 
сільські території, потерпілі від депопуляції. Тому за сучасних 
технологій українська земля – потужний засіб деолігархізації 
суспільного життя, підґрунтя для перемоги демократичних 
тенденцій.

Поки що в Україні встановлено високий рівень монополіз-
му в сільському виробництві. Станом на 2013 рік у володінні 
100 фірм перебувало 13 мільйонів гектарів земель сільсько-
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господарського призначення (або третина всіх сільськогоспо-
дарських угідь країни). Крім того, перепродаж землі іноземцям 
(навіть в оренду) стане колосальним корупційним ресурсом 
для влади.

Земля – засіб величезної ваги для знаходження Україною 
гідного місця в світовому розподілі праці. Адже практично всі 
сировинні товари в період кризи почали «падати», крім продо-
вольчих. У країні за цей час навіть з’явилися доларові мільяр-
дери, які «заробили» свої капітали на АПК. Позитивне сальдо 
торгівлі продукцією АПК в Україні в 2012–2013-му роках пере-
вищувало 10 мільярдів доларів.

Тож основні цілі земельної реформи мають бути наступні:
• Підтримка мільйонів ефективних господарів на селі, 

що стануть підґрунтям демократії.
• Використання гігантського сільськогосподарського по-

тенціалу країни для модернізації.
• Наповнення бюджету через некорупційний аукціонний 

продаж права оренди земель за реальною вартістю.
• Впровадження права оренди державних земель в яко-

сті джерела наповнення Пенсійного фонду та засобу 
пенсійних накопичувань.

• Уникнення спекуляції землею та непродуктивного ви-
зискування ресурсів із сільськогосподарського бізнесу.

• Максимальна дебюрократизація аграрного бізнесу за-
для залучення у виробництво вітчизняного інвестора.

• Сплата усіх податків аграрним бізнесом за місцем розта-
шування землі та переробних потужностей з метою під-
тримки сільських населених пунктів та інфраструктури.

• Демонополізація сільськогосподарського виробництва, 
спрощення виробникам виходу на зовнішні ринки.
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• Перетворення більшої частини селян передпенсійного 
віку на власників, здатних платити податки і зміцнюва-
ти державу.

• Демографічне відродження країни. Десяток олігархів 
навіть за бажання не зможуть народити стільки дітей, 
скільки мільйони самодостатніх власників. І, до того ж, 
житимуть діти олігархів явно не в Україні.

• Утвердження села як місця якісного проживання трети-
ни населення країни.

За таких умов українське село стане однією з «тяглових 
конячок» економіки, адже буде вирішувати не тільки пробле-
ми фінансування, але і створення соціальних інститутів, рів-
номірного поширення ресурсів, відродження регіонів та інші.
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16. Освіта + знання – основа для розвитку та реформ

Як казав Вільям Уорд, «посередній вчитель викладає, хоро-
ший пояснює, видатний показує, а великий – надихає». Вчитель – 
надзвичайно цінна для суспільства людина, не менш цінна за біз-
несмена. За аксіому приймемо той факт, що вчитель повинен мати 
мінімум влади і максимум авторитету серед учнів і в суспільстві.

Реформа освіти сьогодні, як і податкова або адміністра-
тивна реформи, розглядається політиками через призму кіль-
кісних показників: скільки шкіл добудувати, які мови треба 
вчити, де знайти кошти на Академію наук. Але саме це поле, 
радянське за суттю, потребує глибоких якісних змін, відповід-
но до вимог часу. Не один філософ вказував на те, що педа-
гоги нині мають не стільки давати учням інформацію, скільки 
вчити їх бути допитливими, вдумливими, розвинутими.

Сьогодні в світі чимало університетів пропонують можли-
вості отримання якісної віртуальної освіти. Зрозуміло, що ро-
боту в колективі, увагу вчителя важко замінити, але студенту 
доступні онлайн-лекції, всі матеріали для навчання, а будь-
яку додаткову інформацію можна знайти в інтернеті. Масового 
розвитку в США набули комп’ютерні мережі для вчителів. Пе-
дагоги можуть отримувати тематичні плани, конспекти лекцій, 
вдосконалювати навички, спілкуватися з колегами з різних ку-
точків світу. Система віртуальної освіти, створена ще у 1996 
році (Virtual Education Software), надає навчальні ресурси для 
дуже багатьох американських університетів та коледжів[38].

[38] Щур Н. М. Використання інформаційно-комунікаційних технологій 
у системі неперервної педагогічної освіти у США //Інформаційні 
технології в освіті. – № 12.– 2012: [Електрон. ресурс]. - URL: http://ite.
kspu.edu/webfm_send/311
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Система «Відкритий світ» – це коли вся інформація пере-
водиться в електронний простір, а вчитель фактично є моде-
ратором навчального процесу. Всі діти, незалежно від місця 
проживання, мають рівний доступ до освіти. Мультимедійні, 
інтерактивні дошки, планшети призначені не для власного 
іміджу, а для розширення навчальних можливостей. Америка 
та Європа створили систему, яка всмоктує в себе таланови-
тих людей з усього світу.

Українські освітні стандарти поки далекі від світових і по-
требують, не в останню чергу, адміністративно-технічних ре-
форм. Насамперед необхідно запровадити освітянські окру-
ги. Дитячі садочки, початкова школа мають бути максимально 
наближені до місця проживання дитини.

Середня та спеціальна освіти повинні спиратися на силь-
ний викладацький склад. Престиж професії на законодавчо-
му рівні потрібно закріпити нормою про гідну заробітну плату 
(не меншу, ніж в промисловості).

Сьогодні заробітна плата українських вчителів утри-
чі менша від зарплати польських колег, у десять разів – від 
американських і навіть на 600 гривень менша за мінімальну 
ро сійську. За даними Державної служби статистики, сфера 
освіти перебуває в п’ятірці найменш оплачуваних галузей 
в Україні[39].

Необхідно провести жорстку переатестацію вищих нав-
чальних закладів та ввести чіткі кваліфікаційні вимоги до ви-
кладачів. Університет обов’язково повинен провадити наукову 
діяльність, а не просто давати теоретичну освіту. Параметром 

[39] Газета по-українськи: [Електрон. ресурс]. - URL: http://gazeta.
ua/articles/life/_zarplata-ukrajinskih-vchiteliv-najmensha-usviti-pislya-
indoneziji/519658
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успішності діяльності ВНЗ стане кількість видатних учених, 
праць, винаходів. Звання університету, тим більше національ-
ного, потрібно заслужити ґрунтовною науково-дослідницькою 
роботою. Це означає не банальне споживання грантів, а ре-
єстрацію патентів, розробку технологій, створення смислів.

Тому, крім максимально рівного доступу всіх громадян 
до освіти, корисна ще й пряма залежність між рівнем акре-
дитації, фінансуванням навчальних закладів з державного 
бюджету і результатами щорічного незалежного оцінюван-
ня знань випускників. Необхідно також сприяти появі цілої 
культури професорів та студентів – із закритими клубами, 
престижними преміями, грантами. Створити таку культуру 
можна лише за рахунок стабільної та ефективної інфраструк-
тури та самоврядування вузів.

Система освіти Сінгапуру, для прикладу, вважається од-
нією з найкращих у світі за співвідношенням освіти та науки. 
В 1961–1965 рр. в країні запроваджено програму освітнього 
розвитку. Освіта створювалась, в першу чергу, для об’єднання 
нації, щоб кожен зміг відповісти на питання: «Що значить бути 
сінгапурцем?». Спочатку встановили єдину мову викладан-
ня – англійську – та забезпечили безкоштовність початкової 
шестирічної освіти для всіх. Далі увагу звернули на підготовку 
вчителів і забезпечення всіх підручниками за єдиним стандар-
том. У професійні школи для «синіх комірців» направляли ді-
тей, які за рівнем успішності не могли продовжувати навчання 
в академічній середній школі. Крім того, сприяли підвищен-
ню престижу робітничих професій – молоді сінгапурці масово 
пішли в інженерну, науково-дослідницьку сферу. В результаті 
школярі та студенти регулярно стають найкращими на міжна-
родних тестах з математики та природничих дисциплін, а еко-
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номіка отримує висококваліфіковані кадри для наукомісткого 
виробництва[40].

Досвід закордонних ВНЗ показує, що винятково фінансів 
недостатньо для ефективної роботи дослідницького універ-
ситету. Потрібно вдосконалювати системи розподілу коштів, 
стимулювати ініціативу всередині навчальних закладів, а та-
кож створювати можливість реалізації наукового потенціалу 
на ринку товарів і послуг. У найкращих університетах світу 
працюють механізми відбору та грантів для талановитої мо-
лоді, матеріально-технічні бази для фундаментальних дослі-
джень, застосовується індивідуальний підхід до студентів[41].

Розповсюдженим має стати проведення лекцій відомих 
випускників. Не обов’язково науковців чи політиків, це можуть 
бути підприємці, лікарі, інженери, які досягли суспільного ви-
знання. Як правило, щоб із перших вуст почути історію особи-
стого успіху, студенти вщент заповнюють зали.

Якщо людина може реалізуватися в своїй країні, навряд 
чи вона шукатиме шляхи за кордон. А якщо поїде, то повер-
неться з досвідом роботи. Коли люди повертаються – це по-
тужний чинник модернізації та свідчення оздоровлення всіх 
суспільних процесів.

Освіта – це довгострокові інвестиції, дієвість яких держа-
ва відчує не раніше, ніж за 10–15 років. Але треба усвідомити, 
що той, хто не думає про майбутнє, приречений жити мину-
лим.

[40] Алишев Т. Б., Гильмутдинов А. Х. Опыт Сингапура: создание 
образовательной системы мирового уровня // Вопросы образования.– 
2010.– № 4.– с.227–247
[41] Бобало Ю. Я. Перспективи та проблеми становлення 
дослідницьких університетів в Україні // Автоматика.– 2011, 28–30 
вересня.– с.24–27
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Ще один приклад ефективної освітньої політики – півден-
нокорейська програма пошуку кадрів, що запрацювала після 
розпаду СРСР. Українському фахівцеві було достатньо звер-
нутися в корейське посольство, і йому вже надавали візу, 
квитки на літак і зарплату за один місяць. Рівень зарплати 
різнився залежно від кваліфікації та корисності працівника: 
у середнього фахівця 1500–2000 доларів на місяць, у відо-
мого – 3000–4000 доларів. Китай також вступив у боротьбу 
за талановиті кадри, використовуючи приблизно таку ж так-
тику, що й Південна Корея. Завдяки досвіду дружніх контактів 
Китаю і СРСР, Китаю вдалося запросити до себе чимало ви-
датних фахівців і учених. За 20 років Китай отримав від Укра-
їни майже всі необхідні йому технології, без яких китайська 
армія була б значно слабшою (літаки, авіаносці, силові уста-
новки, ракети, кораблі – скрізь є надзвичайно потужний укра-
їнський слід). Але вже китайські ЗМІ пишуть, що майже нічого 
нового не лишилося[42].

Конкуренція за людський капітал у світі загострюється. Ни-
нішня стагнація в Росії зумовлена, в першу чергу, слабкіс тю її 
трудових ресурсів. Натомість, у 2008 році в Китаї була прий-
нята програма «Тисяча талантів», спрямована на залучен-
ня висококваліфікованих фахівців з-за кордону в інноваційні 
проекти на території держави. У рамках цієї програми цінним 
кадрам надається пільговий режим у сфері оподаткування, 
візового оформлення, медичного обслуговування та страху-
вання. За останнє десятиліття кількість студентів у віці від 18 
до 22 років у китайських вузах зросла майже втричі. У 2011 

[42] Экономика. Своими военными успехами Китай обязан Украине: 
[Електрон. ресурс]. - URL: http://www.economica.com.ua/vlast/
article/25514996.html
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році їх частка в даній віковій групі склала 27%. Всього за пе-
ріод з 2010-го по 2020-й роки Китай планує розширити пул 
талановитих фахівців з 114 млн. до 180 млн. осіб. Звідси ре-
зультат – цілі десятиліття бурхливого зростання.

Чому нас вчать ці приклади? По-перше, в освіту необхід-
но залучати величезні гроші, в тому числі, приватні. По-дру-
ге, без серйозної стратегії, програми розвитку, без конкретних 
галузевих цілей ці гроші приватний інвестор не надасть, а з 
державного бюджету вони будуть використані неефективно. 
По-третє, необхідно повністю ламати всю систему державної 
підтримки науки (в тому числі, демонтувати нинішню Акаде-
мію наук як бюрократичний інститут), всю систему фінансу-
вання університетів і проголошувати курс на пошук талантів. 
Освіта та наука мають стати престижними, мають відповідати 
вимогам нинішнього світу, і неправильно концентруватися ви-
нятково на помилках у підручниках та питаннях української чи 
російської мови.

17. Медична реформа – піклування про самих себе

Медична реформа – найбільш витратна і конфліктна 
в сьогоднішньому світі. Навіть у розвинених Сполучених Шта-
тах це джерело головного болю для президентів. Але без та-
кої реформи говорити про нову якість життя українців немож-
ливо. Нагальність цього питання вже перезріла в українських 
реаліях.

Нерідко люди обурюються, що норма Конституції України 
про безоплатність медичних послуг не виконується. У чеській 
Конституції також діє відповідна норма, однак в державі роз-
ділили медичну допомогу на невідкладну і звичайну. Не змі-
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нюючи Основний закон, чехи вирішили це питання на користь 
прозорої і чесної системи.

Однозначно, невідкладна медична допомога має повніс-
тю фінансуватися державою. Потрібно встановити чіткий 
принцип: гроші «слідують» за пацієнтом, незалежно від того, 
де він лікується, у приватному чи державному закладі. Вико-
навчий орган державної влади заключає угоди з клініками як з 
юридичними особами. Послуги невідкладної допомоги, згідно 
акту, оплачуються з державного бюджету.

Наступна проблема – якість медичного обслуговування. Різ-
ні лікарі можуть призначати свої курси лікування, нерідко карди-
нально відмінні. Причому з використанням як новітніх наукових 
досягнень, так і стандартних медичних препаратів. Відповідно, 
перше питання реформи системи охорони здоров’я – це затвер-
дження лікувальних стандартів і лікарських формулярів.

Інше питання – необхідно припинити фінансувати ліж-
ко-місця. Це нонсенс, тому що багато відділень, особливо 
терапія, виконують соціальну функцію. До 60% ліжко-місць 
займають люди похилого віку, які потребують уваги, а не фа-
хової медичної допомоги.

Настав час припинити робити вигляд, ніби в українських 
лікарнях нічого не відбувається. Медицина давно стала плат-
ною, «тіньовий» обіг галузі – чи не найбільший в країні, вод-
ночас у державних клініках немає навіть пластирів – паці-
єнти вимушені самостійно їх купувати. Але чи винні в цьому 
лікарі? Держава до цього часу не визначила своєї політики 
стосовно хворих і тих, хто їх лікує, бюджетні видатки перебу-
вають на рівні виживання, а лікарнями управляють «за зна-
йомством». Фактично лікар, який майже 10 років присвятив 
вивченню своєї спеціальності, отримує півтори тисячі гривень 
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за роботу в стресових умовах. Зрозуміло, що вижити на ці 
гроші неможливо, доводиться думати про «лівий» заробіток. 
Необхідно провести системні реформи, а не концентруватися 
винятково на точкових рішеннях.

Розпочати потрібно здалеку – з уже згаданого електронно-
го врядування. В країні повинен діяти єдиний реєстр пацієн-
тів, доступний для всіх лікарів. Так само має існувати єдиний 
реєстр кваліфікаційних вимог, лікарських засобів, нарешті, 
має існувати відкрита мережа волонтерів, готових працювати 
в системі медицини.

У США в 2000-ні роки проводили локальні експерименти. 
І виявили, що перехід у штаті на централізований реєстр па-
цієнтів зменшує витрати на логістику на 77 мільярдів доларів, 
значно збільшує шанси на виживання у важких хворих тільки 
за рахунок зменшення паперового обігу, пошуку інформації, за-
писування тощо. Аналогічні дослідження, проведені в Німеччи-
ні, показали 30% економії при переході на електронну систему 
в сфері охорони здоров’я. В Канаді єдина інформаційна систе-
ма передбачала створення електронного паспорту здоров’я, 
інфраструктури, збереження графічної інформації діагнозів[43].

Склавши реєстр, ми отримаємо картинку першочергових і 
другорядних задач. Можна передбачити, що одними з перших 
отримають фінанси на модернізацію пологові будинки та пунк-
ти невідкладної допомоги. Цільові призначення замість спроб 
«залатати» багато дірок одночасно стануть запорукою ефек-
тивної реформи. Єдиний медичний простір дозволить уникну-

[43] Шадов С., Чиповская И. К вопросу об эффективности 
информационных технологий на российском рынке информационных 
услуг: [Електрон. ресурс]. - URL:
http://www.vvsu.ru/fi  le.php?id=512B8788-F2C1–4832-B4DBA14C325E300D.pdf
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ти розпорошення коштів, контролювати витрати і ефективно 
лікувати хворих.

Наступне рішення – це запровадження загальнообов’яз-
кового медичного страхування. На першому етапі це повинна 
бути державна система з жорстким контролем цін на послуги 
і препарати, з перевіркою аптек та баз. Використовувати не-
державні фонди поки що неефективно через високий відсо-
ток людей, які їм не довіряють.

Як це виглядатиме на практиці? За непрацюючого пен-
сіонера внески платить Пенсійний фонд, за інваліда – фонд 
з інвалідності, за безробітного – фонд із безробіття. Праців-
ник і роботодавець оплачують страховий внесок порівну. Мі-
німальне дитяче страхування фінансує державний бюджет, 
за бажання батьки можуть збільшити платежі.

Незастрахованих осіб в Україні не повинно бути в принципі. 
Звісно, якщо людина ніде не працює з власного бажання, без 
жодних об’єктивних підстав, її важко змусити застрахуватись. 
Тоді вона може розраховувати тільки на невідкладну медичну 
допомогу. Втім, активна соціальна реклама допоможе роз’яс-
нити населенню, що медична реформа однаково працює для 
всіх, і противитися їй – це боротися із власним здоров’ям.

Основними джерелами надходження коштів до фондів ме-
дично-соціального страхування мають стати страхові внески – 
періодичні платежі, що здійснюються в установленому законом 
порядку. Розміри страхових внесків громадян різняться від 2% 
у Бельгії та Швеції до 30,8% у США. Страхові внески робото-
давців варіюються від 1,2% у США до 72,5% в Німеччині[44].

[44] Дяченко Є. В. Розвиток бюджетної та страхової медицини 
в зарубіжних країнах // Вісник Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка.– Економіка.– 2011.– 126.– с.42
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Різні країни по-своєму адаптують сферу медичного забезпе-
чення. Існують системи, коли відсоток від зарплати чи пенсії над-
ходить людині на спеціальну картку, з якою можна звернутися 
до будь-якого лікаря (або передати картку рідним). Основна маса 
обирає фахових спеціалістів. Лікарі, які користуються меншою до-
вірою пацієнтів, змушені знижувати фіксовану плату за прийом, 
їм це дозволяється офіційно. Фактично, в лікарському середови-
щі підтримується мотивована конкуренція, «табель про ранги».

У Франції базовий рівень загальнообов’язкового медично-
го страхування забезпечується системою страхових фондів, 
прив’язаних до місця роботи. Держава суворо контролює ді-
яльність страхових фірм. Система складається з трьох частин. 
Найбільшу частину, 83% страховок, забезпечує «Загальна на-
ціональна система медичного страхування». Інші дві части-
ни стосуються людей особливих професій – шахтарів, діячів 
мистецтва, священників, нотаріусів, а також безробітних. Ос-
новним джерелом фінансування слугує податок на зарплату, 
для роботодавців – 12,8%, для робітника – 0,75%. Крім того, 
діє загальний соціальний податок – 5,25%. Таким чином, на за-
гальне медичне страхування французи витрачають 18,8% дохо-
ду. Страхові фонди забезпечують стаціонарне та амбулаторне 
лікування, діагностичне обстеження, ліки за рецептами, допо-
могу вдома. Закон передбачає участь пацієнта у витратах – від 
10% до 40% вартості послуг. Як правило, людина сама вносить 
кошти, а потім отримує компенсацію від державного чи страхо-
вого фонду. Наявність великої кількості страхових фірм цілком 
заповнює «білі плями» у попиті на медичне обслуговування[45].

[45] Тэннер М. Сравнительный анализ систем здравоохранения 
в разных странах: [Електрон. ресурс]. - URL: 
http://www.inliberty.ru/library/study/1392/
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Загальнообов’язкове страхування в Україні має бути со-
лідарною системою, коли громадяни складаються в загальну 
касу, і, залежно від потреб, ці страхові внески автоматично 
перерозподіляються. Накопичувальний формат прийнятний, 
доки пацієнт здоровий. Як тільки виникає необхідність вар-
тісної операції (пересадка нирки, лікування онкології), людині 
потрібно бігати і випрошувати гроші.

Сьогодні українці користуються винятково приватним 
страхуванням. А державна медицина фінансується з бюдже-
ту за залишковим принципом. Так, на закупівлю ліків в Україні 
передбачено близько 4 мільярдів гривень. При тому що у 2013 
році люди витратили на медикаменти 32 мільярдів особистих 
коштів. Тобто лише кожна сьома гривня профінансована з 
бюджету. Солідарна система може безболісно компенсувати 
такий дисбаланс – гроші потраплятимуть справжнім хворим 
за призначенням[46].

Первинна медицина повинна забезпечувати 60–70% усіх 
лікарських послуг: поміряти тиск, зробити укол, виписати ре-
цепт від нежитю. Це, в першу чергу, стосується роботи сіль-
ських амбулаторій, фельдшерсько-акушерських пунктів.

Невідкладна медична допомога як більш кваліфікована 
має надаватися на рівні медичних округів. Залишати район-
ні лікарні в тому вигляді, як сьогодні, однозначно не можна. 
Частину треба перекваліфікувати на будинки престарілих, 
частину – для надання швидкої допомоги. В центрах медич-
них округів (мова йде про відстань до 100 км) пацієнт може 
розраховувати на високотехнологічну допомогу, оперативне 
втручання, роботу висококласних спеціалістів.

[46] Преса України: [Електрон. ресурс]. - URL: 
http://uapress.info/uk/news/show/9499
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Таким чином українським політикам нової ери необхідно 
сконцентруватися на багатьох задачах. Це не тільки зміна 
системних правил, введення базових принципів співіснуван-
ня громадян і держави, але й реалізація конкретних реформ 
за кількома напрямками. Насамперед це: 

1) судова реформа; 
2) реформа силових органів; 
3) адміністративно-територіальна реформа; 
4) реформа ЖКГ; 
5) медична реформа; 
6) реформа села; 
7) реформа освіти та науки. 
Сім сильних проектів необхідно розробити і втілити 

в життя заради майбутнього.
Звичайно, не можна заплющувати очі на інші аспекти дер-

жавної політики та суспільного ладу. В наступному розділі виз-
начимо принципи, на яких мають існувати ЗМІ, функціонувати 
церкви, як зробити українців успішними та впевненими в собі. 
До названих реформ надзвичайно важливо додати відпові-
ді на запитання: «Як саме ми збираємося створити заможну 
Україну, в якій нарешті всі заживуть по-людськи?»
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1. Шляхом «правих» реформ

Світ знає чимало прикладів успішних реформ, особли-
во в ХХ–ХХІ століттях. Американська реформа 1930-х років 
вивела країну з Великої депресії в статусі наддержави. План 
Джорджа К. Маршалла у післявоєнній Європі перетворив 
зруйновані міста на райські куточки. Чого варта Італія в 1960-
ті, коли ріст машинобудування становив 50% на рік! Реформи 
вивели з дивовижних злиднів і феодалізму одразу в інформа-
ційну добу сінгапурську, південнокорейську, китайську еконо-
міки. Колись слово «Шанхай» для іноземців означало квартал 
жалюгідних брудних халуп. А сьогодні місто відкриває двері 
в ХХІІ століття.

Усі ці реформи містили в собі декілька спільних ознак: 
лідера-натхненника, успішну команду, визначені цілі та чіт-
ку стратегію на роки вперед. Як приклад, можна розглянути 
«економічне диво» повоєнної Німеччини, яке здійснили канц-
лер Конрад Аденауер та міністр економіки Людвіг Ергарт.

Перші роки після війни обернулися для німців великим 
безробіттям – без роботи залишились 2 мільйони людей. Ак-
цент було зроблено на створенні бази для збуту і, відповідно, 
постійному підвищенні купівельної спроможності населення. 
Заохочувалися як великі підприємства, що працювали на екс-
порт, так і малий бізнес, який отримував допомогу від уря-
ду. Активно розвивалися профспілки: на підприємствах було 
створено наглядові ради, куди входили по п’ять представників 
від акціонерів та робітників. Одинадцятий член ради обирався 
цими десятьма. Це створювало довіру між працівниками і ад-
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міністрацією підприємств, відповідало корпоративному духу 
нації та цементувало нову основу суспільства. Підприємства 
випускали «народні акції», що охоче купувалися робітниками 
та службовцями, бо давали прибуток, порівняний із депозита-
ми, формували довіру і відповідальність за свою працю. Для 
розвитку господарства залучались розробки вчених, які отри-
мували дотації від держави.

У результаті багатопланових заходів доходи населення 
зростали швидше, ніж підвищувались ціни. Реальні прибут-
ки людей лише в першій половині 50-х років збільшились 
удвічі[47].

Зростання промислового виробництва у Німеччині 
після Другої світової війни (1936 р. = 100%)[48]

[47] Эрхард Л. Благосостояние для всех.– М., 1991.– с. 332.
[48] Жаліло Я. А. Економічна стратегія держави у нестабільних 
ринкових економічних системах: Монографія: [Електрон. ресурс]. - 
URL: http://old.niss.gov.ua/book/jalilo/004_2.htm
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Інший приклад – діяльність Маргарет Тетчер у Великобри-
танії, реформи в мирний період, але в часи економічних криз. 
«Залізна леді», попри свій консерватизм, правильно зрозумі-
ла віяння часу і розпочала з активного виведення державно-
го сектору з усіх сфер промисловості, зокрема, таких гігантів 
як British Airways, Rolls Royce, British Gas. Жорстка бюджетна 
політика дозволила контролювати витрати держави та зміц-
нила позиції фунта. «Що більший пиріг, тим більший шматок 
отримає кожен»,– наголошувала Маргарет Тетчер. Оренда-
рям дозволили викупати житло на пільгових умовах. Це зро-
било багатьох пролетарів власниками нерухомості, фактично 
новим середнім класом, на який потім спирався уряд у своїх 
неоднозначних реформах.

Значно зросла кількість приватних підприємств, провідною 
галуззю стала сфера послуг. Стрімко збільшувалася скарбни-
ця, зростав фінансовий авторитет лондонського Сіті. Звичай-
но, постраждали цілі міста та верстви, орієнтовані на соціаль-
ну допомогу, багатьом довелося міняти все в своєму житті. 
Однак 80-ті роки вимагали сильних рішень «правого» харак-
теру – задля збереження позитивної динаміки в економіці[49].

Аналогічні реформи було синхронно здійснено в США. 
Близький до Тетчер за світоглядом президент-актор Рональд 
Рейган свою програму змін розпочав іще на посту губерна-
тора Каліфорнії. Ставши президентом США у 1980 році, він 
значно знизив податки, що стало найбільшим скороченням 
в історії країни. Максимальну ставку податків було скорочено 
з 50% до 28%, також знижено державні витрати при дотри-

[49] Тиждень: [Електрон. ресурс]. - URL: http://tyzhden.ua/World/77124; 
http://www.bbc.co.uk/ukrainian/ business/2013/04/130409_thatcher_
economy_infl  uence_yg.shtml)
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манні збалансованого бюджету, приборкано державне регу-
лювання підприємницької діяльності. Це звільнило кошти для 
кредитування виробництва, зокрема, наукоємних галузей. 
У 1982–1990-х роках. у США розпочалося велике економічне 
зростання[50].

У 1979 році в Китаї також внесли корективи в генераль-
ну лінію партії – до комунізму додали декілька суто «правих» 
ініціатив, які й стали головною причиною стрімкого економіч-
ного відродження країни. Зокрема, розпочалося поширення 
приватної форми господарювання, передусім у торгівлі. Було 
лібералізовано податкове та валютне законодавство, широко 
залучені іноземні інвестиції, запроваджено оренду землі. Ви-
пущено акції державних підприємств, що створило внутріш-
ній фондовий ринок та збільшило капіталізацію бізнесу. Друга 
хвиля реформ у 1992 році перетворила на суб’єктів ринку ве-
ликі підприємства, трансформувала державні банки у комер-
ційні. З 1979 по 2006 роки ВВП країни виріс у 12 разів. Залуче-
но понад 600 мільярдів доларів прямих іноземних інвестицій, 
частка високих технологій сягнула 31% експорту[51].

Рекордні показники реформування за останні 50 років про-
демонстрував Сінгапур. На початку 1960-х років промислове 
виробництво країни складало 12% від ВВП, а в 1980-ті – вже 
28%. Сінгапурці врахували вигідне географічне положення 
на перетині морських шляхів, плюс за допомогою податкових 
пільг і промислових парків уряд підвищив інвестиційну приваб-

[50] Гарбузов В. Н. Консерватизм: идеи, ценности, политика // 
Метаморфозы истории.–1997.– № 1.– с.156
[51] Старинець О. Особливості зародження та розвитку китайського 
соціалізму: політико-економічні аспекти, Віче, - №5, - 2009: [Електрон. 
ресурс]. - URL: http://www.viche.info/journal/1356/
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ливість країни. Підприємства почали виробляти товари з ви-
сокою доданою вартістю і отримувати значні прибутки. Бюро 
з розслідувань корупції отримало спеціальні повноваження, і 
невдовзі в тюрму потрапили декілька ключових міністрів. Піс-
ля цього вдесятеро підвищили зарплати суддям, чиновникам, 
водночас прив’язавши їхню зарплату до рівня соціально-еко-
номічного розвитку. Було запроваджено систему соціального 
страхування, що дало можливість багатьом сінгапурцям стати 
власниками нового житла. Створено боєздатну армію, на яку 
витрачалось 5% ВВП на рік, та сучасну систему освіти з ак-
центом на міжнародне співробітництво. Завдяки реформам 
у 1980-ті роки рівень безробіття знизився до 3%, а економіка 
щорічно зростала на 8%.

У Сінгапуру можна запозичити модель залучення інвес-
тицій, адміністративну реформу, розподіл промисловості, що 
призвів до значного наповнення бюджету (72% за рахунок 
сфери послуг, 28% – за рахунок власного виробництва то-
варів). Сінгапурські реформи вражають, але територіально, 
за кількістю населення і розвитку різних галузей господарства 
країна лише частково підходить нам як приклад реформу-
вання, і це важливий нюанс, який не завжди враховують нові 
українські міністри-реформатори[52].

Реформи Міхеїла Саакашвілі в Грузії були засновані 
на «трьох китах»: дебюрократизації, лібералізації та приватиза-
ції. Дебюрократизація радикально спростила процедури, за яки-
ми громадяни звертаються в органи влади. Створення Будинків 
юстиції дозволило суттєво прибрати фактор корупції, збільши-
ти інвестиційну привабливість та дати заряд розвитку мало-

[52] Більш детально: Сінгапурська історія. Мемуари Лі Куан Ю. У двох 
томах.– К., 2011.– с. 550. (Т.1), с. 683. (Т.2)
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му та середньому бізнесу. Кількість податків скоротили з 22-х 
до 6-ти; податок на прибуток встановили на рівні 20%, включив-
ши в нього пенсійні виплати. З 2004 року держава розпродала 
значну кількість своєї землі, готелів, об’єктів інфраструктури, 
сприяла інвестиційним проектам, в тому числі, в туристичну га-
лузь, яка має для цієї країни величезний потенціал[53].

За умовами і часом реалізації Україні найбільше підхо-
дять східноєвропейські реформи 1990-х років, зокрема, прик-
лад Польщі.

Що вдалося полякам? В першу чергу, це ідеологічна ре-
форма, яку можна сформулювати як знищення «совка» у сві-
домості. Лех Валенса виявився дуже фаховим руйнівником 
стереотипів, принциповим лідером, який втілив у собі все те, 
чого хотіли поляки і проти чого боролися радянські бюрократи.

Наступний крок – це ставка на дрібний і середній бізнес. 
Польща до сьогодні залишається частково аграрною країною, 
зі значною кількістю сільського населення. Але керівництву 
країни вдалося так втілити реформи, щоб не знищити польсь-
ке село, а вивести на якісно новий етап розвитку. Сьогодні сіль-
ська місцевість Польщі – це сучасні невеликі містечка, охайні 
двоповерхові будинки, якісні дороги, велосипедні доріжки (!), 
громадський транспорт і т. д. Поляки провели ефективну адмі-
ністративно-територіальну реформу, спрямували значні інвес-
тиції в інфраструктуру, яка тепер служить економіці.

Стратегія економічної реформи в 1990 році в Чехії перед-
бачала серйозне збільшення приватного сектору. 90% об’єктів 
малої приватизації продали через аукціони, зокрема, 53% мага-
зинів, 21% місцевої промисловості, 10% харчових підприємств. 

[53] Бурлакова Л. Почему у Грузии получилось.– М., 2011.– с. 271.
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Підтримуючи малий бізнес, держава першочергово фінансува-
ла підприємців, які створювали нові робочі місця. Це забезпе-
чило низький рівень безробіття в 2,7%. В соціальній сфері ак-
цент було зроблено на адресну підтримку незахищених верств 
населення, в зовнішній економіці – на державну підтримку екс-
порту, в сільському господарстві – на створення фонду гаран-
тій та розвитку. За схожим сценарієм реформа відбувалась і 
в сусідній Словаччині. Обидві країни сьогодні успішно борють-
ся з економічною кризою, адже створили запас міцності.

Зростання ВВП східноєвропейських держав у 2007 році 
порівняно з 1993 роком склало: в Польщі – 186,9%, в Чехії – 
152,6%, в Словаччині – 194,8%, в Угорщині – 124,7%. Темпи 
зростання продуктивності праці перевищили відповідні показ-
ники в країнах Західної Європи. За період 1994–2003 рр. про-
дуктивність праці в Польщі зросла на 46%, Чехії та Угорщині – 
на 23%, Румунії – на 27%, Болгарії – на 21%, Словаччині – на 
39%, Україні – на 22,2%[54].

Аналізуючи реформи різних країн на різних континентах, 
враховуючи величину країни, клімат, тип заселення, історичні 
паралелі, приходимо до висновку, що польський досвід якнай-
краще підходить для України: не треба винаходити велосипед 
чи їхати далеко за море. Запозичивши польську методологію 
(побудовану на рекомендаціях МВФ), можемо отримати навіть 
більший синергетичний ефект. Українська земля продуктивні-
ша, а промисловість краще розвинена, ніж у Польщі на момент 
запровадження реформ. Нам не бракує освічених трудових ре-

[54] Пшеничникова С. Н. Влияние типа занятости и инвестиционных 
вложений в странах Центрально-Восточной Европы и Китае 
на процессы перехода к постиндустриальному обществу // Проблемы 
современной экономики.– 2011.– № 4.– с. 81
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сурсів, рівень науки навіть в урізаному стані демонструє знач-
ний потенціал, сьогодні надзвичайно потужно піднялась хвиля 
національної свідомості. Ми давно живемо в умовах ринкової 
економіки, залишилось надати їй цивілізованого вигляду.

Тобто, якщо порівняти умови базової платформи, з якої 
стартувала Польща у 90-ті минулого століття, та з якої старту-
ватиме Україна зараз,– це небо і земля. Лише на стадії запро-
вадження реформ українці отримають бурхливий темпоритм. 
Відповідно шокова терапія, якої потребуємо, триватиме значно 
менше часу, ніж аналогічні реформи в Польщі – замість 4–5 
років можна вкластися за базовими показниками у 2–3 роки.

Звичайно, будь-які реформи – це болісний процес, саме 
тому люди і схиляються до консерватизму. Однак, без ре-
форм держава переходить у режим стагнації, і чим довше він 
триває, тим важче потім проводити оперативне «втручання». 
Як і в Грузії, можна очікувати значний спротив такому лікуван-
ню, особливо з боку корумпованого бюрократичного апара-
ту. Рішення проблеми залежить винятково від політичної волі 
керівництва, необхідно залучити на нових засадах фаховий 
чиновницький склад, який не остаточно загруз у корупції.

Одночасно оновити всі виконавчі структури непросто, особ-
ливо в умовах військового тиску з боку північного сусіда. При-
пустимо, в Зачепилівському районі Харківської області не так 
багато людей, які можуть виконувати функції державного 
управління, ефективно очолити адміністрацію, лікарню, школу. 
Тож паралельно з реформами необхідно продумати систему 
кваліфікації кадрів, залучення спеціалістів із великих міст у ре-
гіони, тобто серйозно займатися людськими ресурсами.

Нарешті необхідно задуматися про тих, хто буде звільне-
ний внаслідок реформ – «права» ідеологія зазвичай ігнорує 
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тих, хто не вписується в чергову зміну курсу. В цьому випадку 
необхідно залучити досвід соціальних гарантій, перекваліфі-
кації, вплинути на ініціативність звільнених. «Права» ідея має 
проявлятися не стільки в різких змінах у бік підтримки бізнесу 
та наведення ладу, як у створенні умов, щоб «зайві» держ-
службовці знайшли своє покликання в малому та середньому 
бізнесі.

Реформатор, який береться за українські реформи, має 
усвідомлювати, що:

а) шокової терапії, такої, як у Польщі 1990-х років, еконо-
міка України не відчує;

б) збурення великої кількості людей також не відбудеться, 
критична маса українців прагне змін і готова до початкових 
незручностей;

в) незадоволені завжди знайдуться, але ними можна 
ефективно управляти.

Завдання держави – створити в різних секторах економіки 
максимально привабливі умови для ведення бізнесу. Запит 
на виробництво товарів і послуг, люди, які готові цим займа-
тися, і політика державного сприяння – ось три передумови 
революційного прогресу.

2. Найкращий уряд – той, 
що привчає народ керувати собою

Ключовими проблемами України до цього часу залиша-
ються корупція і непотизм – «прилаштування» родичів або 
знайомих на державні посади, незалежно від їхніх професій-
них здібностей. Навіть лідери Майдану не можуть цілком поз-
бавитися цих вад, тому лідер, всі прагнення якого спрямовані 
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на побудову ефективної держави, повинен уміти переступати 
заради справи через свої інстинкти.

Базова задача реформаторів – зробити так, щоб від бю-
рократа не залежала доля бізнесу чи людини, а закон працю-
вав незалежно від влади, в максимально автоматизованому 
режимі. Це передбачає запровадження електронного уряду-
вання, спрощення процедур, посилення відповідальності тих, 
хто приймає рішення. В цій частині необхідно зменшити вплив 
чиновника на прийняття рішень і звузити функції держави.

І тут самої зміни повноважень недостатньо. Що станеться, 
якщо право пропонувати кандидатури суддів забрати у коміте-
ту по судово-правовій реформі та віддати Вищій раді юстиції? 
Просто зміститься центр корупції. Яка різниця, хто братиме ха-
барі? Аналогічна ситуація з СБУ, міліцією чи ЖЕКами – в перші 
післяреволюційні роки на посади можуть прийти чесні та від-
повідальні менеджери, однак з часом бюрократична система 
вичавить їх, забезпечить прихід чергових корупціонерів.

Зміна системи вимагає введення максимально прямого 
та опосередкованого народовладдя. Електронне урядуван-
ня – це також приклад прямого народовладдя, адже люди за 
допомогою комп’ютерів можуть контролювати видатки дер-
жавних органів, тендерні закупівлі або виконання обіцянок.

Ще один елемент народовладдя, неодноразово згаданий 
в цій книжці, – це виборність виконавців і суддів. Ефективна 
система виборності шерифів та суддів зможе забезпечити – 
не одразу, але з часом – появу професійних виконавців, нових 
соціальних груп, які бачать своїм покликанням забезпечення 
справедливості. Змагальність і конкурентність у державному 
апараті має вийти на новий рівень: з-під килимів політичних 
баталій – до публічних дискусій та представлення програм.
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Необхідно переконати якнайбільше людей, що Україна 
максимальних можливостей – найкращий вибір на сьогодні.

3. Багатогранний український патріотичний націоналізм

Звичайно ж, усім сподобатися неможливо. Побудувати 
сильну, економічно незалежну державу нереально тільки 
на цінностях максимального розвитку та свободи. Певні об-
меження державницького характеру існують в усіх країнах 
світу, і Україна не повинна бути винятком.

Зокрема, тільки наступні базові цінності можуть лягти 
в основу справедливого і ефективного урядування:
• Україна – держава українського народу, тобто всіх, хто 

вважає її своєю батьківщиною. Джерелом суверенної вла-
ди в Україні є український народ – господар собі й владі.

• Українська мова та культура – основи ідентичності країни.
• Визнання й дотримання усталених норм людської моралі.
• Особиста гідність і свобода, не обмежена нічим, крім рів-

них прав, гідності й свободи інших та суспільного інтересу.
• Безумовне право й обов’язок громадян на опір гнобленню 

та захист незалежності України всіма засобами.
• Визнання й дотримання природних прав людини – на жит-

тя, особисту безпеку, повагу до гідності, свободу віроспо-
відання, думки й слова, свободу пересування, власність, 
підприємницьку діяльність, право брати участь у держав-
ному управлінні.

• Влада – не самоціль чи спосіб самозбагачення, а меха-
нізм для становлення й розвитку своєї країни та народу.

• Європейська цивілізація – не лише основа цивіліза-
ційної ідентичності України, заснована на цінностях 
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особис тої і національної свободи. Це інструмент мо-
дернізації, що допоможе українцям утвердитися як не-
залежній державній нації.
Вже з самої назви нашої країни випливає, що нам потріб-

на одна державна мова – українська. Приклад Швейцарії з чо-
тирма державними мовами смішний уже тим, що швейцарсь-
кої мови банально не існує.

Звичайно, репресивні методи популяризації – найменш ро-
зумний і найбільш конфліктний шлях. Державі варто створити 
умови для того, щоб українці пишалися своєю національністю 
та її здобутками, а іноземці прагнули вивчити українську мову. 
Інституалізація, а не примус – це базовий принцип культурної 
політики, який найкраще можна пояснити на прикладах.

Чи можна було Крим зробити україномовним? Можна – там, 
де українці становили вагому частину населення. Потрібно було 
починати зі створення українських дитсадків, забезпечити їх якіс-
ними книжками, комп’ютерами, обладнанням для розвитку. Че-
рез 5 років поступово запроваджувати україномовні школи. Ще 
років через 5 – коледжі, університети. І тоді б не було ситу ації з 
анексією Криму – росіянам не було б з ким працювати. Повторю-
вати таку помилку вдруге з іншими регіонами – злочинно!

Звичайно, українську мову повинні знати і поважати пред-
ставники всіх етносів, які проживають на території нашої держа-
ви. Для цього треба створити умови та інститути: садки, школи, 
телеканали, книжки. При цьому ніхто не має забороняти грома-
дянам спілкуватися мовою, яка їм ближча, – захист національ-
них мов і культур мусить бути одним із базових в політиці дер-
жави. Адже це і означатиме можливості для розвитку кожного.

Не секрет, що посилення ринкової вартості національних 
товарів та покращення репутації країни здійснюється за допо-
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могою національного бренду. Він відображає економічну, куль-
турну, туристичну привабливість певної держави в очах світових 
споживачів. Національний бренд як власність країни показує 
здатність уряду капіталізувати сильні сторони економіки. Згід-
но звіту дослідницької організації «Brand Finance», у 2013 році 
найбільш цінними були національні бренди США ($17990 млрд), 
Китаю ($6109 млрд), Німеччини ($4002 млрд), Великобританії 
($2354 млрд), Японії ($2263 млрд). Україна знайшла себе на 
45-му місці ($126 млрд) – є куди рухатися і багато перспектив[55].

Ця статистика чітко показує, що питання ідентичності 
та соціальні проблеми часто пов’язані і повинні вирішувати-
ся паралельно. Людина, яка говорить, що замість опікуватися 
мовою треба зосередитися на корупції, не мислить як дер-
жавник, концентрується на матеріальних проблемах нижчо-
го порядку. Результат такої політики не буде позитивним для 
держави. Це стало очевидним у лютому-березні 2014 року, 
коли саме російськомовні «тітушки» виявилися ворогами 
ефективної держави, саме вороги українського стали п’ятою 
колоною, яка не дає побудувати справедливе суспільство.

Якщо українізація держави базуватиметься на плекан-
ні почуття гідності в кожного громадянина, його захищеності 
та забезпеченості, то жодного внутрішнього спротиву не буде 
навіть з боку завзятих українофобів. Самих українофобів за-
лишиться мізерна кількість, і для них завжди існуватиме фор-
мула «чемодан, вокзал, Россия».

У радянські часи ходили чутки: якщо футбольна команда 
«Динамо» вигравала, то наступного дня в Києві продуктив-
ність праці була на 5% вища, і навпаки. Навіть якщо це пере-

[55] Brand-Finance: [Електрон. ресурс]. - URL: http://www.brandfi  nance.
com/images/upload/brand_fi  nance_nation_brands_2013.pdf
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більшення, чекати від натхненних і щасливих людей кращої 
роботи – нормально. Кожен має бути патріотом свого – ма-
лої батьківщини, місця народження, своєї української зем-
лі. Так виросли США, так існує Великобританія, такі почуття 
притаманні французам. Навіть росіяни поставили патріотизм 
в основі своєї державної політики, при цьому українцям вони 
забороняють бути патріотами: бояться, що Україна стане 
справді незалежною від їхніх імперських обіймів.

Тож український патріотизм, заклик «купувати українське», 
«розвивати українське», «вчити українську» має природно 
увійти в щоденну комунікацію. «Українське» не за формою 
(мова може бути будь-якою, часто одесити є не меншими па-
тріотами, ніж львів’яни), але «українське» за смислом і сутні-
стю. Адже це саме та цінність, яка може поєднати всіх в одно-
му пориві до кращого і заможнішого життя.

Як не парадоксально, але один із важливих напрямів поря-
тунку української мови – це вивчення інших мов. Ерудований 
українець може раціонально, а не лише емоційно прищеплюва-
ти патріотизм своїм дітям. Як правило, українофоби – це погано 
освічені люди, винятково російськомовні, але які при цьому слаб-
ко знають і російську культуру, пишуть з помилками і не створю-
ють нічого, що можна було б залишити своїм нащадкам.

Яким чином маємо популяризувати українську мову? 
Це можливо зробити еволюційним шляхом як в побуті, так і 
в спілкуванні. Насамперед держава повинна зобов’язати сво-
їх службовців і бюджетних працівників на робочих місцях роз-
мовляти українською. Вся документація, бюрократична кан-
целярія – виключно державною мовою.

Що стосується Півдня і Сходу, ми маємо розпочати па-
тріотичне виховання з дитячих садків. Ніхто не говорить про 
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заборону російських шкіл і садочків. Просто батьки повинні 
розуміти, що їхня дитина, не опанувавши змалечку державну 
мову, не зможе повноцінно вчитися в українському вузі. Для 
того, щоб стати успішним прокурором, лікарем, інженером, 
потрібна інтеграція в цілісний інформаційний простір країни, 
а він – україномовний.

Не треба забувати і про інші культурні «інститути». Насам-
перед державних і приватних інвестицій потребує українське 
кіно. Приклад Росії є показовим, як за декілька років можна 
підняти рівень патріотизму з декількома талановитими режи-
серами. Сьогодні держава не зможе фінансувати більше 2–3 
якісних картин на рік (із прозорим конкурсним відбором), од-
нак грантові гроші, інвестори тільки й чекають створення чес-
них та рівних умов для фінансування. В тому числі, мова йде 
і про страхування ризиків, які держава може взяти на себе.

Наступний рівень – книговидавництво. Звичайно, кни-
гарня не може бути настільки ж прибуткова, як, наприклад, 
ресторан у хорошому місці. Розваги простіші, ніж вдумлива 
діяльність, тому приваблюють більше людей. І тут необхід-
на державна підтримка в частині орендної плати, комуналь-
них послуг, грантової програми. А до цього – серйозна робо-
та на ниві перекладів, літературних курсів, освітніх програм. 
Книжку треба не тільки підтримати податками, для книжки 
треба підготувати читача і письменника, які шукатимуть нове.

Так само місцеві органи влади повинні розуміти, що кому-
нальне майно призначене не лише для отримання прибутків, 
а може використовуватися у вигляді нематеріальних інвес-
тицій. «Розруха в головах» триватиме, поки влада не усвідо-
мить, що рівень культури, в тому числі політичної, формується 
не тільки телевізором, але й книжками. В цьому плані ціка-
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вими є дослідження братів Віталія та Дмитра Капранових[56]. 
Вони порахували, що кількість бібліотек в Україні прямо про-
порційна результатам голосування на президентських вибо-
рах у 2004 році. Чим більше книгарень, тим меншою в регіоні 
була підтримка Віктора Януковича.

Нарешті інфраструктура. Коли Польща проводила адмі-
ністративно-територіальну реформу, уряд визначив необхідні 
для громади соціокультурні стандарти: школа, амбулаторія, 
бібліотека, клуб, спортивний заклад – це для маленького міс-
та. Наявність цих закладів має бути обов’язком для органів 
місцевого самоврядування, а держава повинна сформувати 
відповідний запит, у тому числі для великого бізнесу.

Свого часу президент Віктор Ющенко запропонував хорошу 
ідею – багаті люди повинні фінансувати соціальні та інтелекту-
альні проекти. На жаль, ані «Лікарня майбутнього», ані числен-
ні культурні ініціативи не стали проривами – завадили корупція 
та непрозорість. Однак, це не означає, що такі проекти не ма-
ють перспективи. Впродовж століть американські сімейства 
Рокфеллера, Карнегі, Кеннеді вкладали гроші не в черговий 
«луї віттон», а в університети, бібліотеки, лабораторії. Не так 
давно мільярдер і колишній мер Нью-Йорка Майкл Блумберг 
пожертвував Університету Хопкінса 350 мільйонів доларів[57]. 
Біл Гейтс заповів 50% свого капіталу саме на розвиток нації, 
а не на шафу для одягу чи сховище для автомобілів.

В українській історії також є свої меценати. Українські біз-
несмени ХІХ століття Симиренки, Терещенки не замовляли 

[56] Брати Капранови. Закон Братів Капранових: [Електрон. ресурс]. - 
URL: http://world.pravda.com.ua/articles/2005/12/15/3033357/
[57] Новини України: [Електрон. ресурс]. - URL: 
http://uaonline.com.ua/novyny_41988.html
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туалети з золота, але купували картини, будували школи, роз-
вивали місцеві громади. Відродження цієї традиції одночасно 
із мудрою державною політикою може стати базисом для по-
яви нового українського громадянина.

І останнє за згадкою, але не за значенням – роль церкви 
у вихованні патріотичних громадян. До питання створення 
єдиної помісної церкви в Україні треба ставитися делікатно, як 
до кришталевої вази. Саме тут вплив держави має бути міні-
мальний, аби не нашкодити. Однак необхідно визначитися на-
решті: країна, яка має 25–26 мільйонів православних, повинна 
мати і Патріарший престол. Це позиція не проти Московського 
патріархату, це позиція за Український патріархат. Водночас 
не можна виділяти винятково православних. В Україні най-
більша в Східній Європі протестантська складова – приблизно 
4 мільйони протестантів, також тут проживає близько одного 
мільйона католиків і 6 мільйонів греко-католиків. Сприяння 
розвитку всіх церков, які підтримують Україну, виховують патрі-
отизм у своїх прихожан, – це обов’язок держави.

Зі свого боку церква як потужний соціальний механізм по-
винна стояти на сторожі тих принципів, з якими прийде нова 
команда. Чесність, прозорість, боротьба з корупцією, розви-
ток кожної людини, моральність – ці чесноти означають для 
віруючих так само багато, як і для держави.

4. Сильний лідер – очільник державних реформ

Екс-радник Путіна Андрій Ілларіонов став дуже популяр-
ним в Україні під час військової агресії Росії навесні 2014 року. 
На запитання «Чому Саакашвілі вдалося, а Ющенку – ні?» 
він відповів наступне. По-перше, за його словами, людина 
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повинна мати характер, внутрішній стрижень, бути лідером. 
По-друге, вона має знати свою справу і «горіти» нею. І нареш-
ті, повинна бути команда, відповідальна за реалізацію спра-
ви. Завдання лідера – задавати темп роботи й контролювати 
адекватність виконання, попри всі спокуси влади.

Німецький філософ Вільгельм Швебель сказав: «Ті, хто 
бажає зробити світ кращим, повинні навчити добрих боротися 
з одержимістю злих за своє місце під сонцем».

Тож і Україні потрібна «оглашенна» людина зі стрижнем, 
яка прагне стати будівничим своєї батьківщини: залишити 
слід в історії, а не наслідити. Самого розуміння, як досягти 
мети, недостатньо, також потрібна команда однодумців для 
її втілення. Тож успішний лідер – це, насамперед, успішний 
керівник власної команди, яку він надихне першою. І тільки 
потім надихнуться люди, отримає заряд енергії вся країна.

Часто кажуть, що в добре відрегульованій системі навіть 
актор може бути президентом країни, як це сталося в США. 
Насправді, це система зробила успішною країну, а не актор. 
В Україні такої системи немає, тож потрібен лідер, який змо-
же своїм прикладом, своєю невтомною працею і енергією за-
класти основу для подібних звершень. Такими лідерами були 
Отто фон Бісмарк, Джузеппе Гарібальді, Богдан Хмельниць-
кий, Джон Кеннеді.

Сьогодні в Україні всі моральні авторитети роздрібнені. 
Необхідно створити центр тяжіння, щоб люди однієї «групи 
крові» гуртувалися навколо спільних принципів. За різними 
підрахунками, для початку серйозних фахових реформ по-
трібно не менше 300 людей з хорошими справедливими чес-
нотами. Об’єднані в єдину команду, вони зможуть переверну-
ти свідомість усієї країни.
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Як же зачепити душі цих людей, як їм показати, що спорід-
нений духом і «групою крові» однодумець живе в сусідньому 
селі чи районі? Потрібен розряд, який і спрямує цю енергети-
ку в єдине русло. Власне, мета цієї книжки – стати підґрунтям 
для створення цього позитивного розряду і формування ко-
манди.

Членом команди нового зразка може бути той, хто:
• Є патріотом, тобто здатним поставити спільні інтереси 

країни вище за особисті, і довів це насамперед діями.
• Відстоює власну свободу та визнає свободу інших, якщо 

це не суперечить інтересам громади та держави.
• Поважає принцип народовладдя, згідно з яким народ – 

єдине джерело влади.
• Поважає українські цінності та культуру.
• Поважає право громадян України, які вважають її батьків-

щиною, на власні цінності та особистий розвиток.
• Поважає право кожного висловлювати свою думку.
• Поважає свободу віросповідання.
• Поважає право власності, здобуту чесним шляхом.
• Власною практичною діяльністю довів свою чесність, не-

підкупність, некорумпованість.
• Вважає метою участі в політиці не самозбагачення, а ви-

роблення справедливих правил і обрання стратегії роз-
витку громади і країни.

• Здатен опиратися тискові.
• Здатен працювати в команді та організовувати людей.
• Готовий докладати особисті зусилля, час і ресурси 

для впровадження цих принципів у життя.
Ці вимоги існують насамперед для лідера, він має стати 

прикладом для всієї команди. Водночас є умова щодо спри-
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ятливого режиму для реформ. Коли ми говоримо про будів-
ництво нових стін і нового даху країни, на цьому етапі пе-
редбачаємо сильну президентську республіку з ефективною 
системою стримувань і противаг. Інакше – знову розбрат і 
дискусії на телебаченні.

Українцям не доведеться блукати світами в пошуках кра-
щої долі – вони знайдуть її на своїй землі. Разом ми примно-
жимо спадок країни, а успіх кожного підсилить Україну.

Задача успішної команди – не недооцінювати і не пере-
оцінювати реалії, не ідеалізувати і не таврувати українців. 
Не розповідати їм солоденькі байки чи прививати комплекси, 
а тверезо оцінити, розібрати по молекулах і атомах, в якому 
стані відправна точка України і що покроково слід робити. Для 
цього й була написана ця книга.

5. План дій готовий до реалізації

Лідер та нова команда ставлять перед собою завдання:
• Забезпечити реалізацію невід’ємних прав і відповідально-

сті кожного.
• Відродити в українцях відчуття господаря та відповідаль-

ного громадянина, організатора суспільного життя.
• Забезпечити реальне народовладдя в соборній Українсь-

кій державі – вирішальний вплив народу з неухильним до-
триманням законних прав меншості.

• Забезпечити безумовну рівність громадян перед законом, 
незалежно від посад, грошей, майна, родинних зв’язків 
тощо.

• Створити максимально рівні умови для самореалізації 
громадян. Забезпечити доступ до всіх публічних посад і 



193

ЯК НАВЧИТИСЯ ЖИТИ ПО-ЛЮДСЬКИ?

занять згідно з фахом і чеснотами людини, без будь-яких 
інших відмінностей (місця народження, майнового стану, 
родинних зв’язків тощо).

• Подолати олігархічний лад, ліквідувати корупцію, припи-
нити розграбування державних ресурсів, стримати соці-
альне розшарування.

• Забезпечити чесний, справедливий суд, незалежно від 
статків, посад і зв’язків.

• Заохотити чесну працю та підприємливість. Створити 
максимально самодостатню, мінімально вразливу до криз 
ринкову, інноваційно орієнтовану економіку, здатну за-
безпечити випереджаючий розвиток країни. Забезпечити 
максимальну свободу економічної активності, обмежену 
виключно інтересами держави та громади.

• Сформувати ідейне та фактичне підґрунтя для перетво-
рення України на країну-лідера. Забезпечити гідну інтег-
рацію до Європи з позиції україноцентризму, плекаючи 
українські цінності та зберігаючи національне обличчя.

• Забезпечити системне зростання політичної, економічної, 
культурної, демографічної та військової складових могут-
ності України.

Основні напрями діяльності лідера та нової команди:
• Боротьба з корупцією.
• Забезпечення дієвого контролю та впливу на владу з боку 

громадян.
• Дебюрократизація, створення ефективних механізмів 

стримувань і противаг у системі державного управління.
• Докорінна зміна судової і правоохоронної систем з метою 

поставити їх на службу громадянам і суспільству.
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• Передача більшої частини бюджетних ресурсів, повнова-
жень і відповідальності місцевим громадам.

• Вдосконалення законодавства про місцеві вибори з ме-
тою підвищення відповідальності обранців за народну під-
тримку та недопущення фальсифікацій.

• Справедливе врегулювання земельного питання в інте-
ресах більшості сільського населення України та еконо-
мічного розвитку.

• Кардинальне спрощення податкової системи, припинення 
чиновницького та злочинного тиску на приватну ініціативу 
громадян.

• Деолігархізація державного життя і демонополізація еко-
номіки, заходи зі стимулювання розвитку дрібного і серед-
нього бізнесу та заохочення самозайнятості громадян.

• Якісні зміни в медичній, освітній та культурній сферах 
на основі прогресивного вітчизняного і світового досвіду.

Алгоритм роботи лідера і нової команди

З метою покращення якості управління:

1. Встановити пряму залежність між доходами державних 
службовців та зміною середніх доходів на душу населення країни.

2. Максимальна заробітна плата державних чиновників 
усіх рівнів не повинна перевищувати 12 розмірів мінімальної 
зарплати в країні.

3. Запровадити чіткі критерії успішності керівників цент-
ральних органів виконавчої влади й місцевих адміністрацій. 
Чиновники автоматично усуваються від виконання обов’язків, 
якщо протягом року в сфері їхньої відповідальності не досяг-
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нуто позитивної динаміки. Звільнення неминуче, якщо за по-
казниками соціально-економічного розвитку область потрап-
ляє на останнє місце в загальнодержавному рейтингу.

4. Запровадити механізм, коли керівники центральних ор-
ганів виконавчої влади й місцевих адміністрацій автоматично 
усуваються з посад у випадку висловлення їм недовіри квалі-
фікованою більшістю (понад дві третини) мешканців.

5. Заборонити до закінчення фінансово-економічної кризи 
збільшення адміністративних витрат усіх органів влади.

6. Позбавляти повноважень депутатів усіх рівнів за пору-
шення принципу особистого голосування.

У боротьбі з корупцією:

1. Передача і продаж земель та інших об’єктів державної, 
комунальної власності повинні відбуватись виключно шля-
хом відкритих аукціонів, з надходженням виручених коштів 
до бюд жету.

2. У разі здійснення державних закупівель за цінами, ви-
щими від ринкових, різниця між ринковою і закупівельною 
вартістю відшкодовується за рахунок особистих коштів та ре-
алізації майна винних осіб.

3. Запровадити формування витратної частини місце-
вих бюджетів, що виділяються на соціально-економічний 
розвиток, на основі волевиявлення (підписних кампаній) 
мешканців.

4. Запровадити монетарну виплату пільг населенню і ска-
сувати всі пільги депутатам і чиновникам.

5. Встановити максимально прозорі податки, ліквідува-
ти неефективні, що плодять корупцію. Запровадити податки 
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на великі спадки, елітне споживання, житлову і нежитлову не-
рухомість, операції з акціями, цінними паперами тощо.

6. Скасувати міжнародні угоди, що дозволяють безподат-
кове виведення коштів у офшори.

7. Зібрана громадянами відео- та аудіоінформація може 
бути використана як аргумент для проведення службових роз-
слідувань щодо посадових осіб, притягнення винних до кри-
мінальної та іншої відповідальності.

8. Посилити кримінальну відповідальність для посадових 
осіб державної влади та органів місцевого самоврядування 
за надання незаконних преференцій або перешкоджання за-
конній економічній діяльності.

9. Повернути в державну власність розкрадені землі та ре-
зиденції.

10. Запровадити декларування витрат вищими посадо-
вими особами, керівниками органів виконавчої влади, на-
родними депутатами, суддями, керівниками органів місцево-
го самоврядування, а також членами їхніх родин. Перевірки 
контролюючими органами відповідності реальних витрат за-
декларованим.

У сфері права:

1. Запровадити електронне урядування задля максималь-
но спрощеного отримання громадянами, в тому числі бізнес-
менами, всіх необхідних документів.

2. Забезпечити незалежність органів прокуратури через 
запровадження процедури призначення й звільнення Гене-
рального прокурора за взаємної згоди Президента, Верховної 
Ради та парламентської опозиції.
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3. Повне переформування правоохоронних органів, 
оскільки лікуванню система не піддається.

4. Гуманізувати кримінальну юстицію. Скоротити терміни 
покарання за правопорушення невеликої тяжкості до тижнів 
і місяців. Посилити відповідальність за злочини проти особи.

5. Забезпечити багатоступеневий відбір суддів, почина-
ючи з виборної процедури. Посилити відповідальність суддів 
за завідомо незаконні рішення.

У галузі економіки та земельних відносин:

1. Відродити село як місце комфортного проживання і 
праці. Земля сільськогосподарського призначення повинна 
належати громадянам України, які постійно біля неї меш-
кають, державі або державним накопичувальним фондам. 

2. Спростити вихід власника землі з відносин довгострокової 
оренди. Заборонити одній фізичній чи юридичній особі оренду-
вати більше ніж 10% земель сільськогосподарського призначен-
ня району та мати орендовані землі більше ніж у 10 районах.

3. Спрямувати щонайменше 2% державного бюдже-
ту на мікрокредити малому бізнесу за відсотковою ставкою 
на рівні інфляції.

У галузі освіти:

1. Забезпечити доступ усіх громадян до безкоштовної се-
редньої освіти.

2. Передбачити безкоштовну форму навчання громадян 
у закладах вищої освіти в кількості не менше половини всіх 
студентських місць. Встановити річну вартість освітніх послуг 
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у закладах вищої освіти залежно від рівня середньої заробіт-
ної плати в країні.

3. Запровадити пряму залежність між статусом акредита-
ції ВНЗ, його державним фінансуванням та результатом що-
річного незалежного оцінювання знань випускників.

4. Забезпечити всіх школярів і студентів України безко-
штовним доступом до інтернету на основі новітніх техноло-
гій, виключно з доступом до визначеного переліку наукових 
та енциклопедичних інтернет-ресурсів.

У галузі медицини:

1. Забезпечити безкоштовну невідкладну медичну допо-
могу для громадян.

2. Запровадити обов’язкове загальнодержавне медичне 
страхування.

У сфері культури:

1. Забезпечити захист і розвиток єдиного інформацій-
но-культурного простору України. Створити умови для роз-
витку вітчизняних культурних індустрій: книговидання, кінови-
робництва, музичного бізнесу тощо.

2. Запровадити обов’язкові нормативи забезпечення гро-
мадян об’єктами культурної інфраструктури та жорстко кон-
тролювати їх дотримання.

3. Стабілізувати мовне питання на основі принципів:
- українська мова є базою ідентичності країни; це мова 

державного і міжнаціонального спілкування, вживається 
в усіх сферах суспільного життя;
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- держава не втручається у сферу використання мови гро-
мадянами у приватному житті; підтримує мови різних націо-
нальних меншин України.

У галузі зовнішньої політики й безпеки:

1. Забезпечити рівноправність України у міжнародних еко-
номічних відносинах, дотримання толерантності та невтру-
чання у внутрішні справи у відносинах з іншими державами.

2. Денонсувати угоди, що суперечать національним інтере-
сам України.

3. Участь держави в програмах європейської та євро-
атлантичної безпеки. Фінансування Збройних сил України 
на рівні не нижчому від 2,5% ВВП.
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Павло Жебрівський 
(спогади про особисте)

У кожної людини на певному етапі її життя є мрія: малень-
ка або велика, таємна або публічна, реальна або фантастич-
на. З п’яти до двадцяти років моя мрія формувалась у прагма-
тичному і реальному вимірі: будь-що стати військовим. Однак, 
здійснитися цьому не довелось: я тричі вступав до елітного 
військового училища Радянського Союзу і кожного разу не до-
бирав бали. Чомусь Бог і доля не захотіли, щоб Жебрівський 
Павло Іванович, 1962 року народження, став кремлівським 
курсантом. Перешкоди були різними, далося взнаки, що укра-
їнською мовою я володів краще, ніж російською.

Довелося з першого разу вступати на юридичний факуль-
тет Київського національного університету ім. Т. Г. Шевчен-
ка, хоча це вважалося значно складнішим завданням. Утім, 
військова служба мене не оминула – спочатку армія, а потім 
випадок привів до органів внутрішніх справ. У 1982 році на ки-
ївському заводі, де я працював, підійшов до мене неприміт-
ний чоловік: «Старшой, в міліцію не хочеш піти?». Так я став 
слідчим, можливо, не радянським Шерлоком Холмсом, але 
стовідсотково успішним і чесним.

Сьогодні часто згадую, які різні справи довелось роз-
слідувати, особливо наприкінці 80-х, коли бандити вилізли 
на вулиці міст. Зарплата у старшого слідчого була еквіва-
лентна чотирьом доларам, а в сейфі часом вилучених гро-
шей лежало до мільйона американської валюти. Варіантів 
було небагато: або брати хабарі, або йти заробляти гроші 
в народне господарство. Для багатьох моїх товаришів цей 
вибір був непростий…
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Я пам’ятаю день, коли допитував одного злочинця з осві-
тою заледве 8 класів. У мене штани були з латкою, і цей бан-
дит мені нахабно запропонував: «Слышь, начальник, давай 
я тебе штаны куплю». Це була остання крапля. Наступного 
дня я написав рапорт на звільнення і обрав для себе просту, 
амбітну мрію – довести собі й усім навколо, що можу чесно і 
без грабунку заробити мільйон доларів.

Починав із дрібного бізнесу, без досвіду і знання, без особ-
ливих умінь, однак із чесними принципами. Більшість бізнес-
менів того часу мають схожу історію першого успіху: товариш 
поставляв із Башкирії мазут на «Київенерго», але в умовах 
гіперінфляції не вистачало грамотної експертизи, як це модно 
зараз говорити. Справа в тому, що в Україні з ним розрахо-
вувалися українськими карбованцями, а конвертації в рублі 
не було, тож потрібен був якийсь товар. Я запропонував, щоб 
таким товаром стали заводські вагони, підприємство на той 
час мало величезні борги із зарплати. В результаті на п’яти 
вагонах заробив перші 20 тисяч доларів, а робітники заводу 
нарешті за півроку отримали свої гроші.

А вже 1995 року я заробив свій перший мільйон на по-
ставках ліків у Середню Азію. Без знайомих, без особливих 
перспектив, приїхав у вовняному костюмі в ташкентську спе-
ку, отримав кредит і почав доправляти жителям Узбекистану 
найбільш необхідні ліки. Невдовзі фармацевтична продукція 
українського виробництва з’явилася в більшості країн регі-
ону – такий бізнес приносив задоволення та впевненість, на-
віть попри економічні кризи.

Бізнесмени і політики пострадянських країн чомусь со-
ромляться розказувати про свій перший мільйон. Для амери-
канців подібні історії – це привід для гордощів, оповідки для 
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онуків, такий же елемент успішного життя, як чесно сплачені 
податки або служіння в армії. А наша еліта боїться розказа-
ти, як важко було зорієнтуватися в світі капіталізму, створити 
з нуля бартерні схеми і поступово перевести їх у фінансове 
русло. Можливо, багатьом справді є що приховувати?

З часом торгівля стала мені нецікавою, і я зосередився 
на побудові ефективного виробництва. В 1999 році викупив 
декілька заводів-банкрутів, доведених кризою і менеджментом 
до краю; невдовзі ці заводи почали працювати і давати прибу-
ток. Створення нових робочих місць, підтримка національного 
виробництва – стимули, що керували мною в той час. Мрія пе-
рестала бути матеріальною, захотілося реалізувати план по-
ліпшення якщо не всієї країни, то хоча б своєї області.

2000 року я вперше задумався про політику як інструмент 
впровадження прогресивних змін. Завдяки тому, що бізнес 
почав працювати за врегульованими правилами, Україна де-
монструвала серйозний ріст валового продукту. І хоча депута-
ти та міністри здавалися мені гуліверами, а сам я почувався 
ліліпутом на їхньому тлі, все ж чітко усвідомлював, що чес-
ні правила – ось механізм, від якого залежить успіх держави 
в усіх сферах суспільно-економічного життя, а не лише від 
конкретних чиновників.

В цей же час я задумався, якою буде моя наступна мрія. 
Передумови її формування знаходжу ще в шкільному дитин-
стві. Вчителька біології Ядвіга Броніславівна на одному з уро-
ків колись побажала своїм учням: «Нехай ваш клас залишить-
ся в селі, от Павло буде головою колгоспу – і ви піднімете 
Немиринці».

Я часто згадував ці слова, особливо коли жив у гуртожит-
ку з друзями. Ми мріяли, що, повернувшись, зможемо наве-
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сти лад у житомирській глибинці. А в якості гартування сили 
волі запровадили для себе дні української мови. Якщо хтось 
починав уживати русизми, суржик – отримував потиличника. 
Уявіть, 80-ті роки в Києві, а вулицями гуляють молоді стрункі 
хлопці в міліцейській формі, які розмовляють чистою україн-
ською. Є що згадати і чим пишатися.

І от знову слова вчительки я згадав наприкінці 90-х. У мо-
єму селі на Житомирщині був покинутий завод, і ми з сестрою 
ще 1996 року пропонували викупити підприємство, перепро-
філювавши його на випуск фармацевтичних товарів (на той 
час там випускали неякісне вино). Тодішньому директору це 
було невигідно, тож поки завод остаточно не зупинився, нам 
його не віддавали. Довелося чекати на банкрутство, потім ви-
плачувати всі борги перед працівниками і податковою служ-
бою, заново інвестувати у виробництво. Але мрія знайшла 
своє втілення – в село потяглися люди, почалося відроджен-
ня. Інвестиції в соціально-культурний розвиток не минули да-
ремно: сьогодні таких населених пунктів, як Немиринці, мож-
ливо, з десяток в Україні.

2001 року я остаточно вирішив балотуватися у народні де-
путати. Жодних лідерів політичних сил тоді не знав, бачив їх 
тільки по телевізору. Можливо, з двома чи трьома депутатами 
мав поверхове знайомство. Завдяки Володимиру Яворівсько-
му під час виборчої кампанії 2002 року познайомився з Вікто-
ром Ющенком дорогою на якийсь телевізійний ефір.

Він підтримав моє висування, щоправда, блок «Наша 
Україна» лише за три тижні до виборів ухвалила відповідне 
рішення. Тож я балотувався як самовисуванець.

З Віктором Андрійовичем завжди було складно спілкува-
тися. Як простий приклад: з президентом Леонідом Кучмою 
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я, народний депутат, зустрічався двічі для обговорення по-
точних питань, отримував розлогу екскурсію його кабінетом; 
моєю думкою цікавилися. З президентом Ющенком я за 11 
місяців роботи головою Житомирської обласної адміністрації 
не зустрівся жодного разу – навіть коли просив про аудієнцію 
з приводу важливих проблем області. Коли ж у 2005 році ого-
лосили курс на адміністративно-територіальну реформу, я іні-
ціював на Житомирщині організацію пілотного проекту. Розро-
били пропозицію до Президента і Кабміну, однак моїй команді 
відмовили. Власне, це стало однією з причин моєї відставки 
з посади губернатора. Майже рік я буквально жив в ОДА, але 
без раціонального центрального управління реалізувати вда-
лося значно менше, ніж відчував у собі потенціал.

Водночас треба визнати: Ющенко свого часу був голо-
вою, лідером фракції «Наша Україна» – мабуть, найкращої 
та інтелектуально найпотужнішої фракції з усіх, які я знав 
за три парламентські каденції. Пам’ятаю неймовірний старт 
президентсь кої кампанії 4 липня 2004 року на Співочому 
полі, в серці бриніли струни натхнення, передчуття оновлен-
ня були неймовірними. Я, далекий від романтики політик, ко-
лишній слідчий, який багато чого бачив у житті, в цей день 
був щасливий і вірив, що нарешті ми зможемо щось змінити 
в країні.

На жаль, історія пішла іншим шляхом. Деморалізація сус-
пільства в часи президентства Ющенка сягнула такої кри-
тичної позначки, що подальші події не могли не відбутися, і 
до сьогодні ми живемо у відголосках тодішньої зневіри. Якщо 
зазирнути в 2004 рік – це був підйом свідомості людей, підне-
сення громадянського духу, концентрація та мобілізація інте-
лектуального потенціалу. Цими речами лідер команди не зміг 
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раціонально розпорядитися, не зміг задати тренд, конверту-
вати його в реальні дії…

З того часу відбулося чимало подій, кожна з яких вчер-
гове підтверджувала мені: країна потребує принципово нових 
підходів і нових рішень. Україні потрібна команда «оглашен-
них» патріотів, які прийдуть з планом і стратегією, зможуть 
змінити геть усе в державі. Саме це прагнення стало моєю 
новою мрією – перетворити Україну на лідера східноєвро-
пейського регіону, дати людям можливості для нормального 
життя. Можливо, це звучить пафосно, але мені подобається 
така мрія: щоб українці жили по-людськи!

Три роки тому я очолив політичну партію Українська 
Платформа Собор – саме тут сьогодні ми формуємо ко-
манду і цінності, які дозволять змінити наш український світ. 
Ми разом пройшли парламентські вибори 2012 року (і ста-
ли єдиною партією, що відповідально поставилася до своїх 
обіцянок), пройшли Євромайдан, морально і матеріально 
допомагаємо українській армії в нелегкому протистоянні з 
російською агресією.

В мене є декілька життєвих кредо. Перше: в усіх своїх 
проблемах треба звинувачувати винятково себе, а не когось 
іншого. Друге: кожен день треба жити так, щоб наступного 
ранку не боятися в дзеркалі подивитися собі в очі. Третє: тре-
ба впевнено іти до мети, збирати однодумців і разом міняти 
навколишній світ.

Колись один український політик сказав мені: «Павле, я 
не розумію, як втримати команду. Неначе вона сформована, 
але як її утримати разом протягом 5–10 років?» Я відповів 
йому наступне: «Я знаю два ключові підходи в цьому питанні. 
Перший – приземлено-раціональний. Це коли люди перебу-
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вають поруч із тобою, бо чітко розуміють, що завдяки твоєму 
статусу зможуть отримати певні блага. Лідер буде йти вперед 
і тягнути їх за собою, а вони будуть вивищуватися. Це мер-
кантильний інтерес, і є загроза, що на якомусь етапі ти можеш 
зупинитися або кар’єра піде донизу. Тоді твоя команда розбі-
житься, а дехто ще й спробує тебе «вкусити». Таких людей 
завжди може перекупити конкурент, запропонувавши більшу 
ціну (не тільки в грошах, в посадах, наприклад).

Тому я обираю другий підхід: найбільш стійка і перспектив-
на лише та команда, перед якою ставиться висока мета. Тоді 
збираються люди однієї «групи крові», сповідники однієї мрії 
та спільних принципів. Такі однодумці не будуть висмоктувати 
соки з лідера, проте й не слугуватимуть для нього «кормовою 
базою», натомість спільна робота приноситиме кращий і на-
дійніший результат».

Сьогодні я бачу Україну сильною, заможною державою, 
що має міжнародну повагу та авторитет. Я бачу українців 
впевненими і щасливими. Можливо, в наших умовах це 
складно втілити за рік-два. Але це обов’язково станеться, 
якщо всі активні та розумні люди поєднають свої зусил-
ля заради однієї мети. Ця книжка – це наш шлях реформ, 
наша ідеологія і базис для роботи нашої команди. Якщо ви 
готові долучитися до роботи – звертайся до нашої команди 
і готуйтеся до важкої праці.

Але це буде праця, про яку з гордістю розповідатимуть 
наші нащадки!

Наша мрія – жити по-людськи!
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