
Патріотизм, Професіоналізм, Порядність – Україні! 
 

Політична заява 

Партії промисловців і підприємців України 

 

Згідно нашої Конституції, Україна – демократична, соціальна, правова 

держава, вся система влади якої від імені Українського народу,  громадян України 

всіх національностей,   забезпечує права і свободи людини та гідні умови її життя, а 

також «зміцнення громадянської злагоди на землі України». 

 

Порівнюючи ці фундаментальні принципи діяльності влади із реаліями 

сьогодення, ділова і підприємницька спільнота України як частина громадянського 

суспільства вимушена констатувати критичну розбіжність засад Конституції 

України та наявних результатів. 

 

На протязі всього існування незалежної Української Держави саме 

промисловці і підприємці  забезпечують своєю сумлінною працею наповнення 

державного бюджету для виконання державою своїх конституційних зобов’язань з 

зростання соціальних стандартів, створення належних умов життя людей. 

 

При цьому експертний і професійний аналіз економічних і соціальних 

процесів – це не упереджена критика  влади, а об’єктивний діагноз, завдяки якому 

мають бути знайдені найефективніші шляхи вирішення нагальних проблем і 

досягнута головна мета державного управління. 

 

Наш досвід і професійна компетентність дозволяють досягати найшвидших 

управлінських результатів із врахуванням всіх обставин і факторів впливу. Наші 

практичні розробки і рекомендації, такі як «Програма антикризових дій», 

«Платформа економічного патріотизму»  та інші спрямовані на допомогу державі 

найефективнішим чином виконати свої зобов’язання перед громадянами. 

 



 

 

Ми впевнені, що Україна має реальні можливості для значного прискорення 

темпів розвитку економіки, підвищення якості життя громадян, досягнення миру і 

злагоди. 

 

Зважаючи на зростання критичних чинників життєдіяльності країни, серед 

яких –  деіндустріалізація та демографічна криза, усвідомлюючи свою 

відповідальність перед сьогоднішнім і майбутніми поколіннями, Партія 

промисловців і підприємців України у цей скрутний час не має права залишатися 

лише  доброзичливим радником і стороннім спостерігачем. 

 

Ми заявляємо про наміри взяти на себе відповідальність щодо вирішення 

нагальних проблем розвитку держави, відновлення верховенства права, 

забезпечення прав і свобод людини, досягнення і дотримання сучасних стандартів 

життя громадян. 

 

Наразі треба відкинути популістські обіцянки «негайного дива» і 

зосередитись на копіткій, високопрофесійній та системній праці з відновлення всіх 

державних функцій до належного рівня, який забезпечить стійке підвищення  

узагальнюючого показника – індексу людського розвитку, за яким ми зараз 

опинились на ганебному для України місці. 

 

Політична рада Партії промисловців і підприємців України прийняла рішення 

про проведення в найближчі терміни чергового З’їзду Партії і заявляє про початок 

активної фази політичної діяльності. 

 

Закликаємо всі патріотичні сили, які поділяють нашу стурбованість і 

занепокоєння станом справ в країні, проявити високий рівень відповідальності 

перед долею нашої держави, майбутнім дітей та онуків і об’єднати зусилля для 

досягнення спільної мети – розбудови конкурентоспроможної, квітучої та щасливої 

України.  

 


