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№ 867
15.07.20-21.07.20 Громадянські середи відкриті для всіх  і проходять 

щотижнево о 19:00 за адресою: м. Київ, вул. Велика 
Васильківська, 57/3. Товариство «Знання».
Під час психозу Громадянські середи проводяться 
в онлайн-режимі. Посилання на приєднання можна 
дізнатись у адміністратора сторінки «Поступ» в 
Фейсбуці.
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РОЗВИТОК
ГАЗЕТИ «ГРОМАДЯНСЬКА 
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Для успішного переходу від корумпованої неконку-
рентоспроможної економіки та олігархічної держави 
до сучасної багатої країни треба дотримуватися певних 
принципів, а саме:

1. Верховенство права;
2. Захист прав власності;
3. Повна нетерпимість до корупції;
4. Вільна та чесна конкуренція;
5. Нечисленний, але ефективний державний апарат.
Спільним знаменником для усіх цих принципів є еко-

номічна свобода. Чому саме так?
Головною метою української держави є підвищення 

якості життя своїх громадян, а найважливішою пере-
думовою для її досягнення – високий та стійкий рівень 
економічного зростання. Існує багато доказів того, що 
політика, заснована на збільшенні економічної сво-
боди, є найкращим інструментом досягнення швидкого 
і стабільного зростання.

Є лише кілька прикладів країн, які були бідними, але 
стали багатими за останні десятиліття, та ще менше 

випадків, коли багаті держави ставали бідними. До пер-
шої групи входять такі країни як Південна Корея, Сін-
гапур, Гонконг та Ірландія. До другої групи можна від-
нести Аргентину та Чехословаччину за часів комунізму.

Найважливішою причиною розвитку або занепаду 
цих країн був їх рівень економічної та політичної сво-
боди. У той час, як економічна політика країн з першої 
групи стала більш ліберальною, країни другої групи 
впроваджували протилежну політику.

Комуністичні режими в Європі були побудовані на 
відсутності політичної та економічної свободи, і саме це 
стало головною причиною їхньої поразки. Посткомуніс-
тичні перетворення – це теж свідчення, що економічна 
свобода справді є важливою.

Країни, які провели широкомасштабні реформи 
з метою розширення усіх свобод, досягли набагато 
кращих результатів та наблизилися до західноєвро-
пейського рівня якості життя. Найбільш амбітні були 

найуспішнішими (країни Прибалтики, Польща та Сло-
ваччина). Найменш успішні країни (такі як Словенія та 
Угорщина) продемонстрували менше рішучості у прове-
денні реформ.

Структурною опорою потужної економіки на 99% є 
малий та середній бізнес. Малий бізнес сьогодні – це 
соціально-економічний фундамент, без якого не може 
стало розвиватися будь-яка інноваційно-орієнтована, а 
особливо європейська держава. Малий бізнес багато в 
чому визначає темпи економічного зростання, структуру 
і якість внутрішнього валового продукту (ВВП). Основна 
його функція, яка є надзвичайно важливою - соціальна. 
Це створення робочих місць, професійне навчання. 

Надзвичайно важлива роль малого підприємництва 
у згладжуванні коливань економічної коньюнктури, за 
його посередництва відбувається збалансування попиту 
та пропозиції, особливо в умовах кризових ситуацій. І 
звичайно, найголовніше завдання – формування стій-
кого прошарку середнього класу у вигляді власників 
бізнесу та головних менеджерів. Це фактично форму-
вання інтелектуальної еліти нації, а це вже основа для 
формування фінансової еліти. В цьому як ніхто має бути 
зацікавлена ДЕРЖАВА в уособленні Верховної Ради, 
Президента України, Кабінету Міністрів, органів вико-
навчої влади, органів місцевого самоврядування. 

ДЕРЖАВНІСТЬ УКРАЇНИ МОЖЛИВА ЛИШЕ ЗА СИЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ!А

Комуністичні режими в Європі 
були побудовані на відсутності 
політичної та економічної свободи, 
і саме це стало головною причиною 
їхньої поразки.

Сергій Лебедєв
        член ГО «Поступ»

Нещодавно громадська організація «Поступ» 
розмістила свій перший рекламний борд і отри-
мала цікавий коментар: «Краще б ці гроші 
(витрачені на рекламу) передали на АТО, щоб 
прискорити перемогу..».

 Наводимо відповідь.

Всі війни перемагаються не на фронтах, а в тилу. 
Кайзерівська Німеччина стояла на окупованих тери-
торіях, але Першу Світову програла. Всі війни вигра-
ються за рахунок економічного ресурсу. А без зміни 
системи влади олігархічну українську владу не можна 

Максим Твердохліб
  голова Ради  ГО «Поступ»

приборкати. Для зміни системи влади необхідно три 
умови:

а) модель нової системи влади і план реформ;
б) команда реформаторів (масова ідеологічна 

організація);
б) пропаганда нової моделі влади, тобто впрова-

дження ідеї нової системи влади в усвідомлення мас.
Все, по-іншому систему влади змінити не можна.
В даному випадку - борд - це якраз реалізація тре-

тьої позиції. Вірніше - одна мікроскопічна її частина.

https://www.facebook.com/PostupUA/
https://www.facebook.com/PostupUA/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100012595535811
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001444464850
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Отже, ніби зацікавленими мають бути всі: від дріб-
ного чиновника до найвищого рангу, на різних щаблях 
влади разом з депутатами Верховної Ради, а на ділі – 
ніхто. Вся справа в тому, що люди, приходячи до влади, 
стають бізнесменами від влади, створюючи різні пере-
пони для підприємців з метою власного збагачення і 
меркантильної наживи. Що більше перепон, то більше 
збагачення. Таким чином чиновник штучно стримує 
обіг та перерозподіл матеріальних ресурсів, що своєю 
чергою мало б бути основою реального зростання еко-
номіки, діючи за формулою: «збагатився сам, не дай 
збагатитись іншому». Це і є ідеологія національної еко-
номічної політики нашої владної верхівки. Але вічно 
так тривати не може.

Для того, щоб країна досягла значних успіхів в еко-
номічному ПОСТУПІ, треба створити умови для розвитку 
малого та середнього бізнесу. 

Частка малих підприємств забезпечує приблизно 
70% працездатного населення роботою. Понад 85% 
молодих людей розпочинають свою трудову кар’єру, 
наймаючись в невеликі компанії або засновуючи власну 
справу, де набувають перший професійний досвід.

Приблизно 70% всіх задіяних у виробництві працю-
ють в малому та середньому бізнесі. Підприємства цього 
сектора надають 83% місць для професійного навчання.

Малий та середній бізнес це не лише сфера послуг, 
домінуюча його роль і в переробній галузі (як промис-
ловості, так і сільському господарстві). 

НЕЗАКОННЕ ЗБАГАЧЕННЯ

В ОТОЧЕННІ ІДІОТІВ

5025

Чому українці такі бідні? Наша податкова система і 
так не найкраща у світі. А поряд з цим ще й дії недобро-
чесних чиновників можна назвати додатковим «коруп-
ційним податком». Зрозуміло, що без викорінення 
корупції в держаному апараті годі й чекати розвитку 
економіки та підвищення рівня життя в Україні.

Якщо плюнути у натовп, то з надвисокою вірогідністю, 
потрапляння буде в ідіота. І зовсім не важливо, чи це 
мітинг, чи вагон метро в годину пік. Ідіоти всюди. Вони 
є поборниками норм моралі, мавпувателями моди, суд-
дями у питаннях добра і зла... Саме на таких людях три-
мається таке поняття, як норма. Норма охайності, норма 
ввічливості, норма розміру грудей та довжини фалоса. 
Якщо людина вписується в норми, то все ок. Якщо ні — 
вона сприймається, як виродок, стає об’єктом співчуття, 
глузування або ненависті. Така людська природа.

Під нормою, зазвичай, мають на увазі щось зразкове, 
певний мінімум, на який потрібно рівнятися. А якщо 
нормою у суспільстві буде смердіти, одягатися в лах-
міття та справляти малу нужду прямо на тротуарах Май-
дану? Охайна, чиста, інтелігентна людина, яка принци-
пово шукатиме вбиральню, буде відчувати себе диваком 
і стане об’єктом для стьобу, особливо для найближчого 
кола спілкування.

Одна розумна людина колись сказала, що буття поро-
джує свідомість. Тобто, хто народився серед ідіотів, 
виріс серед ідіотів, той, з дуже високою вірогідністю, 
сам також буде ідіотом. А бути ідіотом — це сьогод-
нішня норма життя. Подобається комусь чи ні. Тиск 
колективного ідіота такий сильний, що лише стійка та 
вольова особистість може йому протистояти. Таких 
людей абсолютна меншість.

Один з головних інструментів у цій боротьбі - бага-
тостраждальний закон про незаконне збагачення. Його 
вже приймали, потім скасовували, але, на щастя, запро-
вадили знов. Суть цього закону - ретельний контроль за 
фінансами персон, дотичних до політики.

Це для простих громадян застосовується презумп-
ція невинуватості, але якщо ти чиновник чи політик, то 
твої прибутки і витрати мають знаходитись під уважним 
поглядом контролюючих органів. І якщо ці витрати не 
збігаються з офіційними доходами, то це ти маєш дово-
дити, що кошти отримані законним, а не корупційним 

Здавалось-би, все просто та прогнозовано, як 
сюжетні лінії порнофільмів. Хочеш, щоб було чисто — 
прибирай та не сміти. Хочеш хороше тіло — займайся 
спортом та тримай дієту. Хочеш бути розумним — читай 
розумні книги. Однак, чомусь логіка “хочеш жити в 
хорошій країні — займайся країною” не вклада-
ється нашим людям в головах. Та не просто не вкла-
дається. Більше того, всіляко відторгається. В свою 
чергу, абсолютною нормою є вірити в доброго царя, 
який прийде і зробить країну загального благоденства. 
І, на диво, навіть, розумні люди не задаються очевид-

ДЕРЖАВНІСТЬ УКРАЇНИ МОЖЛИВА ЛИШЕ ЗА СИЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ!
ПРОДОВЖЕННЯ. ПОЧАТОК НА СТОР.1
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шляхом. Не вдалося довести – ходи до в’язниці.
Тільки так можна зупинити це зухвальство, коли 

судді чи прокурори із зарплатнею в десять тисяч гри-
вень їздять на машинах за сто тисяч доларів. А ми маємо 
контролювати, аби цей закон виконувався. Але найго-
ловніше – викорінення корупції розблокує шляхи для 
зростання економіки, а значить і добробуту кожного 
українця.

________________________________________________

ними питаннями: “Якого Хуана йому це робити? Невже 
в нього вклали вагон бабла заради народу? Невже він 
стільки зусиль витратив, щоб потім виконувати заба-
ганки якогось там охлосу?” Фу, єресь! Однак, в порядок 
денний таких людей входить регулярне розмазування 
шмарклів, що, мовляв, ...надцятий президент-депутат-
мер обдурив. А як назвати людину, яку обдурюють вже 
30 років? Чи, часом, не Людиною, Обдуреною Хуліга-
нами (ЛОХ)?

Ідіотія — це сьогодні норма. Тому кожен з тих неба-
гатьох, хто розуміє хибність сподівань на сьогоднішню 
“еліту”, доброго царя, милість міжнародного співтова-
риства, — повинен чітко розуміти три речі:

1) Це не він виродок. Просто бути ідіотом — це 
норма.

2) Лише такі, як він, сьогодні можуть врятувати 
країну, якщо об’єднаються в одну силу і будуть 
діяти;

3) Знання — це відповідальність. Якщо він все 
знає і розуміє, але абсолютно нічого не робить, то 
він не ідіот. Він зрадник. І це найм’якше, що можна 
про нього сказати.

Серед смердючого бидла пахнути одеколоном — це 
не норма. Шукати вбиральню серед тих, хто справ-
ляє нужду публічно, — це не норма. Серед тупих бути 
розумним — це не норма. Бути Громадянином серед 
носіїв паспорта — це також не норма. Однак, не відпо-
відати таким нормам - це бути особливим! Це предмет 
для гордості! Бути справжнім Громадянином — це пред-
мет для гордості.
________________________________________________

Олександр Черниш
  член Ради ГО «Поступ»

Віталій Дмитраш
     член ГО «Поступ»

Дослідження показують, що і в ВВП також малий та 
середній бізнес в усьому світі досягає 75%. Тобто малий 
та середній бізнес не тільки створює робочі місяця. Але 
й в казну в більшості наповнює. А звідси вже і напо-
внення бюджету, джерела для утримання оборонного 
сектору, наповнення Пенсійного фонду і взагалі — нор-
мальне функціонування державних інституцій.

Громадянська організація «Поступ» виступає за лібе-
ралізацію економіки та створення сприятливих умов 
для розвитку середнього та малого бізнесу!

ПРИЄДНУЙСЯ ТА БУДУЙМО РАЗОМ
ВЕЛИКУ УКРАЇНУ!

________________________________________________

Для того, щоб країна досягла 
значних успіхів в економічному 
ПОСТУПІ, треба створити 
умови для розвитку малого та 
середнього бізнесу.
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