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ПРОГРАМНІ ПРИНЦИПИ «ПОСТУПУ»

СОЗДАНИЕ СИЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
НА ОСНОВЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА
Что значит в нашем понимании
сильная экономика? Это экономика
с высоким показателем валового
внутреннего продукта (ВВП), как в
абсолютном выражении, так и в показателе на душу населения. Это
экономика, ориентированная на производство, экспорт и потребление различных видов продукции. Чем
перечень продукции больше, тем экономика считается устойчивее к неблагоприятной конъюнктуре мирового рынка. Это экономика, которая мало зависит
от импорта продукции и в тоже время имеет достаточно емкий внутренний рынок, чтобы стимулировать
свое производство. Это экономика привлекательная
для внутреннего и внешнего инвестора. И так далее,
список можно продолжать. Остановимся на основных показателях количественных, которые наиболее
просто определить и охарактеризовать.
ВВП Украины в прошлом году составил 1 трлн. 85
млрд. 935 млн. гривен, что немного не дотягивает до
3000 дол. США на душу населения по текущему курсу 8
грн. за 1 дол. США. Реальный рост составил 4,2 % – это
по данным Госкомстата. На самом деле реальный ВВП

некоторые из них могут даже полностью состоять из
госпредприятий. Иными словами, следует применять
принцип концентрации госсектора в стратегически
важных отраслях. Во всех остальных секторах его доля
может быть небольшой, а в отраслях, не имеющих
стратегического значения, — вообще отсутствовать.
Особого подхода требуют отрасли социальной сферы
-медицина, образование, наука, культура, при развитии
которых, наряду с мировыми тенденциями необходимо
учитывать национальные особенности и традиции.
В Программе «В единении – сила!» гражданской
организации «ПОСТУП» определена такая цель:
«Створення сильної економіки України, орієнтованою на
малий і середній бізнес, що приведе до відродження в
суспільстві економічно міцного середнього класу.
МЕТОД: Проведення жорсткої державної економічної
політики, метою якої має бути досягнення співвідношення
частки у валовому внутрішньому продукті України малого
і середнього бізнесу не менше 70%, державного сектора
– 25%, великого приватного капіталу – 5%. Дане співвідношення має бути досягнуте не за рахунок зменшення
частки крупного приватного капіталу, а за рахунок розвитку малого і середнього підприємництва.»

Человек, которому повезло,— это человек, который делал то, что другие
только собирались сделать. (Жюль Ренар (фр. Pierre-Jules Renard) — французский писатель).
определить достаточно сложно в условиях нашей теневой экономики, по разным оценкам он составляет от
6000 до 7000 дол. США на каждого украинца, если считать по паритету покупательной способности. Этот метод
используется для того, чтобы реальнее оценить покупательную способность без учета курсовых перекосов.
Среднемировой показатель составляет более 10 000 дол.
США на одного жителя. В Украине, как можно заметить,
этот показатель не высокий и по нему наша страна находится во второй половине рейтинга, пропустив вперед
несколько африканских стран, не говоря уже о европейских. Например, ВВП на душу населения в Венгрии и
Польше втрое больше, чем в Украине. Именно последовательное проведение экономических реформ в этих
странах, направленных на развитие малого и среднего
предпринимательства, позволило добиться таких результатов. Таким образом, исключительно за счет роста
ВВП было обеспечено повышение пенсий, зарплат и социального обеспечения.
Если проанализировать структуру производства
развитых стран, то можно заметить, что на сегмент
малого и среднего бизнеса у них приходится от 50
до 70 % ВВП. В тоже время в экономиках Западной
Европы функционирует значительный госсектор. Государственные предприятия вырабатывают 20-30%
промышленного производства. Особенно в таких отраслях как энергетика, транспорт, связь, металлургия, машиностроение.
Ряду отраслей (энергетике, железнодорожному
транспорту, связи, судо-, авиа- и ракетостроению,
ВПК) необходимо иметь высокую долю госсектора, а

Для того, чтобы понимать какую часть в ВВП занимает государственный или частный сектор, крупный
или малый бизнес, как меняется их соотношение во
времени и под влиянием каких факторов, необходимо
рассчитывать и постоянно мониторить ряд показателей. Хотя бы один – долю малого и среднего бизнеса
в ВВП страны, как базового сегмента экономик развитых стран. Необходимо также учитывать, что развитие
этого сегмента стимулирует самозанятость населения,
что в свою очередь уменьшает нагрузку на госбюджет
и улучшает социальный климат в стране.
Более двух лет Поступ проводил работу, направленную на введение в официальную статистику показателя
доли малого и среднего бизнеса в ВВП Украины. Были
обращения и к органам власти и к оппозиции, пытались
наладить контакты и сотрудничество с Министерством
экономики (тогда оно еще так называлось). Но все безрезультатно. В официальном ответе Госкомстата сообщалось, что якобы этот показатель не предусмотрен
международными стандартами.
Нами также были выработаны предложения по разрешению проблем малого и среднего бизнеса. Они уже
публиковались в газете «Поступинформ», но будет не
лишним повторить их еще раз в рамках этой статьи:
1. Один из наиболее сегодня актуальных вопросов
– это введение в показатель экономики Украины,
доля в ВВП малого и среднего бизнеса.
2. Правительству должно отказаться от регулирования и контроля развития малого и среднего бизнеса, действуя по принципу невмешательства, целью
которого является не «помогать», а не мешать,
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Новини «Поступу»
Інформаційне повідомлення
За регулярну несплату членських внесків (понад
4 місяці) зі складу «Поступу» виключено Жуковича
В.І та Ващенко Г.В. До лав організації приєдналися
Андрієвська А.Л., Лось С.Д. та Осипенко В.В. На
сьогодні ГО «Поступ» налічує 225 осіб.
Громадянська Рада
Чергове засідання Громадянської Ради відбулося 21
вересня 2011 р. в м. Києві. На засіданні вирішено підготувати інформаційний запит до КМДА про попередні
програми розвитку Києва та зв’язок цих програм з
новою ініціативою КМДА «Стратегія розвитку Київа до
2025 р.». Вирішено надіслати запит Президенту
України про порушення Конституції у проекті «Положення про порядок організації та проведення недержавних масових громадських заходів у м. Києві». Також
обговорювалися організаційні питання.
У якості гостей на засіданні ГР були присутні представники від «Руху за Народовладдя» Н. Лордкіпанідзе, Є. Ракін, О. Куцепьорова та Л. Машеренкова.
Діловий Союз України
У четвер 22 вересня 2011 відбулося засідання Президії «Ділового Союзу Україна» (ДСУ). На засіданні обговорювалися поточні питання діяльності організації.
Наступне засідання Президії ДСУ відбудеться 29 вересня 2011 р.

КАЛЕНДАР ПОСТУПІВСЬКИХ
ГРОМАДЯНСЬКИХ СЕРЕД
• На 28 вересня намічено обговорення діяльності
«Поступу» у мережі «Однокласники». Координатор –
І. Ткаченко. Також буде проведено експрес-доповідь
В. Поліщука «Громадянська держава».
Громадянські середи, які проводить ГО
«Поступ», відкриті для усіх, кому не байдужа
доля України. Приходьте самі, приводьте
друзів та знайомих!

Наші зустрічі відбуваються щосереди о 19:00
за адресою: Київ, вул. Велика Васильківська
(колишня Червоноармійська), буд.57/3,
товариство «Знання України», кімн. 317 або 318
(біля ст. м. «Олімпійська»)
3. Налоговую политику следует сделать максимально либеральной по отношению к малому и среднему бизнесу.
4. Ускорить выдачу свидетельств СПД, всякого
рода разрешений на ведение бизнеса, путём введения минимальных условий и сроков на данную формальность.
5. Разработать максимально упрощённый пакет
разрешительных документов, для совершения предпринимательской деятельности, по разным отраслям
и видам деятельности.

(Продолжение на стр. 2)
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родные, для построения действительно сильной экономики. И это подтверждается успешными примерами других европейских стран, с меньшим
экономическим потенциалом, чем у Украины. Для
этого необходимо перейти от олигархической экономики к экономике, основанной на малом и среднем
предпринимательстве.
Это важнейшее и программное положение стратегии организации «ПОСТУП».

6. Чётко сформулировать государственную политику в сфере малого и среднего бизнеса, определяя
её законодательно, как приоритетную.
7. Изменения законодательства в сфере налогообложения, должны проводиться поэтапно, с параллельно проводимой разъяснительной работой.
Основная суть наших предложений заключается в максимальной либерализации малого и среднего бизнеса и обеспечении
Александр Нестеренко, член Совета «Поступа»
невмешательства со стороны государства.
В Украине есть все условия, в том числе и приВИКОНКОМ «ПОСТУПУ»

«ПОСТУП» З НАЙКРАЩИМИ
ПОБАЖАННЯМИ ВІТАЄ:
З днем народження!
Руденко Інну Василівну – 30 вересня
Шевчука Олега Олександровича – 30 вересня
Балкового Сергія Анатолійовича – 2 жовтня
Голишева Олега Олексійовича – 4 жовтня
ІНВЕСТОР: ЗАПИТАННЯ-ВІДПОВІДЬ
Данной публикацией закрывается в газете рубрика
«Ответы Инвестору», подготовленная коллективными
усилиями Инвестиционной группы «Поступа». На все
сформулированные в рамках подготовки вопросы, которые могут быть нам заданы потенциальными инвесторами, были подготовлены и опубликованы в нашей
газете рекомендованные ответы. Дальнейшее совершенствование этой методической базы будет отрабатываться в ходе практических встреч и переговоров.

ЧОМУ Я ПРАЦЮЮ У ВИКОНКОМІ ОРГАНІЗАЦІЇ «ПОСТУП»?
Все своє свідоме життя я тим чи
іншим чином боролась з несправедливістю. В дитинстві захищала слабіших,
допомагала порозумітися друзям та
знайомим. В школі та у вузі завжди
приймала активну участь у житті своїх
однолітків та у вирішенні студентських проблем. В 2006
році я вступила до лав громадської організації «Поступ».
Переступивши поріг організації, я намагалася якнайшвидше зрозуміти суть і саму діяльність Поступу. За досить короткий час мені стало зрозуміло, що «Поступ» –
це саме те об'єднання громадян, яке я шукала.
Згідно Положення про Виконком, для того, щоб стати
членом Виконкому, необхідно бути в організації не менше
як півроку. Особисто я півроку не могла бездіяльно чекати. Відвідувати засідання та приймати участь в обговореннях та у житті організації я почала набагато раніше. А
по спливу 6 місяців, я офіційно стала членом Виконавчого

комітету громадської організації «Поступ». Час йшов. Організація зростала. Ми відійшли у розумінні стратегії розвитку від суто «споживчого» підходу. Мінімальний принцип
участі в діяльності організації доповнився для кожного
члена «Поступу» принципом «3+1». Організація таким
чином кардинально змінила напрямок руху та мету діяльності. Не зважаючи на ці труднощі зростання, я лишилаюсь в команді та приймаю участь в перебудові. Я не
бажаю бути лише пасивним спостерігачем свого життя.
Я не бажаю миритися з беззаконням. Я не сиджу під будинками на лаві, як старенькі бабусі, і не кляну безсило
нашу Державу та нашу владу. Я активно та рішуче намагаюсь змінити наше життя на краще. Але самотужки будьщо значне зробити людині досить важко. Коли один, ти як
піщинка в океані. І всі зусилля будуть просто марними.
Для досягнення мети необхідна команда. Тільки об'єднавшись в єдине ціле та зібравши в кулак всі сили – можливий успіх. Перемога буде за нами. Ми зробимо все

ДІЛОВИЙ СОЮЗ УКРАЇНИ

«ДІЛОВИЙ СОЮЗ УКРАЇНИ» –
ЧАС ДЛЯ РУШІЙНИХ ЗМІН
Після літнього сезону, коли і ділова, і
громадська активність трохи було притихли з причин
традиційних відпусток та відряджень,
«Діловий Союз України» – наша громадська спілка підприємців повертається до нового активного періоду.
Відбулися наради Президії ДСУ, на
яких учасники провели огляд та оцінку
існуючої у країні громадсько-політичної
та економічної ситуації, виконали ревізію стану справ у самій спілці підприємців, та намітили собі головні
напрямки, у яких вирішено тепер шукати нові форми роботи та шляхи розвитку організації. Прийнято рішення
розробити нову стратегію і тактику діяльності ДСУ з тим, щоб якнайефективніше використати існуючий потенціал

для розвитку справ та самої організації.
Актив команди підприємців на наступних нарадах Президії ДСУ заслухає усі
пропозиції, підведе підсумки обговорень та консультацій, сформує та затвердить конкретний план дій.
«Діловий Союз України» завжди
відкритий для нових ідей та пропозиції, запрошує до співпраці нових членів, що представляють будь-який
прошарок ділових та підприємницьких кіл. Об`єднання підприємців завжди
сприяє,
і
прямо,
і
опосередковано, успіху власної
справи и надає імпульс бізнесу і саморозвитку.

Леонід Грушевий,
член Президії ДСУ

ВОПРОС 30: Каков будет контроль за расходованием
средств? Форма отчета?
Ответ: Наилучшим отчетом по
проекту "За Гражданское государство!" будет конкретный результат
на каждом этапе его реализации.

В.Полищук, член Исполкома «Поступа»
задля втілення нашої ідеї в життя. Ми побудуємо Громадянську Державу! А питання: «Чому я працюю у Виконкомі?» для мене постає просто є риторичним! Бо відповідь
очевидна. Я бажаю жити краще, жити гідно, спокійно та
забезпечено в своїй власні Державі?! Я хочу пишатись
Державою Україна! А успіх на цьому шляху досяжний
лише через в об'єднання, тільки командними зусиллями.

Анна Лисаченко, член Виконкому «Поступу»

НАШІ ЛЮДИ
На страницах нашей газеты мы постоянно занимаюсь продвижением бизнес сообзнакомим читателей с нашими поступо- щества — создаю для компаний рекламвцами. Предлагаем им коротко расска- ные и PR cюжеты (программы) про их
зать о себе, о впечатлении от организации бизнес и деятельность. После эта ин«Поступ» и об ожиданиях от организации. формация транслируется на ТВ по всей
Украине, в том числе и на Украинском
КЛЕБАНОВСКИЙ
Бизнес Телеканале, где я работаю. Также,
СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
в свободное от работы время, я посвяОб организации «По- щаю творческому процессу: создаю
ступ» услышал впервые видео-презентации различных проектов
от своих друзей Алексея и реализовываю их в жизни.
Остапюка и Виталия
Глядя на активных людей крепнет
Дмитраша. Как-то мы вера в в неизбежное светлое будущее:
встретились и обсуждали жизнь социально ответственных людей,
планы на ближайшее будущее. Подняли которые могут творить, а не разрушать!
тему политики и страны и вот ровно 2 Мое пожелание «Поступу»: найти нагода и 2 месяца и 2 дня назад я впервые стоящие источники финансирования для
услышал о славной команде людей из развития нашей деятельности и выхо230 человек, которым не безразлична дить шире в массы. Чтоб о нас знала вся
судьба страны! Меня, как активного граж- Украина и каждый ее житель, возможно,
данина, это заинтересовало и я с радо- вот тогда начнутся глобальные изменестью вступил в организацию. По жизни я ния к лучшему в жизни нашей страны!

ЯКЩО ПІСЛЯ ПРОЧИТАНОГО ВАМ ЩОСЬ СПОДОБАЛОСЬ, РОЗКАЖІТЬ ПРО ЦЕ ДРУЗЯМ; ЯКЩО НІ – ПОВІДОМТЕ НАС!
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