
В. Янукович, Президент України: 

«…Одним з основних напрямів політики нової української влади на сьо-

годні є розвиток і залучення громадянського суспільства до процесу ви-

роблення та реалізації державного курсу, адже успіх реформ неможливий без 

громадської консолідації та широкої суспільної підтримки. Шлях до цього 

пролягає через подальше зростання відкритості публічної політики й 

державного управління для безпосередньої участі в них громадян і гро-

мадських об’єднань. 

Першим кроком на цьому шляху стане зміцнення представницького 

складника українського парламентаризму. З огляду на це, безсумнівно, ве-

ликого значення набувають вибори до Верховної Ради 2012 р. Саме вони 

мають стати відправним пунктом у процесі повернення парламенту статусу 

органу влади, що безпосередньо представляє інтереси громадян. Рада має 

припинити функціонування в режимі “закритого елітного клубу”.  

Другим кроком стане підготовка та проведення конституційної реформи, 

яка не лише дасть вичерпні відповіді на питання про співвідношення владних 

повноважень між державою та місцевим самоврядуванням, про характер і 

особливості політичного устрою України, що рухається назустріч Європі, але 

й стане дієвою основою для забезпечення широких прав громадян у сучасних 

умовах, у тому числі й щодо прямої участі громадян у прийнятті рішень 

державного рівня і з вирішення актуальних питань розвитку громад.  

При цьому буде зроблено все необхідне, аби забезпечити найвищий              

рівень легітимності конституційного процесу. Зокрема, затверджене прин-

ципове рішення про те, що вперше в історії України над проектом Основного 

закону працюватимуть широкі кола української громадськості, потенціал якої 

буде акумульовано й розкрито в межах роботи Конституційної Асамблеї. 

Ще одним напрямом політики перетворень у 2012 р. має стати внесення 

змін у роботу органів публічної влади на регіональному рівні. Це стосується 

не лише заходів, спрямованих на подолання централізованості державного 

управління: у центрі уваги мають бути питання зміни характеру відносин 

місцевих органів влади з громадами. В особі українських громад, які 

отримають дієві важелі контролю над роботою влади на місцях, керівництво 

держави бачить свого найціннішого союзника і партнера.  

Актуальне завдання 2012 р. – прискорення реформування національної 

економіки й соціальної системи. Базовими пріоритетами в цьому процесі 

мають стати, по-перше, забезпечення усталеного економічного зростання в 

умовах глобальної кризи, вплив якої до цього часу відчувається у світовій 

економіці. По-друге, підвищення соціальних стандартів, збільшення 



реальних доходів працюючих і загальне поліпшення якості життя 

українських громадян.  

У контексті перебудови соціально-економічної сфери першочергового 

значення набувають подальша структурна трансформація національної 

економіки, підвищення її конкурентоспроможності та стійкості до спадів 

світової кон’юнктури. Це передусім передбачає сприяння розвитку під-

приємництва. Створення вільного середовища для розкриття підприєм-

ницького потенціалу суспільства, лібералізація і дерегуляція підприєм-

ницької діяльності мають залишатися стрижнем економічних реформ.  

Поліпшення бізнес-клімату стимулюватиме зростання економіки, 

розвиток внутрішнього ринку, створення нових робочих місць. Водночас 

зняття адміністративних перепон і підвищення правових гарантій інституту 

власності буде позитивним чинником залучення внутрішніх і зовнішніх 

інвестицій. Крім того, зниження адміністративного та фіскального тиску на 

суб’єктів підприємництва сприятиме подальшій детінізації економіки й 

підвищенню доходів державного бюджету. 

На часі вироблення нових підходів до промислової політики, при-

скорений розвиток реального сектору економіки. В їх основу має бути 

закладено мету забезпечити модернізацію та технологічне оновлення цього 

сектору. Зростання інвестиційної та інноваційної активності бізнесу, 

впровадження енергоощадних технологій – єдино можливий шлях до 

підвищення якості економічного зростання.  

Потребують прискорення і реформи в аграрному секторі. Уже цього 

року до зняття мораторію на продаж земель сільськогосподарського при-

значення необхідно забезпечити створення й повноцінне функціонування 

механізмів захисту інтересів сільгоспвиробників і продовольчої безпеки 

країни в цілому. 

На сьогодні невідкладною є реформа системи соціального забезпечення 

й соціального захисту українських громадян. Основними принципами 

соціальних реформ мають стати такі: гарантії надання адекватної державної 

допомоги тим, хто цього дійсно потребує, раціональні соціальні видатки й 

висока якість соціальних послуг, що надаються громадянам з боку держави.  

Дотримання цих принципів у соціальній політиці держави під час реа-

лізації реформ у сфері соціального захисту, охорони здоров’я дасть 

можливість Україні наблизитися до створення моделі сучасної соціальної 

ринкової економіки. Її перевагами є високий рівень соціальних стандартів, 

ефективний захист прав працівників, розвинена система соціального захисту.  

Особливої уваги з боку держави потребує гуманітарна сфера. Сьогодні в 

умовах економічної кризи в багатьох суспільствах зростає апатія і зневіра у 



власних силах. Нації втрачають мотивацію до розвитку, а громадяни 

стикаються з кризою перспективи. На жаль, у житті українського суспільства 

ці тенденції стають дедалі виразнішими. 

Тому завданнями нової гуманітарної політики мають стати духовне 

оздоровлення українського суспільства, розкриття його творчого потенціалу. 

В умовах глобалізованого світу успішність внутрішніх перетворень 

багато в чому залежить від здатності країни адекватно й ефективно реагувати 

на зовнішні виклики, зміни у світовій економіці й системі міжнародних 

відносин. З огляду на це, одним з основних завдань зовнішньої політики 

України в поточному році має стати активна участь у розвитку міжнародних 

систем забезпечення безпеки, налагодження прагматичного політичного й 

економічного співробітництва з новими перспективними партнерами та 

міжнародними об’єднаннями.  

Переконаний: Україна впевнено рухається шляхом глибокої модерні-

зації, стверджується як розвинена цивілізована європейська держава» (Про 

внутрішнє та зовнішнє становище України в 2012 році : Щорічне 

Послання Президента України до Верховної Ради України. – К. : НІСД, 

2012. – С. 8–10). 


