СВІТОГЛЯДНІ ТА ІДЕОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ
«РЕСПУБЛІКАНСЬКОЇ ПЛАТФОРМИ»
СВІТОГЛЯДНІ ЦІННОСТІ
І. «Україноцентризм» - це сприйняття подій крізь призму української
ідентичності і діяльність задля українського національного інтересу, який є
гармонійним поєднанням національних інтересів України, інтересів
українських громадян та українців в світі.
Три цілі-завдання україноцентризму:
1. Українська держава (територія, громадянське суспільство, владні інституції)
– вільна, сильна, успішна.
2. Український простір (не обмежується територією, найповніше реалізований в
державі) – духовний, культурно-інформаційний, безпековий.
3. Українська економіка (в тому числі – конкурентоздатна в світі) –
самодостатня, стабільна, сучасна.
ІІ. «Республіканізм»:
- свобода відповідальних — не бути у волі іншого, і водночас, не робити, що
заманеться, бути відповідальним за себе, родину, країну;
- громадянська доблесть — спільні інтереси вище власних, а суспільне благо
вище особистого;
- рівноправна участь небайдужих - у визначенні спільних правил життя, у
спільних діях, у доступі до влади;
- гідна оцінка значущості і цінності вкладу кожного в державну чи іншу спільну
справу.
ІІІ. «Правила життя» :
1. Чесні: праведні закони, рівні можливості для всіх, прозора і відповідальна
діяльність влади.
2. Справедливі: кожному «по ділах його», рівність усіх перед законом,
справедливий суд.
3. Ефективні: захищеність громадян, самореалізація кожного, розвиток країни.
ПРАВИЛА ЖИТТЯ
Основним обов’язком влади є вироблення та забезпечення дотримання
справедливих і чесних правил життя. Такі правила є запорукою самореалізації
громадянина, основою економічного процвітання та конкурентоздатності
держави.
І. ЕКОНОМІЧНІ ПРАВИЛА

ЗАСАДИ економічних правил:
- здоровий глузд, ефективність
- простота заснування і ведення бізнесу, мотиваційність податків і зборів для
підприємництва
- рівність суб’єктів в межах економічної сфери чи групи (самозайнятість,
малий, середній, великий бізнес)
- виключення всіх можливих корупційних складових
- конкуренція і демонополізація
- партнерство з державою і місцевою владою
- обов’язковість виконання державою, місцевою владою і всіма суб’єктами
економіки
ЯКОСТІ економічних правил:
- чесність
- прозорість
- стабільність і прогнозованість в перспективі
- захищеність правом і державними інституціями
- простота і доступність виконання
ІІ. СУСПІЛЬНІ ПРАВИЛА
ЗАСАДИ суспільних правил:
- влада, яка ставить національні інтереси вище особистих, здатна на
жертовність, самообмеження і самоконтроль
- праведні закони
- справедливе ставлення до кожного, незалежно від статків і посад
- можливості для самореалізації особи
- зведення до мінімуму всіх бюрократичних перепон і процедур
- врахування національних світоглядних цінностей та традицій
- діалог і партнерство між суспільством та владою
- дотримання правил усіма гілками державної і місцевої влади, громадянами і
суспільними інституціями
ЯКОСТІ суспільних правил:
- відкритість і прозорість діяльності, насамперед, влади, а також суспільних
інституцій та організацій
- сприйняття правил більшістю суспільства
- мінімальне втручання держави в особисте життя громадян
- стабільність і прогнозованість в перспективі

