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СИНОПСИС* ПРОГРАМ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ УКРАЇНИ

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «А»
Економіка

1. Підтримка ідеї започаткування міжнародного плану відновлення України своєрідного «Плану Маршалла для України».
2. Демонополізація економіки.
3. Розширення свободи підприємницької діяльності, істотне скорочення функцій адміністративного регулювання
економіки. Малий і середній бізнес мають стати в авангарді економічного розвитку країни, середній клас – основою її
соціальної структури.
4. Диверсифікація джерел і шляхів постачання енергоресурсів, досягнення високого рівня енергоефективності мають стати
одним із головних напрямків роботи нового Уряду.

Соціальні питання

1. Поширення використання державної мови в інформаційному, освітньому, культурному просторах, у побуті і суспільних
комунікаціях. Всебічне сприяння має бути надане національним українським культурним індустріям, виробництву якісного
україномовного інформаційного, культурного, освітнього продукту та його просуванню, в т. ч. – за допомогою новітніх
технологій. Усі національні мови мають перебувати під державним захистом.
2. Забезпечення належної соціальної допомоги всім учасникам бойових дій. Не допустити скасування чи скорочення
субсидій малозабезпеченим громадянам на оплату комунальних послуг.
3. Розвиток національного інформаційного простору, конкурентного медіа-ринку, створення потужних суспільних медій.
4. У медичній сфері пріоритетом є забезпечення доступності якісних медичних послуг для громадян усіх регіонів країни.

Молодіжні питання

Пріоритетом є цілеспрямована робота держави з патріотичного виховання громадян, формування спільної
загальнонаціональної ідентичності.

Освіта

Партія виступає за продовження реформ в освітній сфері на європейських засадах.

Зовнішня політика

1. Законодавче відновлення та реалізація стратегічного курсу на євроатлантичну інтеграцію.
2. Західним партнерам буде запропоновано заключати всі договори на транзит газу через Україну на наших кордонах із
Росією – в іншому разі Україна не зможе відповідати за безпеку транзиту.

Безпека

1. Відновлення територіальної цілісності України, звільнення її від терористів, іноземних військ та найманців.
2. Оновлення Стратегії національної безпеки України.
3. Реформування армії.
4. Оснащення ЗСУ, інших військових формувань (структур сектору безпеки і оборони) новими, сучасними видами озброєнь,
військового обладнання, допоміжними засобами.
5. Підвищення престижності військової служби, посилення соціального захисту тих, хто захищає Вітчизну.

Політика

1. Наближення України до європейських стандартів урядування, суттєве обмеження корупції, децентралізацію та розвиток
місцевого самоврядування.
2. Партія виступає за продовження реформи політичної системи України.
3. Необхідність кадрового очищення та оновлення органів влади за активної участі громадськості, радикального
скорочення числа державних службовців зі збереженням нинішнього фонду заробітної плати. Запровадження
електронного урядування.
4. Ефективна протидія корупції.
5. Підтримка політики децентралізації влади.
6. Партія виступає за докорінну реформу правоохоронних органів і сфери цивільної безпеки.
7. Партія послідовно обстоює необхідність реальної судової реформи.

*СИНО́ПСИС — виклад в одному загальному огляді, у стислій формі, без докладної аргументації та без
детальних теоретичних міркувань, одного цілого предмету чи однієї галузі знань, в т.ч. політичної програми
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ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «Б»

Економіка

1. Перехід до нової економічної моделі, в основу якої закладено інноваційний розвиток.
2. Створення інвестиційного клімату в Україні (приватизація низки державних підприємств та гарантія верховенства закону).
3. Стимуляція підприємницької діяльності (спрощена система оподаткування, полегшення звітності).
4. Запровадження соціальної ринкової економіки.
5. Модернізація сільськогосподарського сектору.

Соціальні питання

1. Визнання людини як основної цінності та рушія інноваційного розвитку.
2. Розширення пенсійного бюджету та ліквідація пенсійної диспропорції.
3. Створення національної інноваційної екосистеми (стимуляція технологічного прогресу всередині країни).

Молодіжні питання

Створення сприятливої екосистеми для креативного та інтелектуального розвитку молоді.

Освіта

Модернізація всієї системи освіти як основи подальшого розвитку.

Зовнішня політика

1. Вимога виконання умов Будапештського меморандуму.
2. Розвиток у напрямку ЄС.

Безпека

1. Демілітарізація окупованих територій та відновлення територіальної цілісності.
2. Протидія агресії за міжнародної підтримки.
3. Вступ України до НАТО.

Політика

1. Прийняття нової Конституції на всенародному референдумі.
2. Введення органів суспільного контролю над державним апаратом.
3. Запровадження електронного управління окремими сферами на основі технології блокчейн.

*СИНО́ПСИС — виклад в одному загальному огляді, у стислій формі, без докладної аргументації та без
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ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «В»
Економіка

1. Відновити оборонно-промисловий комплекс; з опорою на власне виробництво, в кооперації з технологічно розвинутими
державами, забезпечити Збройні Сили і Національну гвардію України сучасним озброєнням.
2. Захистити право громадян на активну підприємницьку діяльність, їхні власність і капітали, набуті законним шляхом,
створити умови для чесної конкуренції без нинішнього диктату олігархів-монополістів.
3. Провести докорінну дерегуляцію підприємницької та інвестиційної діяльності для малого і середнього бізнесу,
унеможливити накладання штрафів і зупинку бізнесу без рішення суду.

Соціальні питання

1. Зробити центром уваги, діяльності і відповідальності держави – громадянина, захист його гідності, прав і свобод
відповідно до стандартів Європейського Союзу.
2. Забезпечити право громадян на справедливий суд шляхом зміцнення незалежності судової системи на основі
суддівського самоврядування, високих критеріїв відбору та прозорих процедур призначення суддів, жорсткої
відповідальності за прийняття ними рішень всупереч Закону.
3. Визначати щороку Законом гарантований державою пакет медичної допомоги, який кожна людина може отримати
безкоштовно, незалежно від статусу і місця проживання; стимулювати розвиток страхової медицини.
4. Гарантувати соціальний захист військовослужбовців і учасників бойових дій та членів їхніх сімей.
5. Створити належні умови для життя і роботи людей з особливими потребами.

Освіта

Забезпечити рівні можливості для здобуття освіти, дошкільного та позашкільного творчого розвитку дітей і молоді;
припинити діяльність численних вишів (ВНЗ), у яких видають дипломи, але не дають глибоких знань і затребуваної на
ринку праці професії.

Зовнішня політика

1. Забезпечити пріоритетний вихід на стандарти і критерії, необхідні для вступу України до Європейського Союзу і НАТО.
2. Встановити союзницькі відносини з США і Великою Британією на двосторонній договірній основі.
3. Невідкладно ратифікувати Угоду про асоціацію з Євросоюзом і забезпечити її безумовне виконання – у цьому запорука
ефективних реформ на всіх ключових напрямах.

Безпека

1. Побудувати трирівневу систему оборони країни: професійна контрактна армія; військовий резерв постійної готовності;
комплексна система територіальної оборони.
2. Досягти до 2020 року енергетичної незалежності України шляхом зменшення частки природного газу в структурі
енергетичного балансу; активної геологічної розвідки та нарощування виробництва енергетичних ресурсів; радикального
енергозбереження в усіх галузях економіки та суспільного життя.
3. Побудувати ефективну систему інформаційної та кібернетичної безпеки країни, з опорою на новітні розробки
вітчизняного ІТ-сектору.

*СИНО́ПСИС — виклад в одному загальному огляді, у стислій формі, без докладної аргументації та без
детальних теоретичних міркувань, одного цілого предмету чи однієї галузі знань, в т.ч. політичної програми
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ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «Г»
Економіка

1. Забезпечити підтримку національному товаровиробнику. Відновити експортний потенціал. Зняти політичні бар’єри для
українських товарів та послуг на зовнішніх ринках.
2. Гарантувати державні замовлення та інвестиції в розвиток національної економіки. Стимулювати створення робочих місць.
3. До 25% зменшити єдиний соціальний внесок, скасувати військовий збір, ввести мораторій на ПДВ для аграріїв, а також
на податкові зміни для малого і середнього бізнесу. Реалізувати державну програму відродження реального сектору
національної економіки.
4. Забезпечити зниження процентної ставки для українських виробників. Гарантувати стабільність гривні. Проводити
фінансову політику в інтересах національної економіки та громадян.
5. Вирішити проблему боргу без втрат для майбутнього країни. Ми доб’ємося кращих домовленостей з міжнародними
кредиторами та перегляду умов співпраці з МВФ. Україна поверне собі репутацію надійного партнера і країни, привабливої
для інвестицій.

Соціальні питання

1. Викоренити корупцію. Ліквідувати тендерну мафію в країні. Забезпечити доступність адміністративних послуг, захистити
бізнес від бюрократичного свавілля. Провести реформу судової влади, зробити українські суди незалежними від політиків.
2. Зупинити зубожіння населення. 1) Провести індексацію зарплат і пенсій відповідно до рівня інфляції. Як мінімум
вдвічі підняти прожитковий мінімум. Заморозити тарифи та ціни. 2) Зупинити безконтрольне зростання вартості життя.
Скасувати драконівську пенсійну реформу, гарантувати повне фінансування соціальних пільг, пенсій та допомог.
3. Виконати зобов’язання держави перед людьми. Усім громадянам України гарантувати доступ до безкоштовних
медичних та освітніх послуг. Забезпечити енергетичну безпеку та енергоефективність. Гарантувати тепло в будинках
українських громадян.
4. Подолати безробіття. Повернути роботу медикам, педагогам і соціальним працівникам. Забезпечити гідну зарплату тим,
хто піклується про людей.

Освіта

Усім громадянам України гарантувати доступ до безкоштовних медичних та освітніх послуг.

Безпека

Забезпечити мир в країні:
1. Широкий національний діалог і повноцінна реалізація Мінських угод. Не грати м’язами, а знайти стійкий компроміс
за столом переговорів. Створити Громадську раду Донбасу. Припинити політику відчуження українських територій та
забезпечити реінтеграцію Донбасу. Зняти блокаду, допомогти біженцям повернутися додому. Провести вибори на всій
території Донецької та Луганської областей.
2. Забезпечити територіальну цілісність країни і запобігти сепаратизму на основі партнерства між державою і
територіальними громадами. Провести повноцінну реформу Конституції для розширення прав і повноважень
місцевого самоврядування.
3. Відновити «периметр суверенітету». Дипломатичним шляхом домогтися твердих гарантій недоторканності кордонів України.
Навести лад у державі.
4. Повернути довіру до влади. Провести дострокові парламентські вибори. Створити коаліцію миру та розвитку. Сформувати
«уряд довіри».
5. Установити диктатуру закону на всій території України. Покласти край екстремізму, радикалізму і кримінальній
злочинності в Україні. Припинити політичні переслідування. Захистити українську демократію від загрози авторитаризму
і мілітаризації суспільства.
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детальних теоретичних міркувань, одного цілого предмету чи однієї галузі знань, в т.ч. політичної програми
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ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «Д»
Соціальні питання

1. Збільшення видатків на армію, її реформування і переозброєння.
2. Розробка гарантованого пакету соціального страхування для військових та членів родин загиблих під час бойових дій.
3. Люстрація та оновлення особового складу силових органів. Прирівнювання корупції у військовій сфері до особливо
важких злочинів.
4. Посилення кримінальної відповідальності за державну зраду, дезертирство та шпигунство.
5. Прийняття якісно іншої національної Конституції України. ... Внесення змін до Конституції щодо забезпечення права
громадян на володіння зброєю.
6. Люстрація та атестація чиновників. Зменшення державного апарату втричі. Впровадження електронного врядування на
національному та на місцевому рівнях.
7. Розширення повноважень місцевого самоврядування.
8. Впровадження нових стандартів у систему охорони здоров’я.

Молодіжні питання

1. Сприяти діяльності національно-патріотичних організацій, військово-спортивних, військово-технічних секцій, курсів та
клубів і надавати їм усебічну державну підтримку.
2. Залучення національних Церков до процесу духовного виховання молоді.
3. Спортивно-патріотичне виховання молодого покоління, популяризація здорового способу життя.

Освіта

1. Відновити вивчення військової справи і підняти на належний рівень національне військово-патріотичне виховання у
середніх навчальних закладах.
2. Розвиток національної освіти і науки як основи підвищення якості людського та національного потенціалу країни.
3. Забезпечення загальної безкоштовної середньої освіти на рівні кращих світових стандартів.

Зовнішня політика

1. Завершення Української Національної Революції. Зламати хребет російському агресивному імперіалізму.
2. Пріоритетним простором реалізації української геополітичної стратегії має стати Середньо-Східна Європа за діагоналлю
Балтика-Закавказзя. Саме у цьому просторі розташовані ті країни, котрі історично співдіяли з Україною (Швеція, Литва,
Польща, Туреччина, Грузія). Повернення всіх окупованих територій.

Безпека

1. Уведення воєнного стану і державне визнання російської агресії.
2. Відновлення ядерного статусу України. Взаємодія з НАТО та іншими структурами міжнародної безпеки з метою
запобігання зовнішнім загрозам.
3. Знищення російської агентурної мережі на території України, ліквідація усіх проявів сепаратизму та тероризму.
4. Створення концепції захисту українського інформаційного простору. Надання державного статусу Добровольчому
Українському Корпусу!
5. Диверсифікація джерел енергопостачання.
6. Запровадження найвищих європейських стандартів екологічної безпеки задля збереження довкілля та генофонду
українського народу.

*СИНО́ПСИС — виклад в одному загальному огляді, у стислій формі, без докладної аргументації та без
детальних теоретичних міркувань, одного цілого предмету чи однієї галузі знань, в т.ч. політичної програми

i

m18.org.ua
edudevelop.org.ua

Всеукраїнськаімітаційнагра«Партіямоєїмрії»проводитьсяврамкахміжнародногопроекту«Зарозвитокгромадянськоїактивностідітейтамолоді
у Східній Європі» за підтримки Міністерства закордонних справ Німеччини у співпраці низки громадських організацій та закладів освіти.
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СИНОПСИС* ПРОГРАМ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ УКРАЇНИ

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «Е»
Економіка

1. Глибокі економічні реформи, заради відновлення національного виробництва, створення робочих місць, у першу чергу
для молоді.
2. Допомога українському виробнику, роботодавцю, платнику податків.
3. Розширення українського виробництва, створення нових робочих місць.
4. Введення кризового податку для олігархів, який наповнить бюджет та зупинить інфляцію.
5. Анулювання в односторонньому порядку всіх боргів перед Росією - як відповідь на агресію.
6. Списання 75 % зовнішніх міжнародних кредитів, бо гроші у борг брали чиновники-казнокради.
7. Заборона продажу землі і ліквідація нелегального земельного ринку.
8. Запровадження права оренди землі під жорстким контролем держави.
9. Заборонимо іноземцям розпоряджатися нашими чорноземами.
10. Створення прозорого земельного кадастру, що унеможливлює земельне рейдерство.

Соціальні питання

1. Створення всеукраїнської мережі захисників прав людини.
2. Цільова грошова допомога малозабезпеченим.
3. Перегляд системи комунальних виплат.
4. Створення умов для легалізації українських заробітчан.
5. Сім’ї, в яких двоє дітей, визнати багатодітними і вони будуть отримувати відповідну допомогу.
6. Державні асигнування на медицину збільшити в 10 разів.
7. Фельдшерсько-акушерський пункт – в кожному селі.

Безпека

1. Повернення ядерного статусу Україні.
2. Вся країна має підтримувати Східний фронт.
3. Створення потенційних партизанських загонів і підготовка цивільного населення до оборони великих міст.
4. Пораненим та їх сім’ям держава забезпечить соціальний захист.
5. Десепаратизація – це знешкодження внутрішніх ворогів.
6. Відновлення інфраструктури зруйнованого Донбасу.
7. Запрацює суспільний антикорупційний корпус, до складу якого увійдуть безкомпромісні ветерани воєнних дій на Сході.
8. Зміна особового складу правоохоронних органів.

Політика

1. Повна люстрація – проведення перевірки діяльності чиновників на місцях.
2. Лише справжні патріоти та професіонали на державній службі.
3. Наша виборча система – це вибори виключно за відкритими списками.
4. Децентралізація влади.
5. Право громади проводити референдуми для вирішення важливих питань.
6. Система політичного управління – гнучка та ефективна, щоб не допустити розколу та федералізації країни.

*СИНО́ПСИС — виклад в одному загальному огляді, у стислій формі, без докладної аргументації та без
детальних теоретичних міркувань, одного цілого предмету чи однієї галузі знань, в т.ч. політичної програми
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ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «Є»
Економіка

1. Забезпечити активну роль держави у світовій боротьбі за ресурси, інвестиції та ринки.
2. Формувати економіку України як економіку знань.
3. Звільнення малого та середнього бізнесу від кріпацтва фінансово-промислових груп шляхом запровадження реальної
антимонопольної політики. Створення привабливих робочих місць в регіонах, аби талановиті люди були зацікавлені
залишатися в своїх громадах та розвивати їх.
4. Сировинна економіка – джерело для нової економіки України.
5. Збільшення в економіці країни експорту та імпортозаміщення, серед яких: високі технології, машинобудування та
поглиблена переробка.
6. Перетворення землі сільськогосподарського призначення на актив українського селянина, аби він міг залучати інвестиції
і розвивати своє господарство.

Соціальні питання

1. Прозоре та адресне забезпечення осіб, які захищали свободу українців та територіальну цілісність України, а також
їхніх сімей.
2. Заохочення до здорового способу життя, фізичної культури, спорту, естетичного та світоглядного, патріотичного
виховання як передумови ефективної освіти та розвитку.
3. Запровадження адресної допомоги саме тим, хто її потребує.
4. Запобігання дискримінації та бар’єрам. Запровадження віддалених форм зайнятості, доступності та універсального
дизайну для подолання ізоляції людей з обмеженими можливостями.
5. Запровадження медичного страхування.

Освіта

1. Відновлення поваги до вчителя шляхом підвищення оплати праці та цілеспрямованого пропагування престижу професії.
2. Скерування освіти на розвиток творчого мислення, продукування інновацій, творення нових технологій і нової
соціальної реальності.
3. Впровадження у середню освіту навичок користування світовими освітніми ресурсами, управління власним часом,
ефективних комунікацій та програмування.
4. Створення справжнього академічного та студентського самоврядування.
5. Поєднання науки, освіти та бізнесу шляхом створення на базі університетів потужних науково-навчальних центрів та
стимулювання наукових досліджень.

Зовнішня політика

Відмова від позаблокового статусу України.

Безпека

1. Формування військового резерву шляхом створення системи військової підготовки громадян.
2. Виробництво та закупівлю сучасного озброєння. Ефективне управління ВПК.
3. Підтримку громадян, які самоорганізувалися для допомоги війську, підвищення власної обізнаності, фізичної форми та
патріотичного духу.
4. Ефективну взаємодію парламенту, Президента та уряду для формування нової воєнної доктрини. Відмову від
позаблокового статусу України.

Політика

1. Збалансування повноважень та відповідальності Президента, парламенту та уряду за кожне повноваження.
2. Відмова від депутатської недоторканності.
3. Створення незалежного органу для розслідування високопосадової корупції.

*СИНО́ПСИС — виклад в одному загальному огляді, у стислій формі, без докладної аргументації та без
детальних теоретичних міркувань, одного цілого предмету чи однієї галузі знань, в т.ч. політичної програми
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ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «Ж»
Економіка

1. Концепція національної економіки.
2. Повернути у державну власність незаконно приватизовані об’єкти.  Не допускати приватизації прибуткових підприємств.
3. Зменшити податковий тиск на всі верстви населення, які виробляють національний продукт, ... спростити оподаткування
... за принципом: «малий бізнес ‒ малі податки, великий бізнес ‒ великі податки».
4. Забезпечити контроль держави над банківською сферою.
5. Розвивати конкурентоспроможні галузі української промислової та інноваційної діяльності: військово-промисловий
комплекс, інформаційні технології (ІТ), авіа-, судно-, машинобудування тощо.
6. Заборонити в Україні торгівлю землею сільськогосподарського призначення. Надавати її у довгострокове володіння
українським громадянам із правом родинного успадкування.

Соціальні питання

1. Ліквідувати соціальну прірву між багатими та бідними шляхом стимулювання розвитку середнього класу, який має становити не менше 60% працездатного населення.
2. Ухвалити новий, соціально справедливий кодекс законів про працю ‒ Трудовий кодекс України.
3. Розробити тарифікаційну шкалу погодинної оплати праці згідно з європейськими стандартами.

Молодіжні питання

1. Сприяти, за державної підтримки, формуванню цілісного націоналістичного світогляду через молодіжні структури. Запровадити комплексне військово-патріотичне виховання для підготовки молоді до оборони України за принципом тотального опору.
2. Прищеплювати через молодіжні структури на всіх освітньо-виховних рівнях патріотизм, пропагувати здорові цінності,
культивувати українську героїку, традиції, відмову від шкідливих звичок та псевдоцінностей.
3. Формувати в української молоді почуття громадянського обов’язку та відповідальності, сприяти соціальній адаптації,
розвивати відчуття соціальної значущості, залучати до участі у суспільних процесах.
4. Запровадити програму державного пільгового кредитування молодих сімей.
5. Забезпечити активне дозвілля і оздоровлення дітей та юнацтва. Сприяти поширенню мережі молодіжних структур, спортивних секцій, гуртків, літніх таборів для дітей та юнацтва. Запровадити лише здорове харчування у навчальних закладах.

Освіта

1. Включити до програм усіх вишів України обов’язкові курси «Українська мова та література», «Історія України» та «Українознавство» обсягом не менше 72 годин кожен.
2. Культивувати найкращі традиції української педагогіки. Припинити практику механічного копіювання іноземних зразків, зокрема в рамках Болонського процесу. Запровадити державну програму пільгових кредитів на освіту.
3. Гарантувати випускникам професійних, середніх спеціальних та вищих навчальних закладів перше робоче місце через
державне стимулювання роботодавця.

Зовнішня політика

1. Визначити європейський україноцентризм стратегічним курсом Держави, згідно з яким Україна прагне стати не лише
географічним, але й геополітичним центром Європи.
2. Домогтися офіційного визнання Росії агресором та стороною воєнного конфлікту на сході України, висунення проти неї
як держави ... звинувачень у вчиненні воєнних злочинів і подання відповідних позовів до Міжнародного кримінального суду.
3. Досягти вигідних для України умов, чітких гарантій, конкретних заходів і термінів можливого вступу України до НАТО.

Безпека

1. Ухвалити державну програму енергетичної незалежності України за принципом: «зменшення споживання, збільшення
видобутку, диверсифікація джерел».
2. Посилити охорону державного кордону та перекрити канали нелегальної міграції.
3. Забезпечити створення сучасної системи протиповітряної оборони України, сумісної з системами держав-членів НАТО.
4. Створити високотехнічну професійну контрактну армію ‒ регулярні війська. Заснувати народний резерв ЗСУ.

*СИНО́ПСИС — виклад в одному загальному огляді, у стислій формі, без докладної аргументації та без
детальних теоретичних міркувань, одного цілого предмету чи однієї галузі знань, в т.ч. політичної програми
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ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «З»
Економіка

1. Давати якомога більше простору для ініціативи й саморозвитку громадян у економіці, політиці, суспільному житті.
2. Упровадження інноваційних моделей розвитку економіки. Відкрита й чесна конкуренція, деолігархізація.
3. Приватна власність, інтереси інвесторів мають бути захищені на рівні європейських стандартів.
4. Розвиток альтернативних джерел енергозабезпечення.
5. Аграрний сектор – це стратегічна галузь, вкрай необхідне формування прозорого ринку землі.

Соціальні питання

1. Сильна держава на основі сили громад та розвиток дієвих суспільних інституцій контролю над владою.
2. Спільна відповідальність громадян за майбутнє країни, особиста співучасть громадян у долі держави, її захисті та розвитку.
3. Держава має створити умови для розвитку української культури, забезпечення статусу української мови як єдиної
державної, а також забезпечувати розвиток культур національних меншин. Влада повинна захищати право на релігійне,
культурне, мовне самовизначення всіх громадян.
4. Система соціального захисту має відображати запит суспільства на соціальну справедливість.
5. Загальнообов’язкове державне медичне страхування. Нова соціальна інфраструктура.
6. Поступовий перехід до накопичувального рівня пенсійної системи, розвиток приватних пенсійних фондів.

Молодіжні питання

1. Стимулювання грантової підтримки талановитої молоді. Інтеграція вітчизняної освіти в міжнародні освітні проекти.
2. Право молодого спеціаліста на перше робоче місце має реалізовуватися на практиці.
3. Доступне житло для молоді. В Україні повинні діяти програми пільгового придбання житла в кредит для молодих спеціалістів.
4. Держава усіляко сприяє соціальній та політичній активності молоді, стимулює діяльність молодіжних організацій, рухів,
участь у яких є початком їхньої солідарної відповідальності за майбутнє сильної, квітучої європейської України.

Освіта

1. Гуманітарна політика України має орієнтуватися на збереження власної культурної ідентичності та її збагачення у
діалозі з європейською системою цінностей.
2. Мають створюватися умови для піднесення освіти та науки, приватних та державних наукових центрів та технопарків.
3. Університети повинні володіти значною автономією, розвивати студентське самоврядування, змагатися в системі вільної
конкуренції за абітурієнтів та участь у грантових навчальних проектах.
4. Доступна освіта всіх рівнів. Базова освіта має бути безкоштовною. Вища освіта має бути безкоштовною, насамперед, для
обдарованих дітей та для дітей соціально вразливих верств населення. Освіта впродовж усього життя.
5. Держава сприяє залученню приватного бізнесу у фінансування науки та прикладних досліджень.

Зовнішня політика

1. Активна присутність України в міжнародній політиці.
2. Ефективна європейська та євроатлантична інтеграція, кінцевою метою якої є  членство у НАТО та ЄС.
3. Регіональне лідерство.
4. Консолідація міжнародної спільноти для посилення тиску на Росію, боротьба за збереження територіальної цілісності
України, повернення контролю над Кримом.
5. Співпраця зі світовим українством, Програма повернення українців на Батьківщину.

Безпека

1. Сильна армія, переоснащення армії новітньою зброєю та сучасне матеріально-технічне забезпечення.
2. Розвиток вітчизняного ВПК має відображати стратегічні інтереси України, які полягають у розширенні співробітництва
з розробок озброєння та військової техніки з США, Канадою, країнами ЄС, П-С Азії.
3. Видатки на оборону мають становити не менше 5 % від ВВП.
4. Українська армія повинна уніфікувати свої стандарти із вимогами збройних сил країн-членів НАТО.
5. Інформаційна безпека.

*СИНО́ПСИС — виклад в одному загальному огляді, у стислій формі, без докладної аргументації та без
детальних теоретичних міркувань, одного цілого предмету чи однієї галузі знань, в т.ч. політичної програми
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ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «И»
Економіка

Економіка рівних можливостей: побудова справжньої соціально-ринкової економіки.
1. Реформування законодавчої бази з метою наближення її до життя та радикальне спрощення процедур.
2. Визначення та захист прав власності кожної людини (а не лише олігархів). Власниками сільськогосподарського
призначення землі повинні бути виключно фізичні особи – громадяни України.
3. Чітка, ефективна, необтяжлива регуляторна політика. Прозорий та ефективний бюджет.
4. Конкурентоздатність через конкуренцію: захист чесної конкуренції на внутрішньому ринку; державне фінансування
некомерційної діяльності – насамперед, освіти та фундаментальної науки, а також інфраструктури.
5. Податки мають бути простими, помірними та передбачуваними – такими, від яких важко ухилитися.

Соціальні питання

1. Впровадження адресності як основного принципу призначення соціальної допомоги. Запровадження соціальної допомоги
малозабезпеченим сім’ям на виховання дітей до досягнення ними п’ятнадцяти років. Підтримка народжуваності.
2. В галузі охорони здоров’я надати громадянам альтернативу у виборі місця лікування.
3. Задоволення мовно-культурних потреб національних меншин та етнічних спільнот.
4. Підвищення ефективності держрегулювання політики ґендерної рівності. Вирівнювання ґендерного дисбалансу.
5. Подолання корупції.
6. Подбати про добробут військових та їхніх сімей.
7. Дієвий соціальний захист усіх учасників навчально-виховного процесу.
8. Здоровий спосіб життя.  За місцем проживання, навчання чи роботи створити умови для занять спортом.

Молодіжні питання

Сприяння особистому розвитку кожного громадянина.

Освіта

1. Рівний доступ громадян до здобуття освіти та входження України як повноправного суб’єкта до європейського освітнього
та наукового простору. Підвищення якості освіти і виховання.
2. Системні заходи, спрямовані на подолання корупції в закладах освіти. Підвищення соціального статусу педагога.
3. Встановлення ефективних та прозорих зв’язків освіти з виробництвом і бізнесом.
4. Тісне поєднання освітнього, наукового й інноваційного процесів.
5. Перехід на систему державних грантів для навчання студентів; зрівняння у правах приватних і державних шкіл,
дошкільних закладів та вищих навчальних закладів.

Зовнішня політика

1. Інтеграція України до європейської спільноти. Україна – активний суб’єкт міжнародної політики на євроатлантичному просторі.
2. Рівноправні, взаємовигідні відносини з Російською Федерацією та Співдружністю Незалежних Держав.
3. Сполучені Штати Америки є стратегічним партнером.
4. Співпраця з новими світовими і регіональними лідерами, а саме: Німеччина, Туреччина, Китай, Індія та Бразилія.

Безпека

1. Демократизація та підвищення ефективності Збройних Сил України. Зменшення витрат на підготовку та утримання
військовослужбовців шляхом заміни їх цивільним персоналом на посадах, які не потребують військової підготовки,
регулярна публічна звітність.
2. Оборонна достатність замість залишкового фінансування. У цьому пріоритетним завданням є збалансування бюджету з
потребами оборони та економічними можливостями.
3. Екологічна безпека: затвердити національний план дій з охорони навколишнього природного середовища.

Політика

1. Запровадити на парламентських виборах пропорційну виборчу систему голосування за відкритими списками.
2. Впровадження державного фінансування парламентських партій. Обмеження депутатської недоторканності.

*СИНО́ПСИС — виклад в одному загальному огляді, у стислій формі, без докладної аргументації та без
детальних теоретичних міркувань, одного цілого предмету чи однієї галузі знань, в т.ч. політичної програми
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