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Місія Української Бізнес Асоціації – стати лідером трансформації України в
успішну та поважну країну.
На зміну відживаючої парадигми приходить нова - активна, істинно демократична, заснована на
інтересах всієї нації та її рушійних сил, парадигма, що активує сподівання і енергію творення кожного
члена суспільства.
Щоб змінити країну, ми маємо спочатку змінити себе – переосмислити ролі й авторитети, цілі й
поняття, бажані результати і способи їх досягнення. Як лідери нової парадигми ми повинні навчитися
співпрацювати з усіма конструктивними силами - великими й малими, соратниками і конкурентами,
носіями різних, навіть протилежних нашим, смислів - заради процвітання нашої країни.

Принципи та Цінності УБА
I.

Білі починають – і виграють!

Український підприємницький клас відчуває відповідальність за розвиток країни. Ми можемо і маємо
стати рушієм змін – отже, відмовляємося жити за старими законами та принципами тіньової взаємодії
бізнесу з владними структурами. Це душить креативність і підприємницьку енергію, яка має
спрямуватися на досягнення успіху – особистого та національного.
Ми пропонуємо справедливий суспільний договір, що забезпечує рівність перед законом – і
підприємців, і владних інститутів. Ми прагнемо до прозорого правового поля для ведення чесного
бізнесу в Україні та чітких процедур реалізації підприємницьких прав і свобод. У співпраці з владою та
громадянським суспільством, у дусі демократичної парадигми врахування інтересів всієї нації, УБА
готова до системної роботи з покращення правового поля в країні, до формування та впровадження
сучасної та якісної регуляторної політики.
Ми хочемо звільнити творчу енергію підприємництва, доводячи на власному прикладі, що можна
жити тільки по-білому. Для цього необхідно будувати менталітет чесного господаря – адже там, де
хабарів не дають, їх і не беруть. Члени УБА готові дієво допомагати українським підприємцям та
підприємствам, підтримувати їх на шляху господаря, ділитися своїми знаннями та досвідом чесного
бізнесу.

II.

Здоровий та ефективний баланс впливу на розвиток галузей і всієї країни

У старій парадигмі правила, за якими грав бізнес, встановлювалися державою – зазвичай виходячи з
інтересів влади. При цьому бізнесу залишалося тільки підкорятися бюрократичному апарату, що не
переймався інтересами і потенціалом розвитку самого бізнесу. Баланс сил розвитку цим був сильно
порушений.
Об'єднуючи економічно активних та свідомих людей, український підприємницький клас – це
потенційно близько 2-х мільйонів впевнених у собі, відповідальних і здатних до творчої продуктивної
діяльності патріотів! Підприємці України готові нести відповідальність не тільки за свою долю і свій
бізнес, але і солідарно відповідати за економічний стан своїх громад, за розвиток своїх міст, регіонів і
країни в цілому.
Ми хочемо змінити енергію опору між бізнесом і державою на енергію спільного творення української
економіки. Для цього нам потрібно переосмислити ролі держави, ділового співтовариства, організацій
громадянського суспільства та незалежних ЗМІ. Це допоможе нам, нарешті, знайти конструктивний
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баланс, що сприятиме розвитку кожної з цих складових і забезпечить поступальний сталий розвиток
країни.
Українська Бізнес Асоціація готова творчо працювати з усіма зацікавленими сторонами над
створенням здорового та ефективного балансу повноважень і відповідальності сил і систем
демократичного суспільства України.

III.

Гра в додатковість: від конкуренції до партнерства

Відсутність довіри всередині бізнес-спільноти, а також в її стосунках з державою і споживачами
гальмують розвиток країни. Багато компаній ще не зрозуміли, що конкуренція зараз – аж ніяк не
запорука успіху.
Ми пропонуємо принцип додатковості. Успіх країни – ось результат синергетичної здатності бізнесів
доповнювати зусилля та можливості одне одного, створюючи не тільки додану вартість, а й справжні
цінності.
Граючи за принципом додатковості ми зможемо створювати дієві кластери, де колишні конкуренти
стають гравцями однієї команди, разом підвищуючи успішність своїх сіл, міст, районів і всієї країни. Ця
гра можлива, якщо ми зможемо змінити принцип «кожний за себе» на принцип «акціонерагосподаря» нашого спільного дому.
УБА об'єднує підприємців різних галузей і рівнів прибутку на принципах економічного патріотизму і
служіння українському суспільству, екологічної взаємодії та додатковості, чесного ведення бізнесу та
спільної діяльності, особистої відповідальності за процеси та результати своїх компаній, громад і міст.

IV.

Лідерство служіння та Лідерство ідей

Справжній господар живе почуттям відповідальності за спільну справу. Лідерство, як і вплив, має бути
справою кожного – розподіленим, а не колективно-нічиїм. Ми визнаємо лідерство прогресивних ідей,
а також лідерство служіння інтересам більш високого порядку, ніж ми самі. Формальні титули
виявляються тут абсолютно ні до чого.
УБА працює за принципом координації та самоорганізації, а не традиційного поділу на начальників і
виконавців. Ми дотримуємося позапартійності та рівної значимості всіх членів Асоціації у прийнятті та
реалізації спільних рішень.

V.

Україна – гідний член міжнародного співтовариства

Ми разом прагнемо до того, щоб наша країна стала визнаним членом міжнародного співтовариства.
Український бізнес може і повинен зіграти важливу роль у створенні міжнародної репутації країни як
надійного, відкритого і передбачуваного партнера, а також як успішного та привабливого сусіда. Ми
свідомо підвищуємо відкритість країни, публічність діяльності бізнесу, держави і суспільства.
Виявляючи прагматизм і приймаючи загальноприйняті правила цивілізованого світу, УБА дотримується
принципу нульової толерантності до корупції як основоположної вимоги до членів Асоціації.
УБА всіляко сприяє економічній інтеграції українського бізнесу в світове співтовариство, виходу
українських підприємств на міжнародні ринки, участі в міжнародних кластерах та інших формах
міжнародної економічної кооперації.

