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Президент України Віктор

Ющенко своїм Указом присвоїв

звання Героя України Лук'яненку

Левку Григоровичу — народно�

му депутатові України: «за нез�

ламну волю, громадянську

мужність і самовідданість у

відстоюванні ідеалів свободи і

демократії, визначний особис�

тий внесок у становлення і роз�

виток незалежної Української

держави».

Левко Лук'яненко — 
Герой України!

Народився 24 серпня 1928 р. у селі Хрипівка Городнянського району на Чернігівщині. 1944–1953 рр.
— служив у Совітській армії в Австрії, в Азербайджані.

1953–1958 рр. — студент юридичного факультету Московського університету. 1958–1961 рр. — адI
вокат на Львівщині. 1958 р. заснував підпільну націоналістичну організацію — Українську робітниI
чоIселянську спілку. 1961 р. заарештований і засуджений до страти, яку змінено 15Iрічним ув'язненI
ням. Після звільнення оселився в Чернігові (1976), став одним із засновників Української ГельсінсьI
кої спілки (УГС). У грудні 1977 р. знову заарештований і в червні 1978 р. засуджений до 10 років тюI
ремного ув'язнення і 5 років заслання. Був головою УГС.

1992–1993 рр. — Надзвичайний і Повноважний Посол України в Канаді.
1994–1997 рр. — Президент Української ланки Всесвітньої Ліги за свободу й демократію. 1994–1996,

1998–2000 рр. — голова Асоціації дослідників голодоморів в Україні. Народний депутат України трьI
ох скликань. Член Національної спілки письменників України. Академік АН Вищої школи України.
Почесний директор УкраїнськоIПівденноафриканського інституту політичного лідерства та
лінгвістики ім. Нельсона Мандели МАУП. Почесний доктор Міжнародної Кадрової Академії.

Голова Ради старійшин Української республіканської партії «Собор». Нагороджений Почесною
відзнакою Президента України, медаллю Св. Володимира «Борцям за волю України» від СКВУ та
відзнакою «Офіцерський хрест з мечами» від СОУ. Альбертський університет Канади надав Л. Лук'яI
ненку почесний ступінь доктора права. Автор книг: «Сповідь у камері смертників», «Вірю в Бога й УкI
раїну», «Не дам загинуть Україні», «На землі кленового листка», «Національна ідея і національна воля»
та інші.
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Народному депутату України 
п. Лук’яненку Л. Г.

Вельмишановний Левку Григоровичу!
Від імені Президії Міжрегіональної Академії

управління персоналом і багатотисячного коI
лективу викладачів і студентів МАУП щиро
вітаю Вас зі знаменною подією в житті — присI
воєнням високого звання Героя України!

В Україні та за її межами Вас знають як поI
лум’яного і послідовного правозахисника, як
легендарну людину, яка, не шкодуючи свого
здоров’я і волі, доклала чимало зусиль, аби
славетний український народ був вільний і
щасливий, аби наша велика Українська держаI
ва набула справжньої, а не декларованої незаI
лежності й посіла гідне місце у світовій демокI
ратичній спільноті.

Ваш міцний дух справжнього патріота своєї
Вітчизни не зламали радянські табори й в’язI
ниці, які забрали у Вас найкращі роки життя.
Ваш нелегкий і праведний шлях — це взірець
героїчної мужності та цілеспрямованості для
нашого молодого покоління, якому випала виI
сока честь розбудувати нову квітучу Україну.
У лавах Ваших палких прихильників і шануI
вальників — студентська молодь МіжрегіоI
нальної Академії управління персоналом, яка
успішно опановує найсучасніші знання, щоб
застосувати їх на благо Вітчизни та гідно нести
далі почесну батьківську естафету розбудови
незалежної України.

Ми пишаємося Вами, ми щиро вдячні Вам за
величезний доробок на ниві громадської і
політичної діяльності та за значний особистий
внесок у розвиток демократичних реформ в
Україні, за що Вас не раз відзначали високими
державними та іншими почесними нагородаI
ми, арсенал яких поповнився найвищою
відзнакою — званням Героя України.

Нехай Ваш життєвий шлях і надалі буде
яскравим, плідним і тривалим. Нехай на ньому
Вас завжди супроводжують надійні друзі, коI
леги та вірні соратники, серед яких — і чисельI
ний колектив нашої Академії!

Довгих і щасливих Вам років життя!
Нехай береже Вас Господь!

З глибокою повагою та 
найкращими побажаннями Президент МАУП 

Щокін Г.В.
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Керівництво, професорськоIвикладацький склад, студенти Академії щиро вітають із визнанням
заслуг перед державою й українським народом і присвоєнням звання Героя України депутата ВерI
ховної Ради, голову Асоціації досліджень голодоморів в Україні, почесного директора УкраїнськоI
Південноафриканського інституту політичного лідерства та лінгвістики ім. Н. Мандели МАУП
Левка Григоровича Лук'яненка.
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Українська Консервативна партія (УКП) є
колективним носієм ідеології національного
консерватизму (лат. — оберігати, захищати). УкI
раїнський консерватизм ґрунтується на укI
раїнській національній ідеї, яка полягає у збереI
женні традиційних духовних цінностей, захисті
національного буття, його історії і культури,
відстоюванні національної релігії, держави, роI
дини та власності. 

У своїй діяльності УКП керується такими
принципами:

1. СвітоглядноIконцептуальною основою укI
раїнського консерватизму є християнська докт�

рина, викладена в Нагорній проповіді Ісуса Хрис2
та, як взірець духовноIморальних засад існуI
вання суспільства. Ми виступаємо за об’єднання
Українських Православних Церков в єдину
помісну церкву на чолі з українським каI
нонічним Патріархом. Водночас ми поIбраI
терському ставимося до носіїв прадавньої укI
раїнської релігії, оскільки вважаємо, що христиI
янство стало логічним продовженням вірувань
наших пращурів.

2. Головними вважаємо духовні, а не політичні
та економічні цінності, які були панівними за
колишнього єврейськоIбільшовицького соціаI
лізму або переважають за нинішнього юдолібеI
рального капіталізму. Ми за потужну, незалежI
ну, заможну Українську Державу, де пріоритетI
ною стане духовна сфера організації сусI
пільства, що забезпечить необхідний політичI
ний і економічний розвиток.

3. Основою державного ладу в Україні має
стати конституційна демократія, яка спиратиI
меться не на чужинські запозичення, а на власні
традиції козацького самоврядування, що
відродить споконвічну гетьманську владу. Геть�
ман — це глава держави, глава уряду і верховI
ний головнокомандувач, тобто одноосібний
глава всієї виконавчої влади, повноваження
якого врівноважуються парламентом (законоI
давча влада) та незалежною судовою гілкою
влади.

4. Державна влада має бути відновлена в
усій своїй повноті, що передбачає існування
п’яти її видів: світоглядноIконцептуальної
(християнська доктрина), ідеологічної (укI
раїнський консерватизм) і тих, що випливаI
ють з них: законодавчої, виконавчої і судової.
Українська влада за своєю сутністю та змістом
має бути національною і відповідати складу
українського населення, де етнічні українці
становлять близько 80%. Тому ми за українсь�
ку етнократію, за якої всі гілки і рівні державI

Української 
Консервативної партії

Основні принципи
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ної влади належать представникам титульної
української нації (не менш як 80%) з одночасI
ним пропорційним залученням представників
національних меншин.

5. Етносоціальну структуру українського
суспільства треба відновити на всіх щаблях
«соціальної піраміди». Ми вважаємо неприI
пустимим, коли 45% депутатів Верховної Ради
України — етнічні євреї (серед усього укI
раїнського населення вони становлять 0,2%),
коли мільярдерами, мільйонерами, власникаI
ми великих підприємств, банків, телеканалів
та інших ЗМІ є неукраїнці. Така етносоціальна
структура, де вищі щаблі посідають прибульці,
а нижчі — українці, несправедлива і веде до
безсовісного пограбування України та її тиI
тульного етносу.

6. Необхідно відновити у паспортах і свідоцтI
вах про народження громадян нашої держави
запис про національність, оскільки це — велиI
ка честь і гордість для кожного громадянина
будьIякої національності. Лише представники
однієї і дуже малої національної меншини
схильні приховувати своє етнічне походження,
але справжня демократія — це насамперед воI
ля більшості, яка і має встановлювати правила
співіснування на власній землі. Це стосується й
ідентифікаційних кодів, оскільки християнсьI
ку і будьIяку іншу вільну людину не можна тавI
рувати жодними номерами, бо ми — не раби, а
образи Божі.

7. Відновлення Української Держави на траI
диційних засадах козацького самоврядування
передбачає: повернення до історичного териI
торіального розподілу (відновлення Галичини,
Волині, Слобожанщини, Київщини тощо); запI
ровадження виборності на всіх щаблях державI
ної влади; створення місцевих козацьких форI
мувань самооборони (вулиці, селища, району,
міста, області тощо); підготовку фахівців з
відродження козацьких традицій і впровадженI
ня козацького самоврядування.

8. Засадами економічного розвитку України є
створення пільгових умов для національного виI
робника, особливо в галузі сільського господарI
ства (Україна має 30% світового чорнозему) та
високоінтелектуальних технологій (Україна —
це країна університетів, де функціонує 1 тис. виI
щих навчальних закладів). Надра, земля та інші
природні ресурси мають належати українській
нації. Ці багатства дісталися українцям від праI
щурів і їх необхідно зберегти для нащадків.
Стратегією соціальноIекономічного поступу УкI
раїни має стати стратегія сталого, екологічно
безпечного розвитку, де зберігається гармонія
між природою, суспільством і Божими законами.

9. Україна — це самостійна, незалежна, безблоI
кова, унітарна держава, і тому не можна допусI
тити ані проявів федералізму та сепаратизму, з
одного боку, ані входження України до будьI
якого формування з наддержавними структуI
рами управління (СНД, НАТО, Євросоюз тоI
що) — з другого. Основою зовнішньої політиI
ки має стати здоровий етноцентризм з цілкоI
витим пріоритетом національних інтересів
українців — єдиних споконвічних господарів
своєї держави.

10. Справедливе відновлення етносоціальної
структури української нації передбачає також
проведення ефективної соціально�демог�
рафічної політики, яка забезпечить і повI
ноцінне довголітнє життя людей літнього віку,
і бурхливе зростання народжуваності. Така
державна політика має зумовити «демог�
рафічний вибух», внаслідок якого українська
титульна нація не тільки відновить свої втрати
від війни та голодоморівIгеноцидів, а й значно
зросте. Це потребує і пріоритетної уваги дерI
жави до розвитку національної культури,
освіти, спорту та до забезпечення всіх неI
обхідних умов для виховання української моI
лоді.

11. Українська армія є озброєною силою укI
раїнського народу, а військовослужбовці — його
професійними захисниками. Тому армія повинI
на бути професійною, добровільною і
національною. Її підґрунтям має слугувати всеI
загальна доармійська підготовка в середній
школі та офіцерська — у вищій. Усе чоловіче наI
селення має бути підготовленим до рішучого заI
хисту держави. Цьому разом із професійною
армією сприятимуть козацькі формування са�
мооборони, які також за необхідності можуть
взяти участь в охороні громадського правопоI
рядку разом із відповідними правоохоронними
органами.

12. Український консерватизм — це народна
ідеологія, що об’єднує на духовних традиціях і
моральноIправових засадах національного
буття всі верстви титульної нації і національI
них меншин, які вважають себе невід’ємною
частиною славетного українського народу.
Осердям такого об’єднання є державна ук�
раїнська мова, захист і розвиток якої має бути
обов’язком кожного громадянина України, а
його девізом — служіння Богові та БатьI
ківщині!

Георгій ЩОКІН,
голова Української

Консервативної партії
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Вступ
Діяльність Партії здійснюється на засадах заI

конності, гуманізму, гласності, рівності інтеI
ресів, добровільності та самоврядування.

В умовах національної кризи, яка розпочалася
в Україні з радянських часів і набула певного заI
гострення за часів незалежності, у людей виникI
ла критична невпевненість у своєму майбутньоI
му, що спонукало українське суспільство до поI
шуків найвідповідніших світоглядних і суспільI
них ідеалів, які забезпечували б його просуванI
ня до бажаного майбутнього.

Кардинальним питанням сучасного розвитку
України є окреслення стратегічного курсу з тим,
щоб: об’єктивно оцінити ситуацію, що склалася
на нинішньому конкретноIісторичному етапі
суспільного розвитку; сконцентрувати наявні
сили, засоби, ресурси та спрямувати їх на подоI
лання існуючих проблем і труднощів; прискориI
ти, зробити незворотними, дієвішими і результаI
тивними процеси державотворення на шляху
досягнення кінцевої мети — високої якості жит�
тя українців, на основі побудови національної,
демократичної, духовно і економічно розвине�
ної, соціальної, правової, соборної держави —
досконалого інструмента управління.

Українська Консервативна партія (УКП) вваI
жає, що для України традиційно основою світогI
ляду народу, а відтак і сучасної української дерI
жавної влади мають бути християнські цінності.

Ідеологічним типом українського суспільного
розвитку є ідеологія національного консерва�
тизму, що ґрунтується на традиційній христиI
янській моралі, духовних цінностях і засадах
патріотизму, національної єдності, міцності
шлюбноIсімейних відносин, на верховенстві заI

кону, свідомому виборі історичної національної
долі.

Українська Консервативна партія переконана:
Українська держава зобов’язана дбати про
відродження й розвиток української нації — суI
купності усього населення, всіх етносів, які проI
живають у межах держави й об’єднуються за доI
помогою юридичних інституцій, прав громадянI
ства, які мають духовну потребу жити разом і
спільно рухатися до визначеної мети, покладаюI
чи в основу розвитку цінності культури титульI
ної нації, унікальної складової світової спільноI
ти націй. Українська нація, як і інші національні
спільноти в Європі, постає на основі власної
(української) мови, символіки, звичаїв, траI
диційних цінностей та атрибутів державності.
Вона згуртовує повноправних активних громаI
дян нашої країни, незалежно від їхнього
етнічного походження та конфесійної належI
ності, соціального стану, а також об’єднаних поI
чуттям українського патріотизму та спільністю
історичної долі. Консолідація української нації
органічно поєднується з розбудовою демокраI
тичного ладу, соціальної ринкової економіки, заI
безпеченням прав людини, розвитком найширI
шої громадянської ініціативи й передбачає збеI
реження культурної, конфесійної та мовної іденI
тичності етнічних спільнот в Україні.

Стрижнем діяльності Української КонсерваI
тивної партії є реалізація української
національної ідеї. Ми розуміємо її як здійсненI
ня права українського народу на створення
соціального ладу, який гармонізував би  інтереси
індивідуума та соціальних груп на принципах
ідеології українського консерватизму, ставки на
культуру титульної нації у всіх сферах діяльI

УКРАЇНСЬКОЇ 
КОНСЕРВАТИВНОЇ ПАРТІЇ

ПРОГРАМА

Затверджена установчим з’їздом УКП 22 грудня 2004 року

«Служіння Богові та Україні». 
К. Ушинський
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ності суспільства. Лише на основі реалізації укI
раїнської національної ідеї Україна зможе
увійти до співтовариства найрозвиненіших дерI
жав світу.

Українська держава не є самоціллю, а умовою
та інструментом захисту національних інтересів.
Ми стверджуємо: тільки сильна соборна
національна держава здатна захистити
життєвий простір нації, забезпечити демокраI
тичний лад, високий рівень життя. Досягнення
мети національного державотворення в Україні
видається можливим за умови реалізації моделі
стійкого розвитку України.

Для реалізації цієї моделі необхідним є поверI
нення в суспільноIполітичне життя ідеології укI
раїнського консерватизму на основі традицій і
моральноIправових засад українського козацтI
ва, пріоритетності засад української культури.

1. Державно�політична система
1.1. УКП виходить із того, що українська дерI

жавність випливає з волі українців, їхнього істоI
ричного права на державне самовизначення, з
національних традицій.

1.2. Партія обстоює формування збалансоваI
ної та ефективної системи всіх гілок влади. В осI
нові функціонування системи державної влади
та місцевого самоврядування повинен лежати
принцип ефективної взаємодії, стримувань і
противаг, балансу прав і відповідальності.

1.3. Найпритаманнішою українцям моделлю
влади є гетьманська держава, яка поєднує упI
равлінську ефективність і систему суспільного
контролю над владою: наразі Президент (ГетьI
ман) України повинен бути єдиним главою виI
конавчої влади, повністю відповідальним за
роботу уряду і всіх інших виконавчих струкI
тур, які діють на підставі верховенства закону,
незаперечного пріоритету національних інтеI
ресів і духовноIморальних засад організації
суспільства. Президент (Гетьман) України осоI
бисто відповідає за стан справ у всій державі
власним майном і свободою. Водночас партія
виступає за розширення повноважень громад,
місцевого самоврядування, в тому числі коI
зацького.

1.4. Партія домагатиметься створення законоI
давчих гарантій забезпечення свободи слова,
інформації, повноцінного функціонування укI
раїнського інформаційного простору як складоI
вої системи національної безпеки. Партія катеI
горично виступає проти зовнішнього втручання
і використання національного інформаційного
простору для одурманення, зомбування та моI
рального розтління українського народу. Ми буI
демо домагатися, щоб інформаційний простір

України використовувався на забезпечення
інформаційних, духовних потреб українського
народу.

1.5. Партія обстоює створення прозорої систеI
ми використання податків. Громадяни повинні
знати, на що уряд витрачає їхні гроші.

1.6. Партія обстоює принцип недоторканності
та неподільності території України, її унітарI
ності. Ми проти дезінтеграції української нації
за регіональними, конфесійними, мовними та
іншими ознаками.

1.7. Ми за свободу совісті, за зростання конI
солідуючої ролі Церкви у духовному оздоровI
ленні української нації. Ми за відновлення УкI
раїнської помісної Православної Церкви на заI
садах самоврядування.

1.8. Партія обстоює визнання на міжнародноI
му рівні Голодомору 1932—1933 рр. в Україні
спланованим геноцидом проти всього українсьI
кого народу.

1.9. Партія в порядку, що не суперечить чинноI
му законодавству, виступає за пріоритет предсI
тавників українського етносу в усіх владних
структурах. Водночас ми проти будьIяких проI
явів расизму, фашизму, в тому числі нацизму і
сіонізму.

1.10. Партія домагається утвердження траI
диційних національних символів держави, зокI
рема — жовтоIблакитного національного прапоI
ра України.

2. Соціально�економічна політика
2.1. СоціальноIекономічний розвиток держави

має здійснюватися на основі законодавчо прийI
нятої, науково обґрунтованої концепції та страI
тегії стійкого (сталого, збалансованого, гарI
монійного) розвитку.

2.2. Українська Консервативна партія вважає,
що розподіл власності повинен здійснюватися
за її різними формами (державною, колективI
ною, індивідуальною) з орієнтацією на пріориI
тетність прав суспільства. Ми проти приватиI
зації стратегічних галузей (оборонних
підприємств, енергетики, водопостачання тощо,
діяльність яких може призвести до загрози
національній безпеці).

2.3. Ми за раціональне використання можлиI
востей природноIресурсного потенціалу УкI
раїни та переваг її геополітичного розташування
як центру комунікаційних зв’язків між Сходом і
Заходом, Північчю й Півднем.

2.4. Партія виступає за припинення пограбуI
вання національних трудових ресурсів і перетI
ворення України на сировинний придаток
інших країн. В Україні має бути державний
контроль і управління природними ресурсами П
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(мінеральноIсировинними, земельними, лісовиI
ми, водними тощо), а також ефективне та
раціональне управління людськими ресурсами.

2.5. Партія виступає за створення державного
природноIресурсного фонду, статок якого забезI
печуватиме потреби (передусім соціальні) усіх
громадян України, а не лише окремих груп чи
кланів.

2.6. Партія домагається руйнування злочинноI
го зв’язку влади й капіталу, запровадження проI
зорих, єдиних для всіх суб’єктів господарюванI
ня правил поведінки на ринку, досягнення проI
зорості руху всіх коштів державного й місцевих
бюджетів.

2.7. Партія за уникнення політики подвійних
стандартів у наданні соціальних послуг, за форI
мування справжньої української еліти, яка
вболіває за свій народ і гідно відстоює його
національні інтереси.

2.8. Ми підтримуємо всебічний розвиток маI
лого і середнього підприємництва в Україні як
основи динамічного розвитку й стабільності
національного виробництва. Партія обстоює
державну програму кредитування для започатI
кування малого бізнесу.

2.9. Партія підтримує проведення реформ в агI
рарному секторі, забезпечення селянам права
вільного вибору форм господарювання, за шиI
роке впровадження у виробничі відносини на
селі моделі реального співвласництва. Ми проти
приватизації землі іноземними громадянами.
Земля в Україні повинна належати тим, хто на
ній працює на засадах співвласності.

2.10. Партія через законотворчу діяльність
сприяє формуванню національного конкурентоI
спроможного фінансовоIбанківського капіталу,
фондового ринку. Ініціюватиме розробку
надійної системи захисту інтересів інвесторів.

2.11. Партія розглядає як один із пріоритетів
економічної діяльності уряду зростання якості
життя громадян: гідне людини помешкання, маI
теріальний добробут, сприятлива екологічна сиI
туація, стабільна соціальноIполітична ситуація
в країні.

2.12. Партія за гарантування всім громадянам
з особливими потребами (інваліди, громадяни
літнього віку, сироти, безпритульні, малозабезI
печені, постраждалі від насильства, стихійних
лих, катастроф тощо) права на підтримку в устаI
новах соціального обслуговування, що перебуI
вають у державній і комунальній власності.

2.13. Ми за встановлення розмірів пенсій заI
лежно від особистого трудового стажу, умов
праці та рівня отримуваної заробітної плати.
Мінімальна пенсія не повинна бути нижчою від
прожиткового мінімуму.

2.14. Партія домагається негайного поверненI
ня вкрадених заощаджень громадян України,
розслідування шахрайської ваучеризації сусI
пільного майна та відшкодування громадянам
отриманих при цьому збитків.

3. Духовний розвиток
3.1. УКП на законних засадах домагається

впровадження в суспільне життя моральноI
правових засад, заснованих на традиційноI
культурних цінностях української титульної
нації.

3.2. Ми за розвиток нації на основі міцних
шлюбноIсімейних відносин, патріотизму, збереI
ження довкілля, відданості духовним ідеалам, а
також визначення пріоритетності науки, культуI
ри й освіти.

3.3. Партія домагається поступового перетвоI
рення України на експортера інтелектуальних
послуг, країни університетів, яка керується
національною духовно орієнтованою елітою.

3.4. Партія за повноцінне функціонування укI
раїнської мови, яка є духовним стрижнем розI
витку титульної нації: «Чия мова — того й дерI
жава. Немає рідної мови — немає держави!».

3.5. Ми проти введення поняття «політична
нація», за яким прихована відсутність провідної
ролі в державі титульної нації, її культури, траI
дицій тощо.

3.6. Ми переконані, що подолання хаосу і
відновлення соціального порядку починається
з відновлення порядку в душах і головах люI
дей. Тому для еліти нової епохи домінуючими
повинні стати духовні цінності українського
народу.

3.7. Ми за те, щоб кожен займав свою суспільI
ну нішу відповідно до здібностей, за рівність
усіх перед законом, за розвиток соціального
партнерства на основі українського національI
ного солідаризму.

3.8. Ми за повернення у суспільноIполітичну
свідомість і широке використання у виховній
роботі традицій і моральноIправових норм укI
раїнського козацтва.

3.9. Партія виступає за формування у кожного
громадянина України відданості національним
ідеалам і традиціям, високої духовності й активI
ної громадянської позиції.

3.10. Ми за законодавче відновлення графи
«національність» у паспортах українських гроI
мадян і за скасування введеного ідентифікаційI
ного коду для кожного громадянина.

3.11. Партія сприяє відродженню українського
козацтва як масового громадськоIпатріотичного
руху, а козацької ідеї як основи національноI
патріотичного виховання молоді.
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3.12. В сучасну епоху кожен свідомий укI
раїнець має відчувати себе козаком — захисниI
ком своєї Батьківщини і сприяти впровадженню
гетьманської моделі державного управління.

4. Охорона здоров’я та екологічна політика
4.1. Українська Консервативна партія вистуI

пає за реформування системи охорони здоров’я
в Україні, за прийняття та реалізацію національI
них програм з питань охорони сім’ї, материнства
та дитинства, соціальної захищеності багаI
тодітних, неповних і молодих сімей, розробки
ефективної демографічної політики, заохочення
народжуваності, зниження рівня смертності.

4.2. Особливу увагу надаємо забезпеченню
охорони здоров’я матері та дитини.

4.3. УКП за створення чіткої системи соціальI
них гарантій і пільг для громадян, особливо
вразливих соціальних груп.

4.4. Ми наполягаємо на запровадженні нового
соціального стандарту — мінімальної погодинI
ної заробітної плати.

4.5. Партія обстоює доступ усім категоріям наI
селення України до якісного медичного обслугоI
вування.

4.6. Ми за державний контроль та управління
природними ресурсами, як матеріальної бази
існування суспільства. Всі природні ресурси поI
винні бути передані під опіку Державного приI
родноIресурсного фонду України.

4.7. ПриродноIресурсний потенціал держави
належить усьому українському народу і повинен
бути збережений для задоволення потреб насI
тупних поколінь українців.

5. Молодіжна політика, освіта, наука
5.1. Головною метою у сфері молодіжної

політики УКП вважає сприяння самореалізації
молоді через залучення її до активної участі у
суспільному житті, популяризації високих моI
ральних принципів, християнської моралі,
національної духовної спадщини.

5.2. УКП відстоює утвердження соціального
оптимізму у світогляді молоді, здорового спосоI
бу життя, створення козацьких, патріотичних
молодіжних об’єднань, створення умов для реI
алізації творчого потенціалу обдарованої моI
лоді, розвиток туризму, фізкультури та спорту.

5.3. Партія виступає за впровадження та дерI
жавне фінансування програми «Перша робота»
для студентів старших курсів ВНЗ, сприяння
материнству та дитинству, а також реальне та
доступне кредитування молодіжного житлового
будівництва.

5.4. Партія бачить майбутню систему освіти в
Україні за змістом і формою національною, гуI

маністичною, демократичною, інтелектуальною,
інтегративною, безперервною, цілісною та здатI
ною до саморозвитку. Така система освіти покI
ликана виховати майбутнього громадянина не
лише як кваліфікованого фахівця у своїй
вузькій сфері діяльності, а і як гармонійно розI
винуту особистість — носія народної моралі,
соціальних норм, національних і загальнолюдсьI
ких цінностей.

5.5. Партія підтримує шкільне та універсиI
тетське самоврядування, розвиток учнівських,
студентських і педагогічних товариств і
асоціацій, діяльність навчальних закладів
різних форм власності та різних форм навчання.

5.6. УКП вважає, що розвиток освіти і науки
потрібно підпорядкувати реалізації концепції і
стратегії сталого розвитку України, які неI
обхідно терміново затвердити відповідними заI
конодавчими актами.

5.7. Партія переконана, що знання та інфорI
мація разом із духовністю та цінностями укI
раїнської національної культури мають стати
провідною продуктивною силою соціального
розвитку. Піднесення духовності та культури,
відродження багатовікової спадщини українсьI
кого народу повинні слугувати ефективному
розвиткові держави та суспільства, консолідації
української нації.

5.8. Партія вбачає своїм обов’язком впровадI
ження моделі національної культурної політики,
яка гарантуватиме високий рівень державної і
громадської підтримки для національної спадI
щини, культури й мистецтв. Основними принI
ципами такої політики у сфері культури повинні
стати:

— створення єдиного національного культурI
ного простору, захист цього простору від негаI
тивних впливів ззовні;

— гарантування громадянам свободи творI
чості й доступу до національних і світових кульI
турних надбань;

— підтримка високопрофесійної мистецької
творчості, яка забезпечує високий якісний
рівень національної культури;

— збереження і підтримка національної кульI
турної спадщини (пам’яток і цінностей, музеїв,
заповідників, бібліотек тощо), базових елеI
ментів культурної інфраструктури (театрів,
філармоній, інших виконавчих колективів тоI
що) зусиллями держави;

— підтримка культурноIмистецьких об’єднань
та окремих митців;

— активна пропаганда цінностей національної
культури.

5.9. Фінансування сфер освіти, науки й кульI
тури повинно стати чільним пріоритетом фінанI П
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Усі, хто визнає та поділяє основні принципи та програму Української Консервативної
партії та бажає вступити до неї, можуть заповнити бланк заяви та надіслати її на адресу:
03039, Київ, вул. Фрометівська, 2, УКП (зворотню сторінку не заповнювати).
Про результати розгляду заяви вам буде повідомлено.
Президія Української Консервативної партії. 

совоIекономічної діяльності держави. Водночас
партія обстоює створення дієвих механізмів заI
лучення в ці сфери недержавних, небюджетних

коштів, зокрема й шляхом ухвалення сучасного
законодавства про неприбуткові, непідприємI
ницькі організації, про сприяння благодійництI
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ву й спонсорству. Ми всебічно сприяємо піднеI
сенню соціального статусу працівників освіти,
культури, науки.

5.10. УКП наполягає на переході в освітній гаI
лузі від спрощеної мети «знати, вміти» до мети
«навчитися мислити, розуміти», що відповідає
сутності формування розумної, цілісної, націоI
нальноIсвідомої особистості.

5.11. Ми за створення провідних наукових

центрів не в самоврядному академічному сереI
довищі, а в структурі вищих навчальних закI
ладів, як це практикується у всьому цивілізоваI
ному світі.

6. Національна безпека
6.1. Українська Консервативна партія вистуI

пає за постійний моніторинг і реагування на
виклики національній безпеці; недопущення поI
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дальшого розвитку і ліквідацію негативних факI
торів впливу на її стан; попередження виникI
нення нових, що здатні впливати на найважI
ливіші гаранти політичної, економічної й обоI
ронної незалежності України.

6.2. УКП вважає, що нині існуючими фактораI
ми негативного впливу на стан безпеки країни є
такі питання:

— незавершеність демаркації державного корI
дону України;

— недотримання вимог Верховної Ради про
недопущення в міжнародних стосунках утвоI
рення наддержавних інституцій;

— наявність і подальше зміцнення військовоI
технічної залежності Збройних сил України від
військовоIпромислового комплексу Росії, базуI
вання в Україні Чорноморського флоту Росії;

— відсутність системного цивільного упI
равління Збройними силами України;

— правова й організаційна незахищеність
національного інформаційного простору;

— різке розшарування суспільства за майновиI
ми ознаками внаслідок злочинної приватизації в
Україні.

6.3. Ми вважаємо за необхідне встановити сисI
тему неупередженої і прозорої оцінки стану виI
конання національного законодавства, що визI
начає основні параметри безпеки України.

6.4. Партія проти федералізації України за
жодних обставин.

6.5. Партія за позаблоковий статус УкраїнсьI
кої держави.

6.6. Партія виступає за розробку нової обоI
ронної доктрини України. Обстоює достатнє
фінансове та матеріальноIтехнічне забезпеченI
ня Збройних сил України, використання у
військовій справі найновітніших досягнень науI
ки і техніки як запоруки надійного захисту дерI
жави від можливих зовнішніх загроз. Армія має
бути професійноIдобровільною, з широким заI
лученням, в установленому чинним законодавI
ством порядку, до самооборони козацьких
об’єднань.

7. Зовнішня політика
7.1. УКП вважає, що зовнішня політика УкI

раїни повинна забезпечувати:
— реалізацію повноти національних інтересів

на міжнародній арені;

— політичну, економічну, екологічну, інфорI
маційну, військову, духовну безпеку держави;

— розвиток добросусідських відносин з усіма
сусідніми країнами і взаємовигідну співпрацю із
зацікавленими державами;

— участь у побудові нової системи європейсьI
кої та світової безпеки;

— використання здобутків передового світовоI
го досвіду для потреб демократичної трансфорI
мації суспільства та економічного піднесення в
Україні;

— сприяння вітчизняним виробникам;
— сприяння надходженню інвестицій в екоI

номіку України та розширення ринку для укI
раїнських товаровиробників.

7.2. У сфері зовнішньої політики пріоритетом
для партії є утвердження орієнтації України на
європейські цінності, здійснення реальних партI
нерських, взаємовигідних стосунків з євроI
пейськими політичними та економічними
структурами, з одночасним розвитком доброI
сусідських відносин з Росією та іншими країнаI
ми світу.

7.3. В епоху глобалізації економіки й політики
партія розглядає як важливе завдання створенI
ня та впровадження ґрунтовної Концепції
зовнішньої політики, орієнтованої на забезпеI
чення національних інтересів, покликаної дати
адекватні відповіді на глобалізаційні виклики.

7.4. Партія вбачає своїм завданням відстоюI
вання національних інтересів, орієнтацію на дуI
ховно близьких партнерів, протистояння разом
з ними різним проявам антикультури та намаI
ганням встановити світове панування з одного
центру.

7.5. Партія виділяє як пріоритетний напрям
зовнішньої політики розвиток усебічного
співробітництва та взаємовигідних відносин з
нашими державамиIсусідами. Водночас партія
виступає проти утворених в європейському та
євразійському регіонах наддержавних утворень.

7.8. Партія запропонує перспективну програI
му розвитку співпраці, взаємодії України з укI
раїнською діаспорою і на Заході, і на Сході.

7.9. Партія прагне досягти своєї мети та викоI
нання завдань шляхом участі у виборах, інших
громадськоIполітичних акціях, що стосуються
різноманітних сфер соціальноIекономічного,
політичного життя держави.



25 березня у Міжрегіональній Академії управління перI
соналом відбулася Міжнародна науковоIпрактична конфеI
ренція «Роль православних духовних цінностей у формуI
ванні національної свідомості та громадянської позиції суI
часної молоді». Наукове зібрання, яке відбувається в АкаI
демії вже втретє, було організоване Міжнародною КадроI
вою Академією, Київською Духовною Академією, Центром
пам'яткознавства УТОПІК та НАНУ, Конфедерацією неI
державних вищих закладів освіти. 

МАУП приділяє значну увагу вихованню нинішніх і
майбутніх поколінь на основах високої моральності, погI
либленні солідарності слов'янських і всіх православних
народів у справі відродження і розповсюдження вічних
християнських цінностей.

У науковому форумі взяли участь науковці, гроI
мадські діячі, представники духовенства, професори і
студенти. Зокрема професор, директор Інституту кульI
турологічних і етнополітичних досліджень ім. Іларіона
МАУП Василь Яременко, доктор педагогічних наук,
професор, директор Центру риторики «Златоуст» ГалиI
на Сагач, доктор технічних наук, директор Книжкової
палати України Микола Сенченко, ігуменя, настоятельI
ка Одеського АрхангелоIМихайлівського монастиря СеI
рафима та інші. 

За традицією конференція розпочалася молебнем біля
каплиці Святого Георгія Побідоносця. Молебень відпраI
вив завідувач кафедри теології МАУП, кандидат богосI
лов'я, протоієрей Діонісій Мартишин. 

Вітаючи гостей і учасників конференції, заслужений
працівник освіти України, президент МАУП і МКА ГеI
оргій Щокін зазначив: «Ми вступаємо у нову епоху житI
тя, в якій домінуватимуть духовні цінності, тобто епоха
політики, економіки, фінансів залишається у минулому.
У новій епосі головним буде розвиток духу й душі людиI
ни. І МАУП, знаючи про закономірності розвитку світу,
приділяє значну увагу саме духовному вихованню моI
лоді. З кожним роком ми бачимо, як змінюються студенI
ти, як вони тягнуться до світла, любові, справедливості.
А ми всі, своєю чергою, знаємо, що Бог є любов, Бог є
світло, і немає у ньому темряви». 

З вітальним словом до учасників конференції звернуI
вся головуючий — ректор МАУП Микола Головатий:
«Формування духовних цінностей у сучасної особисI
тості, у громадянина України принципова і важлива
суспільна проблема. У сучасному глобалізованому світі,
серед засилля чужих цінностей, норм і правил життя,
формування в українства духовних, православних
цінностей має принципово важливе значення. Звісно,

Православні духовні
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Міжрегіональна Академія управління персоналом не
могла стояти осторонь цього питання, тому й тема сьоI
годнішньої конференції відповідна. Ми запросили до
участі в цій розмові людей, які працюють у галузі історії,
філософії, культури, культурології, беруть участь у форI
муванні культурних цінностей українства. До конфеI
ренції ми видали дуже багато літератури, зокрема навI
чальний посібник “Православні духовні цінності і їх форI
мування у молоді”, матеріали минулої конференції з праI
вославних духовних цінностей, надзвичайно багато літеI
ратури про митрополита Іларіона, Ярослава Мудрого». 

Далі було вручено дипломи переможцям ВсеукраїнсьI
кого конкурсу студентських наукових робіт на тему:
«Православні духовні цінності — крок у майбутнє». ЦьоI
го року МАУП вдруге проводила конкурс серед студеI
нтської молоді, присвячений православним духовним
цінностям. У конкурсі взяли участь 93 студенти з 46 виI
щих навчальних закладів, що свідчить про актуальність
проблеми пошуку духовноIціннісних орієнтирів у сучасI
ному світі. До складу конкурсної комісії увійшли
провідні науковоIпедагогічні працівники МАУП та
інших навчальних закладів. Диплом І ступеня отримав
Богдан Славич (Національна академія внутрішніх справ
України) за роботу «Історія СвятоIТроїцького жіночого
монастиря міста Немирова», диплом ІІ ступеня отримаI
ла Ірина Мручок (Чортківський інститут підприємництI
ва та бізнесу ТАНГ) за роботу «Християнська мораль —
надійна основа морального виховання неповнолітніх заI
суджених» і диплом ІІІ ступеня отримала студентка
МАУП Олена Нестеренко за роботу «Сім'я як правосI
лавна цінність у сучасному світі». Ректор МАУП МикоI
ла Головатий зазначив, що кількість учасників щороку

збільшується, а це свідчить про духовне відродження моI
лоді.

Цікавим і корисним був виступ Діонісія Мартишина, в
якому він звернув увагу на духовне виховання студентства. 

«Нові часи вимагають нових знань, нових фахівців, ноI
вих форм і методів навчання. Тому нині для забезпечення
нормального, повноцінного людського життя як ніколи
потрібне відновлення втраченого зв'язку наукового знанI
ня з релігійними та моральними цінностями з тим, що явI
ляє своїм літургійним досвідом Православна Церква:
єднання богослов'я й етики в реальному житті людини»,
— зауважив протоієрей Діонісій. Він переконаний, що суI
часний студент повинен знати основи своєї православної
віри для формування цілісного світогляду і самого ставI
лення до життя, що, безумовно, в майбутньому принесе
свої плоди, сприятиме формуванню свідомої патріотичної
позиції. І, завершуючи виступ, додав: «Викладаючи теоI
логічні дисципліни або ведучи діалог з молоддю, Церква
повинна донести, що не люди в церкві звершують таїнство
преображення людського єства, а Сам Господь своєю люI
бов'ю і благодаттю. Духовна радість зустрічі з Богом поI
винна сповнювати серце і розум людини, витісняючи моI
ралізаторство. Що більше людина не сприймає христиI
янської проповіді без реального наповнення життя благоI
даттю і теплотою Духу Святого». 

«Духовна поезія Варлаама Русинського, Івана МаксиI
мовича і десятків інших класиків майже невідома нині
молоді. Наша культура  до середини ХІ століття твориI
лася як культура багатоконфесійна. Ще за радянських
часів було допущено велику помилку, коли ми до
національної скарбниці відбирали лише те, що творилоI
ся православними, забуваючи про представників інших

Конференція
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релігій. І це тоді, коли українську культуру, зокрема літераI
туру, українські римоIкатолики творили польською і лаI
тинською мовами, українські грекоIкатолики — переважно
національною мовою, а православні українці — народною,
грецькою та російською мовами. Саме тому кілька поI
колінь українців не були справді духовною нацією. Нині
ми повинні робити все, щоб відкривати молодому поI
колінню очі на нашу історію, культуру й духовні цінності.
Адже Україна існуватиме доти, доки на цій землі зостаI
неться хоча б один українець, який ладен померти за неї»,
— зазначив Василь Яременко у своїй доповіді «Образ дуI
ховної людини у творах досекулярної літератури». 

«У святі дні Великого посту питання духовності набуваI
ють особливо гострого змісту. Тож і конференції у
Міжрегіональній Академії управління персоналом також
присвячені питанням духовності. Це і війни, і Голодомор, і
інші біди. Це ті проблеми, які ми повинні вирішувати усі раI
зом, соборно. І молодь, і середнє покоління, і ветерани праці
й війни, і всі ті, хто називає себе громадянами, повинні робиI
ти все для того, щоб духовні цінності набували в Україні
першорядного значення», — зауважила ігуменя Серафима,
розповідаючи про актуалізацію духовних цінностей правосI
лав'я у період суспільноIполітичних трансформацій. 

На цій конференції за вагомий особистий внесок у розI
виток богословської науки, багатогранну просвітницьку
діяльність, а також служіння високим християнським ідеI
алам ігуменю Серафиму було нагороджено золотою меI
даллю Міжнародної Кадрової Академії «За досягнення в
науці».

Важливої теми у своєму виступі торкнувся і професор
Микола Сенченко. Розповідаючи про глобальну культурну
революцію, директор Книжкової палати сказав, що нині
«глобалізація має дві тенденції: набрання відносин
купівліIпродажу всеохоплюючих, глобальних масштабів і
дистанціювання місцевих еліт від власного народу, підпоI
рядкування їх глобальній владі. Західній демонічній
цивілізації вдруге впродовж ХХ століття вдалося нав'язати
українському суспільству матеріалістичний світогляд з
різними ідеологіями: 1917 року — з ідеологією комунізму,
1991 року — з ідеологією юдолібералізму. У ХХ столітті
культура замінила частину функцій Православної Церкви.
Нині Церква з її структурою православних духовних
цінностей протистоїть глобальному натиску демонічної
юдофарисейської цивілізації з її товарними цінностями.
Отож завдання американських культурної й антропоI
логічної революцій виховати як панівну «економічну люI
дину», яка все в житті, зокрема і культурі, оцінює долараI
ми, слід вважати авантюрним. А щоб створити культурну
інверсію чи здійснити детоксикацію культури, людству неI
обхідна велика духовна й політична влада». 

Гості конференції з багатьох куточків України і світу
відзначили важливість наукового зібрання і подякували
керівництву Академії за її важливий внесок у виховання
високодуховної молоді.

За матеріалами конференції заплановано видати збірник. 

Конференція

Протоієрей Діонісій освячує роботу

конференції

Президент МАУП і МКА Георгій Щокін вітає
гостей з відкриттям конференції

Ігуменя Серафима
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Микола Дробноход
...І квіти на полотнах Білокур

Микола Дробноход
Народився 14 квітня 1940 року на Чернігівщині.

Батько загинув на фронті, воєнне і повоєнне

лихоліття пережив разом із мамою;колгоспни;

цею, двома сестрами, дідусем та бабусею. До

школи ходив у сусіднє село, долаючи по два;

надцять кілометрів щодня, аж поки в десятому

класі рідні не склалися й купили йому велоси;

пед. Навчався затято, школу закінчив на

відмінно, а вступаючи до Шевченкового вузу,

за кількістю балів випередив усіх інших абі;

турієнтів, які подали документи на геофак, хо;

ча конкурс у тому далекому вже 1957;му був

вісім претендентів на одне місце. Фахом своїм

обрав гідрогеологію, а вже незабаром за

успіхи в навчанні одержував підвищену сти;

пендію. Двадцятивосьмирічним захистив кан;

дидатську дисертацію, через два десятиліття —

докторську, став професором Київського дер;

жуніверситету й очолив кафедру, крок за кро;

ком долаючи наукові сходинки.

Нині — доктор геолого;мінералогічних наук. Професор. Президент Академії наук вищої шко;

ли України (1999р.). Дійсний член (академік) Міжнародної кадрової академії (1997р.). Ректор

Державної академії керівних кадрів освіти (1999 р.). Член національної комісії з питань стало;

го розвитку при Кабінеті Міністрів України (2000р.). Віце;президент Міжрегіональної Ака;

демії управління персоналом із регіональної та виховної роботи — генеральний директор Все;

українського університету. Головний редактор науково;практичного журналу «Освіта і уп;

равління». Автор 250 наукових праць, підручників, навчальних посібників, монографій.

Нагороджений нагородою імені Ярослава Мудрого АН вищої школи України, урядовою наго;

родою Франції — орденом Академічних Пальм, орденом МКА «За розвиток науки та освіти»,

золотою медалью МКА «За заслуги в освіті».

За цикл праць «Наукові основи формування ресурсів підземних вод як джерела якісного во;

допостачання та раціонального господарського водокористування» у складі групи вітчизняних

учених удостоєний Державної премії України в галузі науки і техніки 2004 року.
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Передмова до ювілейної розмови
Природна, а я сказав би — глибоко народна  кмітливість і

допитливість, азарт і працьовитість вигранювали науковий
талант Миколи Дробнохода, — особистості різнобічної, безуI
мовно, цікавої і відомої  в гідрогеології, у педагогіці, у галузі
організації освіти і науки, у публіцистиці, а тепер і в політиці,
— як перший заступник голови Української Консервативної
партії. За такої зайнятості потрібно бути людиною надзвичайI
но організованою, аби й по службі встигати, і мати час дати воI
лю природному плинові душі. Скажімо, вихопитися на
вихідні із заклопотаного столичного життя в рідне село.

А ще — література, насамперед фахова, хоча Микола
Іванович за своє життя охоче відгукується на вишукане
художнє слово, прозу та поезію, незрідка цитуючи упоI
добані рядки, проводячи паралелі, які, вважає, вносять
«родзинку» і в найсухіший науковий текст; живопис, де
не любить сірих тонів, а любить яскраві, сонячні — мов
квіти на картинах Катерини Білокур та Марії ПриймаI
ченко. Можливо, ці життєрадісні й оптимістичні барви,
певною мірою, відображають і світовідчуття людини,
котра відзначає нині своє шістдесятип’ятиріччя.

«У Києві поневірявся по кутках...»
— Миколо Івановичу, почнемо розмову з того, що Ви

— сільська людина, якій довелося утверджувати себе
в місті, у столиці; можна тільки уявити, як це було
непросто.  

— Моя доля — це доля того покоління вчених, немало
з яких народилися в селі й спромоглися пронести

сільську, а точніше сказати — споконвічну українську
ментальність через усе життя. Звісно, мені й на гадку не
спадало, що стану відомим ученим, що прийдуть визI
нання і нагороди. Так доля склалася, і все, що зі мною
відбулося, мабуть, на роду написано. Хоча обставини
аж ніяк не сприяли, аби став я бодай звичайним кияниI
ном. Не мав у місті ані квартири, ані родичів, а мене чоI
мусь залишили в столиці, запропонувавши роботу в наI
уковоIдослідному інституті. Говорили, що паростки
вченого в мені побачили, а я поневірявся по кутках,
пригадую, хотів навіть поїхати кудись на Північ, щоб
заробити грошей, чи повернутися в село. Старші,
досвідчені в науці й житті люди переконали залишитиI
ся, і з часом я настільки відчув смак наукового буття,
що, як кажуть, спав і думав про те, що зроблю завтра,
прагнув бути не останнім у новому для мене науковому
середовищі. І днював із тим, досліджуючи, узагальнюI
ючи, висвітлюючи результати в часописах, — одним
словом, творив... І зрештою пощастило разом із колегаI
ми вкласти в наукову скарбницю розробки, що стосуI
ються розв’язання проблеми забезпечення екологічно
чистою водою потреби нашої країни — нині, на жаль, не
дуже багатої на водні ресурси.

Кожна випадковість має 
свою закономірність

— Нещодавно за цю працю Ви одержали Державну
премію України у галузі науки і техніки. Чи можна
сказати, що це —  вінець, вершина, а водночас — виз2
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нання Ваших із колегами зусиль, які працювали над ук2
рай важливою проблемою?

— Безумовно, для мене це запитання риторичне. І дякуI
вати Богу, що саме таке щасливе закінчення мали ті наші
зусилля. Хоча, можливо, і це якимось чином випадковість.

Але у всякої випадковості є своя причинність, своя деI
термінація. І щастя для вченого, коли його праця так виI
соко поціновується на державному рівні.

— Миколо Івановичу, Ви природничник і за освітою,
й за спрямуванням наукового пошуку. Але час вносить
корективи...

— Так, він змінює обставини нашого буття, на які не зваI
жати не можна. Я тут не виняток, тому ось уже впродовж
років незалежності України працюю в галузі гуманітарної
науки — досліджую проблеми освіти, стійкого розвитку
нашої держави у світовому контексті; хвилює мене також
чимало інших питань, на які необхідно відповідати сьоI
годні, аби побачити заможну й успішну країну в майI
бутньому.

Продаючи ресурси, крадемо майбутнє
— Зовсім недавно я з інтересом читав Вашу стат2

тю з економічних проблем, переглянув серію телепе2
редач із Вашою участю, де переконливо аргументу2
вали свої погляди на вітчизняну освіту, науку. На те,
яке важливе місце в державі має посісти інтелект,
якого ставлення до себе він потребує…

— Я і нині, користуючись нагодою, хочу наголосити:
тільки інтелект, який вдосконалюють лише через розвиI
ток освіти й науковий пошук, може створити підґрунтя
для розвою України, для перетворення її на багату, заI
можну, духовно піднесену європейську державу. Однак
нині саме цієї умови і не дотримуються, тобто науковий
пошук маячить десь далеко, в перспективі, а розвиток у
державі впродовж усіх чотирнадцяти років незаI
лежності йшов не на зміцнення інтелекту, а навпаки —
на його занепад, руйнацію, можливо несвідому, від нероI
зуміння того, що насамперед потребує уваги. Кажу це,
маючи перед собою багатий доказовий матеріал,
аналізуючи всі програми, які пропонував уряд і затвердI
жував парламент. Так от: не було жодної науково
обґрунтованої програми, яка б відкривала шлях, яким
треба йти Україні. Тим паче за ситуації, у яку потрапила
молода держава, щойно проголосивши незалежність, —
держава, економіка якої була своєрідним структурним
підрозділом економіки колишнього Радянського Союзу.
По суті й не програми то були, а еклектичний набір
проблем, які потрібно було якось вирішувати. І вирішуI
вали так, що нині не можемо зібрати докупи всього, що
залишається. Натомість починаємо говорити про екоI
номічне зростання, якого, до речі, немає; про те, де взяI
ти кошти на підвищення заробітних плат, пенсій тощо, а
не думаємо про те, як забезпечити реальне підвищення
життєвого рівня кожної української людини. І то — не
лише сьогодні, а й на багато поколінь уперед. В іншому
випадку вкрадемо майбутнє у наших дітей і онуків. НаI

ша економіка ґрунтується переважно не на ефективному
використанні ресурсів, а на їх продажу. Практично за
безцінь. Так «здобувається» дельта, яку називають екоI
номічним зростанням. Можна ще більше продавати лісу,
руди, вугілля, але через п'ять років у нас взагалі не буде осI
нови для розвитку. А потрібно йти до інноваційного розI
витку економіки.

Про інновації, ВВП і чиновних 
«академіків»

— Про економіку, до речі, нині говорять багато, але,
здається, мало хто скаже достеменно, що це таке
взагалі і для України зокрема. 

— Справді, розмов чимало, однак, подивіться: чи визI
начено пріоритети? Ні. У нас немає коштів, аби просто
розробляти інновації. Та ми й не можемо цього робити.
Коштів нині не вистачає на те, щоб на сучасному рівні
творити новітні технології. Судіть самі: нуль і три десяI
тих відсотка від ВВП... Цього не достатньо навіть на те,
щоб утримувати наявний потенціал. А необхідно ж наI
рощувати його. Відомо: якщо менше ніж два відсотки
від ВВП виділяється на науку, то гине і наука, і соціальI
ний розвиток занепадає. В Україні згідно з законом цей
показник мав становити 1,7. Маємо — 0,3–0,4. До того ж
настворювали безліч академічних структур. Уявляєте:
шість державних академій! Самоврядних. Запитуєте, що
це означає? А означає: робимо все, що хочемо, звітуємо
самі перед собою. Заробітні плати, а точніше дотації,
академіки отримують справно.

— З державного бюджету...
— А то звідки? До того ж якщо ти вченийIфахівець, то отI

римуєш мало. Зате маємо безліч державних чиновників, які
стають професорами й академіками, отримують дотації, про
які я говорив. А якщо той чиновник дійсний член двох акаI
демій, то й удвічі більше. Необхідно істотно реформувати
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цю галузь. Нині вища школа, яка має підкріплюватися науI
кою, взагалі позбавлена належного розвитку. Професор там,
по суті, перетворився на викладача, вчителя. Прийшов, проI
читав лекцію і пішов. А він же має бути професоромIдоI
слідником, працювати в лабораторії і бібліотеці, щоб
відкрити щось нове  й подати студентам.

— Дивна ситуація з тими державними «ака2
деміями», про які Ви, Миколо Івановичу, щойно говори2
ли. Невже тут неможливо нічого змінити?

— Можна і потрібно. За кордоном, скажімо, такі академії
перетворені на громадські об’єднання вчених. Саме на цьому
ґрунтується сутність громадянського суспільства, де вчені, а
не корумповані чиновники, визначають, хто академік, а хто
ні. Варто скористатися цим досвідом. А науку реальну, науI
ковоIдослідні інститути, якщо вони ще збереглися, долучиI
ти до вищої школи. Відтак вона отримає підтримку науI
ковців, а науковці — справжню й цікаву роботу. Вища школа
без науки, а саме такою вона стала, — це занепад національI
ної освіти, це рух до стану країн третього світу. 

— А поєднавши зусилля вищої школи й науки, досяг2
немо певної гармонії?..

— Переконаний: необхідно діяти саме так! А не навпаки,
не так, як це звучало нещодавно на парламентських слуханI
нях із вуст навіть Президента НАНУ Бориса Євгеновича
Патона. Чулася мені в його словах розгубленість. І не хоI
четься вірити, що — безнадія. Утім, дивує балаканина деяI
ких учених НАНУ, що зміцнення вищої школи не має персI
пективи для розвитку національної науки. Скажімо, один
із них у газеті «Дзеркало тижня» пропонує передати акаI

демічні заклади в структури вищих навчальних закладів.
ПоIіншому як невіглаством, на мою думку, це не назвеш.
Реалізація такої пропозиції була б аналогічною передачі
потужної сільськогосподарської техніки тим, хто обізнаний
лише з первісноIобщинним стилем господарювання.

За димом світу не видно...
— Миколо Івановичу, наскільки екологічна, на Ваш

погляд, сучасна наука? Чи можна до безмежності роз2
вивати виробництво — навіть високотехнологічне?

— Останнім часом екологічними проблемами я займаюсь
досить глибоко, веду також спецкурс у Міжрегіональній
Академії управління персоналом. Нині — це провідний напI
рям моїх наукових шукань. І не випадково нині ми говоримо
про так зване інформаційне суспільство, про стійкий розвиI
ток України, де екологічна складова є провідною. Увесь доI
нинішній розвиток суспільства — індустріальний,
постіндустріальний — це розвиток, який ґрунтується на паI
радигмі економічного розгортання без меж. Ніхто не ставить
обмежень. А це означає, що виснажуються ресурси, отже, неI
минуче наближається момент, коли людство, не маючи їх,
змушене буде закінчити час свого існування. А за стійкого
розвитку України з’являється обмежуюча екологічна склаI
дова: стільки природа може витримати, а далі — зась!

— На Ваш погляд, цього своєрідного екологічного
імперативу достатньо, щоб люди нормально жили?

— Цілком. ПоIіншому просто бути не може. Необхідно
навчитися плекати, берегти, раціонально використовуваI
ти ресурси. П
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— Ще одна казка для людства? У цьому воно,
здається, не знає стриму. 

— Що й казати, ситуація складна, картина її суперечлива.
Нині навіть Сполучені Штати Америки йдуть до стійкого
розвитку, але обмежень на цьому шляху знову ж таки не
ставлять жодних. На один долар ВВП вони витрачають у
середньому приблизно три кілограми сировини — повітря,
води, руди, землі, лісу... Щодо нас, то ніде такої інформації
немає. Але ще радянська статистика свідчить: близько
однієї тонни! Запитуєте про інноваційні технології? Тут ще
нічого не змінилося і здійснюється за старими зразками, на
старій інфраструктурі, на старому обладнанні. На допотопI
них домнах і мартенах працюємо — за димом світу Божого
не видно... Тут чи не єдиний вихід — підвищення культури
не лише екологічної, а й, сказати б, загальнолюдської.

Українець — не американець. 
І навіть не японець

— Гадаєте, глобалізація допоможе? Утім, відомо, що
в цих процесах Ви — за плекання культури титульної
нації.

— Погляньмо на світ. Розвиток німецької нації ґрунI
тується на розвитку культури німецької, розвій нації франI
цузької неможливий без розвитку французької культури.
Та будьIяку іншу націю назвіть! А на основі якої культури
в Україні має розвиватися економіка й усі інші сфери
соціального буття, — питання риторичне.

— Миколо Івановичу, рівень національної культуру у
нас часто чомусь пов’язують лише з піснями, танцями...

— Згоден з Вами, необхідно говорити про культуру в
широкому розумінні цього слова — національну культуру,
закорінену в нашу ментальність, в наші традиції. Без цьоI
го годі сподіватися на прорив в економіці, в інших сферах
українського буття. Один лише приклад наведу. СпробуI
вали було американці використати систему, за якою праI
цюють японці. Так от: американська ментальність не дала
змоги використати японський досвід, хоча ті й інші екоI
номічно розвинуті. Але японець за своєю ментальністю,
духовними, моральними якостями — інший, ніж америкаI
нець. У нього інша відповідальність, інший підхід до спраI
ви, інша винахідливість...

— Очевидно, кожен відомий учений хоче мати своє
продовження в науці, своїх учнів, створити власну на2
укову школу, чи не так? 

— Безумовно, вчений багатий не лише своїми науковиI
ми знахідками, а насамперед — своїми учнями. І я щаслиI
вий, що свого часу таку школу було створено на кафедрі
гідрогеології Київського національного університету
імені Т. Шевченка. Це — фахівці різних наукових
зацікавлень і спрямувань, зокрема, спеціалісти в галузі
педагогічних наук. Але головне для мене та діяльність, за
яку я врешті й отримав Державну премію. Це — природні
і математичні моделі значної території України, зокрема
Донбасу та Українського кристалічного щита.

Під нами — океан питної води
— Миколо Івановичу, відомо, що готується до друку

Ваш підручник «Оцінка запасів підземних вод». Ціка2
во, скільки їх в Україні, як вони використовуються?

— Питання дуже непросте. Адже відомо, наша держава
належить до країн, малозабезпечених водними ресурсами.
На одного мешканця припадає менше 1 тис. м3/рік, тоді як
за визначенням ООН достатньою вважається величина
цього показника на рівні 10–15 тис. м3/рік. Чимало води
— під землею. Прогнозні ресурси підземних вод оцінюI
ються в 21 км3/рік, з яких 13 км3/рік вважаються не
пов’язаними з річковим стоком. Уявіть собі простір від
Прип’яті до Азовського моря. Смугу, ширина якої двісті
п’ятдесят — триста кілометрів. Процеси, які там відбуваI
ються, узагальнені в моїх працях. Завдяки їм розроблено
карти, рекомендації, моделі. Вони мали б використовуваI
тися для розв’язання проблем, пов’язаних із надзвичайно
серйозною й актуальною проблемою постачання питною
водою. Скажімо, такий величезний столичний мегаполіс,
як Київ, міг би перейти на повне постачання з підземних
надр. Однак державні служби, які мали б цим опікуватиI
ся, сьогодні практично нічого не роблять, начебто через
брак фінансування, а фактично — через безвідповіI
дальність. Замість того, щоб забезпечити країну екоI
логічно чистою водою, яка б відповідала показникам найI
кращих міжнародних стандартів. До речі, вітчизняний
стандарт — один із найстаріших у Європі. Навіть Росія
зробила жорсткішими вимоги до стандартів води. А в УкI
раїні такий стандарт діє ще з 1982 року, і діє тому, що
державні служби не хочуть щось змінити. Бо якщо встаI
новимо жорсткіший стандарт, то в багатьох районах УкI
раїни вода за ним вважатиметься просто непридатною для
вживання.

— Сумнівні перспективи...
— Але, на щастя, є широка наукова база, створена наI

шою групою, а також іншими вітчизняними вченими,
які займалися цією проблемою в різних регіонах
країни. Втілення цих ідей і розробок допоможе укI
раїнцям стати здоровішими і жити довше, ніж сьогодні.
Допоки ж маємо дуже невтішну статистку. Вона
свідчить: близько вісімдесяти відсотків захворювань в
Україні викликані вживанням неякісної питної води.
Екологічна складова, до якої ми повертаємося в сьоI
годнішній розмові, стосується нашої культури в широI
кому сенсі, бо врештіIрешт народ із високою культурою
дбає про здоров’я своєї нації, свого етносу. У світі екоI
логічна частка у своєрідній карті здоров`я, яка охоплює
спосіб життя, генетичний чинник, стан медицини тощо,
становить 20 %, а в Україні цей показник сягає 60–70 %.
От яка це важлива й гостра проблема.

Молодь: наша хата не скраю
— Миколо Івановичу, хотілось би, щоб Ви сказали й

про виховання тих, хто йде за нами в нескінченній
зміні поколінь. Про молодь, якою нині опікуєтесь у
Міжрегіональній Академії управління персоналом як

Інтерв’ю
номера
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віце2президент МАУП. Вас бачили разом із нею не ли2
ше в аудиторіях, а й на Майдані під час Помаранчевої
революції. Очевидно, у Вас ще свіжі враження від тих
незабутніх подій. Які шанси нинішньої молоді увійти в
життя нормальним, цивілізованим руслом. До чого,
на Ваш погляд, щонайперше вона покликана сьогодні?

— Як на мене, нинішня молодь, хто б і які перешкоди не
ставили перед нею, — гарант того, що Україна виконає
історичну місію, задля якої її створив Бог. Переконаний,
що ця молодь перетворить на розвинену й цивілізовану
країну Європи і світу нашу державу; що наша молодь —
найбільший здобуток в умовах розвитку незалежної УкI
раїни. До Помаранчевої революції дехто не вірив у
здатність, у прагнення українського народу, захистити сеI
бе і своє майбутнє, втіленням якого є молодь. Чого
раптом: український народ — та на барикади? Надто довI
го він був у неволі різних режимів і нам на’язували
менталітет, який стисло можна визначити так: моя хата
скраю. Мовляв, повстати може будьIякий інший народ,
тільки не цей. А тут ніхто й не повставав, а сперся на свою
одвічну мудрість і чітко сказав «так!» тим, кому він вірив,
і рішуче «ні!» — тим, хто хотів його роз’єднати і повести на
узбіччя світу. Рішуче «так!», сказане також і молоддю ноI
вому політичному лідерові держави, визначило тодішню
перемогу. Саме таку молодь, багату не лише знаннями, а й
духовно, готує Міжрегіональна Академія управління перI
соналом. Така молодь не дозволить, щоб держава, яка буI
дується, зійшла з курсу на справжні цінності, які привели
її на Майдан, бо одна справа взяти владу, інша — вміння
нею якомога ефективніше скористатися.

— Тобто та молодь, про яку Ви так тепло й об2
надійливо говорите, Миколо Івановичу, завжди здат2
на зробити свій громадянський вибір?

— Мало того: переконаний — це буде справді українсьI
кий вибір на розбудову потужної незалежної, заможної
держави, в якій переважатимуть духовні, цінності, де
пріоритетною стане духовна сфера організації сусI
пільства, що забезпечить необхідний політичний та екоI
номічний розвиток. А це можливо лише за умови, якщо
в Україні врештіIрешт постане дійсно українська влада,
національна за суттю і змістом, як про це записано в осI
новних засадах Української Консервативної партії.
Іншими словами, ми виступаємо за українську етнокI
ратію, за якої усі гілки і рівні державної влади належать
представникам титульної української нації з одночасI
ним пропорційним залученням представників націоI
нальних меншин.

— Партія не так давно створена, через те, можли2
во, нашим читачам узагалі було б цікаво бодай стисло
довідатися про саму ідеологію українського консерва2
тизму. 

— Партія тількиIно починає своє політичне життя в
Україні, і хоче, звісно, стати не однією з багатьох малоI
помітних партій, а зайняти помітну позицію в політичI
ному спектрі країни. Отож, український консерватизм —
це народна ідеологія, яка об’єднає на духовних траI
диціях та моральноIправових засадах національного
буття верстви і титульної нації, і національних меншин.
Стрижнем такого об’єднання є державна українська моI
ва, захист і розвиток якої має бути обов’язком кожного
патріота. 

Вів розмову 
Олександр КАВУНЕНКО
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Класифікація політичних ідеологій 
з огляду на сучасний суспільний 
розвиток України

Універсальної класифікації існуючих ідеологій неI
має. Їх спектр вчені подають поIрізному, але найI
частіше так:

1. Комунізм, соціалIдемократія, лібералізм, консерI
ватизм, націоналізм, фашизм (Ф. Кирилюк, М. ГолоI
ватий та ін.).

2. Марксизм, соціалIдемократія, лібералізм, конI
серватизм, тоталітаризм (К. Гаджієв та ін.).

3. Лібералізм, консерватизм, соціалізм, анархізм (Г.
Щокін та ін.).

Останній поділ ідеологій найвірогідніший і оптиI
мально точний, оскільки:

а) соціалізм і комунізм (вища стадія соціалізму)
фактично є тотожними ідеологіями;

б) тоталітаризм і фашизм (як крайня стадія тоI
талітаризму) також є фактично тотожними.

Існує думка, що реально конкуруючими у сучасноI
му світі є всього три ідеології: лібералізм, консерваI
тизм, соціалIдемократія. Оскільки в українському
суспільстві соціалIдемократична і соціалістична ідеоI
логії за суттю і характером прояву радикально
різняться (у всякому випадку на рівні гасел цих
політичних сил), принагідно все ж брати до уваги чоI
тирьохступеневий ідеологічний спектр: лібералізм,
консерватизм, соціалізм, анархізм.

Із зазначених основних ідеологій свою історичну
утопічність і багато в чому антигуманізм, антинародI

(моніторинг політичних партій 
і блоків станом на квітень 2005 р.)

Важливою і невід'ємною умовою стабілізації і успішного функціонування будь;якого

суспільства є його ідеологічна структуризація. Досягається вона через поширення ідео;

логії, з якою більшість громадян ідентифікують свої політичні інтереси. 

Безідеологічних суспільств об'єктивно не існує. Ідеологічна боротьба — закономірне

соціальне явище. Ідеології презентують відповідні політичні партії, громадські

об'єднання, рухи й організації, у яких громадяни реалізують свої інтереси, запити і

потреби, підтримують чи не підтримують формальну владу та її структури.

Найдієвішим засобом перетворення волі індивідів на колективну волю, забезпечення

участі громадян у формуванні політики держави є саме політичні партії, кожна з яких

має власні ідеологічні засади, систему норм і цінностей, соціальну базу, зорієнтовану і

розраховану на конкретні соціальні групи.

У сучасній Україні, станом на початок квітня 2005 року, офіційно було зареєстровано

понад 130 політичних партій, які охоплюють увесь спектр ідеологій, однак по;різному

їх сповідують, відображають і реалізують, мають далеко не однаковий статус, автори;

тет, рівень впливу на процеси структуризації українського суспільства, на громадян

загалом. Окремі з них взагалі не мають суспільного значення, вони утворені під певні

особистості і практично нічого для вирішення суспільних проблем не роблять, лише

дезінформують громадян. Мало того, партії суттєво відволікають увагу суспільства від

тих політичних сил, які потенційно могли б зорганізувати більшість громадян і вплину;

ти на соціально;економічні, політичні та суспільні зміни, зменшують авторитет і попу;

лярність таких структур.

ПОЛІТИЧНА СТРУКТУРИЗАЦІЯ
УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

Микола ГОЛОВАТИЙ,
доктор політичних 
наук, професор

Моніторинг
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ний характер підтвердив соціалізм. Крах так званої
соціалістичної системи (СРСР, країни Європи, Азії,
Центральної Америки) підтвердив утопічність
соціалістичної ідеї, а світова економічна криза (найI
перше у Європі) — утопічність лібералізму.

Щодо комунізму, то ця ідеологія багато в чому
подібна до ліберальної. Обидві проголошують такі осI
новні цінності: демократія, права людини, правова
держава та ринкова економіка, однак забезпечити реI
алізацію таких цінностей практично неспроможні,
оскільки не можуть усунути безліч соціальних
конфліктів, протиріч, до виникнення яких вони приI
четні.

Специфіка ідеологічної структуризації українськоI
го суспільства в тому, що у результаті впливу тоI
талітарного минулого, прискореної трансформації
політичної системи, тривалої відсутності в країні
справжнього політичного плюралізму, трансформуI
ються і самі ідеології. Жодна з чотирьох зазначених
вище ідеологій не є і не може бути «чистою», однозI
начно окресленою. Так, традиційні ліберальна чи конI
сервативна доктрини нині мають помітні відгалуженI
ня у формі «неолібералізму», «неоконсерватизму».
Отже, трансформаційні процеси однаково стосуютьI
ся як держав, так і ідеологій, на яких вони базуються.

Описаний стан справ характерний насамперед для
політичних партій, справжнє «обличчя» яких в УкI
раїні встановити найчастіше надзвичайно важко.

Утворені і використані під час недавніх (2004–2005
рр.) президентських виборів політичні блоки «Наша
Україна» і «За єдину Україну» також неможливо
навіть відносно ідентифікувати за будьIякою ідеоI
логією, хоча були спроби «Нашу Україну» зіставити з
лібералізмом, а «За єдину Україну» — з класичним
консерватизмом. У програмах партій, які утворили
згадані блоки, зазначаються цінності багатьох і найI
частіше досить протирічних ідеологій.

Для визначення тієї ідеології, яка об'єктивно може
стати базисом соціальних інтересів більшості укI
раїнства, потрібно бодай коректно вказати на основні
засади провідних ідеологій взагалі. Вони такі:

соціалізм: 
— диктатура влади (демократичний центризм);
— ліквідація власності, соціальна рівність

(зрівнялівка);
— атеїзм, колективізм, інтернаціоналізм.
Іншим (типу «соціалізму з людським обличчям»)

соціалізм бути не може, а партії, які його сповідують,
закликаючи до практичного влаштування такого споI
собу життя, лукаво пропонують народам шлях «в
нікуди».

лібералізм:
— меркантилізм, прагматизм (орієнтація на маI

теріальні цінності);

— орієнтація на вищий і середній класи;
— антиклерикалізм;
— індивідуалізм і космополітизм.
В умовах низького економічного рівня розвитку

України лібералізм є дещо привабливим для певної
кількості населення, однак, із зростанням рівня виI
робництва, поглибленням соціального розшарування
суспільства, спричинить глибокі кризові явища (наI
самперед духовного характеру), притаманні більI
шості нинішніх європейських країн.

анархізм:
— відсутність влади (державної);
— опора на люмпенізовані верстви і декласовані

елементи;
— розподіл власності (до її повного заперечення);
— індивідуалізм, войовничий атеїзм.
Світ практично не знає суспільств, де анархізм був

би поIсправжньому домінуючою (панівною) ідеоI
логією. В Україні також немає політичних партій, які
б однозначно закликали розбудовувати суспільство
на засадах анархізму, хоча елементи цієї ідеології окI
ремі політичні партії, безумовно, мають.

консерватизм:
— розбудова суспільства на традиційних (для

корінного етносу) засадах і цінностях;
— ринкова економіка;
— духовність, релігійність, народна єдність.
Для соціальноIполітичної стабілізації сучасного

українського суспільства доцільною є ідеологія укI
раїнського національного консерватизму. КоI
муністична ідеологія спрямована насамперед на
політичну сферу суспільства, ліберальна — на екоI
номічну, а відтак основною сферою життєдіяльності
людства в майбутньому постає саме духовна сфера,
найважливіша для національного консерватизму. 

Політична ідентичність партій 
і блоків України

Суть політичної партії, блоку визначають назва,
зміст програмних документів (програми, статути,
відозви), характер практичної діяльності.

Ідеологічна ознака партії виявляється насамперед у
її назві. Якщо йти за такою логікою, то в сучасній УкI
раїні маємо:

лібералізм:
— Ліберальна партія України;
— ЛіберальноIдемократична партія України;
— Ліберальна партія України (оновлена);
— ЛіберальноIдемократична партія України  «ЗаI

хищена особистість. Приватне — понад усе!»;

соціалізм:
— Соціалістична партія України;
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— Прогресивна соціалістична партія України;

фашизм:
— (за назвою немає);

анархізм: 
— (за назвою немає);

консерватизм:
— Українська Національна Консервативна партія;
— соціалIдемократія:
— СоціалIдемократична партія України;
— СоціалIдемократична партія України (об'єднаI

на);
— Українська соціалIдемократична партія;

комунізм:
— Комуністична партія України;
— Комуністична партія (трудящих);
— Комуністична партія України (оновлена);
— Комуністична партія робітників і селян.
Зазначимо, що і за програмними засадами, і за

змістом конкретної діяльності українські політичні
партії здебільшого не відповідають ідеологічному наI
повненню. Практично усі політичні партії України —
за демократію, гуманізм, єдність українського сусI
пільства, економічний розвиток соціуму, відповідний
соціальний захист громадян і особливо соціальні гаI
рантії для груп ризику, пенсіонерів, інвалідів тощо.
При цьому існують принципово інші метаморфози,
які, окрім плутанини, при визначенні суті політичних
партій нічого не дають.

Значна частина політичних партій в Україні
«експлуатує» ідеологію християнства (православ'я),
інших релігій, що, однак, нічого для врегулювання
міжконфесійних відносин не дає, а скоріше спричиI
няє міжконфесійне неузгодження.

— ХристиянськоIдемократична партія України;
— ХристиянськоIліберальна партія України;
— Партія ХристиянськоIДемократичний Союз;
— Республіканська християнська партія;
— Українська політична партія «Християнський

рух»;
— СоціальноIхристиянська партія;
— Партія мусульман України.
Деякі політичні партії означені за професійними

ознаками громадян, різновидом і сферою діяльності
людей, інтереси яких вони намагаються відстоювати:

— Українська селянська демократична партія;
— Селянська партія України;
— Українська партія Справедливості — Союз ветеI

ранів, інвалідів, чорнобильців, афганців;
— Партія вільних селян і підприємців України;
— Партія «Жінки України»;
— Всеукраїнська партія трудящих;
— Молодіжна партія України;

— Партія промисловців і підприємців України;
— Комуністична партія робітників і селян.
Маємо в Україні політичні партії, які нібито обстоI

юють інтереси окремих національностей і національI
них меншин:

— Партія мусульман України;
— Політична партія «КМКС» Партія угорців УкI

раїни;
— Демократична партія угорців України.
Низка політичних партій обіцяють захистити тих,

хто, на їх думку, найбільше потерпає від соціальних
проблем і незгод:

— Партія реабілітації народу України;
— Партія захисту пенсіонерів України;
— Партія пенсіонерів України;
— Народна партія вкладників та соціального захисI

ту;
— Партія захисту знедоленого народу України;
— Політична партія «Партія за військових».
Є партії, які вважають за потрібне об'єднати народи

і країни у всілякі союзи, або повернутися до коI
лишніх славних історичних державоутворень:

— Партія «РуськоIУкраїнський Союз» (Русь);
— Всеукраїнське політичне об'єднання «Єдина РоI

дина»;
— Політична партія «Слов'янський народноI

патріотичний союз» (СНПС).
ЗIпоміж більше ста тридцяти політичних партій

України значна частина є, образно кажучи, звичайI
ним безликим, ідеологічним, соціальним чи якимось
іншим спрямуванням. Програмні засади таких партій
мало кому відомі:

— КонституційноIдемократична партія;
— Партія вільних селян і підприємців України;
— Слов'янська партія;
— Партія реабілітації народу України;
— Партія національноIекономічного розвитку УкI

раїни;
— Всеукраїнська партія трудящих;
— Партія захисників Вітчизни;
— Партія регіонів;
— Патріотична партія України;
— Політична партія «Молода Україна»;
— Партія приватної власності;
— Всеукраїнська партія «Нова сила»;
— Партія Соціального Захисту;
— Всеукраїнська партія Миру і Єдності;
— Партія «Прагматичний вибір»;
— Партія захисту знедоленого народу;
— Партія розбудови, правозахисту недержавних орI

ганізацій України «Партія правозахисту»;
— Українська партія честі, боротьби з корупцією та

організованою злочинністю;
— Політична партія «Совість України».
11 політичних партій було зареєстровано МіністерI

ством юстиції України 25 березня 2005 року, майже за
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добу до того часу, коли, відповідно до закону, партії
ще мають право брати участь у виборах до Верховної
Ради України 2006 року. ЗIпоміж цих партій (судячи
тільки з назви) лише одна має чітке ідеологічне
підґрунтя — Українська Консервативна партія (голоI
ва Георгій Щокін), інші за своєю назвою, програмниI
ми засадами взагалі неможливо ідентифікувати із
будьIякою ідеологією: наприклад, Політична партія
«Майбутня Україна» (Олександр Чубатенко),
Політична партія «Україна Соборна» (Тетяна
Яхеєва), Політична партія «Інформаційна Україна»
(Сергій Іщенко), Політична партія «Совість УкI
раїни» (Хачатур Хачатурян), Політична партія
«Справедлива Україна» (Анатолій Пєхотін) та ін.

Об'єктивно більшість із зазначених політичних
партій уже на перших виборах в Україні постануть
насамперед перед проблемою формування власних
регіональних структур, розбудови партійної вертиI
калі, а тому серйозно враховувати їх «амбіції» на виI
борах 2006 року навряд чи є підстави. Мабуть, вони
шукатимуть блоків, йтимуть під патронат «розкручеI
них» політичних партій. Виняток може становити лиI
ше Українська Консервативна партія (Георгій
Щокін), яка має великі можливості для самостійного
зростання і ствердження.

Не мають чітко визначеного політичного обличчя,
як уже зазначалося, і дві найрейтинговіші нині
політичні партії України: Народний Союз «Наша УкI
раїна» (В. Ющенко) і «Партія регіонів» (В. ЯнукоI
вич).

Перша («Наша Україна») є правоцентристською
партією з помітною ознакою юдеоIліберальної партії
(головним чином за складом її лідерів, еліти і соціальI
ноIекономічними засадами).

Друга («Партія регіонів») — є фактично ліберальI
ноIрадикальною, претендуючи на лідера (за окремиI
ми заявами) консультативної опозиції. Створення осI
таннім часом цих двох партій, а точніше блоків
політичних партій і об'єднань — пропрезидентського
(Народний Союз «Наша Україна») і антипрезидентсьI
кого (на базі «Партії регіонів»), свідчить, підкреслиI
мо, про появу фактично позаідеологічних, ідейно безI
ликих утворень, які ставлять за мету утримати або заI
воювати політичну владу і нічого, крім розвалу або
послаблення партій національної орієнтації, практичI
но не дадуть.

Третя за рейтингом політична партія Всеукраїнське
об'єднання «Батьківщина» (Ю. Тимошенко) до кінця
березня 2005 року була самостійною, не входячи у
відкриті блоки з іншими партіями і маючи досить чіткі
можливості стати основою (лідером) справжнього праI
воцентристського консервативного блоку. Після зараI
хування до цього об'єднання партії «Яблуко», прогноI
зувати подальший його розвиток досить складно.

Мало що може дати і чисто формальний аналіз,
зіставлення програм, програмних засад політичних

партій, оскільки у сучасному українському сусI
пільстві багато партій вписують у свої програми не те,
що в ідеалі віддзеркалює суть конкретної ідеології, а
те, що видається найкращим на догоду громаді,
суспільству.

У цьому випадку найоб'єктивнішим буде, зважаюI
чи на традиційну чотиризначну класифікацію ідеоI
логій, спробувати дослідити, як усі вони представлені
в Україні і які суспільні інтереси виражають.

ТрадиційноIідеологічними, судячи з політичних
програм, в Україні нині є комуністи і соціалIдемокраI
ти. Інші політичні партії настільки нечітко формулюI
ють свої ідеологічні засади, що їх не можна зарахуваI
ти ані до ліберальної, ані до консервативної, ані до
іншої ідеології.

Три ідеології в Україні (комуністи, соціалIдемокраI
ти, соціалісти) найпомітніше намагаються представиI
ти власні програми, як відображення не просто окреI
мих політичних інтересів тих чи інших верств, а як заI
гальносуспільний інтерес. Зазначені політичні партії
наголошують, що їх стратегічні інтереси повністю
збігаються, хоча рейтинги цих партій, результати всеI
народних голосувань на виборах депутатського корI
пусу цього абсолютно не підтверджують. 

Перспектива політичних партій 
на парламентських виборах в Україні 
2006 року (прогностика)

Описана нижче перспектива політичних партій в
Україні за рік перед виборами мало в чому зміниться.
Уже нині є можливість більшIменш чітко окреслити її
майбутні події.

1. Гіпотетично (коли б вибори були на початку
квітня 2005 року, фактично за рік до виборів у ВерI
ховну Раду України) трьохвідсотковий рубіж могли
б, відповідно до даних соціологічних опитувань, поI
долати лише 10 політичних партій України із 130 заI
реєстрованих: Народний союз «Наша Україна»
(32,4%), «Партія регіонів» (11,6%), Всеукраїнське
об'єднання «Батьківщина» (10,3%), Партія промисI
ловців і підприємців України (5,1%), Соціалістична
партія України (4,7%), Народна партія України
(3,5%), Прогресивна соціалістична партія України
(3,7%), НародноIдемократична партія України
(2,9%), Народний Рух України (2,7%). Неважко пеI
редбачити, що з цих 10 політичних партій як мінімум
п'яти останнім, щоб гарантувати собі певну кількість
місць у майбутньому парламенті України, доведеться
блокуватися насамперед із тими п'ятьма партіями, які
посідають вищі щаблі загальноукраїнського рейтингу.

2. За умови великого спектру політичних партій в
Україні (понад 130) варто говорити не стільки про
більшIменш чіткі політичні орієнтири українських
громадян, скільки про наявність в українському
суспільстві відповідних груп за політичними інтереI
сами, які загалом зіставляються з чотирма основними
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ціннісними комплексами, що, відповідно, визначають
і презентують комуністичну, соціалIдемократичну,
ліберальну і консервативну ідеологічні програми.

Окремо наголосимо на правоцентристському конI
сервативному блоці.

Правоцентристський консервативний блок вкрай
необхідний для суспільноIполітичного розвитку УкI
раїни в умовах, коли існує:

а) розпорошення сил національноIдемократичної
орієнтації та спрямування;

б) посилення впливу юдеоIліберальних сил на
суспільство;

в) потреба реальної підтримки національно
зорієнтованої позиції прем'єра Ю. В. Тимошенко;

г) необхідність об'єднання і посилення впливу на
процеси державотворення з боку національноIдемокI
ратичних, патріотично зорієнтованих сил українства,
яке визнає основні засади прагматичного національI
ного консерватизму.

3. Оскільки політичне блокування на виборах 2006
року цілком реальне, то політичні партії, сили групуI
ватимуться навколо трьох блоків:

а) пропрезидентського (Народний Союз «Наша УкI
раїна» — В. Ющенко);

б) антипрезидентського (опозиційного) («Партія
регіонів» — В. Янукович);

в) проурядового (Ю. Тимошенко).
В останньому блоці ми поки не називаємо базою

Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» Ю. ТимоI
шенко за двох обставин.

Перша: таке об'єднання за відповідних суспільноI
політичних умов (скажімо, принципові розходження
з блоком В. Ющенко), може йти на вибори одноI
осібно.

Друга: при утворенні четвертого політичного блоку
— правоцентриського консервативного, блок Ю. ТиI
мошенко може увійти до останнього або ж його очоI
лити. У політичній конфігурації України на майI
бутніх парламентських виборах помітною силою моI
же стати саме правоцентриський консервативний
блок.

Зазначимо при цьому, що багато політичних партій,
навіть далеких від національного консерватизму, у
своїх програмних засадах та особливо у практичній
діяльності роблять вигідний для українського
соціуму і для власного авторитету партій наголос на
таких цінностях консерватизму: мова, культура, сім'я,
приватна власність тощо. За таких обставин важливо
дати змогу громадянам чітко з'ясувати, які саме
політичні партії дійсно можна вважати партіями конI
сервативного спрямування і характеру.

Правоцентристський консервативний блок в УкI
раїні потенційно можуть утворити такі політичні
партії: Народний Рух України (Б. Тарасюк), УкраїнсьI
ка республіканська партія «Собор» (А. Матвієнко),
Українська народна партія (Ю. Костенко), ВсеукI

раїнське об'єднання «Батьківщина» (Ю. Тимошенко),
Всеукраїнське об'єднання «Свобода» (О. Тягнибок),
Українська консервативна партія (Г. Щокін).

До правоцентриського консервативного політичноI
го блоку, за відповідних умов, могли б увійти також:
Політична партія «Організація Українських
Націоналістів» ОУН (Р. Козак), Народний Рух УкI
раїни за єдність (Б. Бойко) та Народна партія УкI
раїни (В. Литвин).

Якщо перші шість політичних партій і об'єднань
могли б утворити національно свідомий правоцентI
риський консервативний політичний блок, то з
приєднанням до нього трьох останніх політичних
партій ішлося б уже про існування Коаліції націоI
нальноIсвідомих патріотичних сил.

Підставою для такого прогнозу є те, що зIпоміж укI
раїнських партій саме перелічені, нехай і різною
мірою, орієнтуються на цінності духовного життя, етI
ноцентризм і етнократію. Ідеологія консервативних
партій базується на національних цінностях і інтереI
сах.

Формування правоконсервативного блоку політичI
них партій спричинене величезною необхідністю утI
римати владу на обраному народом українському
шляху, захистити національні інтереси українства в
усьому світі, розбудувати українську національну
державу, котра посіла б гідне місце серед інших дерI
жав у світі.
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Сучасна глобалістика, яка виникла і розвиI
нулася переважно на базі економічної інтегI
рації і планетарного розуміння екологічних,
технологічних і техногенних проблем, дедалі
більше потребує політологічного осмислення
і політичного оформлення нової суспільної
архітектури глобального за формою і змістом
світового співтовариства.

До цього часу політична теорія і політична
праксеологія лише досить обмежено спробуI
вали вийти на міждержавний рівень у межах
теорії міжнародних відносин та геополітики
[1; 2]. Проте сучасне розуміння процесів

міждержавних відносин, планетарної і цивілізаційноIрегіональної
інтеграції, формування глобального громадянського суспільства
ставлять перед наукою і практикою принципово нові завдання [3;
4]. Політологія ХХ століття переважно зосереджувалася на проблеI
мах суспільства, зорганізованого в певну державу з паралельним
співіснуванням відповідним чином організованого громадянського
суспільства (в межах того ж таки суспільства).

Нині настав час говорити про політологію глобального світу, яка
має досліджувати закономірності функціонування і розвитку політичI
ної сфери та політичного життя глобального суспільства в контексті
виборювання, утримання контролю, реалізації та функціонування
політичної влади на глобальному, цивілізаційноIтериторіальному, дерI
жавноIнаціональному, регіональному і локальному рівнях.

Таке розуміння політології глобального світу дає підстави говориI
ти про об'єкт дослідження політології глобального світу — поліI
тичну сферу, яку слід вивчати й аналізувати разом із дослідженням
економічної та духовної сфер глобального суспільства.

Предметом політології глобального світу мають бути:
• теоретичні і практичні аспекти політичної архітектури та

функціонування глобальних, міждержавних, міжнародних (урядоI
вих та неурядових) і транснаціональних організацій;

• проблеми становлення глобального громадянського сусI
пільства, його структур, глобальної суспільної свідомості;

• вплив глобальних організацій (формальних і неформальних) на
становлення, функціонування і внутрішній розвиток державIнацій і
національних моделей громадянського суспільства; 

• вплив особливостей становлення, функціонування і розвитку
суспільств, організованих у державиIнації і національні моделі гроI
мадянського суспільства, на глобальний розвиток людства тощо.

Важливо обрати правильну методологію
досліджень глобального співтовариства

Підходи у дослідженні особливостей глобального суспільства не
повинні кардинально відрізнятися від аналогічних підходів, напрацьоI
ваних традиційною політологією [1]. Принципова різниця в тому, що
до політичних проблем суспільства, організованого в державуIнацію
і відповідну національну модель громадянського суспільства, додаI
ються проблеми його відносин з іншими суспільствами, при чому
слід враховувати системний ефект глобального управління і комплеI
ксної взаємозалежності країн світу, який глобалізується.

Отже, методика політології глобального світу — це аналітичні
методи аналізу політичної, економічної і духовної сфер глобальноI
го суспільства.

Валерій БЕБИК,
доктор політичних 
наук, професор
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Методологія політології глобального світу — це
сукупність пізнавальних принципів дослідження
політичної, економічної і духовної сфер глобальноI
го суспільства. Це фактично технологія викорисI
тання вказаних вище методів вивчення й аналізу.
Ця технологія повинна бути концептуально й ідеоI
логічно вибудованою, має поєднувати методи клаI
сичних політологічних досліджень із методами,
процедурами і процесами, технічними прийомами
та засобами дослідження, аналізу, перевірки й
оцінювання здобутих даних, які використовують
суміжні науки, насамперед теорія міжнародних
відносин [2].

Умовно методи політології глобального світу можI
на поділити на такі групи:

1. Загальнологічні: аналіз, синтез, абстрагування,
узагальнення, індукція, дедукція, теоретичне моделюI
вання;

2. Теоретичні: мисленнєвий (віртуальний) експериI
мент, математична формалізація, аксіоматичний меI
тод, гіпотетичний перехід від абстрактного до конкI
ретного;

3. Соціологічні: вивчення документів (контентI
аналіз), анкетування, інтерв'ю, експертне опитування,
спостереження, вивчення соціальних настанов,
соціальноIполітичний експеримент;

Політологія 
глобального світу:

проблеми теорії 
і практики

Політологія 
глобального світу:

проблеми теорії 
і практики

Економіка
і  політика



4. Соціально�психологічні: вивчення документів
(контентIаналіз), когнітивне картування, соціометI
ричне опитування, тестування, шкалірування, спостеI
реження, соціальноIпсихологічний експеримент;

5. Порівняльно�історичні: історичний опис, конкI
ретноIісторичний аналіз, періодизація, порівняльний,
хронологічний (зокрема аналіз хронологічних серій —
ARIMA), ретроспективний аналіз;

6. Емпіричні (експлікативні): практичний експериI
мент, аналіз статистичного матеріалу, контентIаналіз,
івентIаналіз,  конкретне моделювання;

7. Системно�функціональні: системний метод, деI
композиція, композиція, інституціональний і
функціональний методи, структурноIфункціональI
ний аналіз;

8. Прогностичні: висновки за аналогією, метод просI
тої екстраполяції, дельфійський метод, метод побудоI
ви сценаріїв, аналіз детермінант і змінних, спектральI
ний аналіз, комп'ютерна симуляція;

9. Діяльнісні (теорії прийняття рішень): раціональI
ний, послідовних порівнянь, змішаноIскануючий, теI
орії груп, ігрова теорія тощо.

Далі слід розглянути практичні засади функціону�
вання політичної сфери глобального суспільства.
Виникає потреба визначення напрямів розвитку
політичного менеджменту як загальної і головної
функції управління глобальним суспільством. У цьо�
му зв'язку логічним буде його розгляд у контексті
дослідження:

• ієрархічноIтериторіального рівня і простору упI
равління;

• базових сфер суспільства (державноIправової,
економічної, соціальної, духовної);

• галузевоIфункціональних видів менеджменту;

• ієрархічноIрегулятивI
ного рівня управління;

• часового простору упI
равління.

Відповідно до ієрархічI
ноIтериторіальних рівнів
управління виокремлюють:

• глобальний політичний
менеджмент (планетарний
рівень управління);

• цивілізаційно�тери�
торіальний політичний ме�
неджмент (рівень упI
равління сукупністю дерI
жавнацій, об'єднаних спільI
ними цивілізаційними озI
наками — західна, правосI
лавна, ісламська, конфуI
ціанська, індуїстська, будI
дистська, африканська, лаI
тиноамериканська, японсьI
ка цивілізації);

• державно�національний політичний менеджмент
(рівень управління державоюIнацією, відомий під
назвою «державне управління» («Public Admi2
nistration») і «державна політика» («Public Policy»);

• регіональний політичний менеджмент (рівень упI
равління територіями, які мають спільні економічні,
соціальні, екологічні, етнічні та інші інтереси, кордони
яких можуть не збігатися з державними);

• локальний політичний менеджмент (рівень місцеI
вого управління і самоврядування міста, селищної,
сільської ради тощо).

Зважаючи на необхідність гармонізації політичних
відносин у суспільстві, узгодження інтересів і потреб
суб'єктів політики, на реалії функціонування різних
сфер суспільства, варто звернути увагу на дослідження
таких видів політичного менеджменту:

• політико�правовий менеджмент (забезпечує праI
вове регулювання суспільного життя через діяльність
органів держави, які ухвалюють закони, постанови та
інші правові акти);

• політико�економічний менеджмент (регулює
економічну сферу суспільства, детермінує економічні
інтереси, економічні відносини, економічну політику
держави);

• соціально�політичний менеджмент (полягає в реI
гулюванні соціальної сфери суспільства, узгодженні
соціальних відносин, інтересів і потреб особистостей,
соціальних груп тощо);

• політико�гуманітарний менеджмент (спрямоваI
ний на забезпечення прав людей у культурній, етноI
національній, освітній, науковій та інших сферах
діяльності).

У межах державноIнаціонального політичного меI
неджменту, з позиції ієрархічноIрегулятивного рівня
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управління (правового статусу рішень, сфери охопI
лення та наслідків управлінських впливів), можна виI
окремити:

• суспільно�політичний менеджмент (поширюєтьI
ся на всю суспільну сферу через ухвалення і реI
алізацію виконання — в межах певного суспільства —
міжнародних угод, національних конституцій, заI
конів, постанов тощо, а також методів соціальноIпсиI
хологічного впливу на суспільну свідомість та
політичну поведінку суб'єктів і об'єктів політики);

• адміністративно�політичний менеджмент (охопI
лює своїм впливом регіональноIадміністративні (обI
ласть, місто, селище, село) чи галузеві об'єкти упI
равління (міністерство, відомство) через ухвалення і
реалізацію адміністративноIправових політичних
рішень та відповідних методів соціальноIпсихоI
логічного впливу);

• менеджмент політичних організацій (забезпечує
управління і регламентацію внутрішньої діяльності
державних і недержавних політичних організації норI
мативноIправовими і соціальноIпсихологічними меI
тодами; цими організаціями є такі об'єкти управління:
парламент, уряд, обласна чи міська державна
адміністрація, органи управління партією чи гроI
мадською організацією, штабом виборчої кампанії тоI
що).

Беручи за основу час дії і наслідки реалізації упI
равлінських впливів, варто зазначити:

• стратегічний політичний менеджмент (спрямоваI
ний на здійснення довготривалих планів розвитку
глобального суспільства, регіонів, груп країн, окремих
державIнацій, політичних організацій: міжнародних,
регіональних, національних та ін.);

• тактичний (операційний) політичний менедж�
мент (пов'язаний із вирішенням поточних проблем
політичного управління глобальним суспільством,
регіонами, групами країн, окремими державамиI
націями і політичними організаціями в межах загальI
ної стратегії розвитку цих об'єктів політичного упI
равління);

• технічний політичний менеджмент (забезпечує
безпосереднє управління використанням наявними
ресурсами влади: правовими, політичними, матеріальI
ними, інформаційноIкомунікаційними, які необхідні
для реалізації відповідних політичних функцій
суб'єктів політики). 

ГалузевоIфункціональний підхід дослідження пробI
лем управління передбачає існування таких видів
політичного менеджменту:

• кадровий політичний менеджмент (опікується
питаннями управління людьми, мотивації, організації
і контролю їхньої політичної діяльності);

• інтелектуальний політичний менеджмент (упI
равління розпізнаванням, аналізом політичних
знань, розробкою найефективніших дій суб'єктів
політики та створенням нових знань про політичну

сферу суспільства через проведення наукових
досліджень);

• технологічний політичний менеджмент (відI
повідає за розробку і реалізацію політичних техноI
логій завоювання, здійснення й утримання політичної
влади);

• маркетинговий політичний менеджмент (зорієнI
тований на організацію, узгодження і взаємодію
внутрішнього середовища суб'єкта політики з умоваI
ми ринку політичної влади через реалізацію властиI
вих цьому суб'єкту управління конкурентних переваг
у боротьбі за завоювання, здійснення та утримання
політичної влади);

• інноваційний політичний менеджмент (передбаI
чає розробку планів і програм інноваційної політичної
діяльності, здійснення узгодженої інноваційної
політики, аналіз нових політичних проектів і техноI
логій, створення і організацію діяльності цільових роI
бочих груп тощо з метою підвищення ефективності
функціонування суб'єктів політики);

• фінансовий політичний менеджмент (полягає в
управлінні фінансовими потоками і ресурсами
суб'єктів політики, інвестиційними політичними
проектами, в політичному контролі за фондовим
портфелем, сприянні нагромадженню фінансових
ресурсів суб'єктів політики, перетворенню їх на приI
бутки з додатковими політичними дивідендами).

Насамкінець мусимо зазначити, що глобальний світ
ще перебуває у процесі свого становлення, і по суті,
нині ми можемо говорити лише про планетарне
суспільство, яке глобалізується. Тому запропонована
концепція політології глобального світу дещо випеI
реджує події і не є чимось усталеним і остаточно сфорI
мованим. Відтак ми запрошуємо всіх зацікавлених до
дискусії і плідного обговорення, що, безумовно, сприI
ятиме кращому розумінню строкатих і неоднозначних
процесів, які привносить глобалізація...
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Порівняльний аналіз резульI
татів другого і першого турів
досліджень дає змогу констатуI
вати таке: 

1. Спостерігається деяке зросI
тання позитивного ставлення до
вступу України в НАТО у таких
соціальних верств українського
населення: керівники підприємств
— на 20,3%; селяни — на 14,4%;
працівники торгівлі і послуг —
на 11,1%; інженерноIтехнічні
працівники силових структур —
на 29,3%. Зменшення характерне
для медичних працівників — на
24,6%; службовців місцевого саI

моврядування — на 6,7%; менеджерів — на 5,4%.
2. Показники підтримки з побоюванням змінюються

для різних верств у двох напрямах: зростання і зменшенI
ня. Зростання властиве: фермерам — на 19,6%; селянам —
на 17,1%; безробітним — на 15,4%; робітникам промислоI
вості — на 7,6%. Зменшення характерне для медичних
працівників — на 27,1%; науковців, викладачів — на
16,2%; службовців місцевого самоврядування — на 13,3%;
менеджерів — на 12%; інженерноIтехнічних працівників
— на 11,5%; пенсіонерів — на 7%; керівників підприємств
— на 6,9%, працівників торгівлі і послуг — на 3,7%. ПракI
тично не змінилися показники ставлення з побоюванням
у приватних підприємців, студентів, службовців силових
структур, вчителів, вихователів.

3. Зменшення незацікавленого ставлення до вступу
України в НАТО характерне для: селян — на 24,6%;
інженерноIтехнічних працівників — на 10%; робітників
промисловості — на 7,5%; безробітних — на 7,6%;

пенсіонерів — на 3,9%; студентів — на 3,9%; військовоI
службовців — на 2,9%. Відсутність змін цього показниI
ка властива приватним підприємцям, менеджерам,
працівникам торгівлі і послуг, службовцям місцевого
самоврядування.

4. Дані непідтримки вступу до НАТО змінилися так:
зросли у працівників сфери культури — на 26,3%; дерI
жавних службовців — на 17,3%; менеджерів — на
15,7%; службовців місцевого самоврядування — на
13,3%; військовослужбовців на — 9,2%; селян — на
8,5%; пенсіонерів — на 6,8%; науковців та викладачів —
на 3,3%. Зниження показників непідтримки спосI
терігається у таких соціальних верств: керівники
підприємств — на 6,9%; службовці силових структур —
на 6,8%; працівники торгівлі і послуг — на 6,5%; дерI
жавні службовці — на 5,9%; робітники промисловості
— 3,2%; фермери — на 11,5%; студенти — на 2,6%. Не
змінилися дані у приватних підприємців, інженерноI
технічних працівників, безробітних.

5. Категорична непідтримка євроатлантичної інтегI
рації характеризується зростанням для таких соціальI
них груп: працівники сфери культури — на 26,3%; дерI
жавні службовці — на 17,3%; службовці місцевого саI
моврядування — на 13,3%; селяни — на 8,5%; вчителі,
вихователі — на 7,9%; пенсіонери — на 6,8%; науковці —
на 3,3%; інженерноIтехнічні працівники — на 2,2%.
Зменшення цього покажчика спостерігається у ферI
мерів — на 13,5%; військовослужбовців — на 10%;
службовців силових структур — на 6,8%; студентів — на
2,6%. Відсутність змін показника категоричної неI
підтримки характерна для приватних підприємців, кеI
рівників підприємств, менеджерів, працівників торгівлі і
послуг, робітників промисловості, безробітних.

Доцільно зіставити дані масового й експертного опиI
тувань, оскільки останнє містить оцінку підтримки

Юрій СУРМІН,
перший заступник 
директора Інституту
проблем державного 
управління і місцевого 
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доктор соціологічних 
наук, професор

Вплив президентських виборів 
на євроатлантичні уподобання 
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євроатлантичної інтеграції різними верствами насеI
лення. 

За результатами експертного оцінювання ставлення
представників різних соціальних груп може бути таI
ким: найнижча підтримка курсу держави на євроатланI
тичну інтеграцію властива ветеранам Другої світової
війни — 44,4%; комуністам — 40,8%; пенсіонерам —
35,4%; селянам — 35,2%; безробітним — 30,4%; фермеI
рам — 29,4%; віруючим Української православної церкI
ви Московського патріархату — 28,6%; росіянам, які
проживають в Україні — 23,8%; соціалістам — 21,8%.

Лідери низької підтримки — мешканці східного
регіону України — 36,2%; віруючі Української правосI
лавної церкви (Московського патріархату) — 34,4%;
мешканці південного регіону України — 33,6%; селяни
— 33, 2%; робітники — 33%; посадові особи місцевого
самоврядування — 32,6%; керівники органів місцевого
самоврядування — 32,6%; пенсіонери — 31,2%;
соціалісти — 30%. Низькі оцінки прогнозуються з боку
працівників засобів масової інформації — 17%; опозиції
офіційної влади — 14,4%; мешканців західного регіону
України — 15,6%; дипломатичного корпусу України —
14%. Інші соціальні групи характеризуються низькою
підтримкою євроатлантичного курсу (таку оцінку дали
20–25% експертів). 

Середня підтримка євроатлантичного курсу серед
депутатів Верховної Ради України — 54,4%; офіційної
влади — 50,2%. Низькі показники середньої підтримки
притаманні комуністам — 24,4%; пенсіонерам — 25%.
Інші соціальні групи мають середню підтримку за
оцінкою 30–48% експертів.

Високу підтримку, за оцінками експертів, можуть
висловити такі групи: дипломатичний корпус України
— 30%; мешканці західного регіону України — 27,4%;
регіональні лідери заходу України — 26,6%; опозиція
офіційної влади — 25,8%, студенти — 25%; націоналI
патріоти — 24%; науковці — 23,8%; молодь — 22,8%,
регіональні лідери центру України — 22,6%, гуманітарI
на інтелігенція — 22%.

Дані дуже високої підтримки характерні: регіональI
ним лідерам заходу України — 19%; мешканцям

західного регіону України — 17%; опозиції офіційної
влади — 16,6%; ветеранам ОУНIУПА — 12,4%; віруюI
чим римоIкатолицької церкви в Україні — 10%.

Порівняльний аналіз першого і другого туру експеI
ртного опитування дає змогу констатувати такі зміни в
оцінках експертів:

1. Практично не змінилися оцінки підтримки євроатI
лантичного курсу держави депутатів Верховної Ради
України, працівників Служби безпеки України,
офіцерського корпусу Збройних Сил України,
підприємців, робітників ВПК, студентів, науковців.

2. Спостерігається зростання дуже низьких та низьI
ких оцінок і падіння високих та дуже високих оцінок
рівня підтримки для керівників центральних органів
виконавчої влади (високий + 13,6%; дуже високий —
13,8%); керівників органів місцевого самоврядування
(дуже низький + 4%; низький + 6,8%; середній — 5%;
високий — 5,2%); селян (дуже низький + 9,4%; низький
— 8,2%; середній — 5%); фермерів (дуже низький + 7%;
низький — 9,4%);

3. Загострюються показники дуже низьких та низьI
ких оцінок і зростання високих та дуже високих оцінок
для робітників (низький — 10%; середній + 4,2%; висоI
кий + 3%); 

4. Відчутна зміна середніх оцінок із боку гуманітарI
ної інтелігенції (середній — 8%; високий + 4%, дуже виI
сокий + 2,6%); інженерноIтехнічних працівників (сеI
редній — 8%; високий + 4%, дуже високий + 2,6%).

Гендерний чинник досить впливовий у ставленні
до євроатлантичної інтеграції. Аналіз результатів маI
сового опитування дає змогу зробити такі узагальI
нення.

У ставленні жінок і чоловіків до вступу України в
НАТО спостерігається протилежна картина: якщо
29,7% (23,9%) чоловіків підтримують цей курс, то така
ж частина жінок його не підтримує 29,6% (23,9%). 

У першому дослідженні чоловіки порівняно з жінкаI
ми на 5,7%, частіше підтримують вступ України в НАI
ТО, на 10% менше вони підтримують євроатлантичний
курс з побоюванням; на 4,1% більше категоричної
непідтримки. У другому дослідженні підтримка євроI

Стать Підтримую
безумовно

Підтримую з
побоюванням

Мені це не
цікаво

Не
підтримую

Категорично
не підтри�

мую

Відповіді
немає

Усього, 
кіл�ть осіб

Чоловіки 29,7%
(23,9%)*

24,6%
(25,9%)

11,9%
(15,4%)

25,2%
(25,4%)

6,9% 
(7,7%)

1,7%
(1,8%)

464
(456

Жінки 20,7%
(18,2%)

28,3%
(35,2%)

12,4%
(18,8%)

29,6%
(23,9%)

7,5%
(3,6%)

1,5%
(0,4%)

523
(532)

Анонімний
респондент

46,2%
(66,7%)

38,5%
(16,7%)

–
(–)

15,4%
(16,7%)

–
(–)

–
(–)

13
(12)

Ставлення чоловіків і жінок до вступу України в НАТО 

(масова частка від кількості чоловіків та жінок)

Таблиця 3

* У дужках наведені результати першого туру.
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атлантичного курсу чоловіками зросла на 9%, різниця у
підтримці з побоюванням скоротилася з 9,3% до 3,7%,
незацікавленість знизилась, практично зрівнялась і
становить 12%. Деякі зміни характерні для непідтримI
ки. Якщо у першому опитуванні частіше не підтримуI
вали вступ у НАТО чоловіки, то в другому опитуванні
навпаки — частіше на 4,4% його не підтримують жінки.
Такі ж зміни стосуються і категоричної непідтримки.

Таким чином, спостерігається зростання пози2
тивного ставлення жінок до вступу України в НА2
ТО. Вони швидше звільняються від негативного
стереотипу про імідж НАТО в масовій свідомості,
швидше втрачають побоювання НАТО .

Є певна специфіка дії релігійного фактору. Аналіз даI
них щодо ставлення людей із різними релігійними пеI
реконаннями до вступу України в НАТО здійснювався
за таблицею 4.

Як свідчать дані, суттєвою є підтримка вступу країни
до НАТО з боку респондентів, які належать до таких
конфесій: православ'я (Київський патріархат), католиI
цизм, грекоIкатолицизм. Інші конфесії не мають досI
татнього статистичного значення, тому висновки про
специфіку їх реакції сформулювати важко. ПрихильI
никам грекоIкатолицизму притаманна значна безумовI
на підтримка та підтримка з побоюванням, а також
мінімальна непідтримка євроатлантичного курсу. У диI
наміці ставлення до євроатлантичної інтеграції спосI
терігається зростання підтримки у цій релігійній групі.

Православні вірні (Київський патріархат) мають доI
сить високу підтримку вступу України в НАТО (на
рівні 60%), майже чверть респондентів не підтримують
і категорично не підтримують цю політику. Позитивне

ставлення у цій групі вірних зростає швидше, аніж неI
гативне ставлення до НАТО. 

Українські католики дуже близькі до православних
(Київський патріархат) за основними параметрами
ставлення. Однак для них характерним є суттєве зменI
шення безумовної підтримки і зростання підтримки з
побоюванням, а також зменшення категоричної
непідтримки. Таким чином, ця група втратила значну
частину оцінок на крайніх, категоричних пунктах шкаI
ли опитування. 

Для православ'я (Московського патріархату) харакI
терна найменша безумовна підтримка вступу в НАТО,
при чому оцінки безумовної підтримки та підтримки з
побоюванням практично не змінилися між першим і
другим опитуваннями. Підтримують безумовно 12,1 %
(у першому турі — 11,8 %) респондентів, чверть опитаI
них підтримують із побоюванням, не підтримують
євроатлантичний курс 37,4% (32,8%); категорично не
підтримують 12,1% (10,5%). Для динаміки віруючих
саме цієї конфесії характерне значне зменшення неI
зацікавленості з 21,4% до 13,6%, а також збільшення
непідтримки з 32,8% до 37,4%.

Найбільш насторожене ставлення до НАТО мають
невіруючі (безумовна підтримка — 12,9% (у першому
турі — 11,4%); підтримка з побоюванням — 16,6% (у
першому турі — 28,1%)). 38,7% (31,7%) опитаних цієї
групи респондентів не підтримують вступ в НАТО. ДиI
наміка характеризується такими показниками: категоI
ричні оцінки незначно зросли, підтримка з побоюванI
ням суттєво знизилась із 28,1% до 16,6%, незначно зниI
зилась незацікавленість; спостерігається суттєве зросI
тання непідтримки з 38,9% до 50,4%. 

Релігійні
переконання

Підтримую
безумовно

Підтримую з
побоюванням

Мені це не
цікаво

Не
підтримую

Категорично
не

підтримую

Відповіді
немає

Усього,
кіл�ть осіб

Православний
(Московський

патріархат)

12,1%
(11,8%)*

24,3%
(23,6%)

13,6%
(21,4%)

37,4%
(32,8%)

12,1%
(10,5%)

0,5%
(–)

206
(229)

Православний
(Київський
патріархат)

28,3%
(21,3%)

31,7%
(35,7%)

10,5%
(17,5%)

22,8%
(22,0%)

5,3%
(2,4%)

1,4%
(1,2%)

438
(423)

Католик 18,5%
(32,0%)

37,0%
(28,0%)

14,8%
(8,0%)

22,2%
(16,0%)

7,4%
(16,0%)

–
(–)

27
(25)

Греко�католик 62,6%
(53,7%)

27,5%
(35,2%)

4,4%
(2,8%)

4,4%
(4,6%)

1,1%
(1,9%)

–
(1,9%)

91
(108

Невіруючий 12,9%
(11,4%)

16,6%
(28,1%)

18,4%
(20,4%)

38,7%
(31,7%)

11,7%
(7,2%)

1,8%
(1,2%)

163
(167)

Анонімний
респондент

32,1%
(36,8%)

18,9%
(21,1%)

9,4%
(10,5%)

32,1%
(31,6%)

–
(–)

7,5%
(–)

53
(19)

Масова частка респондентів від кількості людей із різними релігійними переконаннями
Таблиця 4

* У дужках наведені результати першого туру.
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Закономірності освітнього впливу на ставлен2
ня до НАТО виявлено через побудову двомірної табI
лиці 5.

Результати свідчать, що респонденти з вищою
освітою частіше підтримують вступ України до НАТО
порівняно з іншими. Так 28,2% (у першому турі —
31,5%) респондентів з вищою освітою підтримують
вступ в НАТО безумовно, до них долучаються 16,1% (у
першому турі — 25,6%) респондентів з незакінченою
вищою освітою. Спостерігається зростання підтримки
за цими освітніми групами, особливо відчутно у ресI
пондентів, які мають незакінчену середню освіту (на
9,5%). Для інших освітніх груп характерними є стабільI
но низькі показники безумовної підтримки євроатланI
тичної інтеграції.

Щодо підтримки з побоюванням, то вона зростає в
осіб із незакінченою вищою освітою і знижується у люI
дей із вищою освітою, що характерно і для інших
освітніх груп.

Для всіх освітніх груп характерне зниження частки
тих, хто не цікавиться вступом держави до НАТО, тобI
то тема європейської і євроатлантичної інтеграції є
предметом осмислення та дискусій у суспільстві. Дуже
активно це відбувається у респондентів, які мають виI
щу або незакінчену вищу освіту (зацікавленість зросла
практично вдвічі). 

Найвища непідтримка вступу України в НАТО власI
тива особам із низькою освітою (30–40% респондентів
у цих освітніх групах). Ці групи характеризуються

зростанням непідтримки і категоричної непідтримки
(на 10%).

Таким чином, особи з вищою, або з незакінченою
вищою освітою становлять соціальну основу
підтримки євроатлантичної інтеграції України, а
особи із незакінченою середньою або початковою
освітою є базою непідтримки євроатлантичних
процесів. Респонденти, які мають середню освіту,
характеризуються неоднозначним ставленням до
вступу України в НАТО. Підтримують 42,3%, а вистуI
пають проти — 36,9%, при таких самих показниках неI
визначеності, які мають респонденти інших освітніх
груп. За підтримку виступає 43,4%, (42,3%), а проти —
44,6% (36, 9%) при високому показнику невизначеI
ності — 32,6% (27,4%). 

Суттєво впливає на ставлення людей до вступу УкI
раїни в НАТО віковий розподіл населення. Дані, які
характеризують ставлення людей різного віку до встуI
пу держави в НАТО, наведені в таблиці 6.

Вікова детермінація підтримки має такі особливості:
поIперше, значною є безумовна підтримка серед осіб
віку 18–29, 29–44 і 45–54 років, яка становить 27–28%
у кожній групі; в старших вікових групах — 18–19%;
поIдруге, підтримка з побоюванням характерна треI
тині молоді, особам віком 29–44 років, 55–60 років; у
двох старших вікових групах вона значно нижча і стаI
новить — 20%; поIтретє, найбільша незацікавленість
характерна особам 55–60 років (17,7%), в інших груI
пах не цікавиться кожна десята людина; поIчетверте,

Рівень освіти Підтримую
безумовно

Підтримую з
побоюванням

Мені це не
цікаво

Не
підтримую

Категорично
не

підтримую

Відповіді
немає

Усього, 
кіл�ть осіб

Вища 31,5% 
(28,2%)*

24,2% 
(31,6%)

8,5% 
(13,0%)

26,5% 
(22,6%) 7,3% 

(3,6%)
2,0% 

(0,9%)
505

(468)

Незакінчена
вища

25,6% 
(16,1%)

37,2% 
(33,9%)

10,6% 
(20,2%)

22,8% 
(25,8%)

2,8% 
(2,4%) 1,1% 

(1,6%)
180

(124)

Середня
спеціальна

15,7% 
(15,5%)

27,7% 
(30,6%)

18,8% 
(20,4%)

29,3% 
(23,8%)

7,9% 
(8,3%)

0,5% 
(1,5%)

191
(206)

Середня 15,2% 
(14,3%)

21,7% 
(28,0%)

17,4% 
(20,8%)

32,6% 
(27,4%)

12,0% 
(9,5%)

1,1%
(–)

92
(168)

Незакінчена
середня

14,3% 
(12,0%)

19,0% 
(24,0%)

14,3% 
(12,0%)

42,9% 
(44,0%)

9,5% 
(4,0%)

–
(4,0%)

21
(25)

Початкова –
(28,6%)

–
(–)

42,9% 
(57,1%)

42,9% 
(14,3%)

14,3%
(–)

–
(–)

7
(7)

Анонімний
респондент

–
(50%)

25,0%
(50%)

–
(–)

25,0%
(–)

–
(–)

50,0%
(–)

4
(2)

Ставлення до вступу України в НАТО людей із різним рівнем освіти
(масова частка від кількості осіб з певним рівнем освіти)

Таблиця 5

* У дужках наведені результати першого туру.



36

П
Е

Р
С

О
Н

А
Л

№
5

/
2

0
0

5

Економіка
і  політика

непідтримку вступу України в НАТО у молодших
вікових групах висловлюють до чверті респондентів;
лідерами в аспекті непідтримки є громадяни, яким за
60 років (37,8%); поIп'яте, категорична непідтримка
найбільш характерна віковим групам 45–54 років,
55–60 років, яким за 60 років і становить 10% для кожI
ної групи. 

За півроку між двома опитуваннями сталися
значні зміни у ставленні вікових груп до вступу УкI
раїни в НАТО. Насамперед спостерігається незначI
не зростання безумовної підтримки в групах 18–29
років, яким за 60 років і суттєвіше зростання цього
показника в групах 29–44 років і 45–54 років.
Підтримка з побоюванням залишилася на практичI
но колишньому рівні в групах 18–29 років, 29–44
років, 55–60 років і становить 30%. У групах 45I54
років і яким за 60 років спостерігається деяке зниI
ження підтримки (на 6–7%). Для всіх вікових груп
характерне зниження незацікавленості на 4–7%.

Непідтримка вступу в НАТО залишилася на попеI
редньому рівні в групі 29–44 років, незначно зросла у
молоді і групі 55–60 років, найвагоміша категорична
непідтримка в групах 45–54 років, яким за 60 років і
становить 3–5%. Категорична непідтримка зросла деI
що більше в старших вікових групах порівняно з перI
шими двома молодшими.

Вивчалася і світоглядна детермінанта ставлення наI
селення до євроатлантичної інтеграції. Дані з таблиці
7 дають змогу зробити висновок, що респонденти, які
мають ліві політичні погляди, мінімально підтримуI
ють вступ України в НАТО. Прихильниками інтегI

рації є представники інших політичних сил, особливо
правої орієнтації.

Світоглядну базу євроатлантичної інтеграції становI
лять націоналIпатріоти (57,6% респондентів групи), наI
родні демократи (31,3% безумовна підтримка). ПідтриI
мують із побоюванням 35,8% народних демократів,
28,5% соціалIдемократів. Основою непідтримки є 52,2%
комуністів, 46,6% соціалістів, 36,2% соціалIдемократів.
Політично нейтральні особи характеризуються швидше
підтримкою і підтримкою з побоюванням, яка станоI
вить 41,2% і непідтримкою у 40,6% групи. НезацікавI
лені у вступі України в НАТО комуністи — 20,9%.

Безумовна підтримка зменшилася у соціалIдемокраI
тів (на 9,9%), комуністів (на 6,7%). Підтримка з побоюI
ванням зменшилась у соціалістів (на 6,4%), соціалIдеI
мократів (на 10,7%), у осіб політично нейтральних (на
9,4%), у комуністів теж спостерігається зниження цього
показника. Зростання непідтримки спостерігається у
соціалIдемократів (на 21,3%), комуністів (на 11,8%),
соціалістів (на 10,2%), осіб політично нейтральних (на
5,3%). Суттєво зросла категорична непідтримка у коI
муністів і соціалIдемократів — удвічі за своїми групами.
Зменшення непідтримки характерне для народних деI
мократів (на 6,4%).

Аналіз таблиці 8 дає змогу сформулювати такі закоI
номірності впливу на ставлення громадян до вступу
України в НАТО залежно від їх місця проживання:
поIперше, чим більший населений пункт — тим більша
підтримка; поIдруге, значний відсоток байдужих хаI
рактерний для Києва і сільської місцевості. Суттєво
відрізняється малим відсотком непідтримки столиця. 

Вік Підтримую
безумовно

Підтримую з
побоюванням

Мені це не
цікаво

Не
підтримую

Категорично
не

підтримую

Відповіді
немає

Усього,
кіл�ть осіб

18–29 років 27,4%
(25,0%)*

32,4%
(33,7%)

12,9%
(16,7%)

24,5%
(20,8%)

2,1%
(3,4%)

0,8%
(0,4%)

241
(264)

29–44 років 28,4%
(21,9%)

30,3%
(33,8%) 9,8%

(15,4%)
22,7%

(22,7%)
6,4%

(5,0%)
2,3%

(1,2%)
264

(260)

45–54 років 27,3%
(20,7%)

21,0%
(27,5%)

12,2%
(19,2%)

28,3%
(23,3%)

10,2%
(7,8%)

1,0%
(1,6%)

205
(193)

55–60 років 19,8%
(21,2%)

29,2%
(29,4%)

17,7%
(22,4%)

24,0%
(22,4%)

8,3%
(4,7%)

1,0%
(�)

96
(85)

60 років 18,7%
(15,6%)

19,7%
(26,0%)

10,9%
(15,1%)

37,8%
(34,9%)

10,4%
(6,8%)

2,6%
(1,6%)

193
(192)

Анонімний
респондент

–
(50,0%)

–
(33,3%)

–
(16,7%)

100,0%
(–)

–
(–)

–
(–)

1
(6)

Ставлення людей різного віку до вступу України в НАТО 
(масова частка від кількості людей різного віку)

Таблиця 6

* У дужках наведені результати першого туру.
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Соціальну базу безумовної підтримки євроатлантичI
ної інтеграції становлять громадяни, які мешкають у сеI
лищах — 48,1%, Києві — 28,2%, районних центрах —
29,6%. У містечках і селищах ця підтримка сформувалаI
ся на рівні 15–20%. Підтримка з побоюванням характерI
на для містечок — 37,8%, районних центрів — 30,6%, сіл
— 30,1%. Підтримка з побоюванням приблизно на одноI
му рівні в обласних центрах, Києві і селищах міського
типу і становить чверть мешканців цих форм поселення. 

Кожен п'ятий мешканець Києва і містечок не цікаI
виться можливим вступом України в НАТО.
Найбільша непідтримка характерна для мешканців
обласних центрів — 33,9% і сіл — 28,2%. Найменшу
непідтримку демонструють Київ і селища міського
типу. Категорична непідтримка у всіх типах поселенI
ня однакова.

Зростання безумовної підтримки вступу України в
НАТО характерне для всіх форм поселення, крім містеI
чок, в яких спостерігається незначне зростання. НайбільI
ше зростання підтримки властиве районним центрам і сеI
лищам міського типу.

Зміни в підтримці з побоюванням дуже суперечливі:
незначне зростання спостерігається в Києві і містечках,
значне її падіння характерне мешканцям районних
центрів — на 27,4%. Щодо непідтримки, то вона стабільI
на в Києві, деяке зростання категоричної непідтримки
спостерігається у мешканців районних центрів (на
9,9%), зменшення — у містечках і селищах міського типу.

Задоволеність соціальним статусом людей вивчаI
лася за допомогою питання: «Чи задоволені Ви нині
своїм соціальним статусом ?»

Дослідження доводить, що кожен п'ятий громадянин
України незадоволений своїм соціальним статусом, а
кожний другий незадоволений абсолютно, або скоріше
незадоволений. Тому цей показник дуже суттєвий у роI
зумінні формування підтримки громадянами вступу УкI
раїни до НАТО. Різниця між двома турами дослідження
така: спостерігається зростання на 9,9% чисельності ресI
пондентів, які скоріше задоволені своїм статусом, ніж ні.
Суттєво зменшилась кількість респондентів, які абсоI
лютно незадоволені своїм статусом (на 8,7%). 

Статистичний аналіз доводить, що незадово2
леність своїм статусом є основою непідтримки
вступу України в НАТО частіше, ніж задоволеність.
56,6% задоволених своїм соціальним статусом підтримуI
ють вступ держави в НАТО, скоріше задоволених —
53,1%, а незадоволених — тільки 44,9%. Задоволені
соціальним статусом більше цікавляться цими проблеI
мами: їх зацікавленість удвічі більша ніж зацікавленість
в інших групах. Непідтримка і категорична непідтримка
вступу в НАТО у задоволених своїм статусом становить
36,9%, а в групі абсолютно незадоволених — 46%.

Зростання задоволення своїм статусом призводить
до незначного збільшення підтримки вступу України в
НАТО (на 5,6%); ставлення не змінилося у респонI
дентів, які скоріше задоволені статусом, ніж ні; у незаI
доволених своїм статусом спостерігається зростання
підтримки тільки на 3%. Ставлення типу «підтримка з
побоюванням» характеризується зменшенням у всіх
групах статусної самооцінки. 

Для непідтримки характерне зростання у задоволеI
них своїм статусом удвічі на 9% для скоріше задоволеI

Політичні
погляди

Підтримую
безумовно

Підтримую з
побоюванням

Мені це не
цікаво

Не
підтримую

Категорично
не підтри�

мую

Відповіді
немає

Усього, 
кіл�ть осіб

Комуністи 7,5%
(13,2%)*

17,9%
(25,7%)

20,9%
(19,9%)

34,3%
(31,6%)

17,9%
(8,8%)

1,5%
(0,7%)

67
(136)

Соціалісти 19,0%
(17,3%)

22,4%
(28,8%)

10,3%
(19,2%)

41,4%
(30,8%)

5,2%
(3,8%)

1,7%
(–)

58
(52)

Народні
демократи

31,3%
(32,2%)

35,8%
(28,9%)

11,5%
(8,9%)

16,9%
(23,3%)

4,1%
(4,4%)

0,4%
(2,2%)

243
(90)

Соціал�
демократи

17,7%
(26,5%)

28,5%
(37,2%)

7,6%
(13,3%)

39,9%
(18,6%

6,3%
(2,7%)

–
(1,8%)

158
(113)

Націонал�
патріоти

57,6%
(–)

22,2%
(–)

3,0%
(–)

6,1%
(–)

8,1%
(–)

3,0%
(–)

99
(–)

Політично
нейтральний

18,6%
(14,3%)

22,6%
(32,0%)

16,2%
(19,3%)

32,8%
(27,5%)

7,8%
(5,9%)

2,0%
(0,9%)

345
(440)

Анонімний
респондент

36,7%
(33,3%)

33,3%
(50,0%)

3,3%
(–)

13,3%
(16,7%)

3,3%
(–)

10,0%
(–)

30
(6)

Ставлення людей із різними політичними поглядами до вступу України в НАТО
(масова частка від кількості осіб з певними політичними поглядами)

Таблиця 7

* У дужках наведені результати першого туру.
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них, в інших групах змін немає. Щодо категоричної
непідтримки, то тут спостерігається деяке зростання за
всіма статусними групами.

Етнічна приналежність також виявляється в регуI
ляції ставлення людей до вступу України в НАТО. УкI

раїнці значно частіше, ніж росіяни, безумовно підтриI
мують євроатлантичну інтеграцію країни (22,7% і
12,4%, відповідно). Незначна кількість інших етнічних
груп не дає змоги зробити висновки щодо їх позицій на
основі результатів масового опитування.

Місцевість
проживання

Підтримую
безумовно

Підтримую з
побоюванням

Мені це не
цікаво

Не
підтримую

Категорично
не

підтримую

Відповіді
немає

Усього,
кіл�ть осіб

м. Київ 28,2%
(24,3%)*

26,4%
(19,3%)

22,7%
(40,1%)

14,7%
(14,9%)

6,7%
(1,5%)

1,2%
(–)

163
(202)

Обласний
центр

22,6%
(21,2%)

24,6%
(31,9%)

8,6%
(11,6%)

33,9%
(29,0%)

7,8%
(5,1%)

2,5%
(1,1%)

487
(448)

Районний
центр

29,4%
(19,8%)

30,6%
(58,0%)

9,4%
(4,9%)

23,5%
(13,6%)

7,1%
(1,2%)

–
(2,5%)

85
(81)

Містечко 17,8%
(18,4%)

37,8%
(26,5%)

20,0%
(11,2%)

22,2%
(29,6%)

–
(13,3%)

2,2%
(1,0%)

45
(98)

Селище
міського типу

48,1%
(30,8%)

22,2%
(27,7%)

9,3%
(7,7%)

13,0%
(20,0%)

5,6%
(10,8%)

1,9%
(3,1%)

54
(65)

Село 22,1%
(15,2%)

30,1%
(32,4%)

11,7%
(16,2%)

28,2%
(29,5%)

8,0%
(6,7%)

–
(–)

163
(105)

Анонімний
респондент

33,3%
(–)

–
(–)

–
(–)

66,7%
(100%)

–
(–)

–
(–)

3
(1)

Так, повністю Скоріше так, ніж ні Важко сказати Скоріше ні Ні, абсолютно

(7,7%)* (21,0%) (17,4%) (32,7%) (20,7)%
7,6% 30,9% 17,8% 30,1% 12,0%

Ставлення людей із різних місцевостей до вступу України в НАТО
(масова частка від кількості мешканців із різних населених пунктів)

Таблиця 8

Задоволення
соціальним

статусом

Підтримую
безумовно

Підтримую з
побоюванням

Мені це не
цікаво

Не
підтримую

Категорично
не підтри�

мую

Відповіді
немає

Усього,
кіл�ть осіб

Так, повністю 30,3%
(24,7%)*

26,3%
(32,5%)

6,6%
(16,9%)

30,3%
(15,6%)

6,6%
(10,4%)

–
(–)

76
(77)

Скоріше так,
ніж ні

24,3%
(24,8%)

27,8%
(39,0%)

12,3%
(8,1%)

30,4%
(21,4%)

4,2%
(6,2%)

1,0%
(0,5%)

309
(210)

Важко сказати 28,7%
(20,1%)

28,1%
(28,2%)

10,7%
(25,9%)

23,6%
(21,3%)

7,9%
(3,4%)

1,1%
(1,1%)

178
(174)

Скоріше ні 24,9%
(21,1%)

27,6%
(31,5%)

14,0%
(16,5%)

23,3%
(24,5%)

7,6%
(5,2%)

2,7%
(1,2%)

301
(327)

Ні, абсолютно 20,0%
(17,9%)

22,5%
(22,2%)

11,7%
(19,8%)

31,7%
(34,3%)

13,3%
(4,8%)

0,8%
(1,0%)

120
(207)

Соціально не
визначевся

25,0%
(40,0%)

6,3%
(40,0%)

12,5%
(–)

43,8%
(–)

–
(–)

12,5%
(20,0%)

16
(5)

Ставлення до вступу України в НАТО людей, по#різному задоволених своїм соціальним статусом 
(масова частка від кількості осіб, по#різному задоволених своїм соціальним статусом)

Таблиця 9

* У дужках наведені результати першого туру.

* У дужках наведені результати першого туру.

* У дужках наведені результати першого туру.

і  політика
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Центральний Західний Придніпровсь
кий Харківський Причорно�

морський Донецький

Підтримую
безумовно

28,1%
(21,3%)*

51,3% 
(42,8%)

18,3% 
(14,1%)

10,2% 
(7,1%)

23,8% 
(23,2%)

7,1% 
(11,4%)

Підтримую з
побоюванням

28,9% 
(17,8%)

30,5%
(34,8%)

21,8%
(11,4%)

26,0% 
(33,1%)

29,1% 
(31,8%)

20,7% 
(42,1%)

Мені це не
цікаво

24,1% 
(34,0%)

3,2% 
(1,6%)

9,9% 
(20,4%)

15,0% 
(20,5%)

8,6% 
(10,6%)

5,0% 
(7,1%)

Не підтримую 12,6% 
(19,4%)

12,8% 
(17,1%)

39,4%
(23,9%)

33,1% 
(33,9%)

29,8% 
(29,1%)

53,6% 
(30,7%)

Категорично не
підтримую

5,5% 
(7,5%)

0,5% 
(2,1%)

9,9% 
(6,3%)

15,7% 
(4,7%)

2,0% 
(4,0%)

13,6% 
(7,1%)

Відповідь
незрозуміла 0,8% 1,6% 

(1,6%)
0,7% 

(1,4%) (0,8%) 6,6% 
(1,3%) (1,4%)

Ставлення населення до вступу України в НАТО за регіонами
Таблиця 11

* У дужках наведені результати першого туру.

Національність Підтримую
безумовно

Підтримую з
побоюванням

Мені це не
цікаво

Не
підтримую

Категорично
не підтри�

мую

Відповіді
немає

Усього,
кіл�ть осіб

Українці 27,7%
(22,7%)

27,7%
(31,7%)

12,7%
(16,5%)

23,9%
(22,5%)

6,4%
(5,5%)

1,6%
(1,1%)

795
(818)

Росіяни 12,8%
(12,4%)

19,6%
(28,8%)

10,1%
(19,0%)

45,3%
(34,0%)

11,5%
(5,9%)

0,7%
(–)

148
(153)

Ставлення українців і росіян до вступу України в НАТО
(масова частка від кількості людей різних національностей)

Таблиця 10

* У дужках наведені результати першого туру.

Найзначніша безумовна підтримка у 27,7% етнічної
групи українців порівняно з 12,8% росіян. Значні
розбіжності між українцями і росіянами і в підтримці з
побоюванням (27,7% порівняно з 19,6%). Українці і
росіяни мають приблизно однаковий відсоток неI
зацікавлених. Суттєво відрізняються також показники
непідтримки: вони удвічі вищі у росіян.

Зміни ставлення до євроатлантичної інтеграції для
етнічних груп такі: збільшується кількість українців, які безуI
мовно підтримують вступ держави в НАТО, зменшується їх
підтримка з побоюванням, дещо зростає непідтримка та катеI
горична непідтримка. У росіян спостерігається низька
стабільність безумовної підтримки, суттєво зменшується
підтримка з побоюванням (на 9,2%), незацікавленість (на
8,9%), зростає непідтримка (на 11,3%), категорична
непідтримка (на 5,6%).

Регіональні особливості ставлення населення до
вступу в НАТО були досить виразними в обох турах
опитування. Другий тур виявив гостре розмежування
уподобань населення західного регіону та групи ДоI
нецького, Придніпровського, Харківського регіонів
(при проміжному, неоднозначному стані думок опитаI
них центрального і причорноморського регіонів). 

Таблиця 11 демонструє три різні моделі розвитку
громадської думки щодо євроатлантичної інтеграції

України. Перша модель характерна для центрального і
західного регіонів, які «дрейфують» в напрямку зросI
тання підтримки цього курсу державі. Інша модель — у
Харківському і Донецькому регіоні, які «пливуть» у
протилежному напрямку. Третя модель притаманна
Причорноморському і Придніпровському регіонам, які
не мають суттєвих змін у консервативному ставленні
людей до вступу України в НАТО. 

Результати дослідження свідчать про недостатню
обізнаність серед населення про суть євроатлантичної
інтеграції та про значний вплив політизації
суспільства під час президентських виборів 2004 року
на ставлення населення в цілому до євроатлантичного
курсу та курсу на політичний союз з Росією як двох
альтернатив розвитку суспільства. Таке розмежуванI
ня вплинуло практично на всі аспекти оцінювання,
особливо на ті, які безпосередньо стосуються вступу
України в НАТО. Досить узгодженою за всіма
регіонами є позитивна оцінка можливості вступу УкI
раїни в ЄС.

Виявлена динаміка підтверджує висновок опитуI
вання про те, що ефективна реалізація євроатлантичI
ного курсу безумовно вимагає широкомасштабної
роз'яснювальної роботи і постійного діалогу з насеI
ленням.
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Була в його житті армійська служба, потім — успіш2
ний бізнес, і раптом — несподіваний для багатьох (а для
нього — цілком свідомий) момент релігійного захоплення.
Три роки вивчав теологію, рік жив у монастирі, де в келій2
ному усамітненні вирішив шукати відповіді на питання,
які його цікавили. Потім — Міжрегіональна Академія уп2
равління персоналом, де здобув другу вищу освіту — еко2
номічну. Здобуті знання виявилися дуже доречними, бо
розпочалася серйозна діяльність. Скажімо, 1997 року очо2
лювана Волгою корпорація мала в обігу майже на 50 міль2
йонів гривень різних активів. Потім була праця в Міжна2
родній спілці українських підприємців. Далі — робота за
кордоном, навчання у Сполучених Штатах Америки й
Австрії. 2000 року створив організацію «Громадський кон2
троль», яка вже наступного року заявила про себе як по2
літична партія... 

— Свого часу Ви закінчили військово2морське учили2
ще. Марили морем, були романтиком?

— Море я побачив уперше тільки тоді, коли приїхав до
Севастополя вступати в училище. І романтиком ніколи
не був, навпаки: мене завжди захоплювали прості прагI
матичні речі. Запитаєте — які? Люди завжди хочуть гроI

шей, влади, сексу, решта — тільки надбудова, яка цим
визначальним речам підпорядкована...

Якщо й так, то, погодьтеся, хіба часто почуєш такі,
гранично відверті твердження, та ще й на широкий загал
мовлені? І то — від людини публічної, якою давно вже є
Василь Волга.

Але й це, як мовиться, ще не все.
У бізнесі, переконує він, найсильніша рушійна сила —

страх. Страх бідності, страх злиднів. Людина звикає до
певного життєвого рівня і боїться втратити його. А щоб
цього не сталося, намагається подолати щоразу вищу
планку, через деякий час — ще одну, далі — ще і ще...

— Як відомо, пане Василю, далеко не всім дорога до
успіху в бізнесі трояндами встелена. І недаремно,
мабуть, існує думка: аби досягати його, необхідні не
тільки знання, вміння вибирати друзів і налагоджу2
вати зв'язки, а й, вочевидь, мати ще й характер, ча2
сом навіть затятість...

— Пригадую, коли я навчався в МАУП і починав лише
знайомитися з менеджментом, то дуже часто наголошуваI
лося, що є чимало випадків, коли людина йдеIйде в одному
напрямку, б'є в одну точку. А тоді — ой! — спохопилася.
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Наші
випускники

Василь ВолгаВасиль Волга
Людина з прізвищем ріки 

і дещо незвичайними поглядами на звичайні речі

Василь Олександрович Волга народився 5 березня 1968 року в

Сіверськодонецьку Луганської області. Дитинство і юність минули

на Житомирщині, де навчався в школі, а з чотирнадцяти років пра(

цював на Білокриницькому склозаводі. Закінчив Севастопольське

вище військово(морське інженерне училище. Служив на атомних

підводних човнах Північного флоту СРСР. Після того, як Україна здо(

була незалежність, демобілізувався і повернувся на Батьківщину. В

Міжрегіональній Академії здобув другу освіту — економіст(банкір.

Був генеральним директором Міжнародної спілки українських під(

приємців. Засновник і голова Всеукраїнської громадської організа(

ції «Громадський контроль». Кандидат у президенти України на ви(

борах 2004 року. Автор книги «Україні — європейський закон про

зброю» (2003). Вільно володіє англійською мовою. 

Одружений, виховує чотирьох дітей.
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Втомилася, зневірилася... Розвертається й іде у зворотноI
му напрямі — водночас, коли до успіху їй, можливо, не висI
тачало одногоIєдиного кроку. Тоді така модель вважалася
найпрогресивнішою; це була лінія поведінки людини, яка
мала йти до кінця, її дії заохочувалися. Нині до менеджменI
ту дещо інакше ставлення, яке збігається з моїм. Вважаю,
якщо хтось упродовж певного часу не став найкращим у
своїй справі, то дай цю можливість іншим. А сам розверI
тайся і йди в інший бік. І ти себе неодмінно знайдеш. Тут є
подібність із вибором книг. Людина каже собі: читатиму
лише ті книжки, з яких я довідаюся про те, що мені потрібI
но. І читаючи засинає. А чому б не читати книги, які є «твоI
їми»? Наприклад, я дуже люблю математику, яка межує з
філософією. Від таких книжок чимало людей позіхає, а я
тішуся думкою і душею. І до речі, взяв за правило прочитуI
вати щодня п'ятдесят сторінок, аби поповнювати знання і
тренувати пам'ять… Або інший приклад, є у мене знайомий
лікар. Прекрасний фахівець, якому вірять пацієнти. І це
дуже важливо, якщо хочете, — половина успіху в лікуванI
ні. Та й він сам не може без своєї професії жити. Але не
влаштовувала платня. І він іде в бізнес, дванадцять років
б'ється в ньому як риба об лід!.. Уже й квартиру продав, бо
потрапив у халепу й нині у таких злиднях, яких і за своїх
найгірших «лікарських» днів не зазнавав. Та він — продовI
жує, впевнений, що все ж досягне свого!.. А мої поради, що
це не його, й слухати не хоче. Хіба мало таких людей? ПоI
щирості, кожного з них мені жаль. Багатьом із них ніби
невтямки, що бізнес, політика — лише складові багатомаI
нітного й тим цікавішого життя, що світ значно колоритніI
ший, ніж затяте намагання бути першим. А ще скажіть, чоI
му успіх вимірюється мільйонами в бізнесі чи посадами в
політиці?..

У розмові з Василем Волгою ми обговорювали багато сто2
рінок його біографії, не оминули і численних захоплень.
З'ясувалося, що він — кандидат у майстри спорту з боксу,
в минулому — чемпіон Союзу з веслувального спорту. Має
перший розряд із шахів. Регулярно відвідує спортзал ще і
нині, як у юності, піднімає штангу вагою 150 кілограмів. Як
і тоді, з тими ж секундами долає стометрівку. Виїжджає з
друзями на полювання... Здається, й це ще не все. Для чого
стільки й водночас — аби відчути повноту життя? Кожне
з його численних захоплень каже Волга цікаве для нього не
стільки результатом, скільки можливістю рухатися —
думкою і душею, відчувати щоразу нове життєве середови2
ще. І додає: людина може вважатися щасливою, коли ба2
чить, що реалізовує себе як істота духовна, тоді в ній зрод2
жується відчуття того, що життя вдалося.

— На Ваш погляд, більше навчають людину перемо2
ги чи поразки?

— Безсумнівно, поразки, — відповідає Волга так пере2
конливо, ніби очікував цього запитання й готувався до від2
повіді на нього заздалегідь. — Хоча є люди, яких поразки
просто деморалізують. Я ж упевнений, що кожна з них має
позитивні моменти. Навіть якщо йдуть одна за одною, суI
цільною чорною смугою. А ти зберігай спокій, вгамуй емоI
ції, іншими очима подивися на ситуацію. Й обов'язково

побачиш, що насправді твоя, здавалось би, поразка — переI
мога. Усе залежить від того, які уроки ти з неї винесеш...

І не треба боятися поразок. Волга згадує з цього приво2
ду один із законів Мерфі: якщо боїшся поразок чи якихось
інших неприємностей, то цим не уникаєш їх, а навпаки —
ніби накликаєш. Скажімо, ти не замикаєш квартири, пе2
редчуваючи, що тебе все одно рано чи пізно пограбують,
то це неодмінно станеться. Так і поразка — наздожене те2
бе, якщо ти припускаєш її вірогідність.

З іншого боку, без перемог, без досягнень жити також
неможливо, тоді всі зусилля людини втрачають сенс. Виг2
раш вкрай необхідний, аби надати впевненості у своїх си2
лах... Та він не вчить. Навпаки. У звиклої до перемог люди2
ни часто зникають внутрішні запобіжники, а відтак неод2
мінно настане час, коли вона зазнає тієї чи іншої втрати.

— Ви амбітна людина?
— Дуже. Мету в житті ставлю перед собою майже недоI

сяжну. І якщо на те буде ласка Божа і так складуться обсI
тавини, що років через п'ятдесят у підручниках з історії
буде записано моє прізвище, я почуватимусь найщаслиI
вішою людиною у світі. Розумію Наполеона, у щоденниI
ках якого знайшли запис про те, що йому уже двадцять
чотири роки, а він іще нічого не зробив, а Македонський
у цьому віці вже півсвіту завоював...

Серед філософів, близьких йому за світовідчуттям, од2
разу називає Макіавеллі, до того ж не всього, а морально2
го — для розуміння основних мотивів, які рухають людь2
ми, групами, колективами, державами.

Своєї стратегічної мети Василь Волга також не прихо2
вує:

— Щойно мені виповнилося тридцять сім, а років через
п'ятнадцятьIдвадцять я стану Президентом України. На
моєму боці навіть суто біологічний фактор. Адже мине
десятиліття, і всі, хто нині грається в політику, перебуваI
тимуть на пенсії. Існують і значно важливіші аргументи.
В Україні за останні п'ять років не з'явилося чогось новіI
шого й переконливішого в політичному сенсі, ніж вдалоI
ся створити мені. Це — «громадський контроль», про
який нині заговорили всі, кажучи, що без нього демокраI
тичну державу не побудуєш, хоча ще 2002 року скептичI
но посміхалися. Тепер партія «Громадський контроль»
належить до десятка найбільших політичних формувань
країни. Ми й надалі набиратимемо обертів, для цього
потрібен тільки час.

— Звідки така впевненість?
— Разом зі мною йде багато розумних і порядних люI

дей. Хто рік, хто триIп'ять, а хто й сім років. Ще відтоді,
коли я очолював Міжнародну спілку українських підI
приємців. Разом із ними сподіваюся подолати бар'єри,
пов'язані з виборами 2006Iго до парламенту та місцевих
органів влади. 

Сумнівів щодо успіхів у здійсненні своїх планів лідер
«Громадського контролю» не має жодних. І рано ще озира2
тися назад людині, яка вміє перемагати.

Вів розмову Олександр КАВУНЕНКО

Наші
випускники
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Загальне уявлення про систему й зв'язки орI
ганізацій міжнародного сіонізму можна скласти,
ознайомившись зі схемами і таблицями, які розI
кривають принципову структуру міжнародного
сіонізму, сконструйовану за системою окремих
блоків, які діють автономно за сигналом із центру
або в тій, або іншій комбінації з іншими блоками.

На основі вивчення фактичного матеріалу ми
виділили основні групи або блоки (див. рис. 1), які
становлять єдину систему сіонізму (докладніше
див. рис. 2).

Загальну кількість членів усіх сіоністських орI
ганізацій, за даними різних джерел, можна визнаI
чити лише орієнтовно з тією або іншою мірою наI
ближення до реального стану речей. У США чиI
сельність членів сіоністських організацій визнаI

чається від 200 тис. до 3–4 млн осіб. На нашу думI
ку, справжня цифра цих організацій може бути
визначена в межах не більш ніж 1 млн осіб. Однак
у сіоністських акціях бере участь багато неорI
ганізованих громадян єврейського походження. 

У Західній Європі сіоністські організації
налічують у цілому не більш як 600–700 тис.
членів. Тут також варто визнати реальнішу цифру
в 300–400 тис. чоловік.

Однак можливості активної політичної діяльI
ності сіонізму пов'язані зовсім не з кількістю його
організацій, а з розгалуженістю сіоністської сисI
теми, величезними, практично необмеженими
фінансами, які надає сіоністський монополістичI
ний капітал.
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Молодіжні організації
Організації ідеологічного й

релігійного виховання

Релігійні організації

Керівний центр сіонізму 
або Виконком ВСО

Засоби масової інформації

Служби спеціального
призначення, розвідка

Профспілкові організації

Пропагандистські 
служби й установи Політичні організації

Координаційні служби

Рис. 1. Основні блоки організаційної системи сіонізму
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Рис. 2. Організаційна система сіонізму
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"Редіо
орейшн оф
мерика"

"Метр медіа
інкорпорейтед" "ЕнJБіJСі"

"Амерікан
бродкастінг
парамаунт

театерс"

"Метро Голдвін
Мейер"

"Туенті сенчеорі
фокс"

"Колорема
фічерс"

Товариство
єврейської науки

Р а д і о  і  т е л е к о м п а н і ї  С Ш А К і н о к о м п а н і ї

К у л ь т у р н і  о р г а н і з а ц і ї

соціація
доксальних
рейських
учених

Конференція
єврейських

суспільних наук

Американська
академія

єврейських
досліджень

Єврейська
академія науки

і мистецтв
Інститут

Теодора Герцля
Американський

центр єврейської
історії

Американське
єврейське
історичне

товариство

МіжуніверсиJ
тетська рада у

справах Ізраїлю

Американський
єврейський архів

Єврейське
статистичне бюро

Офіс із
дослідження
єврейського
населення

Національна рада
єврейської
статистики

Н а у к о в і  о р г а н і з а ц і ї

М о л о д і ж н і  о р г а н і з а ц і ї

Інститут
єврейських
досліджень

Інститут 
Лео Бека

Інститут
єврейських

справ

Товариство
євреївJ

ветеранів війн
США

ноча філія
Молодіжна філія

"Сини євреївJ
ветеранів"

Товариство вільних
земель для єврейської

територіальної
колонізації

Асоціація євреїв для
заохочення єврейських
сільськогосподарських

поселень

"Молодь, яка
розмовляє

давньоєврейською
мовою", 8 тис. осіб

ПівнічноамериканJ
ський єврейський
молодіжний союз

"Мізрахі
Хетцвір", 

1,8 тис. осіб
"Конгрес

єврейської
культури"

"Національна
рада юдейської

культури"

"Ідішер культур
фарбаїд"

ціональна
ганізація
тури мовою

ідиш

"Народний
інститут ШоломJ

Алейхема"
Ізраїльський

музичний фонд
"Єврейське музичне

товариство літургічної
служби в Америці"

"Товариство
євреївJ

композиторів й
авторів пісень"

"Сіоністська молодіжна
організація Хашомер
Хетцвір", 5 тис. осіб

"П'єлім
американський

студентський союз
Єшиви", 2,5 тис. осіб

Молоді
піонери

Америки

Юніори
"Хадасси",
5 тис. осіб

"НаціонаJ
льна молода

Юдея", 
15 тис. осіб

Федерація
єврейських

студентських
організацій

Студентська
сіоністська

організація, 
2,5 тис. осіб

"ГехаJ
луц"

Американська
сіоністська

молодіжна рада

Американська
сіоністська
молодіжна

комісія

Єврейське
сільськогоспоJ

дарське
товариство

Інститут молодого
Ізраїлю для
єврейських
досліджень

Національна федерація
вчителів івриту й

принципалів

Національна
асоціація

викладачів івриту

Національна асоціація
адміністраторів денних

іудейських шкіл

Єврейські народні
школи НьюJ

Йорка



Голова ВСО

Виконком ВСО

Всесвітня сіоністська
організація

Єврейське агентство
для Ізраїлю

Виконавчий комітет
ієрусалимської "конференції

мільйонерів"

Американський єврейський
конгрес

Американське єврейське
товариство зі зв'язків із

громадськістю

Національний консультативний
комітет зі взаємин між

єврейськими громадами
"Єврейська посередницька

рада Америки"

Рада єврейських
федерацій і

благодійних фондів
(Федерація 217

місцевих організацій)

Єврейська асо
вільних поз

Національна
конференція
єврейських

общинних служб

Медичні організації,
які об'єднують
євреївJлікарів

Рада об'єднаних єврейських
організацій

Асоціація працівників у галузі
взаємин між єврейськими

громадами

Національна єврейська рада
соціального забезпечення

(Федерація 447 єврейських
общинних центрів і місцевих
відділень МГДЕЯ із загальною

кількістю 700 тис. осіб)

Єврейське агентство
для Ізраїлю

американська секція)

Р е л і г і й н і  о р г а н і з а ц і ї

С и с т е м а  с і о н і с т с ь к о г о  в и х о в а н н я

Ж і н о ч і  о р г а н і з а ц і ї

П р о ф с п і л к о в і  о р г а н і з а ц і ї

К о о р д и н а ц і й н і  с л у ж б и

Соціальне виховання

"Федерація єврейських
жіночих організацій", 

450 членських організацій, 
200 тис. членів

"Жіноча сіоністська
організація Америки

Хадасса", 318 тис. осіб

Національна жіноча ліга
Об'єднаної синагоги

Америки", 200 тис. осіб
"Жіноча ліга для Ізраїлю",

4 тис. осіб

"Жіноча організація
Америки Мізрахі",

50 тис. осіб

Об'єднаний
законодавчий рабинат

Америки ("Санхедр
Харабонім")

"Явне" J національна
єврейська релігійна

студентська організація

Національна рада
єврейського виховання

Американська асоціація
за єврейське виховання

"Єврейська канікулярна
асоціація"

Національна
конференція

синагогальної
молоді

Асамблея
рабинів (конс.

іудаїзм)

Релігійні
сіоністи

Америки

Жіноча
організація

Хапоель
Хамізрахі

Рада рабинів
Америки

(ортодоксальн.)

"Агудат Харабонім" або
"Союз ортодоксальних
рабинів США і Канади"

Національна
асоціація

вихователів
храмів

Єврейське
товариство
Чаутаукас, 
17 тис. осіб

Національна
федерація

молоді храмів 
"Тора Умесора",

6 тис. осіб
Комісія соціальних дій

реформістського
іудаїзму

Національна
конференція

принципалів Єшиви

"Американський
профспілковий

ОРТ"

"Жіночий
американський

ОРТ"
"Національна

ліга ОРТ"
"Американські і

європейські
друзі ОРТ"

"ОРТ професіоналів і
бізнесменів"

Національна рада
єврейських жінок

Американський
єврейський

інститут

Центральний
інститут Міррер

Єшива

Освітній фонд
для молодих

євреїв

"Товариство
мореплавців

Зебулуі Ізраел"

Канадська
філія

"Уокмен серіл"
("Робітничий

гурток")
Філія у Квебеку Національний комітет

для профспілок Ізраїлю

Єврейський
профспілковий комітет

("Джуїш лейбор
коміті"), 500 тис. осіб

"Єврейський
соціалістичний

фербенд Америки",
1,5 тис. осіб

Об'єднані юдейські
профспілки НьюJ

Йорка, 500 тис. осіб 

"ЖінкиJпіонери" або
"Жіноча робоча

сіоністська Америка",
45 тис. осіб

Національна
організація євреїв, 

які працюють на
державній службі

Міжнародний союз
єврейських

робітників ("БУНД")

Всесвітній єврейський конгрес

"Конференція президентів основних єврейських організацій Америки"

Всесвітня федерація загальних
сіоністів, 450 тис. осіб

Американська сіоністська рада

Адвокатс
товариство д

заповід

Американське
товариство з надання

послуг євреям
Служба єврейської

родини
Бюро з проблем

працевлаштування
євреїв

ЄвреїJвласники
похоронних бюро

Синагогальна рада
Америки

(координаційний
орган)

Всесвітній союз за
прогресивний іудаїзм,

1,5 млн осіб

Агудат Ізраел
міжнародних

організацій

Ліга релігійних
поселень

Асоціація єврейських
капеланів збройних сил,

700 осіб

Ліга релігійної праці
в ЕрецJІзраел

Іудейська асоціація
захисту релігії

Великого НьюJЙорка

Об'єднаний ізраїльський
всесвітній союз, 

11 тис. осіб
Єврейська

співдружність миру

Центральне бюро зі
справ престарілих

євреїв
Іудейська асоціація
вільного похорону

Об'єднана
синагогальна молодь,

24 тис. осіб

Асамблея канторів
Америки

Об'єднана синагога
Америки, 1,5 млн

осіб

Національна федерація
сестринських громад
храмів, 100 тис. осіб

Національна
федерація братерства

Храмів, 65 тис. осіб

Союз ортодоксальних
єврейських конгрегацій

Америки (Федерація
3100 ортодокс. синагог)

Агудат Ізраел
Америки

Альянс рабинів
Америки

Федерація
реконструкціоністських
конгрегацій і братств, 

2500 осіб

Союз америJ
канських іудейських

конгрегацій,
205 тис. осіб

Американська
федерація

поширення Тори

Єврейський фонд
реконструкції

Центральна організація
американських рабинів

(реформіст.)
Національна рада

вивчення Тори

Орден лейбористівJ
сіоністів фарбенд, 37,5

тис. осіб

Робітнича сіоністська
організація Америки

ПоалейJЦіон

Сіоністська організація
молодих робітників "Іхуд

Заберім", 2 тис. осіб

Об'єднана
сіоністська

робітнича партія,
3,5 тис. осіб

"Гістадрут
іврит", 8 тис.

осіб

Жіноча рада для
Гістадруту в

Ізраїлі

Об'єднана синагогальн
комісія з єврейського

виховання

Національна академія
для навчання доросли

євреїв

"Американська
федерація організацій
ОРТ" ("перевиховання

через навчання"), 
80 тис. осіб

Національна рада
релігійних євреїв

робітників Америки

Національна асоціація
працівників єврейських

центрів
"Єврейський робітничий

союз" ("БУНД")
Американська рада

профспілок для
Гістадрута
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Пізнавальні
бесіди

Головний рабин Дніпропетровського регіону
Шмуель Камінецький
Головний рабин Дніпродзержинська
Леві Стамблер
Головний рабин Кіровограда
Дан Закута
Головний рабин Кривого Рогу
Лірон Едрі
Головний рабин Донбасу
Пінхас Вишецький
Головний рабин Житомирського регіону
Шлоймо Вілгельм
Головний рабин Білої Церкви
Меїр Ольтсберг
Головний рабин ІваноIФранківського регіону
Моше Колесник
Головний рабин Коростеня
Арон Бергер
Головний рабин Чернівецького регіону
Ноах Кофманський
Головний рабин Хмельницького
Ієшуа Раскін
Головний рабин Запорізького регіону
Нохум Ерентрой

Головний рабин Мелітополя
Єліягу Кремер
Головний рабин Кременчуцького регіону
Шломо Саламон
Головний рабин Полтави
Йосип Сегал
Головний рабин Кримського регіону
Іцхок Ліпшиц
Головний рабин Луганського регіону
Шолом Гопін
Головний рабин Миколаївського регіону
Шолом Готліб
Головний рабин Одеси і Південної України
Авроом Вольф
Головний рабин БілгородаIДністровського 
Фішел Чисельницький
Головний рабин Харківського регіону
Мойше Московіч
Головний рабин Херсонського регіону
Йосип Вольф
Головний рабин Чернігівського регіону
Яків Музикант

Голова Ради Федерації 
рабин Меїр Стамблер

«Любавицькі ребе є вождями Хабада — ультраортодоксальної юдеонацистської секти в хасидизмі,

яка побудована за клановим принципом».

Е. Ходос, голова юдейської громади 

ліберального спрямування (Харків): 

«Еврейский синдром23». — К., 2000. — С. 22.

Хабадники
розмножуються в Україні

РАБИНИ — ПРЕДСТАВНИКИ ФЕДЕРАЦІЇ
ЮДЕЙСЬКИХ РЕЛІГІЙНИХ ГРОМАД УКРАЇНИ
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ЗАЯВА
ПРИПИНИТИ ЗЛОЧИННІ ДІЇ 

ОРГАНІЗОВАНОГО ЄВРЕЙСТВА
Президентові України 

В. А. ЮЩЕНКУ

Голові Верховної Ради України
В. М. ЛИТВИНУ

Голові Верховного Суду України
В. Т. МАЛЯРЕНКУ

За часів кучмівського режиму польський
журнал Wprost назвав найбагатших людей
розореної України: сам Л. Кучма, його зять
В. Пінчук, глава його адміністрації В.
Медведчук, «права рука В. Медведчука» —
Г. Суркіс, партнер В. Пінчука — Р. Ахме�
тов, голова Всеукраїнського єврейського
конгресу В. Рабинович та деякі інші (див.
напр.: Независимая газета. — 2003. — 24 веI
ресня). Іншими словами, злочинний
кучмізм тримався на суто єврейському отоI
ченні, де, крім названих, помітну роль
відігравали також Д. Табачник, Ян Табач�
ник, Ю. Звягільський та інші євреї, які, за
повідомленням ЗМІ, теж мають величезні
статки на тлі зубожіння українського насеI
лення (наприклад, акордеоніст Ян Табач�
ник, за повідомленням віцеIпрем'єра УкI
раїни М. Томенка, якимось чином придбав
8 га (!) київської землі для будівництва
якогось центру свого маловідомого імені).
Як зазначає голова юдейської громади лібеI
рального спрямування Е. Ходос (Харків),
американські долари у вигляді злочинного
«чорного налу» спрямовувалися на сучасI
них єврейських скоробагатьків через синаI
гоги, де нині заправляють американські та
ізраїльські рабини на кшталт Я. дов Блай�
ха, М. Московича, Асмана. Саме таким
злочинним шляхом перетворилися на
олігархів харківські євреї О. Фельдман і А.
Гіршфельд — нинішні депутати Верховної

Ради України (див. напр.: Ходос Э. ЕврейсI
кий удар. — Харьков, 2003).

Таким чином, багаторічне руйнування УкI
раїни і зубожіння всього українського нароI
ду супроводжувалося одночасним і нейI
мовірним збагаченням багатьох євреїв, які
відповідальні разом з Л. Кучмою у встановI
ленні антинародного, україножерського і
відверто злочинного режиму. Тобто вкотре
маємо справу з реальною змовою зі зниI
щення титульної, державотворчої нації УкI
раїни та пограбування її національних баI
гатств. Таке масштабне пограбування, проI
тягом якого українське населення зменшиI
лося більш як на 4 млн (!) осіб, вказує на
його свідому та планомірну організацію.

Справді, в сучасній Україні жодна націоI
нальна меншина (навіть найбільша російсьI
ка) не має такої величезної кількості
етнічних (тобто расовоIнаціоналістичних)
організацій як єврейська: 500 національних
та релігійних єврейських організацій, 236
єврейських громад, більш як 60 культових
споруд, понад 40 періодичних видань (разом
із п'ятьма телевізійними програмами),
релігійні та національні фонди (див., напр.:
День. — 2002. — № 37). Крім того, за повідомI
леннями багатьох ЗМІ, загальноукраїнські
телеканали належать також євреям: «1+1» —
О. Роднянському, «Інтер», ТЕТ — Г. Суркісу
та В. Медведчуку, «СТБ», «Новий», IСTV —
В. Пінчуку, «Гравіс» і частина ефіру УТI1 —
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В. Рабиновичу. Додайте сюди сотні газет,
журналів, радіохвиль, які також належать
єврейським олігархам, і стане зрозуміло, що
майже весь інформаційний простір незалежI
ної держави Україна окупований організоваI
ною чужинською групою. Те саме відбуваєтьI
ся у фінансовоIбанківській системі, великоI
му бізнесі та соціальноIкультурній сфері, де,
за висловом М. Томенка, «співають не укI
раїнські артисти, а табачники і кобзони».

Головні структури організованого 
єврейства

Названі численні расовоIрелігійноIетнічні
єврейські організації об'єднуються та скеровуI
ються на загальнодержавному рівні відповідниI
ми надструктурами, які, своєю чергою, коордиI
нуються Євразійськими і Європейськими
єврейськими та сіоністськими конгресами, а осI
танні — Всесвітніми єврейськими та сіоністськиI
ми організаціями (див. схему, укладену вченим2
дослідником сіонізму Є. С. Євсеєвим. — М., 2003.
— 504 с.). До загальноукраїнських єврейських
структур належать, зокрема, такі:

— Єврейська конфедерація України, співголоI
вами якої є народний депутат Ю. Звягільський
та голова правління С. Максимов. Звягільський
відомий тим, що під час виконання ним
обов'язків українського прем'єрIміністра вкрав у
нашої держави 300 млн доларів (!) і вивіз їх на
свою історичну батьківщину, де вони безслідно
зникли (див. напр.: Прохоров Д. П. Спецслужбы
Израиля. — СПб. — 2002. — С. 191), а С. МаксиI
мов вважається одним з поплічників відомого
всьому світу єврейського злочинця С. Могилеви2
ча (див.: Українська газета плюс. — 2005. — № 2).
До керівництва цієї єврейської конфедерації наI
лежать: рабин Я. дов Блайх, нардеп М. Гурвіц,
голова ВР Криму Б. Дейч, господар телеканалу
«1+1» О. Роднянський, сіоніст Й. Зісельс,
єврейський діяч І. Левітас, зять Кучми В.
Пінчук, «права рука Медведчука» Г. Суркіс та
інші;

— воєнізована єврейська організація «Бей�
тар», яка існує при названій вище Єврейській
конфедерації України і члени якої повинні ствоI
рювати «ядра НАХАЛЯ» — підрозділи
ізраїльської (!) армії. «Бейтар» входить до
національноIізраїльської військової організації
ЄЦЕЛЬ разом із так званими ревізіоністами —
членами терористичного ізраїльського руху, які
діють «методами насильства і збройної боротьI
би». 

У створенні ізраїльських «ядер НАХАЛЯ»,
призначених діяти в «тилу супротивника», бере
також участь єврейська організація «Шомер
Ацаір» («Молодий страж»), однією з головних
течій якої є «національний фанатизм — сіонізм,
що не визнає жодних компромісів» (див.:
«Инструкция для вожатого в зимних лагерях в
СНГ». — Изд2во Єврейського агентства «Сохнут»,
1997. — С. 120, 129, 183, 194, 195);

— Сіоністська федерація України та
Асоціація єврейських громад (ВААД), очолюI
вані Й. Зісельсом — членом Всесвітньої
сіоністської організації, Всесвітнього,
Євразійського та Європейського єврейських
конгресів. Зісельс відомий впертим лобіюванI
ням питання реституції (повернення) коI
лишньої єврейської (?) власності в Україні,
єврейській державі Ізраїль, як її «наступнику».
Тобто йдеться про зраду національних інтеI
ресів України, що має розглядатися як державI
ний злочин. Крім того, Зісельс звинувачується
(навіть в ізраїльській пресі) в організації на теI
риторії колишніх радянських республік (переI
дусім в Україні) так званих єврейських
центрів, які свідомо, шахрайськими методами
пограбували «сотні єврейських сімей», що
від'їжджали до Ізраїлю (див.: Jewishnews. com.
від 20.08.2003);

— Всеукраїнський єврейський конгрес, який
очолює відомий кримінальний злочинець з двома
діагнозами клінічної шизофренії В. Рабинович.
Цього брудного ділка вітчизняні та закордонні
ЗМІ звинувачують у замовних вбивствах, тісних
зв'язках з міжнародною єврейською мафією,
торгівлі наркотиками і зброєю, організації через
підконтрольні ЗМІ пропаганди ксенофобії, війни,
насильства, ненависті, розпусти, наклепництва та
дифамації. Заступником Рабиновича є нинішній
міністр транспорту і зв'язку України Є. Черво�
ненко, проти якого за зловживання під час його
керівництва Держкомрезервом України також буI
ло порушено кримінальну справу. Поплічники РаI
биновича — заступник міністра внутрішніх справ
Г. Москаль і виконувач обов'язків голови ДержI
комнацу України В. Воронін. Саме ці «діячі» разом
із В. Медведчуком, Д. Табачником, В. Пінчуком,
О. Фельдманом, І. Саприкіною спровокували
довготривале судове переслідування наймаI
совішої української газети «Сільські вісті» (див.:
Щокін Г. За кого ж голосувати? Спроба відвертої
відповіді. — К., 2004);

— до названого «конгресу» кримінального
злочинця Рабиновича входять Єврейський
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фонд колишнього харківського таксиста й
нинішнього олігарха, нардепа О. Фельдмана,
Конгрес юдейських релігійних громад (рабин
Асман), а також єврейська масонська ложа
«Бнай Бріт» і її «мама» — Антидифамаційна
ліга (Левітас та Найман). «Бнай Бріт» —
міжнародна єврейськоIмасонська організація,
тісно пов'язана з міжнародним сіонізмом
(юдонацизмом — див., напр.: Платонов О. Тай2
ная история масонства. — М., 2000; Ходос Э.
Еврейский синдром. — Харьков, 2001–2003), а
АДЛ, за висловом єврейськоIамериканського
вченого А. Лілієнталя, — «єврейським гестапо»,
яке цілеспрямовано нищить різноманітними заI
собами своїх ідеологічних супротивників, тобто
є класичною злочинною організацією (див.:
Lilienthal A. M. The Zionist Connection II (What
Price Peace?) — North American, New Brunswick,
New Jercey, 1982).

Таким чином, ми маємо в Україні справу з ор�
ганізованим єврейством, яке, використовуючи
релігійноIетнічні організації, створило злочинну
систему для власного казкового збагачення за
рахунок цілеспрямованого зубожіння українсьI
кого населення, що поступово веде до знищення
титульної, державотворчої нації, тобто чергового
українського геноциду.

Історичні приклади та сучасність
Сучасний стан злочинної діяльності організоваI

ного єврейства підтверджений і відомими істоI
ричними прикладами, коли: 

— у Х ст. Великим князем київським СвятосI
лавом Хоробрим було знищено юдейську Ха�
зарію, яка становила реальну загрозу для самого
існування давньоруського етносу через постійну
грабіжницькоIагресивну політику цього юдейсьI
коIдержавного утворення;

— у ХVІІ–ХVІІІ ст. відбулися масові народні
повстання під керівництвом гетьмана Б. Хмель�
ницького, отаманів І. Гонти та М. Залізняка проI
ти юдоIпольського гноблення українського селяI
нства, яке також призвело до поступового зниI
щення останнього;

— у ХІХ ст. уповноважений угорського уряду
ірландець Е. Еган у своєму відомому Меморандумі
назвав головну причину зубожіння закарпатських
українцівIрусинів — єврейське засилля, яке постуI
пово призвело до знищення автохтонного населенI
ня (див.: Еган Е. Економічне становище руських се2
лян в Угорщині: Меморандум. —Ужгород, 2001);

— у ХХ ст. владу в царській Росії було захоплено
більшовиками переважно єврейського походженI

ня, які організували і свідомо здійснили голодомо�
ри в Україні 1921–23, 1932–33, 1946–47 рр. Це був
найбільший за всю історію людства спланований
геноцид, в якому безневинно загинуло близько 10
млн українців.

Схоже відбувається і нині, коли дії організоваI
ного єврейства, очолюваного (як і у більшовиків)
переважно злочинцями, призводять до щорічного
скорочення українського населення на кілька соI
тень тисяч людей. Злочинний характер організоI
ваного єврейства проглядається не тільки в УкI
раїні. Наприклад, єврейські олігархи Б. Бере�
зовський, В. Гусинський, М. Ходорковський
звинувачуються у розкраданні в особливо велиI
ких розмірах національних багатств Росії та приI
четності, як і Й. Кобзон, до міжнародної єврейсьI
кої мафії. А приватизацію, тотальний розпродаж
державного майна, керівництво російською екоI
номікою та політикою здійснюють євреї та «поI
лукровки» — Чубайс, Греф, Клебанов, Вольсь�
кий, Кирієнко, Нємцов, Явлінський, Гайдар,
Фрадков та інші (див.: Ю. Нудельман. — Советс2
кая Россия. — 2002. — 20 июня). Керівника
Євразійського єврейського конгресу О. Машке�
вича за кримінальні злочини переслідують бриI
танські та бельгійські правоохоронні органи, а одI
ного з керівників Центральної ради євреїв НімечI
чини М. Фрідмана притягують до судової
відповідальності за торгівлю наркотиками та орI
ганізацію проституції (див.: напр.: ПЕРСОНАЛ
Плюс. — 2004. — № 30). Недавно повідомлялося
про затримання в Борисполі поплічника лонI
донського рабина, який виявився наркокур'єром.
Іншими словами, керівники організованого
єврейства в багатьох країнах світу є насправді
кримінальними злочинцями. А це велика небезI
пека національним інтересам.

Наразі діячі єврейської організованої злочинI
ності, якщо їхню злочинну, антисуспільну
діяльність починають викривати ЗМІ або правоI
охоронні органи, вдаються до так званої боротьби
з антисемітизмом (тобто з викриттям махінацій,
здійснених представниками організованого
єврейства). Приклад — Рабинович, Зісельс, Та�
бачник, Найман, Кацман, Блайх, Асман, Фельд�
ман та ін. Для переслідування своїх викривачів усі
керманичі організованого єврейства використовуI
ють державну владу, яка під їхнім впливом немиI
нуче перетворюється на антинародний злочинний
режим. Такий режим, замість жорсткого покаранI
ня керівників організованої етнічноIкримінальної
спільноти, часто навіть нагороджує їх державниI
ми нагородами. Наприклад, Ю. Звягільський — ГеI
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рой України, В. Медведчук, Я. Табачник — повні
кавалери ордена «За заслуги», власниками цього
ж кучмівського ордена (чи кількох його ступенів)
є Д. Табачник, Є. Червоненко, В. Рабинович і баI
гато інших представників організованого єврейI
ства, які паплюжать авторитет українських дерI
жавних нагород.

Вимога конкретних дій
З огляду на зазначене вище та, враховуючи веI

личезну небезпеку діяльності в Україні організоI
ваного єврейства на чолі з особами, підозрюваI
ними у скоєнні тяжких злочинів, вимагаємо:

1. Доручити Генеральній прокуратурі, МінісI
терству внутрішніх справ, Службі безпеки УкI
раїни терміново провести розслідування діяльI
ності єврейських релігійноIетнічних організацій і
за його результатами, відповідно до чинного закоI

нодавства, притягти винних до кримінальної
відповідальності.

2. Провести найближчим часом парлаI
ментські слухання з питань діяльності в Україні
організованого єврейства (зокрема з його участі
у фальсифікації президентських виборів 2004
року, нагнітанні в суспільстві сепаратистських
настроїв і розпалюванні громадянської війни),
а також ухвалити відповідне рішення. ВваI
жаємо за необхідне підготувати та ухвалити
Верховною Радою України закон про покаранI
ня винних в антиукраїнських діях, розпалюI
ванні українофобії та інших злочинах проти укI
раїнства.

3. Скасувати в установленому порядку укази
колишнього президента Кучми про нагородженI
ня керівників організованого єврейства державI
ними нагородами України.
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Президент Всеукраїнської федерації «Спас» О. ПРИТУЛА

Отаман Подільського полку Характерного козацтва України В. КУРОВСЬКИЙ

Головний редактор газети «За вільну Україну плюс» (Львів) Б. ВОВК

Головний редактор газети «Українська газета плюс» І. ОЛЬХОВСЬКИЙ

Головний редактор газети «Український південь» (Миколаїв) Ю. ДІДЕНКО

Заяву підписали понад сто науковців, громадських і політичних діячів
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Виконує роботи:

•Будівництво і ремонт

•Проект

•Ландшафтне оформлення

присадибних ділянок

•Ексклюзивні столярні

вироби

Київ
вул. Севастопольська, 5

Тел.: 576250256
тел./факс: 501226207

ПП «Паркбуд»
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Ефективність інформатизації державного упI
равління України [1; 2; 3] передбачає врахування
щонайменше трьох чинників.

1. Досягнення у країні ефективного політичноI
го, ринкового та духовного саморегулювання — це
складний та динамічний процес, який потребує
особливої організації державного управління та
особливого аналітичного навантаження. 

2. Держава розбудовується не на порожньому
місці, але вона потребує добротної методологічної
основи для здійснення поточного інформаційного
забезпечення державного управління.

Справа в тому, що в Україні немає комп'ютериI
зованого інформаційного забезпечення державноI
го управління, — існує суміш з наспіх перероблеI
них залишків старих та низки нових інформаційI
них стандартів.

Саме ця суміш стала «фундаментом» для здійI
снення державних і недержавних програм інформаI
тизації управління. Це можна порівняти з будівницI
твом дому на гнилому фундаменті. Різниця в тому,
що так побудований дім завалиться, а результат інI
форматизації добудовуватиметься та перебудовуваI
тиметься з химерною надією на майбутнє ефективI
не використання новітньої комп'ютеризації.

Вдосконалення державного управління передI
бачає:

а) уніфікацію та стандартизацію показників
державних і суспільних процесів;

б) формування комп'ютерної бази поточного
стану законодавчої і нормативної сфери, з метою
структуризації оперативного та стратегічного інI
формаційного ресурсу державного управління
(йдеться про класифікатори інформації);
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Від традиційної інформатизації 
до методологічного вдосконалення

державного управління

Віктор МОРОЗ, 
доктор технічних наук

Можливість такої постановки питання надає принципово нова вітчизняна

комп'ютерна технологія. ПрограмноJінструментальні засоби цієї технології

дають змогу довірити управлінцям комп'ютеризацію для інформаційноJ

обчислювальної підтримки їхньої діяльності, та вирішення складної заJ

гальнодержавної проблеми уніфікації показників становища і розвитку

контрольованих процесів задля суттєвого підвищення якості інформаційJ

ного забезпечення управління.

Конструктивні пропозиції урядовцям усіх рівнів, 
керівникам підприємств, причетним до облікових і аналітичних процесів 

підготовки та прийняття управлінських рішень
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в) введення механізмів комп'ютеризованого
контролю дотримання змістовної дисципліни у
плануванні та звітності у виконанні державних
заходів (не плутати з контролем виконання ріI
шень).

3. Інформатизація державного управління (комI
плексна інформатизація органів державної влади
всіх рівнів та всіх суб'єктів державного і суспільI
ного життя країни) передбачає інформатизацію
усіх суб'єктів промислової, торговельної та інших
сфер державної та суспільної діяльності, оскільки
діяльність цих суб'єктів є джерелом інформаційI
ного ресурсу.

Чинники слід враховувати при виконанні вказіI
вок Президента України про необхідність широкої
комп'ютеризації України для підвищення культуI
ри й ефективності державного управління.

Технології щоденного використання систем
комп'ютерної підтримки державного управління
повинні бути адекватними до об'єктивних харакI
теристик сучасного процесу державного будівI
ництва. 

Для врахування вказаних чинників потрібна
відповідна комп'ютерна технологія. Її основу вже
створено. Новий та старий (актуальний нині) підI
ходи до інформатизації державного управління
поIрізному відповідають на основне питання: «Ко2
му потрібна Програма інформатизації державно2
го управління?»

На це питання є дві відповіді.
Перша — традиційна: «Фахівцям2програмістам.

Саме вони повинні займатися інформатизацією
управління».

Друга відповідь поки що незвична: «Чисельній
армії державних службовців. Саме вони вдоскона2
люватимуть свою професійну діяльність, якщо
фахівці нададуть їм відповідний комп'ютерний
інструментарій».

Перший підхід випробуваний неодноразово, але
безрезультатно, оскільки він базується на таких
програмноIмовних напівфабрикатах, з якими
можуть впоратись лише програмісти. 

Це обумовлює три принципові хиби цього підI
ходу:

1) фрагментарність (незважаючи на декларацію
«системного підходу») напрямків інформатизації
та вирішення проблем комп'ютерної підтримки
управління. Сюди, зокрема, входить проблема заI
гального інформаційного впорядкування державI
ного управління, оскільки в умовах невпорядкоI
ваності неможлива досконала інформатизація окI
ремої галузі, регіону, установи тощо;

2) несумісність між потребами управління та
спроможністю систем задоволення цих потреб. 

Справа в тому, що потреби організаційного упI
равління динамічні. До того ж вони зазнають

впливу визначальних умов управління (законоI
давчої та нормативної бази, різноманітних принI
ципових обставин тощо), а основними властиI
востями сучасних комп'ютерних систем є напеI
ред визначена змістовна обмеженість та значна
інерційність щодо адаптації інформаційноIобI
числювальних функцій до потреб та умов управI
ління;

3) незначний пасивний вклад у якість систем їх
майбутніх користувачів. 

Між кінцевим споживачем та творцем системI
ного продукту діє, як правило, декілька «посередI
ників». Це структури, які відповідають за інфорI
матизацію певної галузі, установи тощо. РезультаI
ти діяльності таких посередників, як правило, місI
тять не лише корисну інформацію, а й спотворену
внаслідок непорозумінь, недомовлень та складI
ності проблеми. Ці спотворення виявляються лиI
ше на кінцевому етапі обробки інформації.

Усі вказані хиби підходу призводять до «тупцюI
вання на місці» через численні допрацювання. 

Загалом цей підхід спричиняє неефективне ви�
користання чималих коштів.

Прихильники «сучасних напрямків розвитку ін2
формаційних технологій та досвіду інформатиза2
ції державного управління у розвинутих країнах
світу», тобто прихильники старого підходу, не усI
відомлюють, що ті ж «розвинуті країни світу» давI
но прагнуть вийти за межі цього застарілого підI
ходу, який не сприяє розвитку України.

Другий підхід протилежний до першого. Його
головна мета — досягнення того, щоб мова інфорI
маційноIобчислювального обладнання комп'ютеI
ризованих робочих місць була якомога ближча до
професійної мови тих працівників державних і
недержавних установ, які за своїми службовими
обов'язками при підготовці управлінських рішень
оперують показниками стану та розвитку контроI
льованих об'єктів та процесів.

Така системномовна якість дає змогу методично
й адміністративно підготувати та здійснити оргаI
нізовану масову комп'ютеризацію державних і неI
державних установ через:

а) створення автоматизованих робочих місць саI
мими працівниками установ;

б) паралельного вирішення фахівцями загальI
нодержавних проблем, які безпосередньо впливаI
ють на якість інформаційноIобчислювального
обслуговування управління. 

Додаткове навантаження службовців роботами,
відповідними до змісту їх професійної діяльності
та спрямовані на методологічне вдосконалення
останньої, корисне для професійного зросту та
сприяє підвищенню управлінського потенціалу
держави. Користувачі мають можливість метоI
дично та системно осмислювати поточний стан заI

Досвід  ефективного
управління
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конодавчого, нормативного й інформаційного заI
безпечення своєї діяльності та робити відповідні
практичні висновки.

1. Методологічні основи інформаційного
забезпечення державного управління 

1. 1. Про уніфікацію та стандартизацію по2
казників стану та розвитку державних і сус2
пільних процесів

Основним джерелом інформаційної невпоряд�
кованості державного управління є відсутність
граматики мови інформаційного забезпечення.

Це вагома перешкода для підвищення культури
й ефективності державного управління.

Щоб впевнитись у цьому, достатньо переглянуI
ти хоча б щомісячний звіт Міністерства фінансів
України про виконання Державного бюджету. ПеI
реконаємось, що кожен підрозділ цього міністерсI
тва, який контролює ту чи іншу фінансову сферу,
має свою «школу» оформлення таблиць. Звітна
документація Державного казначейства, НаціоI
нального та комерційних банків, інших державI
них та недержавних установ «майорить» різномаI
нітністю правил її побудови. 

Така документація на паперових та електронних
носіях надходить до центральних, регіональних та
місцевих органів влади. Її «різнограматична» осI
нова ускладнює навіть поверховий аналітичний
огляд поточного стану державних і суспільних
процесів.

Держкомстат України не може надати ефективI
ної аналітичної допомоги виконавчій владі, осI
кільки в його звітних стандартах теж присутня
«різнограматичність». До того ж основою систеI
ми статистичної звітності є методологія минулих
десятиріч, коли домінувала не комп'ютерна, а
ручна та механізована обробка інформації (це
стосується також сучасної системи податкової
звітності). 

Вихід один. Існуючу стихійну «табличну» мову
наділити потрібною граматикою, що сприятиме
подачі й опрацюванню даних. При цьому важлиI
во, щоб гносеологічні корені цієї граматики мали
фундаментальний, а не інтуїтивний характер. 

Якщо уважно придивитись до згаданої інформаI
ційної структури (тобто до таблиці з її найменуI
ванням), то можна дійти висновку, що вона дуже
схожа на класичне математичне поняття відноI
шення. Його скорочене визначення таке:

«Відношення — це закон, який вилучає з декарто2
вого добутку деяких множин змістовно відповідну
до цього закону підмножину — графік відношення».

Для того, щоб формалізувати зазначену «схоI
жість», потрібно «укласти» інформаційну струкI
туру у поняття відношення так, щоб найменуванI
ня таблиці набуло математичних властивостей

відношення, а сама таблиця — властивостей граI
фіку відношення. Цієї формалізації досягнуто чеI
рез побудову спеціального математичного обчисI
лення відношень та алгебри графіків відношень.
Синтаксис та семантика цього обчислення визнаI
чають, відповідно, синтаксис та семантику мови
подачі показників. Лексику цієї мови формують
користувачі.

На жаль, наведене класичне визначення відноI
шення в комп'ютерноIсистемних справах не засI
тосовується. Використовують інше визначення,
яке ототожнює відношення з його графіком:
«Відношення — це підмножина декартового до2
бутку деяких множин». У цьому визначенні
йдеться лише про табличну частину показника
(тобто лише про склад даних, які містить табли�
ця). ВизначальноIзмістовну складову показника
найменування таблиці, яке визначає точний
зміст тих даних, воно обходить.

Таке збіднене поняття відношення покладене в осI
нову побудови реляційного обчислення E. Ф. Кодда,
теоретика, «батька» сучасних реляційних систем та
всіх реляційних систем сучасного світового ринку
(зокрема системи відомої каліфорнійської фірми
ORACLE, яка намагається повністю оволодіти сисI
темним ринком України).

Теоретичним наслідком ототожнення відноI
шення з його графіком є те, що знамените реляI
ційне числення Кодда по суті набуло статусу інI
формаційно збідненої підмножини вищезазначеI
ного обчислення відношень. 

Практичним наслідком цього ототожнення є
збіднення можливостей комп'ютерного відобраI
ження показників. Насамперед воно залишає
зміст показників «поза кадром» (тобто залишає
його лише в коментарі користувача та програмісI
та, а не в програмній обробці). Внаслідок цього всі
програмно�інструментальні засоби сучасного
світового ринку (зокрема й система ORACLE),
які призначені для створення систем комп'ютерI
ної підтримки управління, роблять ці системи
замкнутими щодо сприйняття ними заздалегідь
непередбачених змістовних сутностей. А це сприI
чиняє ситуацію, коли найбільш розвинені вказані
засоби сприймають логіку дій, а не логіку сутнос�
тей.

Логіка дій — це програма. Кожну систему
комп'ютерної підтримки організаційного управI
ління, що створена на основі вищезазначених заI
собів, становить значна кількість взаємопов'язаI
них програм, які традиційноIпрограмістськи оріI
єнтовані на певні інформаційні структури, позI
бавлені змістовного визначення. Тому зміна інI
формаційних та інших умов експлуатації таких
систем призводить до необхідності переробки
певної частини програм. Професійна особливість,
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складність та трудомісткість робіт із програмуванI
ня й визначають обмежені інформаційноIобчисI
лювальні спроможності таких систем та їх інерI
ційність до змістовних змін. 

Щодо логіки сутностей. Йдеться про такий тип
програмноIінструментальних засобів, який побуI
дований за принципом: «дані керують програма2
ми». Такий тип засобів завжди орієнтований на
певний клас змістовних сутностей (у нашому виI
падку — на клас показників). Він обчислює не те,
що заздалегідь запрограмоване, а те, що відобраI
жає поточну потребу користувача. Такі програмI
ноIінструментальні засоби роблять системи
комп'ютерної підтримки організаційного управI
ління відкритими і мобільними щодо їх змістовної
модифікації та функціонального розвитку. ВикоI
нувати ці роботи можуть працівники управлінI
ської сфери, тобто безпосередні користувачі сисI
тем.

Саме такі системи відповідають потребам оргаI
нізаційного управління, незалежно від рівня чи
сфери їх застосування. 

До того ж, цей підхід дає змогу методологічно
впорядкувати державне управління через введенI
ня державного стандарту на мову представлення
показників (з повним задоволенням потреб кожI
ної сфери професійної діяльності, кожного управI
лінського рівня та кожного суб'єкта державного і
суспільного життя).

1. 2. Про стан і вдосконалення класифікацій2
ного господарства України

Вважають, що класифікатори — це допоміжні
технологічні утворення, складова комп'ютерних
систем. Така думка поширена і серед авторів сисI
тем, і серед користувачів цих систем. Вона хибна і
призводить до того, що розробку класифікаторів
здійснюють фахівці, які не мають досконалих
знань про сферу, яку вони класифікують. Це «розI
миває» зміст предмета управління, відображеного
у комп'ютерних системах і, відповідно, погіршує їх
прагматичну якість.

Процес класифікації — це багатоаспектна змісI
товна структуризація законодавчої та нормативI
ної бази держави, яка визначає сфери, функції,
напрямки, аспекти, норми, суб'єкти, об'єкти діI
яльності тощо. Суть цього процесу у послідовноI
му структурноIпозиційному поділі всіх змістовI
них складових проблеми. Здійснення такого подіI
лу проводиться за означеними рівнями до досягI
нення змістовної неподільності.

Результат класифікації усіх сфер, напрямків
діяльності, функцій, суб'єктів, об'єктів держав�
ної та суспільної діяльності тощо за своєю суттю
повинен бути повним, чітким та достатньо дета�
лізованим змістовно�структурним визначенням

функціонального устрою держави та всіх її скла�
дових.

Кожна складова цього результату повинна надаI
вати можливість проводити кваліфікований анаI
ліз (змістовне групування, порівняння, зіставленI
ня, обчислення абсолютних та відносних характеI
ристик тощо) на різних рівнях деталізації стану
контрольованих державних і суспільних процесів
(від глибинного до узагальненого).

На жаль, якість класифікаторів, які нині викоI
ристовуються, не відповідає наведеному визнаI
ченню, і тому вони недієві. Їх недоліками є поруI
шення змістовної позиційності, необґрунтоване
узагальнення змістовних компонент тощо. 

Організація розробки та поточне введення клаI
сифікаторів — це проблема державного рівня, бо її
вирішення визначає аналітичну спроможність
систем підтримувати управління державними та
суспільними процесами. 

Оскільки комп'ютеризована підготовка управI
лінських рішень повинна поширюватись, класиI
фікаторам доцільно надати статус державного
стандарту. Це забезпечить лексичну впорядковаI
ність мови представлення показників та, відповідI
но, лексичну узгодженість баз даних усіх сфер та
рівнів державного управління. 

1. 3. Про механізми контролю державної
змістовної дисципліни планування та звітнос2
ті при здійсненні державних заходів

Нині практично необмежений аналітичний по�
тенціал створеного за новою технологією автомаI
тизованого робочого контролю та аналізу викоI
нання Державного бюджету України обмежений
через неякісне бюджетне планування, коли поруI
шений найголовніший принцип управління: 

«При виробленні рішень потрібно досягати мак2
симально можливої конкретизації та деталізації
всіх складових цього рішення». 

У бюджетному плануванні це порушення виявI
ляється в тому, що визначення бюджетних надI
ходжень здійснюється, як правило, в неповній їх
класифікаційній деталізації (згідно із затверджеI
ним класифікатором бюджетних надходжень).
Внаслідок цього практично в усіх бюджетах минуI
лих років (у поточному теж) загальна сума при�
буткових податків підприємств визначена без деI
талізації обсягів надходжень за категоріями підI
приємств. 

Діючий класифікатор бюджетних надходжень
поділяє всі підприємства на підприємства державI
ної власностi, підприємства з iноземними iнвестиI
ціями, iноземні юридичні особи, банки, страхові
органiзацiї тощо. Прибуток кожної категорії підI
приємств залежить від економічних, місцевих,
правових та інших обставин.

Досвід  ефективного
управління
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Визначення суми за всіма статтями в повній їх
класифікаційній деталізації сприяє точному визI
наченню загальної суми бюджетних надходжень. 

Належна якість бюджетного планування ініціює
щоденні турботи установ і службовців для активіI
зації запланованих надходжень за всіма статтями
бюджетної класифікації, бо другий принцип упI
равління такий:

«Звіт про виконання прийнятого рішення повинен
відповідати всім змістовним складовим цього рішен2
ня».

Йдеться про важливість інформації щодо процеI
сів вітчизняної економіки. 

Такі хиби бюджетного планування не спиняють
пошуку управлінцями способів створення оптиI
мальних умов для діяльності підприємств та опоI
даткування їх прибутків.

Для ефективної роботи управлінців класифікаI
тор бюджетних надходжень має бути затверджеI
ний не міністром фінансів України, а мати статус
норми (державного стандарту). За таких умов
бюджетні порушення розглядалися б як пору�
шення державної дисципліни бюджетного пла�
нування.

2. Про методологічне вдосконалення 
державного управління

Слід ретельно переглянути державну політику
інформатизації управління. Нині вона орієнтоваI
на на інформатизацію окремих установ, сфер та
напрямків діяльності без належної змістовної коI
ординації цих робіт.

Проблему інформатизації можна вирішити за
принципом «від неузгоджених частин до добре діI
ючого цілого». Нова програма під назвою «ЕлекI
тронна Україна» цього не враховує. 

Методологічне вдосконалення державного упI
равління на основі його інформатизації має відбуI
ватися на державному рівні.

Ця проблема поділяється на три складові: адміI
ністративна, конструкторська та навчальна, які й
визначають структуру «Програми методологічноI
го вдосконалення державного управління на осноI
ві його інформатизації». 

Адміністративна складова передбачає інформаI
ційноIобчислювальне обладнання автоматизоваI
них робочих місць працівників державних устаI
нов усіх рівнів та сфер діяльності.

Конструкторська складова передбачає виріI
шення загальнодержавних проблем, які впливають
на якість комп'ютерної підтримки управління:

• введення державного стандарту на мову предI
ставлення показників;

• організація поточної підтримки загальнодерI
жавної лексичної узгодженості мови представленI
ня показників;

• поточне вдосконалення державної класифікаI
ції за умови надання класифікаторам статусу дерI
жавних стандартів;

• введення контролю заплануванням та звітнісI
тю державних заходів;

• перехід на нову систему статистичної та поI
даткової звітності зі збереженням накопиченого
інформаційного ресурсу;

• вдосконалення та розвиток програмноIінструI
ментальних засобів цього підходу та впровадженI
ня його для контролю інформаційноIзлочинних
намірів.

Навчальна складова передбачає інформоваI
ність працівників державних і недержавних усI
танов про інформаційноIобчислювальне обладI
нання.

Про це вже подбала Українська Академія дерI
жавного управління при Президентові України
та Міжрегіональна Академія управління персоI
налом (МАУП) разом з усіма їх регіональними
відділеннями. 

Тут доцільно подбати про створення при КабінеI
ті Міністрів України спеціальної інституції для
методологічного вдосконалення державного упI
равління. Ранг керівника цієї інституції повинен
бути не нижчим від рангу помічника прем'єрIміI
ністра України. 

Над цими проблемами працював академік
В. М. Глушков, який створив загальнодержавну
автоматизовану систему підтримки державного
управління. На жаль, ця ідея випередила технолоI
гічні можливості втілення її в життя. 

Нині обставини змінилися. 
Технологічні засоби дають змогу вдало вирішуI

вати цю проблему навіть в умовах державної переI
будови. 

Уніфікована мова представлення та обробки поI
казників сприятиме створенню загальнодержавI
ного управлінського інформаційного ресурсу.

Тобто новий підхід — це активне створення та
використання інформаційного ресурсу опера�
тивного та стратегічного призначення. 
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«Человек и Власть — Раскол Планеты»*

Адалят Алієв

У книзі з філософської та історичної точ(
ки зору, з математичною точністю й обґ(
рунтованістю розглянуто фактори про(
тистояння у світі. Розкрито причини де(
формації і руйнування суспільно(політич(
них і економічних підвалин держав, імпе(
рій у результаті таємних змов. Про яскра(
ві особистості, які проявили себе у склад(
ні періоди держави й світу, що увійшли в
історію як найбільші суспільно(політичні,
військові й державні діячі свого часу. Дос(
ліджено причини зародження нестабіль(
ності, війн, революцій, державних перево(
ротів. Проаналізовано суть світового сіо(
нізму, який прагне світового панування й
причини виникнення міжнародного теро(
ризму; небезпеку глобалізації для всього
людства і всієї планети, двоякий підхід За(
ходу і США до проблем миру; висловле(
но заклик до пильності заради збережен(
ня миру на планеті.

Рецензенти: головний редактор журна(
лу «Золотое перо» Абульфат Пасі огли Гу(
лієв (Абульфат Аглін), доктор філософ(
ських наук, професор Таріел Ібрагім огли
Ахмєдов.

Алієв Адалят Байрамали огли за фахом інженерJпілот, доктор
технічних наук, доктор транспорту, академік багатьох міжнаJ
родних академій, академік і професор Російської академії
проблем безпеки, оборони й правопорядку. Автор науковоJ
технічних публікацій, низки книг і підручників з авіації, транJ
спорту й транспортних систем, економіки, будівництва, філоJ
софії і поезії.
Пропонуємо читачам скорочений варіант передмови автора до
книги. 
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Колись євреїIсіоністи виділили 1 мільярд доларів
США й були готові принести в жертву 1 мільйон євI
реїв для здійснення Жовтневої революції і повалення
Російської імперії. Це була таємна війна проти хрисI
тиянства, ісламу й буддизму на території Російської
імперії.

Нині ті, хто захопив владу в США й виділяє багатоI
мільярдні кошти через ЦРУ, спецслужби західних
країн, Моссад, розвалили Радянську державу, приI
несли нещастя, кров і загибель народам Радянського
Союзу, ввергнувши народи в безодню аморальності.
Це результати таємної війни міжнародного сіонізму,
який ненавидить християнство, іслам і буддизм.

Про виділення багатомільярдних коштів на розвал
Радянської держави не раз говорили Рейган, Дж. БушI
старший, Дж. БушIмолодший, Маргарет Тетчер, Білл
Клінтон в ЦРУ. Точиться відкрита боротьба міжнаI
родного сіонізму проти ісламських держав. Щоб заI
хопити світове панування, сіоністи вирішили зіштовI
хнути найсильнішу державу світу США з ісламським
світом, зі світом буддизму.

Нині масони, євреїIсіоністи таємно, за допомогою
ЦРУ й Моссад пропагують розробку ісламським і
буддистським світом атомної зброї. Вони створюють
легенду про міжнародний ісламський тероризм, а поI
тім самі здійснюють акт терору.

11 вересня 2001 року в НьюIЙорку не загинув жоI
ден єврейIсіоніст. Випадковість чи результат блисI
кучої операції Моссад і ЦРУ, фінансованої єврейI
ським сіонізмом? Чи потрібно було ісламському свіI
ту створювати привід, знаючи звички євреївIсіонісI
тів, щоб США напали на Ірак, який нібито виробляє
зброю масового знищення — зброю, яку так і не
знайшли там американці. Чи потрібно було ісламI
ському світу давати привід для вторгнення США в
Афганістан, нібито там перебуває глава міжнародI
ного тероризму Бен Ладен — колишній друг родини
Бушів? І, нарешті, чи був потрібен ісламському свіI
ту привід для знищення мусульманських святинь,
міст і сіл, їхніх жінок і дітей під бомбами американI
ців й англійців?

Логічно припустити, що міжнародний сіонізм, щоб
захопити світове панування, посіяв хаос у християнI
ському світі розвалом Радянського Союзу, в ісламI
ському — нападом на Ірак, Афганістан і посіє хаос у
буддистському світі після першої бомби, скинутої на
Корею або Китай.

Це завершить занепад економіки США, посилить неI
нависть світу, яку розпалює єврейський сіонізм проти
США. Зрештою відбудеться розвал цієї держави. ПреI
зидент, дід якого фінансував Гітлера що начебто зниI
щив понад 6 мільйонів євреїв, Дж. Буш під керівI
ництвом єврейських сіоністів хоче захопити світове паI
нування (газети «The Guardian», травень 2004 р., «БакуI
Хабар» від 27.09.04 р.). Дж. Буш нині сліпо виконує євI
рейськоIсіоністську програму завоювання світу.

Усе це пропонують сіоністи, які окупували владу в
США, як новий світовий порядок, проголошений
Дж. Бушем 1991 року. Суть цього порядку — глобальI
на доктрина Монро, а простіше — світове панування.

Дослідження подій 11 вересня 2001 року доводять,
що коріння цієї трагедії криється, як це не парадокI
сально, в 1991 році, у розвалі Радянського Союзу,
який стався не без допомоги США. Саме Радянський
союз стримував реалізацію глобальної американської
мрії про боговибраність США, про їхнє право на ексI
пансію й агресію проти «нецивілізованих» народів.
Це справжня єврейськоIсіоністська ідеологія міжнаI
родного сіонізму від імені США.

У світі більше немає держави або групи держав, які
заважали б США проводити експансію й агресивноI
силову політику. Сполучені Штати повністю ігноруI
ють ООН, тому протести світу проти дій Вашингтона
стихійні. Неможливість зупинити сіоністську владу в
США демократичними методами, правовим шляхом,
створює ґрунт для тероризму, який США культивуI
ють, імовірно, самі, щоб виправдати свою агресію у
світі. Американський ученийIісторик Арнольд Тойнбі
ще 1968 року писав, що «постійні військові успіхи
роблять США небезпечними для всього світу і для
самих себе», а тому США й Ізраїль нині найнебезпечI
ніші держави у світі. Попередження Арнольда Тойнбі
виявилося пророчим! Події 11 вересня 2001 року
наштовхують ще раз на думку, що це справа спецI
служб Ізраїлю й Америки. Їм потрібна була причина
для реалізації своєї мрії. Доктрина Монро «Західна
півкуля для США» трансформується нині у гасло
«Весь світ для США».

Про суть і справжнє підґрунтя подій досить чітко
сказано в доповіді Національної Ради США з розвідI
ки «Глобальні тенденції до 2015 року», де в розділі
«Енергетичні ресурси» є такі висновки: «Збільшення
потреби в енергоносіях очікується в Азії, особливо в
Китаї, менше в Індії, що усуне США з місця головноI
го споживача й становитиме більше половини всіх
світових потреб». До 2015 року тільки десята частина
нафти, яка добувається у Перській затоці, надходитиI
ме на західні ринки, 4/5 підуть в Азію. Чи погодяться
благополучні американці підтягти ремені й скоротиI
ти споживання енергоносіїв?

Американський дослідник Артур Шлезінгер у книI
зі «Цикли американської історії» (1992 р.) пише:
«США — експансіоністська країна». Тяга до експанI
сії, яка має найглибші коріння в економічній структуI
рі, забезпечила в XX столітті відданість всіх адмінісI
трацій будівництву імперій. Нації, які хотіли захисI
титися від американської експансії, від економічної й
військової агресії, були оголошені загрозою америI
канській свободі. Звідси війна з Іспанією, Перша й
Друга світові війни, війна в Кореї, у В'єтнамі. ПрагI
нення до світового панування й ринку, відповідно до
тези «відкритих дверей», пояснює все в американI
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ській політиці, як дзеркало, яке відображає сподіванI
ня міжнародного сіонізму». Це не пропагандистський
штамп, а висновки серйозного дослідника. Події 11
вересня 2001 року — це наслідки американської поліI
тики. Мимоволі виникає думка: «Можливо, це спраI
ва глобальної сіоністської організації». Підготовка до
цих подій почалася ще в 60–90Iх роках, коли світ захI
лиснули єврейські терористичні акції. Саме в ті роки
ЦРУ й Моссад створили потужну широку агентурну
мережу в ісламських державах і сформували терорисI
тичні структури антирадянського спрямування. Саме
тоді і з'явився Усама Бен Ладен. У світовій пресі баI
гато пишуть, що “терорист № 1” пішов від своїх госI
подарів американців. Пішов? Чи поміняв господарів?
Тому виникає низка питань. Перше з них — про його
невразливість, тому що таліби — це дітище ЦРУ і йоI
го стратегічні союзники.

Друге питання. Чому «терорист № 1» безперешкодI
но зберігав свої мільйони у банках США до вересня
2001 року й ніхто його не чіпав?

Чому Усама Бен Ладен виявляє свої терористичні
схильності в моменти, коли згущаються політичні
хмари над Ізраїлем?

Саме того року склалася похмура ситуація для ІзI
раїлю. Газета «Вашингтон пост» від 1 жовтня 2001 роI
ку писала, що саме у вересні 2001 року держсекретар
США Колін Пауел мав оголосити про підтримку ідеї
створення незалежної Палестинської держави, і тільI
ки трагедія 11 вересня 2001 року відкинула ці плани.
Бен Ладен заперечував свою і АльIКаїди причетність
до цих подій, але згодом взяв на себе відповідальI
ність, що й дало можливість Дж. Бушу почати тероI
ристичні операції в усьому світі, тобто війну проти ісI
ламських країн, багатих на нафту. Логіка речей підкаI
зує: Бен Ладен не потрібен ісламському світу, а потріI
бен єврейському сіонізму, який окупував владу в
США. Він потрібен для виконання геополітичних і
геостратегічних програм сіоністськоIокупованій влаI
ді США. Провокація 11 вересня вирішує ці питання.

Нині Вашингтон і ТельIАвів, роздмухуючи антитеI
рористичну істерію в усьому світі, ймовірно фінансує
теракти, зокрема в Росії й Іспанії.

І неозброєним оком помітна ідея окупації всього
світу, встановлення світового панування США — це
ідея масонів, євреївIсіоністів, які прагнуть знищити
свого головного ворога — християнство, іслам і будI
дизм. Цю ідею євреївIсіоністів упроваджують СполуI
чені Штати.

Однак єврейськоIсіоністська влада США, незважаI
ючи на певні успіхи, наштовхнулася на опір, особлиI
во в ісламському світі. Вирішити це питання намагаI
ються двома способами: військовим втручанням і виI
користанням сили всіх світових ЗМІ для дискредитаI
ції ісламу як релігії, як особливого типу цивілізації.

Це програмна мета масонів, євреївIсіоністів; її прогоI
лосив Натан Ротшильд ще 1749 року. Для її впровадI

ження в життя працює сіоністськоIокупована влада
США. Сіоністська ідеологія, яку провадили Буші за
останні 100 років, напередодні Другої світової війни
сприяла приходу Гітлера до влади в Німеччині, ствоI
рила істерію ненависті до євреїв (ніби їхнє місце в конI
цтаборі), а нині вона створила серед американців істеI
рію ненависті до арабів (ніби їхнє місце в концтаборі).

Члени парламенту Саудівської Аравії заявили, що
Усама Бен Ладен і його «АльIКаїда» не дітище «СауI
дівської Аравії», а креатура ЦРУ США, яка докладаI
ла зусиль і грошей на створення й озброєння моджаI
хедів в Афганістані для опору російським військам.
Ця робота була доручена Усамі Бен Ладену, родина
якого успішно вела бізнес з американцями, зокрема з
родиною Бушів, — заявили саудівські депутати в ІсI
панському парламенті (газета «Новий час» 2004р.).

Про всі діяння Буша досить красномовно говорить
зміст документального фільму американського кіноI
режисера Майкла Мура «Фаренгейт 9/11», який деI
монстрували 2004 року на кінофестивалі в Каннах, і
який завоював величезну повагу й популярність. РеI
жим Буша — це режим і влада єврейського сіонізму.

Світ мовчить проти терористичних актів, які готує
Ізраїль для арабського світу, спрямованих проти СиI
рії, Ірану, Іраку, Лівану, Лівії.

Упродовж 50 років Ізраїль неодноразово влаштовуI
вав геноцид проти ісламського світу, він постійно теI
роризує видатних політичних і духовних діячів і ліI
дерів ісламського світу. Закуповуючи 5 тис. бомб в
Америці, він готується завдати удару країнам ісламI
ського світу (насамперед Ірану). Варто згадати бомI
бардування столиці Тунісу, яка розташована на відI
стані 2 тис. км від Ізраїлю і території Іраку.

Звичайно, ісламський світ завдасть відповідного
удару. І тоді Буш завдасть ядерного удару, як це було
з японськими містами Хіросіма і Нагасакі. Причому
не було жодної потреби у такому ударі. Так буде, якI
що світ не усвідомить небезпеки дій єврейського сіоI
нізму, який прагне до світового панування завдяки
своїм спільникам — Бушу, Маргарет Тетчер, Аріелю
Шарону і наставленикам у пострадянському простоI
рі, які душать свій народ і сліпо підтримують на верI
шині влади програму і плани міжнародного єврейI
ського сіонізму й масонів.

Від людини з необмеженою владою залежить щасI
тя й процвітання Світу, який може фізично розколоI
тися на дві й більше частин під атомними ракетами.

Прагнення євреївIсіоністів до владарювання не
збудуться. Теорія сіоністівIєвреїв буде розкрита для
історії Світу, вона буде визнана великою неправдою й
провокацією. Пізнання цієї неправди швидко пошиI
рюється, люди з подивом і обуренням сприймають
цю інформацію.

Нехай ця книга буде закликом до пильності для
всього людства і для владних людей у світі.

Дорогий читачу, будь пильним і роби висновок сам.

Книжкова
полиця
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Володимир ВОРОНОВ,
кандидат технічних наук

За останні рікIпівтора не тільки політиI
кум, а й уся мисляча, читаюча, соціально
активна частина населення України стаI
ли свідками, а почасти й прямими учасI
никами безпрецедентно запеклої поI
леміки між щотижневиком «SNIстоличні
новини», низкою інших газет і ВсеукI
раїнським єврейським конгресом, з одноI
го боку, і з іншого — президентом
Міжрегіональної Академії управління
персоналом Г. В. Щокіним, виданнями
МАУП «Персонал» і «Персонал Плюс», а
також неофіційним органом СоціалістичI
ної партії України газетою «Сільські
Вісті». Доходить до судових позовів,
рішень про закриття газет, публічних
скандалів і демаршів.

Суть справи, якщо стисло, така. Георгій
Щокін, як і відомі українські телеI
публіцисти Ігор Слісаренко і Валерій
Лапікура, а також професор Академії ВаI
силь Яременко опублікували в пресі
міркування — місцями критичні — про
суть «єврейського питання», про роль
єврейства в історії народів Землі. У
відповідь на сторінках декількох видань
з'явилися обвинувачення в «антисеміI
тизмі», «пропаганді фашизму» й «розпаI
ленні міжнаціональної ворожнечі», які
супроводжувалися грізними вимогами до
правоохоронних органів притягти цих
публіцистів до кримінальної відповідальI
ності. І хоча ніхто з обвинувачених у згаI
даних гріхах за ґрати, на щастя, не потраI
пив, суперпопулярну газету «Сільські
вісті» з півмільйонним накладом, що
посміла надрукувати статті В. Яременка
«Міф про український антисемітизм» і
«Євреї в Україні: реальність без міфів», за
вердиктом Шевченківського суду м. КиєI
ва все ж закрили. Щоб чітко розуміти
предмет суперечки, витоки його запекI
лості, варто усвідомити значення терміI
нів, якими оперують обидві конфліктуючі
сторони. Що таке, наприклад, «антиI
семітизм»? Судячи зі змісту цього слова,

«Єврейське питання» у світлі «антисемітизму», 

«фашизму» й «ксенофобії» в Україні, Росії й у світі.

Історичний аналіз і перспективи
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це певний умонастрій і дії, що випливають з
нього, спрямовані проти семітів. Хто такі, у
свою чергу, семіти? Це досить велика родина
давніх і сучасних націй та народностей,
об'єднаних спільним походженням (расовоIанI
тропологічними ознаками), подібністю мови,
матеріальної культури й етнопсихології. 

Серед не існуючих нині семітських народів
історично вірогідно відомі халдеї, аккадці (жиI
телі Вавилона й Ассирії), ханаанеяни (араI
мейці, фінікійці та ін.), моавітяни і т. д. Нині
семіти представлені різноманітними регіональI
ними субетносами, які належать до арабського
суперетносу, ефіопами, ахмарцями, а також окI
ремими національноIрелігійними общинами
євреївIсефардів Північної Африки, Передньої і
Середньої Азії, частково Західної Європи (на
відміну від євреївIашкеназі, сефарди — це генеI
тичні нащадки населення біблійної ПалестиI
ни). Таким чином, «семіти» — це такий cамий
збірний термін, як «слов'яни», «тюрки», «угроI
фіни», «германці» та ін. Тому «антисемітизм»,
тобто ненависть до власне семітів (так само як і
всі інші прояви расової, національної, етнічної
нетерпимості, націоналIшовінізму й ксеноI
фобії), — безумовно, негожий, а в низці виI
падків заслуговує покарання.

Очевидно, однак, і те, що автори «SNIстоличні
новини» й інших подібних видань під словом
«антисемітизм» розуміють зовсім не ворожість
до фінікійців і халдеїв або до наших сучасниківI
арабів, а щось інше — негативне ставлення виI
нятково до євреїв, тобто до людей, які сповідуI
ють юдаїзм або народжених від іудеїв.

Однак, для позначення специфічної ворожості
саме до євреїв існує добре відомий і абсолютно
точний науковий термін «юдофобство». Чому ж
ті, хто називають своїх опонентів «антисемітаI
ми», вдаються до відомої підміни понять? Чи не
тому, що використання адекватної термінології
миттєво розтлумачує низку цікавих, але, на
жаль, невигідних для однієї із сторін конфлікту
історичних фактів? Ну хоча б той, що всім нам
знайомі євреї, які живуть в Україні, Росії, БілоI
русі, Молдавії, Польщі, Прибалтиці, жодного
відношення до семітоIхамітської раси, тобто і
до народу, який дав світу Книгу Книг, староI
завітних пророків, Ісуса Христа і його апосI
толів, не мають. Вони є прямими нащадками хаI
зар — тюркоIмонгольської народності, яка у
другій половині першого тисячоліття н. е. ствоI
рила могутню імперію (каганат) від устя Дунаю
до устя Волги. Унікальний в історії випадок: в
VII столітті верхівка талмудистівIфарисеїв
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(фактично єврейський уряд у вигнанні) дозвоI
лила цим абсолютно далеким синам Мойсея —
азіатській народності — масово прийняти юдаI
їзм.

Через які причини і з якою метою тодішні
«сіонські мудреці» зробили таке безпрецедентI
не виключення для інородців, докладно описаI
но в спеціальній історичній літературі. У цьоI
му випадку для нас важливий той факт, що саI
ме в середовищі ашкеназі (які прийняли
юдаїзм нащадків хазар) у середині і наприкінці
ХІХ століття визріла ідеологія сіонізму — «поI
вернення всіх євреїв на історичну батьківщиI
ну, у землю обітовану». А ще раніше — конI
цепція перманентної Світової революції, криI
вавими етапами реалізації якої були АнглійI
ська, Французька й обидві «російські» ревоI
люції.

Мало того, при першому ж контакті сефардів
з ашкеназі між ними миттєво виник непримиI
ренний антагонізм, відгомони якого чути й доI
нині. От як про це пише відомий дослідник
«єврейського питання» Дуглас Рід: «Після
французької революції єврейське керівництво
зуміло обернути ситуацію, що створилася, на
свою користь, що, зрозуміло, було його правом.
Однак у світлі майбутніх подій суттєвим є те,
що виграли від усього цього, головним чином,
“східні євреї”, тобто несеміти, навернені в
юдаїзм, які зуміли саме в цей період зробити
перший пролом у стінах Європи. Більшість
євреїв у Франції були сефардами, нащадками
іспанських і португальських євреїв, які мали деI
які, хоча й досить слабкі, традиції, які пов'язуI
вали їх із Палестиною. Усі обмеження, яких
зазнали ці єврейські переселенці, були усунуті
декретом 1790 р., який дав їм усі права франI
цузьких громадян. Тим часом в Ельзасі утвориI
лася община євреївIашкеназі східноєвропейсьI
кого походження. Місцеве населення не терпіло
цих вихідців з Росії, і пропозиція зрівняти їх у
правах з французами викликала бурхливі дебаI
ти в революційній Асамблеї й селянське поI
встання в Ельзасі... Протестували також і євреїI
сефарди: “Ми вважаємо, що наше становище у
Франції не стало б предметом дискусії, якби
євреї Ельзасу й Лотарингії не пред'являли власI
них вимог, що призводить до плутанини понять
і позначається на нас... Судячи з офіційних даI
них, це досить незвичайний народ, який претенI
дує на те, щоб жити у Франції на особливому
положенні, мати власні закони й становити
клас громадян, відособлених від усіх інших”.
Цей єврейський протест (постійно повторювавI
ся упродовж багатьох століть, аж до наших днів,
але завжди ігнорувався неєврейськими правиI

телями) виявився настільки ж марним, як і проI
тест паризьких купців за 30 років до того проти
допущення євреїв у їхні корпорації» (Д. Рід,
Спор о Сионе. 2500 лет еврейского вопроса. //
Приложение к журналу «Кубань». — 1991 — окI
тябрь–декабрь. — С. 94I95).

Відбувається парадоксальна, на перший поI
гляд, ситуація. У ролі затятих антисемітів є
ідейні сіоністи (здебільшого юдаїзовані тюрки,
які не мають кревного споріднення з жодним із
дванадцяти колін Ізраїлю), які проповідують
переселення всіх представників нібито єдиного
«боговибраного народу» на землі палестинсьI
ких арабів, тобто стовідсоткових семітів!.. А те,
що корінне населення ХанаанаIПалестини, яке
проживало там задовго до вторгнення давніх
юдеїв — це різні семітські племена, які є предкаI
ми саме арабів, свідчать надійно документовані
історичні факти.

Професійний арабістIсемітолог Валерій ЄмеI
льянов, який багато років працював перекладаI
чем у Сирії, поділяє вихід кочівниківIбедуїнів із
глибин Аравійського півострова на чотири етаI
пи, або «хвилі». Нас цікавить друга й четверта.
Згідно з даними цього вченого й суспільного
діяча, «друга хвиля розпадається на три
підхвилі: 

1. Власне ханаанську (близько 2400 р. до н. е.) —
у внутрішні райони Палестини й утворення на
базі взаємодії із хетською мовою ханаанського
діалекту арабської мови.

2. Фінікійську (водночас) — на узбережжі суI
часних Лівану й Ізраїлю. На базі хетського
письма фінікійці розробили свій алфавіт, що
став пращуром усіх алфавітів світу.

3. Єврейську (після 1250 р. до н. е.) — в бік
внутрішніх районів Палестини й утворенням на
базі бедуїнської мови Аравії злодійського жарI
гону... іврит, на якому написана Тора, або СтаI
рий Заповіт...

Четвертою й останньою хвилею (яка почалаI
ся 622 р. н. е.) був вихід самих арабівIбедуїнів,
який розпочав житель Мекки Мухаммед. Він
започаткував основи майбутньої релігії іслам.
Сама назва «араб» арабською означає «той,
хто розмовляє правильно, чітко, без помилок»
(Емельянов В. Н. Еврейский нацизм. — М.: РусI
ская правда, 2001. — С. 18–19).

Якими методами здійснюється ця, так би моI
вити, «репатріація» сучасних євреїв у ПалестиI
ну (точніше, на окуповані арабські території) —
добре всім відомо. Це методи військового й проI
пагандистського терору проти корінного
арабського народу Палестини, політика його
перманентних депортацій, що плавно перетвоI
рюються на геноцид. Це, якщо завгодно, чисто
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фашистські методи, якщо під словом «фашизм»
розуміти не явище, властиве корпоративній авI
торитарній державі типу Італії епохи Муссоліні
або Іспанії ери Франко, а практику планомірноI
го народовбивства. Сліпий, нещадний терор
арабських смертниківIшахідів проти мирних
ізраїльтян, зрозуміло, нічим не краще. Однак
він — скоріше наслідок, ніж причина нескінченI
ної кривавої м'ясорубки на Близькому Сході.

Таким чином, ототожнювати антисемітизм з
юдофобством не варто. Це не синоніми, а різні
поняття. Проте антисемітський сіонізм має заI
гальні риси з нацизмом. Недарма в листопаді
1975 року 30Iа сесія Генеральної Асамблеї ООН
кваліфікувала сіонізм як форму расизму й расоI
вої дискримінації. І хоча після краху СРСР
США й Ізраїль домоглися скасування цієї резоI
люції Об'єднаних Націй, анулювати адекватне
розуміння сутності сіонізму як ідеологічної доI
ктрини й політичного руху такі «фокуси» не
можуть.

Які ж, однак, психологічні коріння юдофобстI
ва, які існують серед християнських народів, зоI
крема східних слов'ян? Звернімося до насI
тільної книги правовірних іудеїв — Талмуда,
тобто збірника рабинських коментарів до Тори
(Старого Заповіту), шанованого релігійними
євреями вище Закону (Танаха, або П'ятикнижI
жя Мойсея) і пророків: «Усе, що єврею за обряI
дом необхідно /…/може виготовляти тільки
єврей, а не акум (акуми — християни, гої —
неєвреї. — Авт.), тому що це має бути виготовлеI
не людьми — акуми ж не повинні розглядатися
євреями як люди; проходячи повз розорений
храм акумів, кожен єврей зобов'язаний вимовиI
ти: слава Тобі, Господи, що ти викорінив звідси
цей будинок ідолів; єврейській акушерці не
тільки дозволяється, але вона зобов'язана в шаI
бат (суботу. — Авт.) допомагати єврейці /.../ А
допомагати акумці забороняється, навіть коли
це можливо /.../ тому що вона має розглядатися
як тварина; напередодні Великодня кожен
єврей зобов'язаний читати молитву «Шефох», в
якій звертається до Бога, щоб Він вилив свій
гнів на гоїв; суворо забороняється єврею обмаI
нювати свого ближнього, обманювати ж акума
єврею дозволяється /.../ акуми ж не брати нам,
навпаки, вони гірше за собак; добра справа, щоб
храми акумів, і все, що їм належить або для них
зроблене, кожен єврей намагався знищити й
спалити; єврей не повинен убивати акума, з
яким він живе у світі, однак же суворо забороI
няється навіть такого акума рятувати від
смерті, навіть якби останній впав у воду й
обіцяв усе своє майно за порятунок. Далі дозвоI
лено випробовувати на акумі, чи приносять

ліки здоров'я або смерть; суворо заборонено
єврею бити свого ближнього, тобто єврея, бити
ж акума не є гріхом» (Цит. за: В. Н. Емельянов.
Еврейский нацизм, с. 88). 

У принципі подібними цитатами можна заI
повнити кілька томів. На жаль, людиноненаI
висницькі установки талмудичного юдаїзму,
що, до речі, відрізняється від віри Авраама, ІсаI
ака, Іакова як пекло від раю, упродовж усієї пиI
саної історії людства служили керівництвом до
дії для ідейних спадкоємців фарисеївIхристовI
бивць. Саме сатанинська практика талмудистів
спровокувала моторошні ексцеси національноI
визвольної війни українського народу під
керівництвом Богдана Хмельницького. ВипуI
скники талмудичних хедерів й єшив (духовних
шкіл в юдаїзмі. — Авт.) спланували й здійснили
лютневий і жовтневий перевороти в Росії,
звіряче вбивство царської родини, божевілля
громадянської війни, тотальний геноцид селянI
ства й козацтва, криваві репресії 20Iх — 30Iх
років, а в підсумку напад гітлерівської НімеччиI
ни на Радянський Союз. Як результат — загиI
бель десятків мільйонів кращих синів і дочок
корінних народів нашої країни, депопуляція й
деградація однієї шостої частини земної суші.
Недарма геніальний провидець Ф. М. ДостоєвI
ський ще в 70Iх роках ХІХ століття з гіркотою
стверджував, що «євреї загублять Росію», а «реI
волюція вартуватиме країні 100 мільйонів
голів». Досить переглянути поіменні списки паI
сажирів пломбованих вагонів, яких у розпал
Першої світової війни німці пропустили зі
Швейцарії через територію Німеччини у ФінI
ляндію й Росію, а також персональний склад
всіх радянських урядів, особливо каральних орI
ганів ОГПУIНКВД аж до кінця 30Iх років, щоб
переконатися в правоті великого російського
мислителя.

Означає все це, що слов'янам взагалі й правоI
славним християнам зокрема варто ненавидіти,
ображати й переслідувати своїх сусідівIєвреїв?
Питання риторичне, і відповідь на нього цілком
очевидна. Ні, ні і ще раз ні. Жодна людина своїх
батьків не обирає, і принижувати когось за
склад крові, розріз очей, форму вух і т. д. — це не
тільки низько, а й злочинно. Про кожну конI
кретну людину судять за її справами і вчинкаI
ми, а не за етнічним походженням або реI
лігійною приналежністю. У багатьох, якщо не у
більшості, українців і росіян є друзіIєвреї. Як
правило, це цілком пристойні, гідні люди, які
живуть одним життям зі своїм слов'янським
оточенням. І якщо в нас в Україні легально виI
дають газети, «прикрашені» гаслом: «Мир нам,
війна жидам», то це недопрацювання прокураI
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тури й СБУ, а зовсім не масовий настрій
слов'янIантисемітів».

Інша справа, що вбивчий ярлик «антисеміта»
нерідко норовлять навісити на будьIяку людиI
ну, зокрема і єврея, який насмілюється критиI
кувати ідеологію талмудизму, теорію й пракI
тику сіонізму, політику держави Ізраїль,
діяльність тих або інших єврейських орI
ганізацій і навіть окремих іудеїв! Яскравий
приклад тому — публіцистика газет, подібних
до всеукраїнського щотижневика «SNIстоличні
новини».

Взяти, наприклад, статтю «Ночь шакала. ИсI
тория украинского куIклусIклановца», що наI
лежить перу головного редактора «СН» ВолоI
димира Кацмана («СН», № 16 за 2004 рік). ВоI
на є, з дозволу сказати, полемікою проти друкоI
ваних виступів президента МАУП Георгія
Щокіна в газеті «Персонал Плюс» і Василя ЯреI
менка в «Сільських вістях». Чому «з дозволу
сказати»? Тому, що надривноIістеричний тон,
розв'язність, образи, «апеляції до городового» і
підтасування фактів у полеміці взагалі ж неприI
пустимі. Тим більше, якщо вона стосується таI
кої делікатної й, дійсно, вибухонебезпечної теI
ми, як міжнаціональні відносини. Чого вартий
хоча б відверто хамський, зухвалий заголовок,
яким професійний журналіст В. Кацман назвав
свою статтю? Не беруся стверджувати, що його
опоненти праві завжди й в усьому, або й запевI
няти, начебто «антисеміти» завжди й в усьому
неправі, теж явний перебір. 

От що пише, наприклад, Г. В. Щокін в одній
зі своїх статей: «...Не є таємницею зв'язки і
зустрічі президентського зятя нардепа В. ПінI
чука, керівника президентської канцелярії й
керівника СДПУ(о)... В. Медведчука, віцеI
прем'єра Д. Табачника з вождями сіоністських
організацій у США, які не приховують своїх
претензій на створення й здійснення зовнішI
ньої і внутрішньої політики Української дерI
жави». В. Кацман запрошує читачів виразити
пану Щокіну своє рішуче «фе». А чому, власI
не, президент МАУП не має права привернути
увагу широкої публіки до подібних фактів?
Хіба Америка не прагне нав'язати Україні
сумнівну роль своєї геополітичної «шістки»,
зокрема за допомогою наших доморощених
олігархів та інших «сірих кардиналів», дехто з
яких не тільки генетично належить до «малоI
го народу», але й, судячи з плодів їхньої бурхI
ливої діяльності, сповідає життєві цінності,
продиктовані радикальним талмудизмом
(тобто фактично шовінізмом і расизмом «боI
гообраних» господарів становища)?.. І чи не
«п'ята» колона за світовими лаштунками,

подібно до зграї ненаситних шакалів, продовI
жує терзати плоть і душу нашої «ненькиIУкI
раїни»?..

Та й потім, якби «СН» в особі їхніх
провідних публіцистів дійсно були стурбовані
збереженням міжнаціонального миру, проI
тидією ксенофобії й неонацизму, то їм варто
бути послідовними, без подвійних лицемірних
стандартів. В іншому випадку як пояснити реI
гулярну появу на сторінках цього щотижневиI
ка опусів відомої русофобки Новодворської,
яка навіть у переддень 350Iріччя ПереяславсьI
кої Ради — святого для прихильників
слов'янської єдності події — не втрималася від
мерзенних випадів на адресу росіян як нації,
їхньої культури й державності? Чому ця газета
дозволяє собі брудні натяки на адресу арабів
(справжніх, як ми знаємо, семітів), начебто воI
ни — ледве не біологічно неповноцінні,
напівдикі істоти, від природи схильні до агI
ресії і варварства? Або, дотримуючись приклаI
ду самої редакції «СН», варто звернути увагу
правоохоронних органів на зміст інших «стоI
личних» публікацій?..

Закінчити статтю хотілося б цитатою з висI
тупу доктора юридичних наук, професора, наI
родного депутата України Василя Сіренка в
парламентській газеті «Голос України» з приI
воду рішення Шевченківського місцевого суI
ду м. Києва про припинення видання «СільI
ських вістей»: «Це рішення може стати не
тільки сенсацією в політичному житті УкI
раїни, але й засобом загострення тих політичI
них проблем, які притаманні сучасній ринI
ковій Україні... Якщо таке рішення суду набуI
де чинності, то настане ера інквізиції, в якій
політичні дискусії будуть підмінені судовими
процесами про розпалення національної і
релігійної ворожнечі. Це неприпустимо. АдI
же на основі рішення суду необхідно забороI
нити друкувати й вилучати надруковані
твори багатьох письменників України, зокреI
ма Т. Шевченка: «Тарасова ніч», «Швачка»,
«Гайдамаки», «У Вільні, городі преславнім»,
«Сон», «Лілея», «Розрита могила», «Сова»,
«Неофіти», «І виріс я на чужині», «Відьма» та
інші» («ГУ», № від 17.02.04). Краще не скаI
жеш. Від себе додам, що варто «вилучити з
обігу» повісті Івана Франка «Борислав
сміється», «Капітанську дочку» Пушкіна, ледI
ве не половину СалтиковаIЩедріна, весь
«Щоденник письменника» й епістолярну
спадщину Достоєвського... Згодом настане
черга Ісуса Христа як «найнебезпечнішого за
всю історію антисеміта». Не приведи, звичайI
но, Господи!
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У наш час на суспільство зва#
лилися неймовірно тяжкі пробле#
ми, вирішити які не так просто.
Однією із них є енергетична кри#
за, подолати яку, опираючись на
сьогоденні наукові знання і
технічні досягнення, дуже важко і
майже неможливо.

На перший погляд, наука і
техніка досягли фантастичних
вершин, але варто проникнути в
їхні таємничі глибини, відразу
виявляється, що неспро#
можність вчених у пізнанні нав#
колишнього світу призвела до
того, що всі технічні досягнення
в напрямку енергетики звелися
до використання ефекту тепло#
вого розширення. Спалювання
горючих речовин і використан#
ня розширюючих властивостей
стали постулатом при ство#
ренні основних силових устат#
кувань (двигунів). А це в свою
чергу викликало безліч про#
блем економічного, екологічно#
го та інших напрямів. Фактично
все населення планети стало
працювати на транспорт, бо він
вимагав заводів, фабрик, паль#
ного, металу, деревини, масти#
ла, ремонту, обслуговування,
шляхів, мостів та багато іншого.
Навіть галузі, здавалося б да#
лекі від транспорту, в якійсь мірі
працюють на цього монстра. І
все це трапилось тому, що тео#
ретична сліпота науковців не
бажала і не бажає відступити#

Якщо ви цікавитесь, чому на Землі стільки рас і націй, хто
і як створив людину і Чоловіка, яка різниця між ними? А
також як збудований світ, чому горить Сонце, як народиJ
лась Земля? І найголовніше — чому народжуються дегеJ
нерати і мутанти? На Землі процес дегенерації набрав
обертів і зупинити його важко, але якщо кожен із нас знаJ
тиме причину, може застерегти себе, а, можливо, приJ
гальмувати загрозливий процес. 

Микола ДУРАКОВ,
отаман Звичаєвої громади 

Українського козацтва

ВІД АВТОРА

Бурхливий розвиток ядерної
фізики в останні десятиліття
привів до ідеї, що всі чотири
типи взаємодій у природі —
усього лише різні прояви
ОДНІЄЇ сили, подібно тому, як
вода може бути в різних станах:
у рідкому, кришталевому (лід),
газоподібному (пара).

Три сили взаємодії — сильні
(ядерні), електромагнітні і
слабкі — одержали задовільні
теорії у фізиці, що якось припаI
совуються до створеної моделі
мікросвіту. Однак механізм
їхньої дії тьмяно пояснюється
квантовою механікою — теоI
рією поля. Немає ясності перI
вопричинності їхнього виникI
нення, а установлення факту
їхнього існування виявилося
недостатнім для відтворення
всієї картини Світобудови.

Куди гірші справи з четверI
тою силою взаємодії —
гравітацією. Тут загальновизI
нані у фізиці поняття поки що
не знаходять логічного заверI
шення. Наприклад, у тому ж
світі елементарних частинок,

ядерні взаємодії — у 1038, електI
ромагнітні — у 1036, і слабкі — у
1024 разів перевершують гравіI
таційні, тобто в мікросвіті
гравітація знаходиться за пороI
гом наших можливостей сприI
йняття, іншими словами граI
вітація в мікросвіті практично
дорівнюється нулю. Звідси наI
прошується дивний висновок:
якщо вона відсутня у структурі
ядра й атома в цілому, то, приI
родно, що маса речовини, утвоI
рена з атомів, не буде мати
гравітаційну силу, яка не може
виникнути без будьIякого меI
ханізму. Всі спроби перекласти
гравітаційне явище на безмежI
ний простір Всесвіту не приI
несли бажаних наслідків в поI
будові теорії об'єднання сил
взаємодії.

Зрозуміти механізм дії сил
тяжіння намагалися багато вчеI
них до Ньютона і після нього.

Перший, кому спала на думI
ку гадка про вплив ефіру на
всесвітнє тяжіння, був Георг
Луі Лассаж. Цю ідею підтримуI
вали і розробляли багато вчеI

ПОШУК ШЛЯХІВ 
ДО ЄДНОСТІ СИЛ 

ПРИРОДИ
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ся від традиційно#помилкових
поглядів на нашу світобудову.

Щодо атомної енергетики, то і
тут був вибраний найгірший
варіант: здобуття тієї ж таки тепло#
вої енергії за рахунок незграбно#
го роздроблювання речовини.
Внаслідок чого, цей метод поро#
див жахливу загрозу всьому жи#
вому на Землі. І це в той час, коли
в світі існує зовсім інший, безпеч#
ний для життя принцип самороз#
паду сировини до елементарних
частинок без ядерних або інших
уламків. І ми користуємося теп#
лом, світлом, гравітацією і всім
іншим, що поступає від цього про#
цесу. І щодня можемо спос#
терігати його, дивлячись на най#
ближчу до нас зірку, яку нази#
ваємо Сонцем. Але замість того,
щоб вивчати досконально весь
хід подій, що відбувається в цьому
гігантському реакторі, науковці
утелещують уже відомі їм проце#
си, припасовуючи їх до унаочне#
них явищ, хоча в більшості своїй ці
пояснення суперечать фактам.

Спочатку вчені уявляли Сонце,
як багаття, де горить водень
подібно дровам у печі, потім за#
говорили про термоядерний
синтез, але виявилося, що Сонце
не має тих параметрів: темпера#
тури і тиску, при яких могли б
відбуватися термоядерні проце#
си, а якби навіть, попри все, при#
пустити, що термоядерні проце#
си там мали місце, тоді б Сонце
випромінювало енергію в сто ти#
сяч разів меншу, ніж в дійсності.
От і виходить, що наука не відає,
що відбувається в горнилі Сонця.
Більш того, не має чіткої моделі
світобудови, а тому відсутні будь#
які уявлення щодо механізму
енергоутворення і гравітації, а
також інших взаємодій.

Через цю темряву в пізнанні
світу ми — мешканці Землі — туп#
цюємо навколо вогнища і
піклуємося все життя про паливо.

Все це і спонукало мене за#
пропонувати нову модель Світо#
будови. Гіпотеза викладена в те#
зисній формі і спирається на
енерготворчий процес, що ба#
зується на руйнації і утворенні
речовини на рівні елементарних

них, поки в 1930 році німецьI
кий фізик Іосс шляхом експеI
рименту довів неспроможність
такої теорії, а Анрі Пуанкаре —
детально розробив це питання і
дійшов висновку: якщо прийI
няти модель Лассажа, то в таI
кому світі не може бути холодI
них планет і твердих тіл, тому
що за його розрахунками —
тіло, що рухається в потоці
гравітаційних частинок, буде
нагріватися з щосекундним
підвищенням температури на
1013 градусів.

Але ідея всесвітнього тяI
жіння, що впливає незрозуміло
яким чином на всю речовину і
на весь Всесвіт, жива і на сьоI
годні. Були спроби пов'язати
розподілене в просторі граI
вітаційне поле з геометрією
простору. Також покладалися
надії на теоретичні розробки за
допомогою цілком незвичайних
систем вирожденного газу і
безтілесних псевдочастинок ваI
кууму, пов'язуючи ці явища з
гравітаційними впливами. Але
всі ці ідеї, як і ряд інших, залиI
шилися на стадії висловлювань
у загальній формі, без наступI
них конкретних розробок. Так
що вже готовим формулюванI
ням можна стверджувати, що
немає у фізиці поки що чіткої
теоретичної моделі обмінного
механізму тяжіння, відповідно
до якого пояснювалося б
взаємне притягання тіл через
обмін частками, що несуть
відповідальність за перебіг сил
гравітації.

Головна проблема в інтерпреI
тації поняття «гравітація» —
відсутність її хоч скількиIнеI
будь прийнятної квантової теI
орії. Більш того — ще не довеI
дено, що гравітація має квантоI
ву природу.

У фізиці елементарних часI
тинок теорія об'єднання сил
взаємодій стала завданням ноI
мер один. І шлях до її заверI
шення, очевидно, дуже далеI
кий. Адже насамперед неI

обхідно знайти першоджерело
цих сил, тобто установити своI
го роду їх родовід, вивчити меI
ханізм їхньої дії. І, можливо,
для цього доведеться не «виI
чавлювати» з існуючої теорії
те, чого не можна «вичавити», а
створити більш просту, погодI
жену, усеосяжну, із чітким
структурним рівнем в орI
ганізації матерії на основі
цілком нових ідей, теорію.

Ідея моєї гіпотези про струкI
туру речовини на рівні
мікросвіту і її ролі в розвитку
макросвіту коротко полягає в
наступному.

Всі елементарні частки маI
ють своїх двійників — античасI
тинки, їхня обов'язкова приI
сутність у структурі речовини,
у кожному атомі, говорить про
те, що на них покладені конI
кретні функції, які необхідні в
побудові мікросвіту і взагалі
речовини. І якщо виходити з
того, що всі античастинки чуI
жорідні щодо нашого світу, то
повинні існувати їхні світи
(ми називаємо їх антисвітами,
але уявлення про їхню струкI
туру і взаємозв'язки не збігаI
ються з нині існуючими). У
антисвітах, вже в ролі чуI
жорідних — на положенні анI
тичастинок — виявляться чаI
стки нашого світу. Це прийI
мається як закономірність. СаI
ма наявність античастинок у
структурі речовини свідчить
про нерозривний зв'язок різI
норідних за своїми властивосI
тях світів. Це є найважливіI
шим елементом у пізнанні приI
роди речовини. Ігнорувати
цим — означає позбавити себе
можливості до кінця пізнати
механізм Світобудови.

У гіпотезі приймається як поI
стулат розвиток Всесвіту закоI
номірним процесом, здійснюI
ваним постійним перетворенI
ням одних властивостей маI
терії в інші за рахунок пересуI
вання її з одного світу в другий,
третій і т. д. Тому неприпустиI
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частинок. Астрономічні семисту#
пеневі двигуни, про які йтиметься,
крім усього іншого, балансують
руйнівні і творчі процеси шляхом
круговерті речовини, яка, пере#
ходячи по колу із сфери в сферу,
руйнується і знову утворюється в
місцях їх дотику. І хоча після руй#
нації речовина, що утворюється
з тих самих елементарних части#
нок, її структура відрізняється від
попередньої тим, що стає
сумісною з даною сферою.

Припущенням в цій моделі є те,
що існують сім різнокольорових
фундаментальних частинок з по#
зитивним показником і стільки ж
їх негативних антиподів. Кожен із
кольорів мас своє «місце пропи#
ски», де він «господар», звідси
маємо сім різнокольорових
сфер (світів). Речовина, утворе#
на в одній із сфер, несумісна для
всіх інших сфер. Тому при пере#
ході з однієї сфери в іншу руй#
нується до елементарних части#
нок, виділяючи під час руйнації
різновиди енергії. З цих же час#
тинок в новій сфері утворюється
нова речовина, сумісна тільки
для даної сфери. А так як сфери
розташовані по колу і торкають#
ся одна одної, то речовина,
постійно рухаючись із сфери в
сферу, руйнується і знов утво#
рюється в місцях їхнього дотику,
де виникає своєрідний реак#
тор, найближчий з яких є наше
Сонце, а більше віддалені — це
зірки. Таких 7#ступеневих сис#
тем по Всесвіту безліч. Якщо
спостерігати виток речовини із
сфери, то побачимо «чорну
дірку», зворотна сторона якої
буде зіркою#Сонцем. Можливо
пізнання механізму енергоутво#
рень у надрах Сонця стане по#
штовхом нових розробок, добут#
тя нетрадиційних видів енергії і
високого рівня технологій.

Сьогодні існують всі підстави,
щоб запідозрювати, що більшість
науковців зловмисне гальмують
новий підхід щодо подальшого
технологічного розвитку на
зовсім нових принципах. Вченим
є над чим замислитись, бо і на#
ука в якійсь мірі заборгувала пе#
ред суспільством.

мо досліджувати відокремлено
властивості речовини тільки
того світу (сфери), у якому,
припустимо, ми знаходимося
без обліку впливу інших світів.

Вирішуючи конкретне завданI
ня — відшукувати єдину, споI
конвічну силу в природі — виниI
кає необхідність розгортання
широкомасштабного уявлення
всього механізму Світобудови,
починаючи з кваркового рівня і
закінчуючи астрономічними
об'єктами. Такий підхід дає повI
не сприйняття всього, що відбуI
вається у всій системі світів у
цілому, і в кожному з них окреI
мо, тому що в поданій гіпотезі
процеси, що відбуваються в
мікроI і макросвітах, пов'язані
між собою більшою мірою, ніж
визначається на рівні існуючих
уявлень. 

Відзначимо (без пояснень і
подробиць — про це пізніше):
приймається, що речовина в тій
частині Світобудови (не виI
ключено, що десь у Всесвіті
існують аналогічні механізми,
у принцип яких вкладені три,
п'ять, дев'ять ... різновидів) має
сім різних властивостей. ПриI
чому кожна властивість речоI
вини виявляється і є тотальI
ною тільки у своєму світі (наI
далі — сфері) даного кольору.
Утворюється наче система із
семи осередків (сфер). РечовиI
на, переходячи з осередку в
осередок, змінює свої властиI
вості за рахунок перебудови
своєї структури на рівні фундаI
ментальних частинок. Система
замкнута (рис. 1), тому що
відбувається безперервний
струм речовини по колу: у таI
кий спосіб маємо сім сфер.
Кожна сфера — це астроI
номічний об'єкт із системою
окремої зірки.

1. КВАРКИ І СТИМУЛИ,
ЇХНІ ВЛАСТИВОСТІ

Для створення всього різноI
маніття природи, із яким
зустрічаємося в нашому реальI

ному світі і котре повинно існуI
вати у всій системі світів, доI
сить семи кольорових різноI
видів кварків*. При формуI
ванні речовини в кожній із
сфер домінуючу роль відіграє
тільки ОДИН колірний різноI
вид кварків. Наприклад: у
сфері кольору «ікс» /С1/ —
кварк кольору «ікс» (або стоI
совно до сфери 1К і К1**, у
фіолетової /С2/ — фіолетовий
кварк /2К і К2/, у синій сфері
/СЗ/ — синій кварк /3К і К3/ і
т. д. (табл. 1).

Потік речовини, що склаI
дається із семи різновидів
КВАРКІВ, потрапляє з однієї
сфери в другу, набуває нових
властивостей, що формуються
домінуючими кварками і фунI
даментальною часткою — стиI
мулом (S). Кожна сфера має
свій власний стимул, свого роI
ду — штамп: беручи за основу
домінуючий кварк у даній
сфері, формує речовину з новиI
ми властивостями нової струкI
тури. Наприклад, речовина зі
сфери С1 потрапляє в сферу
С2. Стимули сфери С2 (S2) виI
тягають із речовини, що
надійшла, чужорідні стимули
(S1), унаслідок чого речовина
руйнується до неподільних чаI
стинок і наново формується з
новими властивостями на осI
нові кварків 2К і К2. Кварки 2К і
К2, з'єднуючись із стимулами
S2, набувають повного заряду і
спаровуються з чужорідними
кварками протилежного орієнI
тира на заряд (у фізиці їх прийI
нято називати антикварками —
рис. 2, 5).

Кварки кожного кольору розI
різняються (по орієнтирах) на
праві і ліві (рис. 2). Праві мають
позитивне, а ліві — негативне
орієнтування (частковий заряд).

Особливість стимулів у тому,
що вони постійно знаходяться
тільки у своїй сфері, визначаюI
* Це також приймається як постулат в даній гіпотезі.
** Припускаємо, що ми знаходимося в сфері С1
кольору «ікс». Колір домінуючого кварка /1К і К1/ ми не
можемо бачити (див. нижче).
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чи її властивості. Стимули не допускають присутI
ності у своїй сфері часток — стимулів стороннього
кольору, тобто з інших сфер, навіть якщо вони
задіяні в структурі речовини (потрапили в дану
сферу в складі речовини). Таким чином, сприяючи
вилученню чужорідних частокIстимулів із речоI
вини, структура якої не властива для даної сфери,
стимули руйнують речовину, що надходить з іншої
сфери, до елементарних часток. Після чого відбиI
рають із зруйнованої речовини (сировини)
домінуючі кварки, приєднуються до них, у резульI
таті чого останні набувають повного заряду і спаI
ровуються з чужорідними кварками протилежноI
го орієнтира на заряд, тобто з антикварками.

Всі кварки володіють величезною силою
взаємопритягання, але ця ж сила може діяти і
діаметрально протилежно. Так, одноколірні кварI
ки з різними орієнтирами на заряд, тобто праві і
ліві одного кольору — відштовхуються, кварки
різних кольорів і орієнтирів — взаємопритягуI
ються, створюючи парні з'єднання — ДИКЛАНИ
(рис. 5). Кварки однакові по кольору й орієнтиру
не можуть утворювати парні з'єднання між собою,
але можуть об'єднувати зусилля в пошуках партI
нерів. Тоді вони гуртуються, створюючи плазму,
але при цьому зберігають властивості самотніх
кварків.

2. УТВОРЕННЯ СФЕР 
І ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ СВІТІВ

Як уже говорилось вище, система, про яку йде
мова, складається із семи окремих, різних за
структурою, але в той же час тісно пов'язаних між
собою сфер. У Всесвіті таких систем незліченна
множина. Народжуються вони в різні часи, досяI
гають розквіту і руйнуються, їхня руйнація — це
не безповоротна втрата, а лише завершення цикI
лу. І в такий спосіб кінець старого є початком ноI
вого. Приміром, наша система (куди входить СонI
це з планетами) зараз, можливо, перебуває у
розквіті свого розвитку, водночас в окремих часI
тинах Всесвіту відбуваються руйнівні процеси.
Один із таких випадків, на мою думку, вдалося
зафіксувати фотознімком. Це об'єкт МI32 із
сузір'я Великої Ведмедиці. Відображено момент
надпотужного вибуху. За припущенням вчених,
енергія вибуху близька до 1057 ерг, але науці
невідомий жодний процес, що міг би бути причиI
ною такого потужного енерговикиду. Не будемо
зараз установлювати причину вибуху об'єкта, а
розглянемо його, дотримуючись послідовності, як
заключний етап процесу розвитку семиступенеI
вої системи сфер.

Припустимо, що вибух невідомої нам природи
роздрібнив матерію до елементарних часток.
Опинившись в самотньому стані, безпритульні

кварки відразу ж почнуть виявляти свою силу
взаємопритягання, і розкидані вибухом частки
негайно почнуть гуртуватися. Під дією сили
взаємопритягання і інерції руху, вони надмірно
стиснуться в центрі їхнього скупчення, за стиском
піде розкид, подібний вибуху, потім знову стиск і
так до моменту зрівноважування сил, що стискуI
ють масу і протидіють стиску. Не виключено, що
цей процес із перехідними етапами для земних
спостерігачів послужив причиною створення асI
трономічних «монстрів» у вигляді пульсарів, кваI
зарів і їм подібних об'єктів.

Руйнація системи сфер привела до того, що всі
різновиди кварків і стимулів виявилися пеI
ремішаними в одному просторі. Стимули, відшуI
кавши свої кварки, з'єдналися з ними (1К і К1, із S1,
2К і К2 з S2, 3К і К3 із S3 і т. д.) Це підсилило і без тоI
го колосальну силу взаємодії, ще більше «розгойI
дало» об'єкт, відсунувши момент зрівноважуванI
ня. З настанням цього моменту кварки починають
гуртуватися за колірними ознаками в окремі сфеI
ри, а оскільки між кварками одного кольору і
різних орієнтацій, а також і різних зарядів, виявI
ляється сила взаємного відштовхування, то кожI
на така сфера буде складатися з двох півсфер,
розділених між собою буферною зоною. У одній
півсфері знаходяться позитивні, в іншій — негаI
тивні кварки однакового кольору (рис. 4). Всі сім
сфер будуть являти собою електричні диполі, що,
притягуючись один до одного і торкаючись у виI
гляді намиста, з'єднають замкнутий круговий
ланцюг, створивши тим самим замкнуту систему
сфер. Під впливом кварків із позитивним зарядом
сусідньої сфери негативні кинуться до них, переI
ходячи в їхню зону в місцях зіткнення сфер. У моI
мент їхнього переходу стимули від'єднаються від
кварків і залишаться у своїй сфері, так що попадаI
ючи в сусідню сферу, кварки втрачають повний

С1
с ф е р а
«х» (ікс)

С7
червона

С6
жовта

С5
зелена

С4 
блакитна

С3
синя

С2 
фіолеI

това

Пересування реI
човини в замкI
нутій системі

сфери

Рис. 1. Замкнута система сфер (С1, С2, … С7), яких у
Всесвіті незчисленна множина
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негативний заряд, а залишається лише орієнтир
на нього (частковий заряд). Цей перехід кварків
породжує безперервний круговий рух речовини
по замкнутій системі сфер (рис. 1), поданої всіма
різновидами кварків. Але це не хаотичне їх змішуI
вання, а послідовне створення структурного синI
тезу речовини від простих парних з'єднань і до
атомів, молекул, клітин і т. д.

Таблиця 1

Номер сфери і її колір Домінуючі кварки 
і їх шифри 

С1 /кольори «ікс» /IX/ Кольори «ікс»  /1К і К1/ 
С2 /фіолетова/ Фіолетовий /2К і К2/
С3 /синя/ Синій /3К і К3/ 
С4 /блакитна/ Блакитний /4К і К4/ 
С5 /зелена/ Зелений /5К і К5/ 
С6 /жовта/ Жовтий /6К і К6/ 
С7 /червона/ Червоний /7К і К7/ 

ліві (#) праві (+)

З. СТРУКТУРНІ СКЛАДОВІ АТОМА І СИЛИ
ВЗАЄМОДІЙ МІЖ НИМИ

Як уже згадувалося, кварки, з'єднуючись попарI
но, утворять диклани і ці парні з'єднання мають
множину варіантів. Диклани поділяються на дві
групи: ті, що мають заряд (рис. 5) і нейтральні
(рис. 6). Приміром, у сфері С1 до нейтральних
відносяться диклани, до складу яких не входять
кварки 1К і К1, тобто, що складаються із двох чуI
жорідних кварків. В кожній сфері може знаходиI
тися шість різних за кольором і ще шість таких же
за кольором, але іншої орієнтації на заряд чуI
жорідностей, тому виникає безліч варіантів для
такого роду парних з'єднань. Однак усі вони буI
дуть нейтральними, тому що об'єднують два чуI
жорідних кварка з протилежно рівними орієнтиI
рами на заряд (рис. 6).

У своїй сфері домінуючий кварк набуває повного
заряду за рахунок приєднаної до нього часткиIстиI
мулу, і коли він спаровується з чужорідним кварI

1K S1 S1 K1

S2 K2

S3 K3

S4 K4

S5 K5

S6 K6

S7 K7

2K S2

3K S3

4K S4

5K S5

6K S6

7K S7

кольору ікс («х»)

фіолетові

сині

блакитні

зелені

жовті

червоні

СТИМУЛИ

КВАРКИ

Рис. 2. Різновидності кварків і стимулів: 
праві — позитивні, 

ліві — негативні

Рис. 3. Сили взаємодій між кварками різних видів 

(для сфери С1)

а) 1К S1 S1

S1

S1

1К1К

1К

К1

К1

К1

К2

К3

К4

К7

б)

в)

діють сили відI

штовхування як

зі стимулами,

так і без них

пари не утворюI
ються, але кварки
гуртуються для
створення пар з
іншими видами
кварків як зі стиI
мулами в період
створення сфер,
так і без них при
утворенні зірок і
планет

створюють пари:
1КIС
К2, К3, К4, К5, К6,
К7, і навпаки:
К1С, 2К, 3К, 4К, 5К,
6К, 7К
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ком, який має частковий протилежний заряд, то на
їхнє з'єднання поглинається тільки частина його
заряду, адекватна частковому заряду чужорідного
кварка. Тому такі диклани завжди мають заряд, їх
може існувати тільки по 12 варіантів у кожній
сфері, із них — 6 позитивних і 6 негативних (рис. 5).

У світі елементарних часток для створення
будьIякої структурної одиниці речовини неI
обхідні сили, що утримують її складові. У фізиці
вони визначені як сили взаємодії. Почнемо з того,
що між кварками існує колосальна сила взаємодії
і розподіляється вона за наступною схемою:

Таким чином, найбільшою тривкістю взаємоI
зв'язків володіють парні з'єднання кварків, і чим
більше ускладнюється структура речовини, тим
значніше зменшується її тривкість.

З однаково заряджених дикланів утворяться
більш великі структурні одиниці — ТРИЗОНИ
(рис. 7). Тривкість цих з'єднань базується на тому,
що в з'єднання вступають тільки три диклана,
причому середній утримує два диклана, що у
свою чергу підсилюють це з'єднання. Для ствоI
рення наступної структурної одиниці речовини в
кожній сфері — МЕЗОНА*, необхідно мати усі
шість варіантів позитивних або негативних дикI
ланів. Іншими словами, повинен складатися з
двох однаково заряджених тризонів, але різних за
колірним набором чужорідних кварків (рис. 7).
З'єднання їх відбувається за допомогою нейтI

СФЕРА С1

Буферна зона

напівсферанапівсфера

Рис. 4. Розподіл домінуючих кварків К1, 1К у сфері по зарядах. 
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спільна у них тільки назва.
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рального диклана, що склаI
дається з двох чужорідних
кварків, які знаходяться між
двома тризонами, ізолюючи
які — утворить мезон. Він пеI
ребуває у шести домінуючих
кварків (господарів), що, знаI
ходячись у з'єднанні зі стиI
мулами, мають повний заряд
із шести чужорідних — по одI
ному кожного кольору. Крім
того, до складу мезонів вхоI
дить один сполучний диклан,
що складається з двох чужоI
рідних кварків.

Домінуючі кварки, з'єднані
зі стимулами, визначають заI
ряд мезона. Якщо вони мають
позитивний заряд, то і мезон
буде позитивним, і навпаки,
буде негативним, якщо кварI
ки зі стимулами матимуть неI
гативний заряд. Шість чуI
жорідних кварків різних коI
льорів, у залежності від поI
рядку їхнього розташування,
створюють 720 різних варіI
антів позитивних і стільки ж
негативних мезонів. Кожний
позитивний мезон має свого
негативного антипода по анаI
логічному розташуванню
кварків. Всі різновиди позиI
тивних мезонів, а їх 720,
спільно зі своїми антиподаI
ми, утворять НЕЙТРОН
(рис. 8). Внаслідок того, що
до складу нейтрона ввійшли
по 720 різних по заряду меI
зонів, нейтрон не має заряду,
тобто нейтральний. На цьому
сили взаємодій, що утримуI
ють конструкцію, вичерпуI
ються і подальша побудова
речовини на основі нейтрона
стає неможливою. Тому нейI
трон є неміцним, перехідним
конструктивним з'єднанням,
із якого утвориться атом. Із
ним також пов'язані всі
ядерні метаморфози. Відомо,
що в атомах, ядра яких переI
насичені нейтронами, відбуI
ваються перетворення, наI
звані розпадом (електронI
ним). У цьому випадку нейI
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Рис. 5. Парні з'єднання, що несуть заряди — диклани — 
в сфері С1 і кварки К1(+) і 1К(–) будуть домінуючими, тобто «господарями» 

в цій сфері, а всі інші різновиди за кольором — «чужинцями»

негативно заряджені позитивно заряджені
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трон перетворюється в протон, а з ядра вилітають
електрон і антинейтрино. Аналогічні процеси
відбуваються з нейтроном, коли він перетворитьI
ся в найпростіший атом (рис. 9, 10).

У структурі нейтрона парні з'єднання мезонів
розташовуються по колу, внутрішня оболонка

якого складається з позиI
тивних, а зовнішня — із неI
гативних мезонів (рис. 8).
Перетворення нейтрона в
найпростіший атом почиI
нається з того моменту, коI
ли всі мезони, жертвуючи
своїми з'єднувальними
дикланами, складають їх у
центрі нейтрона і ставлять
над ними один позитивI
ний мезон у ролі «охоронI
ця», але отримавши це
«призначення» і покинувI
ши свій ряд, він тим самим
залишає зайвим свого анI
типода на зовнішній обоI
лонці (рис. 9). ОпинивI
шись у такий спосіб зайI
вим, антипод (мезон із неI
гативним зарядом), якому
фактично немає місця на
зовнішній оболонці й у
структурі ядра в цілому,
витискається за межі нейI
трона зі своїм сполучним
дикланом, тобто антинейтI
рино. Зовнішня оболонка
колишнього нейтрона, а
тепер ядра, що склаI
дається з негативних меI
зонів (які по сутності
нічим не відрізняються від
електронів), відштовхує
витиснутий мезон (елекI
трон) під себе. Віддалення
електрона від ядра регуI
люється взаємозв'язком
його з позитроном. При
необхідності (для утриI
мання електрона на орбіті)
позитрон розбиває з'єднуI
вальні диклани, що знахоI
дяться в центрі ядра, на
окремі кварки і вони, проI
являючи всю міць своєї
сили взаємодії, не дають
можливості йому піти за
межі тяжіння об'єкта. Така
дія кварків класифікуєтьI

ся як електромагнітна взаємодія, вона погашає сиI
лу електростатичного підштовхування (рис. 10).

Коли ж електрон наближається занадто близько
до ядра, позитрон дає можливість кваркам знову
з'єднатися в диклани і послабити електроI
магнітну взаємодію. У такий спосіб позитрон реI

Рис. 6. Деякі з'єднання чужорідних кварків (у сфері С1) 
в беззарядні диклани (стимули відсутні)
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гулює силу електромагнітного впливу на елекI
трон і зберігає конструкцію об'єкта. Така «маніпуI
ляція» позитрона з електроном пояснює суть
«броунівського танка» і стає зрозумілим, чому
електрон, маса якого в багато разів менша ядра,
має адекватний ядру заряд: адже в ядрі 719 позиI
тивних і, відповідно, стільки ж негативних меI
зонів дають нульовий результат. Мезони разом із
позитроном і дикланами складають масу ядра, а
його заряд визначає лише один позитрон, що знаI
ходиться усередині ядра, і дорівнює заряду елекI
трона з протилежним знаком.

Якщо обчислювати масу ядра шляхом визнаI
чення сили його взаємодії, то варто врахувати ту
обставину, що в залежності від стану дикланів
усередині ядра, вона буде різною. При спарених у
диклани кварках маса буде набагато меншою, ніж
у періоди, коли кварки роз'єднанні.

Піддається розумінню і β+ розпад. Він відбуI
вається таким же чином як і β – розпад, тільки всі
процеси проходять у зворотному порядку. Що
стосується переходу протона в нейтрон шляхом
викиду позитрона і нейтрино, то такий нейтрон
можна вважати неповним, тому що в ньому не виI
стачає пари мезонів, що при створенні стали виI
конувати функції позитрона й електрона (мезони

без сполучних дикI
ланів, тобто нейтрон
перебуває з 719 паI
рами позитивних і
негативних мезоI
нів). За кількісним
складом він іденI
тичний ядру найI
простішого атома —
водню (рис. 10). НейI
трино, що вилетіло
з ядра, є не що інше
як з'єднувальний
диклан (мезона).

Якщо зруйнувати
ядро, то сполучні
диклани, що знахоI
дяться усередині
ядра, покидають
своє сховище, і вирI
вавшись назовні,
розпадаються на окI
ремі кварки, виділяI
ючи при цьому
енергію. Цей процес
аналогічний тому,
коли з двох ядер
водню утвориться
одне ядро гелію, —
процесу злиття пеI

редує процес руйнації, і ці ж диклани встигають
випурхнути. Поповнення дикланів при подальI
шому перетворенні відбувається за рахунок
усіляких випромінювань, якими заповнена сфера.
Майже всі ці випромінювання, як з'ясується наI
далі, створені із кварків.

Утворені таким шляхом найпростіші атоми пеI
ретворюються за рахунок нейтронів у більш
складні, а з них створюється речовина. Але ствоI
рена в одній із семи сфер, вона є несумісною для
інших шести світів. Тому, при переході в сусідню
сферу, речовина руйнується до фундаментальних
часток і створюється нова, визначаючи кваркам
своєї сфери домінуючу роль. Як тільки речовина
ввійде в контакт із сусідньою сферою, стимули
покидають свої місця в структурі і з цього моменI
ту починається руйнівний процес (рис. 11). Якщо
кварки при руйнації речовини є носіями високих
температур, то стимули, покидаючи речовину в
період її руйнації, виносять низькі температури. І
якщо кварки несуть свою енергію в новий світ, то
стимули, рухаючись у діаметрально протилежноI
му напрямку, повертаються у свою сферу.

Рух речовини по замкнутій системі сфер забезI
печує процес руйнації його й утворення нового
одночасно у всіх семи сферах.
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Закон розвитку культури і поділ 
суспільної праці

Культура (від лат. сultura — освіта, виховання,
опрацювання) є специфічною ознакою людини, яка
виражається у системі різних позабіологічних
способів оформлення тих або інших видів діяльI
ності, більшість яких властива всьому людству від
початку його існування і становить три взаємоза2
лежні підсистеми культури [8; с. 15]:

• духовну (зокрема релігійна, наукова, художI
ня, комунікативна та інші види пізнавальної діI
яльності);

• організаційну (соціонормативна, управлінI
ська, військова та інші види політичної діяльності);

• виробничу (створення засобів життєзабезпечення і знарядь для їх
добування, транспорт, зв'язок та інші види економічної діяльності).

Найдавнішою формою господарської діяльності є привласнюючий тип
господарства з перевагою полювання і збирання, що зумовило згодом здеI
більшого чоловічі (полювання та скотарство, яке походить від полювання)
і жіночі види виробничої діяльності (збирання, яке стало потім основою
землеробства). Від цього первинного поділу суспільної праці беруть поI
чаток патріархальні й матріархальні типи суспільства з відповідними
системами цінностей і релігіями. Із появою землеробства, що ґрунтується
на використанні домашніх тварин як тяглової сили (синтез землеробства
й скотарства) чоловік виконує першу роль і в землеробських культурах. У
цей час ремесло відокремлюється від сільського господарства, розширюI
ється обмін між різними районами, що спричиняє виникнення торговельI
них центрів і відділення торгівлі від виробничої діяльності. 

Первісний поділ праці між чоловіками і жінками спричинив диференI
ціацію чотирьох вікових класів: діти, юнаки (дівчата), дорослі, старі.
Особливо важливою була межа між першим і другим віковими класами
— здійснення ініціації (від лат. initiatio — посвята), за допомогою якої діI
тей готували до життя повноцінних членів суспільства. Ці вікові класи
юнаківIвоїнів, дорослихIвиробників, стариківIмудреців еволюціонували в
довічні об'єднання чоловіків зі своїми назвами, організацією і проводиряI
ми, а потім — і в професійні групи або соціальні стани, які відповідають
трьом основним підсистемам культури (див. рис. 1). 

Цим підсистемам культури відповідали, в ідеалі, три душевні начала:
духовноIрозумне («золоте»), мужнє («срібне») і пожадливе («мідно2за2
лізне»). При цьому «розумне» начало завжди розташоване вище ніж
«мужнє», а разом вони контролюють нижче — «пожадливе» начало
(Платон). На цьому потрійному поділі побудовано платонівську теорію
ідеальної держави, де кожному соціальному класу (правителямIфілосоI
фам, воїнамIадміністраторам і працівникам господарства) відповідає
певне душевне начало. При цьому діє своєрідний соціальний закон: певI
ні «начала душі» не пов'язані беззастережно з певним станом, оскільки
«золоте» або «срібне» дитя може народитися у батьківIремісників або
хліборобів, і навпаки (Ортега2і2Гассет).

У первинному статевовіковому поділі праці відповідно до трьох основI
них підсистем культури виокремлюються духовні, військові і господарські

Георгій ЩОКІН,
м. Київ
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Рис. 1. Суспільний поділ праці
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керівники, які поступово сформували організаторсько��
управлінську верхівку суспільства (тобто еліту — від
франц. elite — краще, обране). Відокремлення цієї верхівI
ки відбулося ще в межах потестарної (від лат. potestas —
влада) або додержавної (дополітичної) організації влади,
для якої було характерне народовладдя (її найвищим орI
ганом були збори всіх дорослих общинників). Значну
роль при цьому відігравали ради старійшин — старших за
віком членів громади, роду, племені, стан яких визначавI
ся їхнім авторитетом як хранителів традицій (тобто ду2
ховних керівників). Поряд зі старійшинами почали з'являI
тися й інші носії влади, зокрема бігмени (англ. «велика
людина») і вожді. Влада бігменів ґрунтувалася на їх виI
датних особистих можливостях (харизмі) і не передаваI
лася в спадщину, на відміну від влади вождів, які їх зміниI
ли. Їхня влада мала переважно військовий характер [8; с.
15]. Первинний поділ праці в галузі соціального управI
ління схематично представлений на рис. 2.

Звідси закон: культура в цілому відповідає колек�
тивній свідомості і її структурі, яка протистоїть несві�
домому, що набуває форми антикультури, а поділ сус�
пільної праці (соціологічна структура) тотожний пси�
хологічній структурі, де підсистеми культури відпові�
дають процесуальним, тобто динамічним, властивос�
тям (пізнавальній, вольовій та емоційно�сенсорній
сферам), а стани, відповідно, — потенційним, тобто
статичним, властивостям (типи темпераментів).

Закон виникнення, розвитку 
й загибелі етносів

Вождівство могло етнічно збігатися із одноплеміннісI
тю і сприяти консолідації ранніх етносоціальних оргаI
нізмів, насамперед союзів племен, безпосередньо переI

ростаючи в ранні держави. Первинним етносоціальним
організмом була громада — самоврядний соціальноIвиI
робничий колектив на засадах докласової рівності (ега2
літарності), який збігається, як правило, з одним роI
дом, тобто колективом кревних родичів по материнI
ській (материнський рід) або батьківській лінії (бать2
ківський рід). Через заборону інцесту, тобто шлюбів у
межах найближчих родичів, (екзогамію) формуються
фратрії (від гр. phratria — братерство) — екзогамні
спільності кількох родів, об'єднаних у дуальній (від лат.
dualis — подвійний) організації племені. Плем'я, яке
об'єднало фратрії і роди, які до нього належать, характеI
ризувалося спільною територією й елементами госпоI
дарства, самосвідомістю і самоназвою, звичаями і кульI
тами, самоврядуванням. Подальше формування союзів
племен, завоювання й переселення спричиняли змішуI
вання племен і виникнення більших етнічних спільнот —
народів або етносів.

Етнос завжди пов'язаний із ландшафтом, у якому він
живе, а його структура — це ієрархічна співпідпорядкоI
ваність субетнічних груп (колишніх племен), які переI
бувають всередині етносу (як цілого) і не порушують
його єдності (Л. Гумільов). Такі природні колективи люI
дей зі спільним стереотипом поведінки і своєрідною
внутрішньою культурою протиставляють себе (як
«ми») всім іншим колективам (не «ми»). Етноси, як і
всі «живі системи», в основі своїй енергетичні, які при
розширенні підпорядковують (політично або культурI
но) інші етноси, нав'язуючи їм свої стереотипи поведінI
ки. Оскільки ці стереотипи й енергетичні ритми наклаI
даються на інші, то повної асиміляції не відбувається і
виникає суперетнос, який поєднує групи етносів в етI
нічні цілісності вищого порядку [4]. П
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Рис. 2. Первинний поділ праці в галузі соціального управління
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Культура як універсальний механізм пристосування
людського співтовариства до різноманітних умов приI
родного й соціального середовища, у кожній локальній
етнічній спільності оформлюється різними, більшIменш
специфічними саме для цієї спільності засобами, які в
сукупності й становлять її культуру [8]. Виявлення проI
відної підсистеми культури (духовної, організаційної
або господарської) також залежить від специфіки і відI
носної переваги тих чи інших видів діяльності конкретI
ного локального етносу або групи етносів. Звідси видіI
ляють народиIвчителі, народиIзавойовники, народиIвиI
робники, а також спільнотиIпаразити, які, на відміну від
трьох створюючих підсистем культури, є її регресом,
деградацією і, врешті, її виродженням в антикультуру.

Етногенез є універсальним механізмом взаємодії соціI
альної системи й природного середовища, який містить
фази зародження, розвитку, зрілості, занепаду і виродI
ження. Момент народження етносу як нової системної
цілісності з оригінальним стереотипом поведінки фікI
сується появою нового етноніма, тобто самоназви етноI
су (Л. Гумільов). Етногенези тривають 1100–1500 років
(за іншими підрахунками у фазі цивілізації до 3–4 тис.
років), якщо їх не порушують екзогенні впливи (геноI
цид, епідемія, стихійні лиха). Ось чому більшості етноI
сів, які жили й творили в історичний період, уже не ісI
нує (М. Данилевський, О. Шпенглер, А. Тойнбі). Ці етноI
системи розпалися на частини, тобто на окремі групи й
окремих людей, які потім інтегрувалися в нові системи
на оновлених ландшафтах і з новими традиціями. При
цьому система, яка виникає, завжди поводиться трохи
інакше, ніж колишня, яка вже витратила свою енергію й
близька до рівноваги з середовищем [4]. Ось чому укра2
їнський етнос, який веде свій родовід ще від доісторичI
ного Трипілля VI–IV тис. до н. е., вважається молодим
етносом, оскільки його сучасна самоназва виникла між
ХII–XV ст. вже н. е.

Звідси закон: етносоціальні організми, як і всі інші
живі організми, зароджуються, досягають зрілості,
старіють і вмирають, однак деякі з цих організмів
встигають продовжити свій родовід в етносах, які ви�
никли від них — «дітях», а інші залишаються «безплід�
ними», розчиняючись безслідно в нових етносоціаль�
них організмах.

Закон виникнення суперетносів і цивілізацій
Суперетноси як об'єднання близькоспоріднених етно2

сів мають одну важливу загальну особливість — поляриза2
цію всередині системи. Як соціальне ціле, вони поводять
себе тільки у фазі суперетнічного підйому, а потім, підпоI
рядковуючись універсальному закону єдності й боротьби
протилежностей, знаходять напрямки для діяльності, які
підтримують стабільну рівновагу в постійній боротьбі
між собою. Щодо інших суперетносів, вони, як і раніше,
виступають як цілісність, хоча різні частини суперсистеI
ми поводяться неоднаково [4]. Наприклад, єдиний колись
європейський християнський світ, розпався в ХI ст. на пра2

вослав'я (греки й слов'янські народи) і католицизм (роI
манські й германські народи), а від останнього в XVI ст.
відколовся протестантизм (германські народи). Усі три
суперетноси (слов'янський, романський і германський)
трактують у світі як єдину європейську спільноту, хоча її
частини (суперетноси) багато в чому протилежні одне одI
ному усередині цієї надсистеми, бо виконують різні фунI
кції (маскулінністьIфемінність, екстраверсіяIінтроверI
сія, а також пізнавальноIдуховні, адміністративноIвольоI
ві й господарськоIсенсорні функції).

Фаза формування суперетносів збігається з появою
цивілізацій, супроводжується нагромадженням матеріI
альних і духовних благ й одночасним згасанням етнічI
ної енергії. Ця фаза властива всім народам, які не загиI
нули до періоду її досягнення (Л. Гумільов). Цивілізації
визначають відповідні типи історичних часів (релігійні,
героїчні й громадянські), кожен із яких має ознаки ціI
лісної формації зі специфічною вдачею, правовідносиI
нами, формою правління, способами спілкування й
мислення (Дж. Віко). Цивілізації як особливі форми орI
ганізації людських колективів у просторі і в часі (Г. Бокль,
Ф. Гізо, Е. Літтре, Ф. Бордель та ін.) володіють, як і люI
ди, подвійною природою (духовною і матеріальною),
зумовленою фундаментальними категоріямиIцінностяI
ми (факторами цивілізації). 

Звідси закон: конфігурація, сполучення, ієрархічна
впорядкованість цих цінностей�факторів встановлю�
ють лад соціального життя і своєрідність цивілізацій
(Ф. Конєчни).

Цивілізації — це певний абстракт, а реальностями є
лише частини цивілізації, тобто конкретні культури
(наприклад, латинська цивілізація є абстрактом, але реI
ально існують її різновиди — англійська, французька,
іспанська, польська та інші культури). Цивілізації, за
Ф. Конєчни, «схрещуватися» і давати творчий синтез
не можуть, можливий лише синтез культур у межах одI
нієї цивілізації [12]. Запозичити в інших культур можна
тільки те, що перебуває «поза сферою народності» (тобI
то поза тим головним, що визначає цю етнокультуру —
наприклад, можна запозичити різні наукові методи, техI
нічні прийоми і технології), оскільки «народ, який
прийняв чужі начала, із самостійного історичного діяча
перетворюється на етнографічний матеріал» (М. Да2
нилевський). При механічному, тобто просторовому
«накладенні» цивілізацій, між ними, як між ворожими
організмами, виникає боротьба, в якій, як правило, пеI
ремагає нижча цивілізація, тому вища цивілізація може
зберегти себе тільки за твердої ізоляції від носіїв нижчої
цивілізації (Ф. Конєчни).

Звідси закон: формування суперетносів як об'єд�
нання близькоспоріднених етносів збігається з поя�
вою цивілізацій — ця фаза властива всім народам, які
не загинули до її досягнення. Суперетноси, як і багато
в чому тотожні їм цивілізації, є стосовно інших супе�
ретносів цілісністю, однак, всередині мають поляриза�
цію різноспрямованих підсистем, що зумовлює пос�
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тійну внутрішньоцивілізаційну боротьбу. «Схрещува�
тися» і давати творчий синтез різні цивілізації не мо�
жуть, вони обов'язково вступають у боротьбу одна з
одною, у якій «вищу» цивілізацію завжди перемагає
«нижча».

Закон взаємодії культури й цивілізації
Цивілізації не тотожні культурам і їх носіям — етноI

сам, — це часто штучний, міжкультурний і суперетнічI
ний конгломерат. О. Шпенглер, наприклад, протиставI
ляв цивілізацію, як штучне утворення, до культури, як
природного розвитку соціальних систем. Цивілізація, на
його думку, означає загибель культури, оскільки кульI
тура є «органічним» типом еволюції, а цивілізація —
«механічним», похідним її циклом. 

Звідси закон: епоха цивілізації характеризується
процесами «омасовлення», урбанізації, глобалізації
культури і концентровано виражається у світових вій�
нах, мета яких — глобальне панування наддержави
над світом — є найвищим сенсом існування цивілізації
і диктатора, який її уособлює (О. Шпенглер) [11, с. 14].

Під впливом О. Шпенглера (якому передував М. ДаниI
левський) склалися уявлення про цивілізації А. Тойнбі,
який розробив теорію кругообігу змінюючих одна одну
локальних цивілізацій. Кожна з таких цивілізацій прохоI
дить стадії виникнення, росту, надламу й розкладу, а руI
шійною силою їхнього розвитку є творча еліта. Остання,
поступово втрачаючи творчі здібності, починає дедалі
більше спиратися на матеріальні інструменти влади і наI
самперед на силу зброї. Банкрутство «панівної меншосI
ті», її нездатність впоратися із постійно виникаючими ноI
вими проблемами призводить спочатку до «надламу», а
потім (якщо «хворобу» не лікувати своєчасно) — до остаI
точної загибелі цивілізації. Прогрес людства А. Тойнбі
вбачав у духовному вдосконаленні й у поступовому переI
ході до синкретичної релігії майбутнього [11, с. 13].

Крім О. Шпенглера, поділ світової історії на низку
всесвітньоIісторичних утворень здійснював і А. Вебер,
який, однак, трактував культуру й цивілізацію не як дві
фази еволюції культурноIісторичних цілісностей, а як
два відносно самостійних аспекти кожної з них — ду�
ховний (релігія, філософія, мистецтво) і матеріальний
(науковоIтехнічний). Крім того, він виділяв ще й третій
аспект — специфічно соціальний, відповідний у цілому
до трьох підсистем культури і трьох сфер соціологічної
й психологічної структур. Процес розвитку кожної
культурноIісторичної цілісності А. Вебер уявляв як реI
зультат взаємодії її культурного, соціального і цивілізаI
ційного факторів, кожен із яких відіграє «співвизнаI
чальну» роль у розвитку двох інших. Ці культурноIістоI
ричні цілісності втілюються в суперетноси, які як реI
альні носії всесвітньоIісторичного процесу передають
свою «естафету» від одного до другого, від другого — до
третього і т. д. Звідси одна з основних тенденцій, яка
споріднює всі ці цілісності і полягає в їхньому русі до
більших і зріліших соціальних порядків, де кінцевою

стадією є «заціпеніння», «закостеніння», старече розI
кладання колишніх цілісностей або їх «світова експанI
сія», у якій зникає сутнісна внутрішня визначеність поI
дібних утворень. У процесі руху всесвітньоIісторичних
суперетносів відбувається як їхня взаємодія, з одного
боку, так і взаємодія з культурою і з цивілізацією — з інI
шого, причому перша символізує «індивідуалізуючу»
тенденцію, а друга — «генералізуючу» [2, с. 11].

Закон скорочення історичного часу
Тривалість історичних періодів в процесі соціального

розвитку неухильно скорочується. Про це знали давні
мислителі. Наприклад, в індуїстській міфології світові
періоди позначалися югами (від давньоінд. «упряжка»,
«пара», «покоління»), яких налічували чотири: 1) крі2
таюга («блага доба») тривалістю 1728 тис. років; 2) тре2
таюга — 1296 тис. років; 3) двапараюга — 864 тис. роI
ків; 4) каліюга — 432 тис. років. Разом вони становили
махаюгу (тобто «велику югу» довжиною 4320 тис. років)
і всередині її зіставлялися одне із одним як 4:3:2:1, тобто
поступово й закономірно зменшуючись. Вчення про різI
ні історичні періоди було відоме і в інших давніх традиI
ціях, у яких розрізняли «золоту», «срібну», «бронзову»
й «залізну» «доби» (див. табл.). Ці давні уявлення підI
тверджуються в цілому і сучасними цивілізаційними теI
оріями, де, наприклад, доіндустріальне (традиційне, агI
рарне) суспільство існувало кілька тисячоліть людської
історії, індустріальне (капіталістичне), згасання якого
відбувається нині, нараховує всього кілька століть, а
постіндустріальне суспільство, яке виникає, можливо,
буде короткочасним періодом (нараховує декілька десяI
тиліть), який призведе до нового духовного суспільства,
суспільства знання з багатотисячолітньою історією.

* * *
Зазначене вище свідчить, що:
• з первинно єдиної егалітарної праетнічної культури

виділяються окремі субкультури — професійного духоI
венства і хранителів традицій; професійних військових
й адміністраторів; професійних ремісників і торговців;
професійних хліборобів і скотарів. Кращі представники
цих субкультур (духовні, військові й господарські кеI
рівники) становлять організаційноIуправлінську верI
хівку (еліту) суспільства, яка виробляє елітарну кульI
туру знаті, протиставлену культурі рядових членів сусI
пільства (масовій культурі);

• соціальна система охоплює всі сфери організації сусI
пільства (духовну, політичну, економічну), де економіка
виконує функції адаптації, політика — ціледосягнення, а
культура — підтримки зразка взаємодії (Т. Парсонс). При
цьому первісна соціальна злитість (під егідою релігійноI
духовної сфери) змінюється виходом на перший план поI
літичної системи, потім настає черга функціонального
пріоритету економіки, нарешті знову досягається соціI
альна злитість за домінування духовних цінностей
(Н. Луман). Відповідно до цієї зміни домінуючих підсисI
тем відбувається й зміна відповідних до них історичних
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часів (релігійних, героїчних, громадянських), а також відI
повідних історичних народів і соціальних верств;

• етногенез, який відбувається на певній території, віI
дображає послідовне об'єднання родових громад у фратI
рії, фратрій — у племена, племен — у племінні союзи, на
базі яких формуються етноси й ранні держави, поєднуваI
ні в суперетноси — носії певних типів цивілізацій. Такий
цивілізаційний тип залежить від переважання в суперетI
носі однієї зі сфер соціологічної і психологічної структуI
р, а також від звичних джерел життєзабезпечення (власI
не виробництво, захоплення чужих ресурсів, паразитуI
вання). Відповідно до цього розрізняють духовноIкульI
турні цивілізації (давньогрецька), військовоIполітичні
(римська), торговельні (фінікійська) та ін. Слов'янський
суперетнос і слов'янський тип культури гармонійно поI
єднує різні види соціальної діяльності (за визначального
значення пізнавальної сфери), що робить його найперI
спективнішим у прийдешнім керівництві всесвітньоIісI
торичним процесом (М. Данилевський). У цілому схема
світової історії в її цивілізаційноIкультурному аспекті
може бути представлена так: іберійськоIкавказький світ
(можливі творці мегалітичних культур) → семітоIхамітI
ський світ (Аккад, Давній Єгипет, Фінікія, АссироIВавіI
лонія) → хамітоIгрецький світ (Кріт, Мікени, Еллада) →
грекоIримський світ (Античність) → романоIгерманI
ський світ (Новий час) → германоIслов'янський світ
(Новітній час).

Звідси закон: культури, етноси й цивілізації підпо�
рядковані історичним циклам життєдіяльності, які ма�
ють свій початок і своє завершення, а всесвітньо�істо�
ричною спільнотою стає той народ або суперетнос,
який найбільше відповідає велінню історичного часу
(пануючій системі цінностей) і має для цього необхід�
ну волю (національну енергію).

Продовження у наступному номері

Менеджмент
і  менеджер

Міфологічні «доби», їхні властивості і правителі
Таблиця

Міфологічні
«доби»

Перша, 
«золота»

Друга, 
«срібна»

Третя, 
«мідна»

Четверта,
«залізна»

Стихії вогонь повітря земля вода

Частини доби ранок полудень вечір ніч

Містичні акти світло вступає в хаос матерія отримує форму з'являється смерть виникає надія

Принципи добро добро зло добро

Правителі в різних традиціях

Єгипетська Ра Шу Сет Гор

Шумерська Ан Енліль Енкі Нінурта

Західносемітська Ілу (Ел) Адад Йамму�Йахве Балу

Грецька Кронос Зевс Гадес Аполлон

Індійська Брахма Вішну Шива Крішна

Іранська Ахурамазда Сієнта�Майнью Ангро�Майнью Саош'янт 

Християнська Бог�Отець Бог�Дух Сатана Бог�Син
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Методологічний підхід до пізнання й демокраI
тичного перетворення об'єктивної соціальної реI
альності в Україні відображений у її Основному
Законі і закріплений у положенні, високі стандарI
ти якого затверджені і сформульовані у ВсезаI
гальній декларації прав людини 1948 р. Цей підхід
заснований на чіткому розумінні того, що соціальI
ний прогрес у цілому, як і прогрес у правовому
розвитку українського суспільства, зокрема, є
можливим лише за умови активного використанI
ня у процесі суспільного розвитку і владного поI
тенціалу держави, і відродженої духовноIінтелекI
туальної, вольової енергії окремої вільної, творчо
налаштованої і свідомо законослухняної особисI
тості. Людина є головною складовою громадянI
ського суспільства, якому має відповідати констиI
туційне визначення України як демократичної,
соціальної, правової держави. Ідеться про поліI
тичну організацію суспільства, яка має здійснити,
як зазначає Голова Верховної Ради України, цивіI
лізаційний прорив до реального «олюднення» поI
літики, поверненої до особистості, а не до маси

«взагалі» [1]. По суті йдеться про поступове, але
послідовне звільнення від тоталітарного колектиI
візму творчого потенціалу кожної людини, визI
нання її унікальності, відродження її індивідуалізI
му, проте обмеженого або навіть позбавленого егоI
їзму.

Відомо, що право на вільну творчу поведінку
людини має урівноважуватися в суспільстві певI
ними заборонами протиправних діянь. Якщо
будьIякий індивід бажає скористатися можливісI
тю реалізації свого природного права вільно здійI
снювати певні дії, реалізовувати свої приватні
потреби й інтереси, то він має визнати основні виI
моги, обумовлені загальним суспільним інтереI
сом, загальним благом, якими у підсумку є духовI
ний і матеріальний розвиток окремої людини, але
через забезпечення свободи і цілості суспільства.

Схвалення законодавцем низки демократичних
прав і свобод спричиняє необхідність не лише розI
ширювати правове поле суспільних відносин, а й
створювати «якісно» (а не «кількісно») нову деI
мократичну за змістом і суттю систему права, яка
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Володимир СЕЛІВАНОВ,
радник дирекції
Інституту
законодавства
Верховної Ради України,
доктор юридичних наук,
член6кореспондент
АПрН України 

Головною метою демократичної трансформації українського суспільства є
приведення соціального, зокрема юридичного, розвитку країни відповідно до
політично продекларованих і конституційно закріплених ідеалів і принципів
свободи, справедливості, демократії; створення юридичних передумов для
розвитку суспільства в умовах політичної і економічної свободи громадян та
забезпечення соціальної справедливості (що випливає із духу і букви чинної
Конституції України 1996 р.). Така трансформація українського суспільства в
цілому, зокрема правова, мають бути підпорядковані основному публічному
інтересу — благу людини, життя і здоров'я якої, честь і гідність, недоторканість
і безпека конституційно визнані в Україні (відповідно до статті 3 Конституції
України) найвищою соціальною цінністю. Саме благо людини, а не безпосеJ
реднє благо держави, має стати якісно новою основою суспільного, зокрема
юридичного, розвитку України. БудьJяка державна політика, програма, закон,
структура або процес управління спрямовані на демократичну трансформацію
суспільства, національної економіки, втрачають перспективний історичний
сенс правового прогресу поза орієнтацією на захист приватних потреб і інтереJ
сів людини, її вільного волевиявлення і майнової самостійності, забезпечення
її гармонії із публічними потребами й інтересами суспільства. Головна ідея
правового прогресу людства — непорушні і невідчужувані права людини маJ
ють бути обов'язковими для законодавчої, виконавчої і судової влади як безJ
посередньо чинне право.

людиноцентристської  ідеології
Сутність 
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повинна відповідати об'єктивним потребам украI
їнського народу у демократичному політикоIекоI
номічному розвиткові суспільства, враховувати
об'єктивне існування не тільки публічних, а й
приватних потреб і інтересів, необхідність їх упоI
рядкування і гармонізації. Отже ця система поI
винна включати до своєї структури діалектично
взаємодіючі підсистеми публічного і приватного
права з їх галузями, інститутами і нормами. УкраI
їна прагне до розвитку і зміцнення демократичної
держави, яка має опиратися на принципи громаI
дянського суспільства, де захищені невід'ємні
права і свободи людини, і діють різні форми власI
ності та господарювання, що зумовлюють необхідI
ність інших систем права і законодавства.

Формування нових суспільних відносин, які виI
никають у сфері функціонування трьох гілок дерI
жавної влади, підприємницьких відносинах та ін.,
потребує нині докорінної трансформації успадкоI
ваної радянської правової системи, її складових
(правової культури і свідомості, ідеології, юриI
дичної науки, правової політики та юридичної
практики, систем права і законодавства тощо), хоI
ча в країні безпрецедентні за глибиною і характеI
ром суспільні зміни відбулися безкровно, без госI
трих громадянських конфліктів, все ж «на практиI
ці, — як наголошує Голова Верховної Ради УкраїI
ни Володимир Литвин, — ми стали свідками форI
мування клановоIолігархічної моделі в економіці,
а система влади поступово набувала ознак авториI
таризму» [4]. Тому при сучасному визначенні деI
мократичності національної правової системи,
зокрема системи права України, необхідно вихоI
дити з того, що органічні елементи цих систем
(публічноI і приватноIправові принципи, норми,
інститути, концепції тощо) — повинні бути здатI
ними, з одного боку, захищати і відстоювати приI
родні невід'ємні права і свободи людини, а з іншоI
го — протистояти можливому свавіллю як публічI
ної влади, так і приватної особи. ДержавноIправоI
ве забезпечення прав і свобод людини і громадяI
нина в Україні, заради якого по суті і приймався
Основний Закон України 1996 р. має становити
основу плідної співпраці всіх гілок державної влаI
ди, її структур, бо саме їх взаємодія є основою ціI
лісності державного управління справами сусI
пільства, засадничим принципом якого є верхоI
венство права, спрямованого врештіIрешт на заI
безпечення духовного розвитку і матеріального
добробуту людини.

Свобода, гуманність і справедливість — ключові
елементи конституційного принципу верховенства
права — є головними критеріями, що мають зробиI
ти сучасне вітчизняне право, державну політику і
управління компонентами демократичного виміру
нового суспільного ладу і державного устрою.

Соціогуманний зміст цих складових, людський
вимір правового статусу особи, визнання у правоI
вій парадигмі та юридичній практиці пріоритету
загальнолюдських цінностей щодо цінностей клаI
сових, національних тощо мають становити переI
думову методології формування і реалізації дерI
жавної політики захисту прав і основних свобод
людини в Україні. Виступаючи на пленарному заI
сіданні ПАРЄ, Президент України Віктор ЮщенI
ко зазначив, зокрема, «що наша сила полягає у
відданості правам людини і демократії не як абсI
трактним цінностям чи порожнім словам, які часI
то використовуються і мало що означають, а у відI
повідальності, що ґрунтується на юридичних
обов'язкових правилах і виявляється на практиI
ці» [3].

Для України як країни, яка послідовно звільняI
ється від традицій і принципів тоталітаризму, наI
магається сформувати правове громадянське сусI
пільство, шукає своє гідне місце у світовому і євI
ропейському співтоваристві, безумовно важлиI
вим є створення національної системи права як
взаємодії приватного і публічного права [5]. При
цьому слід наголосити, що саме норми приватного
права насамперед соціально зорієнтовані на регуI
лювання прав і свобод фізичної особи і безпосеI
редньо відображають соціальну сутність і зміст
суспільних, зокрема юридичних, відносин, а таI
кож сприяють соціальним наслідкам змін у сусI
пільстві, визначають демократичні пріоритети і
критерії реформаторських зусиль.

Як відомо, сучасна соціальна теорія репрезенI
тує суспільство як органічно цілісний, динамічI
ний і багатофункціональний, багатоаспектний
організм, якому властиві як раціональні, так і ірI
раціональні чинники, взаємопов'язані з розумом і
творчістю людини. Саме тому трансформація укI
раїнського суспільства має бути не тільки кардиI
нальним перетворенням лише економіки, а й доI
корінною реорганізацією (на правових засадах)
політичної, юридичної, ідеологічної та інших сисI
тем. Слушно зазначає академік АПрН України В.
В. Цвєтков: «Кризовий стан українського сусI
пільства є не стільки кризою економіки, скільки
результатом неефективної діяльності передусім
управлінських структур». «Криза українського
суспільства — це значною мірою криза управлінI
ня» [6], оскільки суб'єктом і об'єктом соціального
управління, зокрема державного, є людина. Тому
висновок відомого ученого є, безумовно, справедI
ливим. Але з'ясовується, що системна суспільна
криза має низку причин, серед яких і криза науI
кових соціальних знань, зокрема управлінських і
юридичних. Нині це вимагає не тільки побудови
на принципово нових засадах відносин держави,
суспільства і людини, громадянина, а й формуI



вання насамперед нового суспільного світогляду,
нових типів культури: політичного, управлінI
ського, правового тощо. Зосередження політичI
ної уваги лише на окремих, до того ж іноді абсоI
лютизованих у своєму значенні аспектах процесу
трансформації (наприклад, економічних або госI
подарських, юридичних або управлінських), не
може не мати своїм основним наслідком — погI
либлення системної кризи українського суспільсI
тва, довгострокову суспільну стагнацію, зокрема
у сфері економіки. Наслідком ігнорування сисI
темного, багатоаспектного підходу до процесів
змін в українському суспільстві упродовж останI
ніх років було, зокрема, ототожнення понять і каI
тегорій демократичної трансформації суспільства
і ринкових перетворень економіки, права і закоI
нодавства України.

Як доводить світовий досвід суспільного розI
витку та й наш власний досвід першого десятиI
річчя незалежності України: соціальні перетвоI
рення, особливо системного характеру, неможлиI
ві без серйозного сучасного методологічного і теI
оретичного обґрунтування. Насамперед йдеться
про подолання традиційного для радянської юриI
дичної науки розуміння права як дарованого сусI
пільству державою явища (по суті відірваного від
потреб та інтересів людини) як форми волі його
влади, її політичного знаряддя тощо, крім того, —
про переборення розриву між юридичним розуI
мінням права (як юридичного нормативноIрегуI
лятивного інституту, зокрема як законодавства) і
філософським праворозумінням (як етикоIаксіоI
логічної категорії, міри обмеження суспільної
свободи, складової духовної культури народу, соI
ціальної цінності тощо). Це зовсім не означає, що
у вітчизняному правознавстві формальноIюриI
дичні методи мають повністю поступитися соціI
альноIфілософським. Саме перші забезпечують
такі важливі параметри пізнання і створення ноI
вої правової дійсності, як логічна стрункість, неI
суперечливість, гармонійність, відповідність виI
могам лексики юридичних норм, актів, галузей,
які мають становити структуру вітчизняної сисI
теми права. Правовій дійсності властиві суперечI
ливість і різноманітність, які передбачають для
пізнання зазначеної дійсності застосування мноI
жинності методів, обумовлених як юридичними
фактами правового і політичного життя, так і
творчим характером людської діяльності. У цьоI
му плані філософськоIправові засади сприяють
визначенню загального підходу до мети і спрямуI
вання наукових юридичних досліджень, відбору
фактів і явищ, які мають бути досліджені, а також
інтеграції результатів дослідження. Плюралізація
методів пізнання і розуміння правової дійсності
суперечила світоглядноIфілософському монізму,

притаманному радянській адміністративно коI
мандній системі. Розширення в Україні філософI
ськоIправових досліджень свідчить про тенденції
розвитку не тільки власне вітчизняної юридичної
науки, а й правової культури і ментальності сусI
пільства. Слушно зазначає директор Української
школи законотворчості Інституту законодавства
Верховної Ради України Олена Богачова: «Нам
потрібна правова культура законодавця, але не
менш важливою є й правова культура суспільсI
тва» [7]. На цій основі ґрунтується конституційI
ний принцип верховенства права. Згідно з цим
принципом, вітчизняні право і держава мають
досліджуватися насамперед у соціальноIкультурI
ному вимірі, пов'язаному передусім із відмовою
від спрощеного розгляду суспільства лише як суI
купності суспільних відносин, які формують люI
дину.

Важливий аспект системної суспільної кризи в
Україні, яка негативно впливає на соціальний
статус людини — юридичний. Він полягає у глиI
бокому протиріччі між об'єктивною потребою
юридичного забезпечення переходу до нового деI
мократичного соціальноIекономічного і політичI
ного устрою та можливістю сприяння цьому з боI
ку «успадкованої» від колишнього СРСР правоI
вої системи і її складових (система права й систеI
ма законодавства, юридична ідеологія і юридичI
на наука), а також з боку діючих систем державI
ної влади і державного управління. У процесі
трансформації українського суспільства проблеI
ма формування ефективних систем — публічної
влади, зокрема правової, механізму юридичного
регулювання, має таку ж актуальність, як і пробI
лема ринкових перетворень в економічних відноI
синах.

Ефективне юридичне регулювання в Україні
суспільних, насамперед економічних, відносин —
важлива передумова послідовної трансформації
адміністративноIкомандної системи господарюI
вання та управління в демократично влаштоваI
ному громадянському суспільстві із соціальноIоI
рієнтованою ринковою економікою, розвиненим
підприємництвом, що мають ефективно взаємодіI
яти зі структурами самоврядування і новою систеI
мою державного управління. 

Юридичне регулювання в Україні може бути
своєрідним засобом «примирення», з одного боку,
керованого державою розвитку народного госпоI
дарства, спрямованого насамперед на задоволення
публічних потреб та інтересів суспільства. Із друI
гого — системи засад ринкового господарювання,
яке може розвиватися найперше на основі принI
ципу саморегулювання і може бути спрямоване на
задоволення приватних потреб і інтересів сусI
пільства. У зв'язку з цим актуалізуються проблеI
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ми пошуку й утвердження у системі українського
чинного права міри оптимального співвідношенI
ня внутрішнього світу людини з її оточенням, інI
тересів людини, суспільства і держави, розмежуI
вання та взаємодії публічноIправових і приватноI
правових засад регулювання суспільних відносин.

Проблема співвідношення внутрішнього світу
людини з її оточенням органічно (зокрема істоI
рично і логічно) пов'язана з проблемою переходу
від фактичних, регулятивних відносин до юриI
дичних відносин на підставі юридичних норм.
Нині простежується перехід у житті людини від
панування міфів до становлення наукового, криI
тичного мислення у процесі пізнання оточуючої
дійсності. Нині у світі зростає, поIперше, інтерес
до людини як важливого органічного елемента
суспільних відносин, особливо коли цілі людини
і цілі суспільства не збігаються; поIдруге, інтерес
до взаємодії між стосунками людей та культурою
як формою і засобом опанування реальним світом
(перетворення його із зовнішнього для людини
середовища у зміст власного внутрішнього сереI
довища, свідомості, моральної структури і діяльI
ності) через процес пізнання, через мову, через заI
гальне. Сутність людини в цьому випадку розгляI
дається не просто через призму біологічного
(природного) та соціального, а в її інтелектуальI
ному, моральному, творчому вимірах, спрямоваI
них на розвиток здатності людини забезпечувати
власне відтворення, власне виживання, життєзI
датність.

Демократична трансформація українського сусI
пільства органічно пов'язана з необхідністю розI
робки і впровадження у всі сфери суспільного
життя людиноцентристської державної, зокрема
правової, ідеології. Це обумовлено передусім тією
роллю, яку відіграє нині людина у сучасному сусI
пільстві, потребою формування нового, гуманітарI
ного суспільного світогляду, сучасної правосвідоI
мості, де елементи вітчизняного права і його розуI
міння становлять органічну частину вітчизняної
демократичної правової культури, здатної змінити
правову культуру тоталітарного радянського сусI
пільства, спрямовану на захист інтересів держави.

Слід звернути увагу, що «успадкована» УкраїI
ною правова культура, зокрема її складова юриI
дична наука, особливо її загальна теорія держави
і права, вже в умовах незалежності продовжує
зберігати традицію апології державного устрою
та офіційної ідеології. Слушно зазначає академік
НАН України Ю. С. Шемшученко, що «фактичI
но вітчизняна юридична наука значною мірою
залишається на державно центристських методоI
логічних позиціях» [8]. Саме тому необхідно пеI
реосмислити нині сутність та зміст таких соціI
альних явищ, як правова культура, право, їх роль

у структурі суспільства; посилити наукове знаI
чення методологічної складової вітчизняної
юридичної науки, яке, безумовно, має бути відобI
ражено у Концепції розвитку вітчизняної юриI
дичної науки «перехідного періоду», а в її межах
та на її засадах сформулювати нові доктрини вітI
чизняного права і держави, з новим розумінням
права та держави. Йдеться про самостійні вченI
ня, де б з позиції системного підходу були виріI
шені проблеми діалектичного співвідношення
суспільних публічних та приватних інтересів,
підсистем публічного і приватного права, де людI
ський розвиток у державно впорядкованому сусI
пільстві трактується як найвища соціальна цінI
ність. Відомо, що основним гаслом Програми діI
яльності Кабінету Міністрів України «назустріч
людям», яка розроблена на основі програми ПреI
зидента України Віктора Ющенка «Десять кроI
ків назустріч людям», є — «вільна людина у спраI
ведливій державі» [2].

Література

1. Литвин В. Прорив до громадянського суспільства //

Голос України. — 2005. — 27 січня.

2. «Назустріч людям». Програма діяльності Кабінету

Міністрів України // Урядовий кур'єр. — 2005. — 11 лют.

3. Відданість демократії і правам людини // Урядовий

кур'єр. — 2005. — 27 січня.

4. Сучасна політична ситуація в Україні: Із виступу Го#

лови Верховної Ради України Влолодимира Литвина в

Асоціації з міжнародних питань (Прага, Чехія) 9 лютого

2005 року // Голос України. — 2005. — 11 лютого.

5. Тацій В., Бурчак Ф. Завдання правової науки в світлі

реалізації Конституції України // Вісник Академії право#

вих наук України. — 1997. — № 4. — С. 3–4; Селіванов В.

Приватно#правові засади развитку вітчизняної юридич#

ної науки // Право України. — 2001. — № 3. — С. 21–32.

6. Цвєтков В. В. Державне управління: основні факто#

ри ефективності (політико#правовий аспект). — X., 1996.

— С. 4; 21.

7. Цит. за: Стадільна Я. Правова культура, яку потріб#

но створити // Голос України. — 2005. — 29 січня.

8. Шемшученко Ю. С. Актуальні проблеми філософії

права // Проблеми філософії права. — 2003. — Т. 1. —

С. 8.



84

Мета дослідження: визначити рівень розвитку роI
льової саморегуляції.

Матеріал та обладнання: тестIопитувальник А. В. ЗвєрьI
кова і Е. В. Ейдмана, бланк для відповідей і ручка. 

Процедура дослідження 
Дослідження вольової саморегуляції за допомогою

тестуIопитувальника проводиться або з одним дослідI
жуваним, або з групою. Щоб забезпечити незалежні відI
повіді, кожен отримує текст опитувальника, бланк для
відповідей, на якому надруковані номери питань і поI
ряд із ними графа для відповідей. 

Інструкція: «Вам пропонується тест, який містить 30
тверджень. Уважно прочитайте кожне і вирішіть, праI
вильне чи неправильне це твердження щодо Вас. Якщо
правильне, то на аркуші для відповідей проти номера
цього твердження поставте знак “плюс” (+), а якщо
неправильне — “мінус” (–).

Тест
1. Якщо щось не клеїться, у мене нерідко з'являється

бажання залишити цю справу.
2. Я не покидаю своїх планів і справ, навіть якщо довеI

деться обирати між ними і приємною компанією. 
3. Мені неважко стримати спалах гніву, якщо це необI

хідно.
4. Зазвичай я зберігаю спокій в очікуванні приятеля,

який запізнюється.
5. Мене важко відволікти від розпочатої роботи. 
6. Мене сильно вибиває з колії фізичний біль. 
7. Я завжди намагаюсь вислухати співрозмовника не

перебиваючи, навіть якщо йому не терпиться заперечити. 
8. Я завжди «гну» свою лінію.
9. Якщо потрібно, я можу не спати впродовж ночі

(наприклад, робота, чергування) і весь наступний день
бути в «хорошій формі».

10. Мої плани дуже часто перекреслюють зовнішні
обставини.

11. Я вважаю себе терплячою людиною.
12. Мені не просто примусити себе холоднокровно

спостерігати за видовищем, яке хвилює.
13. Мені рідко вдається примусити себе продовжити

роботу після серії образливих невдач.
14. Якщо я ставлюсь до когось погано, мені важко

приховати це.
15. Я можу зайнятись своїми справами при незручних

та невідповідних обставинах, якщо це необхідно.
16. Мені сильно ускладнює роботу усвідомлення тоI

го, що її необхідно обов'язково зробити до певного терI
міну.

17. Вважаю себе рішучою людиною.
18. Фізичну втому я переношу легше, ніж інші.
19. Краще почекати ліфт, який щойно поїхав, ніж підI

німатися сходами. 
20. Зіпсувати настрій мені не так просто. 
21. Іноді якась дрібниця охоплює мої думки, не дає

спокою, і я ніяк не можу від неї відчепитися.
22. Мені важче зосередитись на завданні або роботі,

ніж іншим. 
23. Пересперечати мене важко. 
24. Я завжди прагну закінчити розпочаті справи. 
25. Мене легко відволікти від справ. 
26. Я іноді помічаю, що намагаюсь досягти свого всуI

переч обставинам. 
27. Люди часом заздрять моєму терпінню і ретельI

ності. 
28. Мені важко зберегти спокій у стресовій ситуації.
29. Я помічаю, що під час монотонної роботи несвідоI

мо починаю змінювати спосіб дії, навіть якщо це призI
водить до погіршення результатів.
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30. Мене, зазвичай, сильно дратує, коли «перед ноI
сом» зачиняються дверцята транспорту або ліфта, який
від'їжджає.

Обробка результатів 
Мета обробки результатів — визначення величин інI

дексів вольової саморегуляції за пунктами загальної
шкали (В) й індексів за субшкалами «настирливість»
(Н) і «самоконтроль» (С). 

Кожен індекс — це сума балів, отримана при підраI
хунку збігів відповідей досліджуваного з ключем заI
гальної шкали або субшкали. 

В опитувальнику шість маскувальних тверджень, тому
загальний сумарний бал за шкалою «В» має перебувати
у діапазоні від 0 до 24, за субшкалою «настирливість» —
від 0 до 16 і за субшкалою «самоконтроль» — від 0 до 13. 

Аналіз результатів 
У загальному вигляді під рівнем вольової саморегуI

ляції мають на увазі міру володіння власною поведінI
кою у різних ситуаціях, здатність свідомо управляти
своїми діями, станами та спонуканнями. 

Рівень розвитку вольової саморегуляції може бути
охарактеризований в цілому й окремо за такими власI
тивостями характеру як настирливість і самоконтроль. 

Рівні вольової саморегуляції визначаються у зіставI
ленні з середніми значеннями кожної шкали. Якщо воI
ни становлять більшу половину максимально можливої
суми збігів, то цей показник відображає високий рівень
розвитку загальної саморегуляції, настирливості або саI
моконтролю. Для шкали «В» ця величина дорівнює 12,
для шкали «Н» — 8, для шкали «С» — 6. 

Високий бал за шкалою «В» притаманний особам
емоційно зрілим, активним, незалежним, самостійним.
Для них характерний спокій, впевненість у собі, стійI
кість намірів, реалістичність поглядів, розвинене почутI
тя власного обов'язку. Як правило, вони добре рефлекI
сують особисті мотиви, планомірно реалізують наміри,
вміють розподіляти зусилля і здатні контролювати свої
вчинки; їм властива виражена соціальноIпозитивна
спрямованість. Іноді можливе зростання внутрішньої
напруженості, пов'язаної із прагненням проконтролюI
вати кожен нюанс власної поведінки і тривогою з приI
воду її спонтанності. 

Низький бал спостерігається у людей чуттєвих, емоI
ційно нестійких, ранимих, невпевнених у собі. РефлекI
сивність у них невисока, а загальний фон активності, як
правило, знижений. Їм властива іпульсивність і нестійI
кість намірів. Це може бути пов'язано як із незрілістю,

так і з вираженою витонченістю натури, яка не підкріпI
лена здатністю до рефлексії і самоконтролю.

Субшкала «настирливість» характеризує силу наміI
рів людини — її прагнення до завершення розпочатої
справи. На позитивному полюсі — діяльні, працездатні
люди, які активно прагнуть виконати заплановане, їх
мобілізують перепони на шляху до мети, але відволікаI
ють альтернативи та спокуси, головна їх цінність — розI
почата справа. Таким людям притаманні повага до соціI
альних норм, прагнення повністю підпорядкувати їм
власну поведінку. У крайньому разі можлива втрата
гнучкості поведінки, поява маніакальних тенденцій.
Низькі значення за цією шкалою свідчать про підвищеI
ну лабільність, невпевненість, імпульсивність, які моI
жуть призводити до непослідовності і навіть хаотичної
поведінки. Знижений фон активності і працездатності,
як правило, компенсується у таких осіб підвищеною
чутливістю, гнучкістю, винахідливістю, а також тенденI
цією до вільної трактовки соціальних норм. 

Субшкала «самоконтроль» відображає рівень вільноI
го контролю емоційних реакцій і станів. Високий бал за
субшкалою набирають люди емоційно стійкі, які добре
володіють собою у різних ситуаціях. Для них притаманI
ний внутрішній спокій, впевненість у собі, які звільняI
ють від страху перед невідомим, підвищують готовність
до сприйняття нового, неочікуваного і, як правило, поI
єднуються зі свободою вчинків, тенденцій до новаторсI
тва і радикалізму. Прагнення до постійного самоконтроI
лю, надмірне свідоме обмеження спонтанності може
призвести до підвищення внутрішньої напруженості,
переваги постійного занепокоєння і втоми. 

На іншому полюсі цієї субшкали — спонтанність і імI
пульсивність, поєднані з образливістю і наданням переI
ваги традиційним поглядам, відгорожують людину від
інтенсивних переживань та внутрішніх конфліктів,
сприяють незворушному фону настрою.

Соціальна бажаність високих показників за шкалою
неоднозначна. Високі рівні розвитку вольової саморегуI
ляції можуть бути пов'язані з проблемами в організації
життєдіяльності і відносинах із людьми. Часто вони віI
дображають появу дезадаптивних рис і форм поведінки.
Низькі рівні настирливості та самоконтролю у багатьох
випадках виконують компенсаторні функції, проте таI
кож свідчать про порушення у розвитку властивостей
особистості, її вміння будувати свої відносини з іншими
людьми й адекватно реагувати на різноманітні ситуації. 

Отримавши інформацію про усвідомлювані особлиI
вості саморегуляції, можна розробити програму вдоскоI
налення, зазначивши ті риси, які насамперед потребуI
ють розвитку або корекції.

За матеріалами: 
Пашукова Т. И., Допира А. И., Дьяконов Г. В. 

Психологические исследования. Практикум по общей
психологии. Учеб. пособие. — М.: Изд2во «Институт

практической психологии», 1996. 

Менеджмент
і  менеджер

Загальна шкала
1–, 2+, 3+, 4+, 5+,6–, 7+, 9+, 10–, 11+,

13–, 14–, 16–, 17+, 18+, 20+, 21–,
22–, 24+, 25–, 27+, 28–, 29–, 30–

«Настирливість» 1–, 2+, 5+, 6–, 9+, 10–, 11+, 13–, 16–,
17+, 18+, 20+, 22–, 24+, 25–, 27+ 

«Самоконтроль» 3+, 4+, 5+, 7+, 13–, 14–, 16–, 21–,
24+, 27+, 28–, 29–, 30–

Ключ для підрахунку індексів вольової саморегуляції
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Розвиток 
корпоративної

культури 
в Україні

Останнім часом питання корпоративної
культури, особливо у великих організаціях,
дедалі більше привертає увагу теоретиків та
практиків управління. Воно відносно нове і
недостатньо висвітлене з наукової точки зоJ
ру як в нашій країні, так і за кордоном. КорJ
поративна культура як напрям дослідження
перетинається з такими науками, як менедJ
жмент, соціологія, культурологія і психолоJ
гія. З одного боку, це призводить до певних
труднощів під час дослідження, а з іншого —
дає змогу найповніше використовувати корJ
поративну культуру як інструмент ефективJ
ного управління підприємством, який дає
змогу значно підвищити продуктивність
праці, звести до мінімуму плинність кадрів в
умовах, коли конкуренція загострюється, і
доводиться боротись за кожну копійку приJ
бутку. Численні дослідження доводять, що
успішні компанії характеризуються високим
рівнем корпоративної культури, який форJ
мується у результаті зусиль, спрямованих на
розвиток духу корпорації на благо усіх заціJ
кавлених сторін. Недарма основні цінності і
призначення таких гігантів, як Hewlett Pac;
kard, Procter and Gamble, Sony, Motorola, залиJ
шаються незмінними, коли стратегія і пракJ
тика бізнесу постійно адаптуються до мінлиJ
вого світу.

Людмила САВЧУК,
канидат економічних
наук

Аліна БУРЛАКОВА,
доцент, головний
економіст ПП «Сітес»

У нашій державі наразі триває активний процес становлення підI
приємництва. Цей новий клас, соціальний портрет представника якоI
го суперечливий, багатогранний, складний, формувався з різних соціI
альних прошарків: із бізнесменів минулих років, які у переважній
більшості працювали у «тіні»; із номенклатурників, які пройшли соI
ціальну конверсію і знайшли своє місце у новому економічному просI
торі; із молодих людей, які ще не встигли опанувати нову професію,
але вже опанували ази бізнесу.

Поширеною організаційноIправовою формою комерційних органіI
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Бізнес; 
Академія

зацій є корпорація. Такі комерційні структури,
здебільшого чисельні організації мають найбільI
ше можливостей формувати організаційну кульI
туру. Вони зазвичай є лідерами в економіці держаI
ви, і впливають не тільки на економіку, а й на поI
літику, соціальне життя. Цим і пояснюється пильI
на увага суспільства до їхньої діяльності, так само
як і важливість корпоративної культури для бізнеI
су. 

Щоб оцінити її вплив, почнемо з основного —
визначення терміна, де культура (від лат. «culture»
— «виховання, освіта») є «специфічним способом
організації і розвитку людської життєдіяльності,
який відображено в продуктах матеріальної та дуI
ховної праці, в системі соціальних норм і засад,
духовних цінностей, у сукупності відношень люI
дей до природи, між собою і до самих себе» [7].

Словосполучення «корпоративна культура»
вперше використав у ХІХ сторіччі у військовій
термінології німецький фельдмаршал Мольтке.
Ним він визначив відносини у офіцерському сереI
довищі.

Із розвитком виробничих відносин, удосконаI
лювався і науковий менеджмент. Уже наприкінці
ХІХ століття вивченням впливу людських взаєI
мин усередині корпорації почали займатись предI
ставники Школи людських відносин менеджменI
ту. Дослідженню впливу організаційної поведінки
на діяльність підприємства сприяв Хоуторнський
експеримент. Його провела на початку 30Iх років
ХХ сторіччя у Чиказькій компанії «Вестерн елекI
трік» (Western Electric) група американських вчеI
них, очолювана Елтоном Мейо. Метою роботи буI
ло дослідження діяльності корпорації у культурI
ному аспекті. Висновки Мейо, щодо необхідності
«осмисленого життя для індивідуума у компанії»,
розвитку «почуття групової причетності» на осноI
ві загальних цінностей стали своєрідним поштовI
хом до подальших спроб дослідження потреб і поI
ведінки працівників з точи зору культури їх оргаI
нізації.

У другій половині ХХ сторіччя почали з'являI
тись перші більшIменш чіткі визначення культури
організації. Поняття «корпоративна культура»
охоплює явища духовного і матеріального життя
колективу, а саме: домінуючі у ньому моральні
норми та цінності, кодекс поведінки, ритуали та
ін. Концепція цього явища не має єдиного трактуI
вання. Російські науковці Є. М. Коротков і А. Н.
Сіліна відібрали найцікавіші і найвідоміші визнаI
чення поняття «корпоративна культура» [3].

Д. Елдрідж і А. Кромбі вважають, що культура
організації — це унікальну сукупність норм, цінI
ностей, переконань, які визначають спосіб об'єдI
нання груп та окремих особистостей в організацію
для досягнення встановлених перед нею завдань.

К. Голд вважає, що корпоративна культура — це
унікальні характеристики сприйнятих особливосI
тей організації, того, що вирізняє її серед інших у
галузі.

Г. Морган визначає культуру у метафізичному
розумінні як один із засобів здійснення організаI
ційної діяльності за допомогою використання моI
ви, фольклору, традицій та інших способів передаI
чі основних цінностей, переконань, ідеологій, які
спрямовують діяльність підприємств.

М. Мескон трактує культуру як клімат в органіI
зації; вона відображає звичаї, притаманні органіI
зації.

Є. Уткін характеризує корпоративну культуру
як систему цінностей та переконань, що поділяI
ються усіма працівниками фірми і зумовлюють їх
поведінку, характер життєдіяльності організації
[3].

Своє визначення пропонують О. С. ВіханI
ський і О. І. Наумов [1]: набір найважливіших
спрямованих на членів колективу припущень, що
набувають вираження у цінностях, декларованих
організацією, і задають людям орієнтири їхньої
поведінки та дій. 

Наступна загальна категорія визначення корпоI
ративної культури — цінності або ціннісні орієнI
тації індивіда, що дозволяють людині визначитиI
ся з припустимістю або неприпустимістю поведінI
ки, зрозуміти, як вона повинна діяти у конкретній
ситуації.

Останнім загальним атрибутом організаційної
культури є символіка, за допомогою якої згадані
орієнтації «передаються» працівникам. Її зміст та
значення найповніше розкриваються через історії,
легенди. Впливають на людей більше, ніж цінносI
ті, записані у рекламному буклеті компанії.

Отже, корпоративна культура є системою найI
суттєвіших припущень, які приймаються членами
організації як аксіома і виражаються у конкретних
цінностях, що визначають людям орієнтири їх поI
ведінки.

На нашу думку, організаційна культура складаI
ється з певних рівнів (Табл. 1). Її пізнання розпочиI
нається з першого, «зовнішнього» — що містить
такі видимі зовнішні атрибути: унікальний фірмоI
вий стиль, символи, організаційні церемонії, —
тобто все, що можна відчувати і сприймати через
п'ять чуттів людини (зір, слух, відчуття смаку і заI
паху, дотик). На цьому рівні речі і явища виявити
легко, але не завжди їх легко інтерпретувати і розI
шифровувати у термінах корпоративної культури.

На наступному, «базовому» рівні, відбувається
глибше пізнання. Цінності цього рівня глибші, поI
рівняно з розташованими на попередньому, хоча є
їхнім продовженням. Вони становлять основу для
норм і форм поведінки, які поділяють і декларуI

Академія
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ють засновники, авторитетні працівники, це клюI
чова ланка, яка формує єдність поглядів і дій всіх
співробітників. Йдеться насамперед про місію
компанії, її кодекс, правила взаємин співробітниI
ків компанії. 

Слід зазначити, що крім перших двох, у будьIяI
кій організації, завжди існує ще один рівень —
«внутрішній». Він схований від сторонніх очей,
оскільки включає незадекларовані правила, які
регулюють відносини співробітників компанії як
між собою, так і з зовнішнім світом. Вплинути на
процес створення такого неписаного кодексу по�
ведінки досить складно. Водночас, він безумов�
но важливий через можливий позитивний або не�
гативний вплив на формування й реалізацію пер�
ших двох рівнів. 

Організація функціонує й розвивається як складI
ний організм. Її життєвий потенціал, ефективність
функціонування й виживання в конкурентній боI
ротьбі залежать не тільки від стратегій, чіткої оргаI
нізаційної побудови, відповідних систем управлінI
ня й висококваліфікованих співробітників. Успіх
компанії визначається ще й сильною культурою,
особливим стилем, які сприяють досягненню й збеI
реженню провідних позицій на ринку. 

Як зазначено у дослідженнях професорів теорії
економіки й виробництва Терренса Е. Діла й АлI
лана А. Кеннеді, які дійшли такого висновку, висоI
коефективні компанії скеровують свою діяльність
відповідно до певних цінностей і переконань [5].
Вони, як правило, виражаються у відповідних деI
візах, де окреслюються призначення, основна
причина існування компанії. Нижче представлені
основні девізи деяких відомих компаній світу
(Табл 2): 

Вчені розробили профілі майже для вісімдесяти
організацій (і «прибуткових», і «неприбуткоI
вих»). Результати дослідження переконують, що:

• лише у 30% досліджених підприємств вдалося
виявити чітко сформульовані цінності й перекоI
нання;

• із цих 30% підприємств лише 2/3 однозначно
орієнтувалися на якісні показники, в інших доміI

нували фінансові цілі, тобто кількісні показники
досягнень;

• з вісімнадцяти підприємств, орієнтованих на
якісні показники, мова йшла лише про «видатних
виробників», які є лідерами у своїй галузі; серед
них були такі фірми: «Катерпіллар трактор»,
«Дженерал електрик», «Дюпон», «3М», «Діджетел
еквіпмент», «ІБМ», «Проктор і Гембл», «Х'юлетт
Паккард», «Джонсон і Джонсон».

При ретельнішому аналізі також виявлено, що
всі ці підприємства заснували й розвинули сильні
бізнесмени, які можливо, інтуїтивно усвідомлюI
вали важливість сильної культури. Мало того, таI
кі люди, як Томас Уотсон («ІБМ»), Едвін Ленд
(«Полароід»), Чарльз Штайнметц («Дженерал
електрік»), Альфред Слоан («Дженерал моторс»),
Білл Х'юлетт і Девід Паккард («Х'юлетт ПакI
кард»), Вільям МакКнайт («3М») у свій час були
одержимі ідеєю розвитку її у своїх фірмах.

Аналогічні висновки були зроблені консульI
тантами Томасом Дж. Пітерсом і Робертом Х. УоI
терменом [8]. У процесі аналізу «наддосягнень»
62 американських фірм, вони, крім іншого, дійI
шли такого висновку:

• серед високоприбуткових фірм 88% мали спеI
ціалізовані відділення, які відповідали безпосеI
редньо за впровадження моральних цінностей;

• 65% фірм мали програми поєднання цих цінI
ностей із заходами для підвищення рентабельності;

• 58% фірм розробили спеціальні програми
культурної роботи серед персоналу. 

У компаній із середнім і низьким рівнем приI
бутку відповідні показники були нижчими майже
вдвічі.

Таким чином, тенденція стає чіткішою: процвіI
таючі підприємства мають набір чітких цінностей
і керівних принципів. На менш успішних підприI
ємствах або взагалі про це не згадували, або уявI
лення про цінності не узгоджувалося із керівними
принципами. 
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«ІБМ» «ІБМ — означає сервіс»

«3М» «Вирішувати проблеми, які не мають
рішень, інноваційно»

«Найк» «Відчути дух змагання, перемогти й
розгромити конкурентів»

«Х'юлетт 
Паккард»

«Вносити технічний вклад у розвиток
і добробут суспільства»

«Уолт 
Дісней» «Зробити людей щасливими»

«Дженерал
електрік»

«Наш найважливіший продукт — це
прогрес»

«Дюпон» «Кращі продукти для кращого життя
— за допомогою хімії»

Рівень 
Характер 
атрибутів

Приклади атрибутів

Зовнішній Зовнішні, 
або видимі

Фірмовий стиль, симво�
ли, слогани, організа�

ційні церемонії

Базовий Офіційні Місія компанії, кодекс
компанії

Внутріш�
ній 

Латентні, 
або приховані

Неписані правила взає�
мин співробітників

Рівні корпоративної культури

Таблиця 1 Таблиця 2
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На жаль, в українI
ських наукових і ділоI
вих колах єдиної думки
про корпоративну кульI
туру і її значення поки
ще немає. Також ми не
можемо назвати повноI
масштабних вітчизняI
них досліджень, присвяI
чених її впливу на житI
тєдіяльність підприI

ємств. Але Україна — досить молода держава, і тоI
му, описуючи ці процеси в нашій країні, можна
опиратися лише на певні вибіркові дослідження. 

Наші бізнесмени вже здобули певний досвід у
впровадженні на своїх фірмах цієї культури. РобоI
ти соціологів свідчать:

• 55% сучасних українських керівників вважаI
ють, що в ідеалі вона має бути на підприємстві; 

• 40% наших підприємців намагаються сформуI
вати її за допомогою західних технологій;

• 35 % визнають потребу у ній, але для цього в
них не вистачає ні часу, ні ресурсів;

• 25% взагалі вважають її непотрібною.
На нашу думку, у цій роботі обов'язково варто

враховувати особливості українського менталітеI
ту, суспільної свідомості й психології, які завжди
впливали на наше економічне середовище й еконоI
мічну культуру. Велике значення в цьому контексті
має, як зазначає А. Скуратівський, національний
характер. Будучи важливою складовою будьIякої
національної культури, зокрема корпоративної,
він є не стільки сукупністю психологічних явищ,
скільки буттям, формою народної самосвідомості.
СоціальноIекономічний розвиток суспільства таI
кож зазнає його впливу, оскільки він залежить від
стану соціуму, держави, можливостей людини реаI
лізувати свої права.

Досліджуючи вплив характеру українців на
формування корпоративної культури, варто враI
ховувати, що для нашого народу характерне наI
дання пріоритету не формальному розуму, а норI
мам морального життя суспільства, які базуються
на принципах індивідуальності й людяності, гарI
монії з природою. У національному характері укI
раїнців, ментальності, вкорінена низка рис,
пов'язаних із властивим для значної частини насеI
лення економічним нігілізмом.

Подвійну роль у побудові організаційної кульI
тури вітчизняних комерційних структур відіграє
індивідуалізм українців, обумовлений специфіI
кою громадського життя. Оскільки утворення акI
ціонерного капіталу здійснюється за принципом
«через індивідуальне до колективного», з опосеI
редкованим володінням власністю, ця риса націоI
нального характеру сприяє формуванню норм

корпоративної філософії. З іншого боку, індивідуI
алізм (який має прогресивний історичний зміст
як наслідок прагнення до свободи) призводить до
самоізоляції, руйнування організаційних форм
упорядкування суспільного, до невміння створюI
вати й утримувати владу, що нині є гальмуючим
чинником. 

Негативно позначаються й психологічні фактоI
ри, пов'язані з недавнім тоталітарним минулим:
безініціативність, безпорадність, подвійна мораль,
звичка покладатися на опіку держави й водночас
не довіряти їй (порушувати закони); так само
впливає втрата почуття відповідальності, ірраціоI
нальна віра у всесилля «вождів», очікування на
прихід «месії», який вирішить усі проблеми.

Усе вищенаведене пояснює важливість порушеI
ної теми для вітчизняного підприємництва, а таI
кож те, чому закордонні маркетингові технології
найчастіше не приживаються. «Сліпе» впровадI
ження західних норм і методів призводить до жаI
люгідних наслідків. Глибоке дослідження елеменI
тів корпоративної культури потрібне як для сучасI
ної управлінської науки, так і для практики викоI
ристання цих ідей у діяльності. Світовий досвід
ведення господарства переконує, що впровадженI
ня в корпоративні відносини норм, дотримання
яких створило б атмосферу єдності цілей кожного
учасника управління, дає змогу досягати високих
рівнів організації діяльності корпорації. Чим сильI
ніша корпоративна культура, тим сильніша компаI
нія, а потужна корпорація є важливою складовою
стабільності економічного й громадського життя
держави.
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За єдність освіти й духовності
У зв'язку з 16Iріччям від дня заснування МАУП

Митрополит Кишинівський і всієї Молдови ВоI
лодимир нагородив Міжрегіональну Академію
управління персоналом і її президента Георгія
Щокіна найвищим Орденом молдовської правосI
лавної Церкви — «Святого Правовірного Воєводи
Стефана Великого». Генерального директора
Міжнародної Кадрової Академії Леоніда Одерія
відзначено Орденом «Преподобного Паїсія ВеI
личковського» на знак вдячності за активну діI
яльність на благо святої Православної Церкви. 

За дорученням і з благословення Митрополита
Кишинівського і всієї Молдови Володимира орI
дени вручив вчений секретар Кишинівської ДуI
ховної Академії, доктор історичних наук Петру
Фуртуне. У вітальному слові він зазначив: «СуI
часна освіта і наука мають розвиватися паралельI
но з духовністю. А основа духовності — наша праI
вославна релігія і церква. І якщо ми зуміємо ствоI
рити симбіоз освіти, науки та релігії, то це принеI
се благо всьому суспільству. Ми високо цінуємо
дружні стосунки з Академією, зокрема діяльність
МАУП, спрямовану на утвердження православI
них духовних цінностей, і висловлюємо впевнеI
ність, що Академія реалізує ще багато шляхетних
справ на ниві духовності».

Гість МАУП — Посол Алжиру
Президент Міжрегіональної Академії управлінI

ня персоналом Георгій Щокін зустрівся з НадзвиI
чайним і Повноважним Послом Алжирської НаI
родної Демократичної Республіки Макаддемом
Бафдалем.

Президент МАУП ознайомив поважного гостя з
роботою Академії у підготовці висококваліфікоI
ваних фахівців, матеріальною базою, розповів про
міжнародні зв'язки, співпрацю із закордонними
вищими навчальними закладами, умовами навI
чання і проживання студентів Академії, зокрема

іноземних.
Георгій Щокін звернув увагу

гостя на співпрацю з вищими
навчальними закладами арабI
ських країн, розширення співI
праці з їхніми державними і гроI
мадськими організаціями, проI
ведення спільних заходів, підгоI
товку та видання в МАУП книI
жок авторів із арабських країн.
Було обговорено конкретні плаI
ни поліпшення контактів АкадеI

мії з алжирськими
партнерами, ствоI
рення в Академії
спільного освітньоI
культурного ценI
тру. 

Макаддем БафI
даль розповів про
стан освіти в АлжиI
рі і про те, яку велику увагу приділяє держава розI
витку новітніх освітянських програм. Він, зокрема,
наголосив на розгортанні та поглибленні співпраці
з Україною, яку в Алжирі вважають надійним парI
тнером. Посол зацікавився пропозицією щодо наI
лагодження співпраці алжирських партнерів з
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МАУП у галузі вищої освіти та подякував за проI
позицію щодо організації на базі Академії УкраїнI
ськоIАлжирського культурноIосвітнього центру. 

Об'єднати зусилля заради майбутнього
У Міжрегіональній Академії управління персоI

налом відбулася науковоIпрактична конференція
«Сприяння реалізації здорового способу життя в
загальноосвітніх навчальних закладах району». 

У науковому форумі взяли участь науковці, ліI
карі, журналісти. Зокрема завідувач відділу виI
ховної роботи та захисту прав дитини НМЦ сеI
редньої освіти МОНУ Світлана Кириленко, засI
тупник начальника Головного управління освіти
Людмила Ващенко, національний координатор
Європейської асоціації мережі шкіл сприяння
здоров'ю Анатолій Царенко, начальник УправлінI
ня охорони здоров'я Голосіївського району ГеннаI
дій Бодарецький, начальник Управління праці та
соціального захисту населення Голосіївського раI
йону Ніна Глоба, начальник управління у справах
сім'ї, молоді та спорту Голосіївського району СерI
гій Білецький, завідувач кафедри медичної психоI
логії МАУП Анатолій Чуприков та інші. 

Привітали учасників зібрання перший віцеIпреI
зидент, ректор МАУП Микола Головатий і наI
чальник Управління освіти Голосіївської районI
ної державної адміністрації В. Телевний. 

На конференції обговорювалися актуальні пиI
тання охорони здоров'я та здорового способу
життя молоді. 

Цікавою була доповідь Анатолія Царенка. Він
дослідив діяльність міжнародного проекту «ЄвI
ропейська мережа шкіл сприяння здоров'ю в УкI
раїні». Світлана Кириленко розповіла про здоI
ров'я дітей і молоді в Україні. 

У своєму виступі Людмила Ващенко дослідила
науковоIекспериментальну діяльність з питань
збереження здоров'я дитини. 

Доповідь виконавчого директора інформаційI
ноIаналітичного центру дослідження здоров'я моI
лоді МАУП, голови Асоціації медичних працівI
ників Світлани МартинюкIГресь «Сучасні підхоI
ди до формування здорового способу життя із
застосуванням сучасних інформаційних технолоI
гій» викликала великий інтерес.

Завершуючи наукове зібрання, його учасники
ухвалили резолюцію, де, зокрема, вирішили: вивI
чити й узагальнити досвід роботи вчителів заI
гальноосвітніх навчальних закладів, які викорисI
товують інноваційні технології у формуванні осоI
бистості, зорієнтованої на здоровий спосіб життя,
координувати роботу творчих груп вчителів заI
гальноосвітніх навчальних закладів району з пиI
тань формування навиків здорового способу житI
тя задля систематизації перспективного педагоI
гічного досвіду, створити моніторинг стану рівня
фізичного здоров'я школярів, аби вести спостереI
ження за станом їхнього здоров'я під час навчанI
ня у школі, щоб вміло дозувати розумове і фізичI
не навантаження, створити міську організацію
Європейської мережі шкіл сприяння здоров'ю з
осередком у Голосіївському районі на базі МіжреI
гіональної Академії управління персоналом.

За матеріалами конференції заплановано видаI
ти методичну збірку.

УкраїнаDІндонезія: місток до співпраці
Міжрегіональну Академію управління персонаI

лом відвідав радникIпосланник Посольства ІндоI
незії в Україні Тауфан Адітьяварман.

Під час офіційної зустрічі віцеIпрезидент з міжI
народних зв'язків, генеральний директор міжнаI

Новини
Академії

Радник2посланник Посольства Індонезії в Україні 
Тауфан Адітьяварман та віце2президент з міжнародних
зв'язків, генеральний директор міжнародного відкритого

університету Микола Цимбал



92

родного відкритого університету Микола Цимбал
і радникIпосланник обговорили перспективи та
конкретні напрями співпраці між МАУП і вищиI
ми навчальними закладами Індонезії. Зокрема
гість зацікавився досвідом Академії у створенні
спільних з іноземними партнерами культурноIосI
вітніх осередків, центрів дистанційної освіти та
інститутів. Індонезійський дипломат обговорив
плани створення на базі Академії УкраїнськоIІнI
донезійського культурноIосвітнього центру та
здійснення низки інших цікавих проектів. 

Тауфан Адітьяварман висловив бажання сприяI
ти пошуку партнерів серед вищих навчальних закI
ладів Індонезії для відкриття на їхній базі Центрів
відкритої освіти МАУП, а також підтримати інші
пропозиції щодо співпраці в галузі освіти.

«Правнича клініка» порадить
Як засвідчує практика, деякі студенти після заI

кінчення вищого навчального закладу відчувають
себе неготовими до практичної юридичної роботи.
Саме тому потрібно більше уваги приділяти пракI
тичним заняттям, які допомагали б майбутнім фаI
хівцям швидше і досконаліше освоювати ази своєї
професії. 

Цей постулат узяв на озброєння студентський
юридичноIконсультаційний центр «Правнича кліI
ніка», створений при Інституті права ім. князя ВоI
лодимира Великого Міжрегіональної Академії упI
равління персоналом. Діяльність «правничої кліI
ніки» здійснюється на підставі Закону України
«Про освіту», Указу Президента України «Про наI
ціональну програму правової освіти населення»,
Постанови Кабінету Міністрів України «Про затI
вердження програми розвитку юридичної освіти
на період до 2005 року». Окрім студентів Академії,
у роботі клініки беруть участь працівники управI
ління юстиції та адвокатського об'єднання «НезаI
лежний Київський адвокатський центр», які спільI
но з викладачамиIкураторами МАУП приймають
громадян на безоплатній основі. У цьому бере
участь голова адвокатського об'єднання, доктор
філософії в галузі права Сергій Шаповалов. 

«Правнича клініка» надає безплатну праI
вову допомогу з питань захисту конституційI
них прав і свобод громадян та організацій,
цивільного, житлового, сімейного, трудового
права і соціального забезпечення, правового
регулювання та інвестиційної діяльності, заI
хисту прав молоді та неповнолітніх тощо. 

Діяльність клініки є органічною частиною
навчального процесу, вона займається навI
чальними планами МАУП, створенням умов
для закріплення та поглиблення знань стуI
дентів, формуванням професійних умінь і наI
виків для прийняття самостійних рішень під

час виконання конкретної роботи в реальних умоI
вах, вироблення творчого дослідницького підходу
до професійної діяльності. 

У клініці існує конкурсний відбір. Нині з 315
студентівIправників ІІІ–ІV курсів стаціонару виI
щого навчального закладу участь у роботі клініки
беруть лише 27. 

«Правнича клініка» допомагає студентам відчуI
вати себе справжніми фахівцями. Отож у найI
ближчих планах — розширити мережу і створити
філії студентського юридичноIконсультативного
центру.

Клініку, яка працює з вересня 2004 року, очолює
заступник директора Інституту права Юрій ЯщуI
ринський. За цей час розглянуто понад 500 справ.

Крім кадрового забезпечення, МАУП узяла на
себе матеріальну підтримку «Правничої клініки».

Відкривають нові обрії
Сучасний фахівець, незалежно від профілю, —

це не тільки професіонал в обраній ним сфері діI
яльності, а й людина, яка вільно орієнтується у гаI
лузях, близьких до її спеціальності. 

Дуже корисна форма вироблення у студентів
навичок і вмінь самостійного наукового і практичI
ного мислення — їх участь у роботі наукових стуI
дентських гуртків, одним із головних завдань
яких є прищеплення смаку та любові до самостійI
ної наукової роботи. Організація таких гуртків
має в нашій країні давню традицію, яка вже не раз
підтвердила свою життєздатність.

Діє такий науковий студентський гурток у
Дніпропетровському інституті Міжрегіональної
Академії управління персоналом. До участі в його
роботі долучилися студенти економічного фаI
культету А. Сенюра, А. Лобода, О. Бибик, К. КоваI
ленко, А. Фененко, Ю. Шишик та інші. Перше орI
ганізаційне засідання гуртка було присвячене окI
ресленню кола завдань і регламенту його роботи.
Керівник і організатор гуртка завідувач кафедри
економіки професор Л. Ульянова наголосила на
значенні самостійної наукової роботи студентів
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при формуванні у них якостей сучасI
ного спеціаліста, який володіє знанняI
ми, необхідними для роботи, — і в наI
родному господарстві, і у вищих навI
чальних закладах.

У засіданні гуртка брав участь заслуI
жений викладач, професор Інституту
економіки Дніпропетровського націоI
нального університету Юрій Карцев.
Юрій Андрійович закликав студентів
ніколи не зупинятися на досягнутому,
постійно поповнювати отримані в АкаI
демії знання.

У гущі студентського життя 
Молодіжний максималізм, гостре

відчуття справедливості, прагнення до
самовдосконалення — саме цими якосI
тями володіють студенти Міжрегіональної АкадеI
мії управління персоналом, які вже третій рік посI
піль випускають свою газету «ЛІДЕР». 

На її сторінках — новини Академії, корисні поI
ради молоді, цікаві інтерв'ю і багато різноманітI
них пізнавальних матеріалів. Хоча три роки — це
не так і багато, однак цей «малюк» робить вже
впевнені кроки.

Колектив «Персоналу» вітає своїх юних колег!
Зичить їм творчих успіхів, натхнення і професійI
них злетів.

Спорт. 
Рукопашний бій 

У Голландії відбувся чемпіонат Європи з рукоI
пашного бою. У змаганнях взяли участь студенти
Міжрегіональної Академії управління персоналом.
Зокрема, студент Президентського університету
МАУП Артур Мельников провів чотири бої і, переI
мігши дуже серйозних суперників, виборов друге
місце. А спортсменка Криворізької філії МАУП
Марія Стецюк завоювала третє місце серед жінок.

Аналізуючи поїздку та виступ спортсменівIрукоI
пашників, тренер команди МАУП Ігор Шаров зазI
начив: «Я задоволений результатом виступу, адже,
змагаючись із майстрами європейського рівня, наI
ша доволі молода команда показала високу техніку
і виклалася на всі сто. Нині ми починаємо підготовI
ку до поїздки на Міжнародний турнір з рукопашI
ного бою, який відбудеться в жовтні у Польщі». 

Під час чемпіонату відбувся конгрес МіжнародI
ної федерації бойових мистецтв (ІBF). У зібранні
взяли участь і члени української делегації: перI
ший віцеIпрезидент Національної федерації рукоI
пашного бою України Олександр Гартвич і дирекI
тор Навчального центру з особистої безпеки люI
дини МАУП Ігор Шаров. Виступаючи з доповідяI
ми, вони повідомили, що у листопаді в Києві на
базі МАУП — найбільшого недержавного вищого
навчального закладу України — відбудеться МіжI
народна універсіада з рукопашного бою, в якій
уже згодилися брати участь спортсмени з Росії,
Польщі, Німеччини, Голландії, Бельгії. А також
розповіли про підготовку до організації чемпіонаI
ту світу з рукопашного бою та контактного карате,
який відбудеться 2006 року в Києві.

Аеробіка 
В Міжрегіональній Академії управління персоI

налом відбулася першість Академії з танцювальної
аеробіки. У змаганнях взяли участь чотири команI
ди (одна з яких була об'єднана з двох інститутів). 

Демонструючи майстерність, перше місце вибоI
рола команда Інституту міжнародної економіки та
фінансів, на другій сходинці — команда ЕкономікоI
правового технікуму при МАУП, бронзу завоювала
команда Інституту права ім. князя Володимира ВеI
ликого, а четверте місце — у спортсменів об'єднаної
команди Інституту кібернетики ім. Арпада Гьонца
та Інституту міжнародних відносин ім. Аверроеса. 

Артур Мельников, Марія Стецюк, Олександр Гартвич, Ігор Шаров та
Олександр Сазанович

Новини
Академії
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Георгий ЩЁКИН
Законы жизнедеятельности этносов,
культур и цивилизаций 

В статье на материале многих источников проI
анализированы Закон развития культуры и раздеI
ления общественного труда, Закон возникновеI
ния, развития и гибели этносов, Закон возникноI
вения суперэтносов и цивилизаций, Закон взаимоI
действия культуры и цивилизации, Закон сокраI
щения исторического времени, познание которых
способствует пониманию сущности управления и
социального развития. 

Николай ГОЛОВАТЫЙ
Политическая структуризация 
украинского общества 
(мониторинг политических партий 
и блоков состоянием на апрель 2005 г.)

Представлена классификация политических
идеологий в контексте современного общественI
ного развития Украины, очерчена политическая
идентичность партий и блоков страны, сделан
прогноз перспектив политических партий на парI
ламентских выборах в 2006 году. 

Виктор МОРОЗ
От традиционной информатизации 
к методологическому усовершенствоваD
нию государственного управления

Новые программноIинструментальные технолоI
гии, о важности которых идет речь в статье, дают
возможность доверить управленцам компьютериI
зацию для информационноIвычислительной подI
держки их деятельности и решения сложной обI
щегосударственной проблемы унификации покаI
зателей положения и развития контролируемых
процессов ради существенного повышения качесI
тва информационного обеспечения управления.

Людмила САВЧУК, Алина БУРЛАКОВА 
Развитие корпоративной культуры 
в Украине

Внедрение в корпоративные отношения норм,
соблюдение которых создало бы атмосферу единсI
тва целей каждого работника, дает возможность
достигать высоких уровней организации деятельI
ности корпорации. Чем сильнее корпоративная
культура, тем сильнее компания, а мощная корпоI
рация является важной составляющей стабильI
ности экономической и общественной жизни госуI
дарства. Такой вывод делают авторы статьи.

Georgе SCHOKIN
Legislation of ethnoses vital activity, 
cultures and civilizations

The article is based on many sources data. Law of
culture development and social labour division; Law
of ethnoses beginnings, development and death; Law
of superethnoses and civilization beginnings; Law of
culture and civilization interaction; Law of historical
time reduction were analysed. Through its perceptiI
on comprehension of management essence and social
development are realized.

Nikolay GOLOVATYI
Political structurization of Ukrainian society
(monitoring of political parties 
and coalitions stated on April 2005)

Political ideology classification in the context of
modern social Ukrainian development; political
identity of parties and coalitions in Ukraine; politiI
cal parties trend on the parliament election in UkraI
ine 2006 are described in the article.

Viktor MOROZ
From traditional information 
to government methodological 
improvement

New programIinstrumental technologies and its
main points are described in the article. It enables to
commit computerization to managers for dataIproI
cessing support of its activity and to settle a complex
State problem of unification showing position and
development operated processes for important increI
ase quality of management dataware.

Lyudmila SAVCHUK, Alina BURLAKOVA
Development of corporate culture 
in Ukraine 

Norms application to corporate relations, and its
observing would create single aim surrounding of
every employee, enable to achieve high level organiI
zation of corporation activity. The more influential
corporate culture the more powerful company and
strong corporate is main point of economic stability
and State social life. This conclusion is drawn by the
authors of the article.
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