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Левко Лук'яненко
Герой України. Народний депутат України

трьох скликань.
Народився 24. 08. 1927 року у с. Хрипівка

Городнянського району на Чернігівщині. Після
служби в Радянській армії навчався на юридич%
ному факультеті Московського університету,
після закінчення — в 1958–1961 роках працю%
вав адвокатом на Львівщині. 

1958 року написав проект програми Україн%
ського робочо%селянського союзу, мета якого —
здобуття Незалежності України на підставі
норм діючої радянської Конституції і міжнарод%
ного права.

1961 року за створення «антирадянської» ор%
ганізації засуджений до вищої міри покарання —
розстрілу. Касаційний суд замінив розстріл
15 роками ув'язнення. До 1975 року перебу%
вав у радянських концтаборах. За створення
правозахисного Українського Гельсінського со%
юзу дістав 10 років таборів особливого режи%
му і п'ять років заслань. Був головою УГС.

24 серпня 1991 року написав Акт проголо%
шення Незалежності України, який майже одно%
голосно схвалила Верховна Рада.

1992–1993 роки — Надзвичайний і Повно%
важний Посол України в Канаді.

1994–1997 роки — президент Українського
відділення Всесвітньої ліги за волю і демократію.

1994–1996, 1998–2005 роки — голова
Асоціації дослідників голодоморів в Україні. Член Національної спілки письменників України. Ака%
демік АН вищої школи України. Почесний директор Українсько%Південноафриканського інституту
політичного лідерства і 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 ВКВУ і
«Офіцерським хрестом з мечами» від СОУ. Альбертський університет Канади присвоїв Л. Лук'янен%
ку почесний ступінь доктора права.

Автор книг «Сповідь у камері смертників», «Вірю в Бога й Україну», «Не дам загинуть Україні»,
«На землі кленового листка», «Національна ідея і національна воля» та інших.

«Комуністи голосували за Декларацію, 
щоб забути про неї на віки вічні... а ми не дали»

Левко Лук'яненко:Левко Лук'яненко:

Роздуми до 14�річчя Незалежності України
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— Невдовзі Україна святкуватиме День своєї
Незалежності. Ви були автором і одним із батьків
того, що нині є офіційно святом. Як тоді все відбу�
валося, що передувало створенню Декларації, що
найвиразніше спливає у пам'яті сьогодні?

— Як колишнього політв'язня мене часто запитуE
ють, чи про таку Україну ми мріяли в концтаборах і
тюрмах, яка тепер є. Якщо ні, то яких помилок приE
пустилися, чи могло бути в Україні інакше і чи стане
правда на нашій Землі?

Я відповів на ці запитання окремою книжкою «НезE
нищенність», друге видання якої вийшло торік у виE
давництві МАУП. Чимало роздумів, дотичних до
цього, виклав у книжці «Національна ідея і націоE
нальна воля».

Чому згадую про це?
Бо не приймаю верхоглядський підхід до подій наE

шої національної історії, коли часом журналісти висE
микують окрему подію (чи окремого діяча) з історичE
ного контексту і з легкістю думки звинувачують у
зраді і продажності.

Переважна більшість людей не має історичного мисE
лення і живе у теперішньому часі. Теперішній час — це
вік людини. А нація живе тисячі років, і життя людини
— це тільки один мент у довгій біографії нації.

Українська нація — ще недосформована нація. ТиE
сячі років ми жили як етнічна спільнота. Наш харакE
тер і темперамент формувалися природноEгеографічE
ними умовами та хліборобським способом підтримуE
вання життєдіяльності. Початки — в трипільській
арійській культурі V–VI тисяч років тому.

Ми пережили й перемогли різні війни й навали від
ІV–VI тисячоліття аж до недавнього часу. В арійE
ський період приручили коня, винайшли колесо, лук
і стріли, наші прапращури започаткували хліборобсE
тво і понесли початки цивілізації в різні сторони свіE
ту. В ІV–VI століттях із Наддніпрянщини розселилиE
ся на Балкани, в Прибалтику й на Північ. Між іншим,
великому переселенню народів, які хвиля за хвилею
перекочувалися через нашу Землю, завдячуємо те, що
на території Геродотової Скітії, тобто сучасної УкраїE
ни, не сформувалося півдесятка окремих слов'янсьE
ких націй, а лише одна, українська. В ІХ–ХІ сторічE
чях починає чіткіше окреслюватися українська териE
торія, як терен одного народу, хоча Геродотова Скітія
збігається з кордонами розселення теперішніх украE
їнців. Із ХІІІ сторіччя, з великої татароEмонгольської
навали, різні частини українського народу (різні плеE
мена) опинилися під владою різних чужих держав.

Українці Півдня України (Надчорномор'я) могли б
перетворитися на татар; Правобережжя — на литовE
ців; Волинь, Підляшшя, Пряшівщина і Лемківщина —
ополячитися, гуцули — румунізуватися, Закарпаття —
мадяризуватися, а бойки — стати словаками.

А цього, завдяки потужному етнічному взаємоприE
тяганню, не сталося. СталінськоEГітлерівське наE

сильство відняло від тіла України Пряшівщину, ЛемE
ківщину, Підляшшя, на північному сході України —
територію Стародубського полку і на південному схоE
ді — частину земель Слобідської України, проте у свіE
домості українців усі ті околичні терена є українськиE
ми етнічними землями. І це вельми важливий факт:
перебуваючи упродовж сторіч під чужою владою, укE
раїнські племена не сформувалися в окремі
слов'янські нації і не прийняли окупантів за своїх, а,
навпаки, вважали за чужу ворожу силу і надії свої
звертали за межі окупантської держави до стародавE
нього Києва як спільного центру аріїв, потім — динасE
тія Кия, потім — Рюриковичів.

Мабуть, першопочаток взаємопритягання виник
від хліборобства, яке винайшли наші прапращури і
яке прищепило любов до землі та осілого способу
життя. Хліборобство сформувало національний хаE
рактер. З нього наші прапращури виробили свою косE
могонію і своє світосприйняття, свої ритуали, звичаї і
традиції. Це продовжувалося за татарщини, за литовE
ського домінування, польського свавілля й московE
ської окупації. Ніколи не припинявся процес відтвоE
рення українських етнічних рис, хоч, далебі, трапляE
лися сильні удари, особливо в період московської
окупації, подолати які важко, проте національний орE
ганізм здужає це зробити.

Навіщо цей історичний екскурс?
Для того, щоб підкреслити пов'язаність поколінь та

показати, що ідеологія кожного покоління залежить
не тільки від життєвих умов, але й від понять в сім'ї,
родині і переказах блакитної мрії, що сформувалася
була десь у глибині віків і переходила від покоління
до покоління як національна мрія, мета, як національE
ний ідеал.

В умовах окупації ця мрія (наприклад, уже в ХІХ
сторіччі через вірші Шевченка) гріла душу, не обмеE
жувала життя буденними клопотами, а підносила над
тихими водами на ясні зорі і робила з українця не
просто кріпака чужинецької влади, а піднесену, одуE
хотворену особу.

Єдність цієї мрії, цього ідеалу для буковинця, гуцуE
ла, галичанина, волиняка і східняка робила нас етнічE
но потужною масою з психологією не піддатися асиE
міляції і водночас, як громадян чужої держави, викоE
нувати закони цієї чужої держави.

Мрія про самостійність, вироблення національноE
визвольної ідеології й програми політичної боротьби
і сама боротьба не охоплювали всього життя людини.
Це тільки менший його сегмент. Більшим є хлібоE
робство і земельне законодавство, ремісниче чи заE
водське виробництво і відповідне законодавство про
працю, торгівля, ринок і — норми права, що його регуE
люють, освіта, охорона здоров'я, армія тощо і відпоE
відне правове їх регулювання. Усі ці сфери людської
діяльності регулювали чужі держави, і українці були
об'єктами, а не суб'єктами їх регулювання. Тривале П
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становище підкорених виробляло психологію викоE
навців, а не керівників, бунтарів, повстанців, а не воE
лодарів. А щоб бути нацією, треба відчувати себе воE
лодарями, керманичами національного життя.

Сформована нація — це політично організована, що
має досвід адміністрування і внутрішніми, і зовнішніE
ми справами. У нас поки що цього немає, бо немає
чіткої структури вищих органів влади та розподілу
між ними обов'язків.

Погляньте, хто є нашими національними героями,
про кого складали пісні — козак, повстанець, керівниE
ки повстань. Це цілком зрозуміло — уярмлений народ
хвалив тих своїх синів, які намагалися вирвати націю
зEпід чужої влади.

Боротьба проти поневолення триває століттями, і
вона сформувала ідеали, що гріють народну душу наE
дією на побудову незалежної держави.

За довгі сторіччя неволі ми відучилися бути волоE
дарями, привчилися виконувати волю окупантів, та
не втратили, слава Богу, ідеал національної свободи, і
того час від часу хапалися за шаблю й повставали.

1956 року закінчилася збройна боротьба проти мосE
ковських окупантів. Нею керувала Організація украE
їнських націоналістів — партія, що складалася з надE
звичайно самовідданих людей і була добре вишколеE
на для ведення національноEвизвольної війни й підE
пільної боротьби. Коли б бандерівці перемогли, вони
зуміли б керувати Україною авторитарними методаE
ми. Може, поступово навчили б і підготували фахівE
ців для керування Україною зі свободою політичної
діяльності та свободою економічної діяльності, але в
час війни було не до того.

З 1958 року починається нова доба боротьби за неE
залежність України — мирна боротьба, що як основE
ний аргумент права нації на самостійність виставляє
не автомат і шмайсер, а конституцію СРСР і Статут
Організації Об'єднаних Націй. 

Ця мирна боротьба була мирною тільки з нашого
боку. З боку московської комуністичної імперії вона
була озброєна танками, гвинтокрилами, автоматами,
пістолями й тюрмами — повним арсеналом зброї, що
був потрібен у кожен конкретний момент (для приE
боркання нас). Доба цієї «мирної» боротьби тривала
до 1991 року — 33 роки.

Чи ця доба дала можливість готувати українцівEфаE
хівців державного управління з психологією володаE
рів? Аж ніяк. Вона була боротьбою, в якій влада намаE
галася ідейно зломити й вибити політв'язня з лав
борців за свободу і поставити його на свій бік барикаE
ди, а політв'язні намагалися підтримувати один одноE
го, зміцнювати свої лави і не дати владі перетягнути
когось із них на свій бік.

Це мирна боротьба, проте влада використовувала
проти нас величезний арсенал різних засобів: карцер,
тюрми, запроторення в божевільню, голодний пайок,
позбавлення листування, купівель, побачень, права

купівлі харчів у крамниці, переведення на важчу чи
шкідливу працю, прищеплення хвороб, доведення до
самогубства та просто вбивства різними способами.

Ця боротьба залишала мало можливостей для теоE
ретичної підготовки до виконання певних державних
виконавських функцій. Вона вчила конспірації і хитE
рощів, загострювала інтуїцію для розгадування підE
ступу й пасток, без чого важко було не відступитися,
не підковзнутися і залишитися живим.

За 27 років неволі я зустрічав з бандерівської генеE
рації людей, що розуміли проблему адміністрування
селом, районом, областю. За невеликої практики часE
тина з них спроможні були б у тій чи тій галузі діяти
й на державному рівні. Що ж до наступної генерації,
яка боролася за Україну мирними способами, то абсоE
лютна більшість із них не мала жодного поняття про
організацію держави, структури влад і адмініструванE
ня територіями. Вони любили Україну, серцем сприйE
мали її трагедію, волали на її захист і з тої любові поE
мерли за неї. Кого я першого із шестидесятників зусE
трів як політика — це Михайла Гориня. Це було 1966
року. Після того я постійно шукав серед молодшої геE
нерації, і не пригадую, хто б досягав необхідного рівE
ня. З'явилися такі вже з новою хвилею — ГельсінE
ським рухом, та й то небагато.

1990 рік. Дванадцять політв'язнів стали депутатами
Верховної Ради України. Чого не 120, ну чому хоча б
не 60?

Було кілька причин.
Перша. Було тільки три області, готові послати до

Верховної Ради антикомуністів: Львівська, ІваноE
Франківська, Тернопільська. Інші західні області
(Чернівецька, Закарпатська, Волинська і Рівненська)
послали і націоналістів, і комуністів, отже, політв'язE
ням до ВР з цих областей бар'єр виявився нездоланE
ним.

Друге. І в Галицьких, і в інших західних областях
далеко не всі стояли на позиціях рішучої боротьби.
Вони були за незалежну Україну, але при цьому не хоE
тіли ставати на ті радикальні позиції, які могли погірE
шити їхній сімейний добробут.

Нарешті, варто сказати, що всякі вибори — це змаE
гання інтелектів перед очима виборців. Багато було
золотих вояків УПА та стрільців теренових боївок.
Вони воювали сміливо, уміло, винахідливо й витриE
вало, але змагання за депутатський мандат потребуE
вало багато таких знань, яких вони не мали. Через це
у Львові не стали депутатами мій давній побратим адE
вокат Іван Кандиба та Іван Гель, в ІваноEФранківську
— Зіновій Красівський та Ігор Кічак, у Черкасах —
Анатолій Лупиніс, а в Києві — Олександр Сергієнко.
Не стали депутатами ще добрих два десятки людей,
які б у Верховній Раді активно творили націоналісE
тичну течію.

У Верховній Раді ми створили Народну Раду. З 450
депутатів до НР увійшло 120–125 народних депутаE
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тів. Рівень національної свідомості, а точніше — гоE
товності до радикальних дій був далекий від того, на
що були готові колишні політв'язні.

Верховна Рада першого скликання складалася з
людей трохи ідейних, а більше — совісливих. Ми посE
тійно пропонували їм теми для дискусій, і вони йшли
на обговорення, а позаяк об'єктивна правда була на
нашому боці, то вони (через оту відносну порядність)
змушені були визнавати за нами рацію і, фактично,
переходити на наш бік.

Члени Народної Ради повели навальний ідеологічE
ний наступ і за два з половиною місяці досягнули таE
кого успіху, що 16 липня 1990 року абсолютна більE
шість ВР проголосувала за Декларацію про державE
ний суверенітет України. При цьому варто мати на
увазі ще два чинники.

Перший. У Верховній Раді ми були в меншості, але
на вулиці Грушевського, на майдані біля ВР, на ЄвроE
пейській площі було десятки тисяч наших прихильE
никівEдемонстрантів, які створювали величезний
тиск на комуністичних депутатів. Фактично ми тисE
нули на них з двох боків: усередині будинку ВР і ззовE
ні масою народу з усієї України, того нам удалося
провести рішення, які, будучи в арифметичній менE
шості без вулиці, ми б ніколи не провели.

Другий. Частина комуністів голосувала за ДеклараE
цію, не надаючи цьому документу особливого значенE
ня, як у минулому голосували за ратифікацію міжнаE
родних документів з прав людини та національних
прав: проголосували, засунули закон у довгу шухляду
й забули про нього на віки вічні.

А ми не дали їм це зробити. Тоді ж, 16 липня склиE
кали величезний мітинг на майдані Незалежності, і я,
махаючи свіженьким друком Декларації перед десятE
ками тисяч громадян, сказав: «Хай комуністи не дуE
мають, що їм удасться з цього документа зробити поE
рожній папірець, як вони зробили з Конвенцією прав
колоніяльних і залежних народів 1960 року, та з ГумаE
нітарної частини Заключного акта Гельсінської нараE
ди 1975 року. Ми цього не допустимо. Ми разом з ваE
ми уперто й наполегливо здійснюватимемо цю прогE
раму будівництва самостійної України, програму, затE
верджену не Українською республіканською партією,
а вищим законодавчим органом України».

А в серпні наступного року сталася ще важливіша
подія. Керівництво комуністичної імперії з переляку
перед зростанням національноEвизвольних рухів наE
родів СРСР вирішило розгромити ці рухи й повернуE
ти назад колесо історії — створило 19 серпня 1991
року ГКЧП — Державний комітет з надзвичайного
стану, заготувало 200 тис. наручних кайданів і захотіE
ло придушити демократизацію СРСР.

Це їм не вдалося з кількох причин:
• диктатура всім остогидла і повернення її не хотіли;
• в керівництві не було єдності, була розгубленість,

і Єльцин відкрито виступив проти;

• заколот ми кваліфікували як змову з метою заE
хоплення влади. Це злочин, державна зрада. ЗаколотE
ники — злочинці, ми — на боці Закону. Така юридичE
на кваліфікація додавала нам сміливості, і ми скорисE
талися законом для прискорення досягнення нашої
мети.

На перших зборах Народної Ради, що вперше після
19 серпня 1991 року зібралися 22 серпня того ж року
у будинку ВР, я запропонував проголосити Україну
незалежною державою.

Народна Рада доручила мені написати про це докуE
мент. Я запросив до співпраці депутата Верховної РаE
ди СРСР Леонтія Сандуляка. Ми підготували такий
документ під назвою Акт проголошення НезалежносE
ті України. Я подав його Народній Раді. Вона докуE
мент відредагувала і доручила мені оприлюднити йоE
го. На 24 серпня була скликана надзвичайна сесія ВР.
Коли сесія абсолютною більшістю голосів схвалила
Акт, ми підхопилися зі своїх місць і зі сльозами радосE
ті вітали й обіймали один одного. А ввечері на майдаE
ні Святої Софії у присутності Голови Верховної Ради
і його заступників та інших державних достойників
перед десятками тисяч людей, що заповнили майдан,
я через всі радіостанції оголосив українському нароE
ду Акт про Незалежність України.

Вже пізно ввечері повернувся додому. Святковий
стіл та юрма керівників УРП, що ще хвилину тому з
галасом ввалилася в хату, нагадали мені, що це був
день мого народження — свято мого народження збігE
лося зі святом народження незалежної Української
держави! Ясна річ, що щасливішого дня годі було й
сподіватися!

— У Верховній Раді на одній зі стін висить бага�
тометрова картина, де зображено парламента�
ріїв, які були причетні до проголошення україн�
ської Незалежності. Нині, певно, багатьох з них
вже і не згадають та і не впізнають на відтворе�
ному. Кого б Ви згадали з них нині, як поводилися
ті, хто й тепер при владі?

— Життя вельми швидкоплинне. Якоюсь мірою йоE
го можна вимірювати чотирирічними циклами.
Склад ВР працює чотири роки. Потім, приблизно,
приходить 2/3 нових людей, 2/3 відходить. Нові деE
путати розв'язують нові проблеми. Старі депутати
розв'язали були проблеми, що стояли перед ними в
їхній час і вже перестають цікавити. Ясна річ, є пробE
леми, що ніколи не забуваються, але таких зовсім маE
ло. «Картинні» люди відіграли велику роль у прогоE
лошенні України незалежною державою, і в цьому їхE
ня велика історична роль, і дуже добре, що у ВР ця
картина зафіксувала найважливішу акцію в історії
нашої нації. А що частина з них після того зменшила
свою роль у державотворенні, це не зменшує їхньої
тодішньої ролі.

— Проголошення Незалежності стало і підсум�
ком, і початком. Тоді, здавалося, прагнення і спо� П
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дівання українців здійснилися, мети, за яку боро�
лися Ви і Ваші однодумці, досягли. Але ейфорія,
певно, зіграла злий жарт. «Процес» швидко очо�
лили вчорашні опоненти, а потім і приватизували
його, значно дискредитувавши незалежність. То
чи є сьогоднішня Україна тією, якою Ви її бачили,
творячи незалежність?

— Сьогодні Україна зовсім не така, якою я і мої побE
ратими по ув'язненню її тоді уявили. Проголошення
Незалежності ми пов'язували з усуненням комуністів
від влади, декомунізацією СБУ і всіх правоохоронE
них органів, з публічним судом над комунізмом як
злочинною імперською загарбницькою ідеологією та
комуністами за їхні злочини проти людяности та укE
раїнської нації. Цей суд мав винести політичну і юриE
дичну оцінку комуністичному окупаційному режимоE
ві, очистити нашу землю від імперських і комуністичE
них символів і закласти юридичну основу для подоE
лання ідейної спадщини колоніяльної доби.

Акт проголошення Незалежності України ділить
політичну історію України на «до» і «після»: «до» 24
серпня 1991 року Україна — колонія, «після» — НезаE
лежна держава.

Суд над комуністичною ідеологією і злочинами коE
муністичної окупаційної адміністрації мав би поділити
історію України на «до» і «після» щодо характеру влаE
ди: «до» — це Україна під чужою владою, «після» — УкE
раїна з українською владою; «до» — українська еконоE
міка служить імперії, «після» — Україна формує свій
національний економічний комплекс для обслуговуE
вання української нації; «до» — Україна — об'єкт ідеоE
логічної обробки; «після» — Україна створює свій націE
ональний інформаційний простір; «до» — це Україна, в
якій панує комуністична антиукраїнська ідеологія, на
посадах від села до Кабінету Міністрів сидять люди,
що зневажали і зневажають нашу мову, традиції, звичаї
і звикли служити Москві, «після» — це Україна, в якій
на державні посади прийшли патріотичні люди і яка
активно долає промосковську імперську ідеологію й
поширює українську національну ідею.

Ейфорія ніякого злого жарту не зіграла. Це ми в
концтаборах недооцінили глибини забамбулення наE
шого народу комуністичною ідеологією та міру його
заляканости й безініціативности. Народна Рада вияE
вилася менш радикальною, ніж треба було, але не це
відігравало вирішальну роль, а виборці, які наповнюE
вали ВР комуністами і за старою радянською звичE
кою боялися націоналістів — справжніх захисників
нації. Друга і третя Верховні Ради були прихватизаE
торські. Патріотичні опозиції в 100–120 депутатів зуE
пинити руйнування України не могли.

— Чи не вважаєте, що патріотів просто бру�
тально «пригорнули, обігріли і обібрали» досвідче�
ніші у політиці безбатченки старої влади, а потім
нова номенклатура, багато в чому кримінальна?
На Ваш погляд, чи були і якщо так, то які основні

помилки українських сил, які і досі не зуміли ут�
вердити національні інтереси і «свою правду у
своїй хаті»?

— Ми, політв'язні, і, ширше, Народна рада, діяли у
сфері представницької влади і постійно їздили по УкE
раїні для роз'яснення забамбуленому народу, що майE
бутнє благо України в незалежності. Смішно, що муE
симо нашим людям доводити благо незалежності. КоE
ли б це питання поставив полякові чи мадяру, вони б
сприйняли його за жарт, а коли б зрозуміли, що людиE
на не жартує, то спрямували б її до божевільні. А ми
стільки часу й енергії тратили на це! 1991 року прогоE
лосували за незалежність, бо думали, що відразу стаE
нуть заможніші, а коли з 1993 року матеріальне забезE
печення почало різко падати, то знову відсоток самосE
тійників почав скорочуватися. Це політичне просвіE
тянство після депутатської роботи у ВР завжди було
нашим другим великим завданням.

Виконавча гілка влади була збоку і залишалася від
Народної ради незалежною. Після президентських
виборів 1991 року ми намагалися провести своїх патE
ріотичних людей на посади міністрів, проте Кравчук
пропозиції відкидав. Про людське око він поставив
К. Морозова міністром оборони, І. Дзюбу — мінісE
тром культури, залучив до праці І. Юхновського. Що
могла зробити малесенька щупта людей в суцільно
комуністичному складі Кабінету Міністрів?! КравчуE
ку вони були непотрібні, особливо після того, як ЧорE
новіл відхилив пропозицію Кравчука про співпрацю.

І ще до цього питання варто додати два чинники. 
Перший чинник.
Трагедія України в тому, що Народний Рух не пеE

ретворився на широку опозиційну коаліцію. Народ
потребував альтернативної до влади опозиційної сиE
ли, на яку міг би покладати надії, міг би підтримувати
як патріотичну конструктивну силу, на відміну від
влади, бо ж влада більше виявляла свою егоїстичE
ність, що задля своїх особистих (кланових) інтересів
руйнує весь економічний потенціал України і перетE
ворює громадян на жебраків. Це сталося тому, що кеE
рівництво було просякнуте агентурою КДБ, а в його
інтересах було руйнувати Україну, а не зміцнювати.

Другий чинник.
Частина діячів Народної ради виявилася недостатE

ньо відданою будівництву справедливої правової дерE
жави. Вони пішли до виконавчої влади і почали проE
сити квартири, спрямувати дітей на навчання за корE
дон, якоїсь посади свату, брату тощо. Виконавча влаE
да пішла їм назустріч і таким чином приручила, обтоE
чила їм зуби. Залишаючись у Народній раді, вони пеE
рестали підтримувати радикальні пропозиції.

— Українці відомі своєю всетерпимістю. Але чи
не здається Вам, що опоетизована розважли�
вість, мудрість у результаті інколи лише шко�
дить? Поки українці розмірковують, як достойно
відповісти на цинізм, нахабство, а інколи і непри�
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ховану агресію — економічну, інформаційну, а то й
військову — чужинців та зайд, ті вже вимели ук�
раїнські засіки, наїлися млинців і поблажливо го�
тові ділитися крихтами зі свого столу? Можливо,
це в нас закладено, це і є наше українське призна�
чення — завжди бути битими і прислужувати ін�
шим?

— «Українці відомі своєю всетерпимістю». У побуE
тових взаєминах це добра риса, бо сусідські сварки не
призводять до кровної помсти.

Якщо ж говорити про взаємини українців з чужинE
цями, то тут стереотип нашої поведінки виробився
під впливом нашої національної бездержавности.

Ми не хотіли заїдатися з чужою владою та з тими,
хто був дружній з нею. Тепер, коли українці стали
державною нацією, цей стереотип зміниться, бо відE
стоювання зовнішніх інтересів нації покладено на
окремий орган і він, нормально виконуючи службові
обов'язки, захищатиме за кордоном нас як своїх гроE
мадян. З іншого боку, позаяк держава наша і має
МВС для захисту прав кожного, нам немає потреби
побоюватися інородних пронирливих друзів держаE
ви, бо держава наша і ми звертатимемося просто до
неї. Відчуваючи за своєю спиною свою Українську
державу, ми сміливіше даватимемо відкоша всякій
інородній нахабі. Ми на шляху самоусвідомлення наE
шого державницького статусу і свого права відстоюE
вати силою справедливість на цій, Богом подароваE
ній українцям, землі.

— Багато хто схильний розглядати Помаранче�
ву революцію як продовження, вінець подій 91�го,
іншими словами — зав'язь відбулася тоді, плоди ж
визріли нині. Безперечно, 2004�й рік — спалах наці�
онального самоусвідомлення, коли чи не вперше за
десятиліття нація по�справжньому прокинулася,
коли українцем називалися твердо і з притиском.
Це була, певно, не політична, а саме національна і
головне — усвідомлено національна революція
(яку, втім, пробують звести на манівці боротьби
за «загальнолюдські», конституційні права). Яке
Ваше особисте ставлення до тих подій, як Ви оці�
нюєте Майдан?

— Із самого початку розмови, занурюючись вглиб
історії, я заакцентував, що народна свідомість міняE
ється дуже повільно. Дуже повільно наш народ звільE
няється від комуністичних московських догм і поверE
тається до своїх понять, вироблюваних на основі ноE
вих умов життя — свободи економічної діяльності і
напливу безлічі товарів і добрих, і нікудишніх з усьоE
го світу, на основі свободи політичної діяльності й діE
яльності різних партій: самостійних ідейних і створеE
них було президентською адміністрацією для захисту
кучмівського режиму, створених олігархічними клаE
нами для політичного сприяння їхнього бізнесу тощо.

У людській ідеології не буває стрибків, бо ідеологія
людини формується на основі знань, а знання людина

здобуває повільно. З іншого боку, сама природа ідеоE
логії така, що змінити її відразу неможливо.

У спрощеному вигляді, тому що (в даному разі
публікація мені дозволяє) ідеологія — це енна кільE
кість історичних фактів і подій, що їх Російська ІмпеE
рія витлумачує в антиукраїнському дусі і це тлумаE
чення навіює українському народу. Приклади:
Хмельницький хотів навічно об'єднати Україну з
Московщиною, самостійно Україна існувати не може,
українські націоналісти — вороги української нації,
Петлюра, Коновалець, Бандера — зрадники українE
ського народу, Росія — старший брат України…

Коли Україна стала незалежною й демократичною,
зникла цензура і стало можливим і писати, і читати
будьEщо, з'явилося чимало літератури, яка правдиво
описує нашу минувшину і допомагає коректувати свіE
тогляд у бік об'єктивної істини, українці поволі поE
вертаються до своїх духовних джерел і все більше стаE
ють носіями української національної ідеї.

Те, що сталося у 2004 році, я передбачав на основі
аналізу виборів 2002 року*.

Уперше наші виборці показали свою політичну зріE
лість на минулих парламентських виборах 2002 року.
Виборці на той час здобули вже певний імунітет супE
роти систематичної, хоч і красивої брехні. Не врятуE
вала Партію Зелених їхня добра назва, як і не врятуE
вав від поразки «прогресивних» соціалістів артисE
тизм Наталії Вітренко. Зійшли зі сцени молоді предE
ставники старої комуноEолігархічної влади «Озиме
покоління» та «Нова генерація». Провалилися «ЯбE
луко» і волковський Демократичний союз. Виборці
розкусили їхню прокучмівську олігархічну суть і не
підтримали їх.

У виборах 2002 року виборці вперше відчули, що
вони не раби і можуть не послухати владу, проголосуE
вати поEсвоєму. 

Це надзвичайно важлива ознака зміни у свідомості
людей, ознака переходу від безмовного радянського
раба до повноправного й відповідального громадяниE
на демократичної держави.

«Позаяк процес звільнення людських душ від рабсE
тва хоч і повільний, але безперервний, то можна з цілE
ковитою певністю сказати, що доки доживемо до
парламентських виборів 2006 року, пропорція “рабиE
громадяни” так істотно зміниться на користь громаE
дян, що вони вперше сформують патріотичний парлаE
мент», — писав я 2002 року.**

Отже, «спалах» громадянської активності 2004 роE
ку з бажанням повалити ненависну кучмівську владу
не був для мене несподіванкою. Тільки ж для повноE
ти зображення Майдану мушу добавити троє зауваE
жень.

Перше. Рух вчинили молодше і середнє покоління.
Вони не знають комуністичної диктатури, за якої за
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антирадянський анекдот можна було дістати 7 років
концтаборів, вони не знають звинувачень «ворог наE
роду», нічних арештів, їх не лякає Сибір. Це нові поE
коління, що вільні від страхів старшого покоління, і
вони сміливо пішли на Майдан. Вони вирішать долю
виборів 2006 року і вирішуватимуть подальшу долю
рідного краю.

Друге. Перемога була гарантована тим, що нас було
багато. Кілька днів у Києві перебувало, мабуть, 1,5
мільйона осіб — це справді всезагальне живе предE
ставництво української нації, це — народ!

Третє. Існує явище торсіонного інформаційного поE
ля. Коли сходиться до гурту кілька тисяч людей з одніE
єю думкою, тоді утворюється біологічне енергетичне
поле, яке в атомах кожної людини запускає електрони
в праве обертання. Воно передає інформацію від людиE
ни до людини і наче наближує їх одне до одного. ІнфорE
мація думок поширюється моментально, тобто швидше
за поширення світла. І поширюється безмежно далеко.
Майдан перетворився на торсіонний генератор надпоE
тужної сили, того люди без видимих наказів з найвіддаE
леніших районів України сідали в автобуси (або наймаE
ли їх) і їхали до Києва на Майдан. Той факт, що люди
(навіть не знаючи добре української мови) називали сеE
бе українцями твердо і з притиском, свідчить, що в розE
сіяному по Україні торсіонному інформаційному полі
переважало саме оце українське почуття, українська
думка.

Це був колективний заряд. Роз'їхавшись після пеE
ремоги з Києва, людина пам'ятає заряд, одначе сама
його напруга поступово стухає. І тут кожній людині
треба дати історичне, художнє чи наукове обґрунтуE
вання її патріотизму (що МАУП і робить активно).

«Помаранчева революція» — це не наукове визнаE
чення, а поетична формула. Красива. Зручна. Хай буде.

Завдання революції — зміна суспільноEекономічної
системи, отже, в першу чергу, зміна влади.

Помаранчева революція змінила президента, але
новий Президент не усунув від влади зі свого найE
ближчого оточення ні Порошенка, ні кількох інших
типових олігархів кучмівського режиму.

Він зупинився на півкрокові. Найбільші злочинці,
що створили кланову систему масового розкрадання
й руйнування національного економічного потенціаE
лу, не заарештовані, інформаційний простір і далі заE
лишається в руках олігархів і продовжує ідейно дезоE
рієнтувати населення України, на кожному кроці імE
перські символи глузують з жовтоEблакитного прапоE
ра й тризуба, кучмівські злочинці районного і обласE
ного рівнів почуваються господарями життя, відбуваE
ється зрощення старої влади з новою, отже, ПомаранE
чева революція задихнулася. Її учасникиEпереможці,
стурбовано дивлячись на це, запитують один одного:
чи не рано ми виїхали з Майдану? Чи не пора їхати
туди знову, аби довершити справу очищення влади
від своїх та різних інтернаціональних злодіїв?

Я не стримую їх.
Якщо Президент неспроможний виконати свою

обіцянку про відокремлення бізнесу від влади і влади
від бізнесу, то продовження Помаранчевої революції
необхідне!

— Певні дії нової влади, за яку був Майдан, тен�
денції в Україні, на жаль, дають підстави для роз�
чарування, скептицизму тим, хто обстоював змі�
ни. Чи не опинимося знову біля розбитого корита?
Що, на Ваш погляд, нова українська влада робить
не так і чи є вона власне українською, як того во�
лів Майдан?

— Нова влада принципово відрізняється від попеE
редньої.

Кучмівська влада була зорієнтована на збагачення
своїх мафіозних кланів. Вона засадничо не дбала про
Україну.

Ющенківська влада хоче не обкрадати Україну, а
збагачувати її і дбає про неї.

Кадрова політика Кучми засадничо ґрунтувалася
на бандитській засаді — брати до себе на посади тих,
хто скоїв злочин, проти кого є за що порушити криміE
нальну справу і потім погрозою посадити за ґрати,
зробити посадовця слухняним, зокрема й щодо викоE
нання протиправних дій.

Кадрова політика Ющенка хаотична. Він — патріоE
тична людина і призначив на деякі посади патріотів.
Він — людина добра, того не міг відмовити у великій
посаді своєму кумові, крупному кучмівському олігарE
ху Петру Порошенку. Як людина, наділена почуттям
вдячності за зроблену йому послугу, призначив на поE
сади частину тих, хто багато працював на його перемоE
гу. Як людина чесна в домовленостях, він призначив
на високі посади соціалістів за те, що вони, програвши
своє змагання за президентське крісло, в останній стаE
дії підтримували його, вирвавши в нього обіцянку поE
ділитися посадами. Із симпатії до Безсмертного підE
дався безглуздій ідеї створити під себе партію (НародE
ний Союз «Наша Україна») і почав було заганяти в неї
людей за посади, але побачив, що це копія в копію повE
торення медведчукового способу мобілізації людей до
партії, зупинив цю дискредитаційну справу.

Не хочу спрощувати завдання Президента у сфері
кадрової політики, а того додам ще два моменти.

1. Наука управління встановила: для зміни характеE
ру роботи органу (адміністративного чи будьEякого)
необхідно в ньому одночасно змінити понад 30% члеE
нів органу. (Чи знали помічники Ющенка цю науко�
ву істину?)

Позаяк це зробили далеко не всюди, то й нічого чеE
кати змін у роботі органів влади.

2. Таку Верховну Раду, як теперішня, неможливо
структурувати на всю каденцію, на чітку більшість і
опозицію. Такий склад ВР страшенно непродуктивE
ний, бо в ньому багато маленьких груп, які майже всю
енергію витрачають на взаємне поборювання.

Інтерв’ю
номера



10

В інтересах України у ВР має бути кілька (3–4) веE
ликих політичних груп. Тоді 2–3 легко створюють
парламентську більшість, а інші — опозицію. 

Щоб цього досягнути, треба прохідний бар'єр
збільшувати, а не зменшувати. Коли б він становив
5%, то це був би той юридичний батіг, який би загнав
в одну партію всі споріднені партії, і в Україні замість
127 було б 25, а потім і ще менше партій.

Тільки крайнім егоїзмом можна пояснити пропозиE
ції бар'єр у 3% зменшити до 2% чи навіть 1%!

За таких поглядів на еволюцію української поліE
тичної системи, Україна ніколи не дійде до французьE
кого, німецького чи англійського типів організації роE
боти парламенту.

Коли б у парламенті була чітка більшість і опозиція,
то опозиція, прагнучи стати більшістю, заздалегідь гоE
тувала б кадри службовців і, перемігши на виборах, не
опинилась би в тому стані, в якому опинився ПрезиE
дент Ющенко — відсутність корпусу кваліфікованих
службовцівEуправлінців примусила його піти на співE
працю зі старими корумпованими кадрами. З іншого
боку, команда Ющенка виявилася не готовою добираE
ти кадри шляхом відкритого публічного конкурсу пеE
ред зборами місцевих виборців, які добре знають своE
їх людей і таємним голосуванням могли б точно висE
тавити кожному претендентові його рейтинг.

— На Ваш погляд, що ми усі — чільники, політи�
ки, підприємці, селяни, просто люди — повинні
зробити, щоб Декларація набула свого справжньо�
го змісту, щоб українці не через десятиліття за�
панували таки на своїх (чужого нам не потрібно)
землях?

— Згадаймо початок розмови. Ви бачите, що українсE
тво послідовно йде до перемоги. Для прискорення цьоE
го руху необхідно ширше й активніше проводити патE
ріотичну просвітянську роботу і на основі правдивої
інформації про претендентів на різні посади добитися,
щоб у виборах 2006 року не інородці, а власне українці
отримали 80 % депутатських мандатів та інших виборE
них посад. Пам'ятаймо: про нашу землю дбатиме лише
той, хто має її за свою єдину Батьківщину!

Нагадаю, що на початку Помаранчевої революції
був і інший сценарій розвитку.

Коли у Києві перебувало 1–1,5 мільйона людей, коE
ли накал боротьби піднявся до охоплення всіх верств
суспільства і міліція перейшла на бік народу, КиївE
ська міська рада заявила про підтримку ПомаранчеE
вої революції, коли міністр оборони генерал О. КузьE
мук заявив, що армія не втручатиметься в політичну
боротьбу, коли СБУ стала «витіканням» інформації
допомагати революції, тоді я з трибуни Верховної РаE
ди запропонував оголосити Ющенка президентом,
оформити його повноваження у Верховній Раді, ввесE
ти його в президентську канцелярію, хай прийме приE
сягу від силових міністрів і приступає до виконання
президентських обов'язків.

На другий день, зранку, виступив найстаріший з наE
родних депутатів Ігор Юхновський, поклав на трибуE
ну Біблію і запросив Ющенка скласти присягу.

Ющенко став за трибуну, поклав руку на Біблію і
склав присягу.

На жаль, йому не вистачило сміливості переступиE
ти Рубікон, а Комітет, який був навколо нього, також
побоявся витлумачити присутність у Києві 1,5 мільE
йона людей з усіх районів України за пряме представE
ництво всього народу.

Бездіяльність після присяги мене дивувала: у парE
ламенті Ющенко має велику силу, будинки Кабінету
Міністрів і канцелярії президента звільнені від служE
бовців і блоковані учасниками революції, мільйон деE
монстрантів вимагає наказів до дії, а Ющенко радитьE
ся зі своїм Комітетом.

Я самовільно зайшов до Комітету і запропонував
Президенту перенести свій Комітет у кабінет канцелярії
президента, призначити виконуючого голови КМ
Ю. Тимошенко і завести її в кабінет голови Кабінету
Міністрів і під охороною силиEсиленної демонстрантів
сформувати уряд і починати наводити в Україні свій лад.

Комітет сказав, що це порушення Конституції і заE
кордон не визнає ні президента, ні уряду.

Я відповів, що за два тижні іноземні держави визнаE
ють переможців і жодних дипломатичних ускладнень
не буде. І я вийшов з цього зібрання, яке думало про
перемогу, а ще більше про те, щоб сподобатися ЮщенE
ку і отримати з його рук міністерський портфель.
(Між іншим, в цей Комітет вони не ввели ні мене, ні
Дмитра Павличка, ні Олександра Скіпальського).

І найважливіше питання: чи був ризик, що буде наE
тиснутий гачок автомата?

Великого кровопролиття не могло бути, бо майже
всі офіцери силових міністерств і відомств заявили
про підтримку Ющенка, але не виключено, що якийсь
офіцерEагент російської розвідки з метою спровокуE
вати кровопролиття міг дати своєму взводові чи роті
команду стріляти.

Серед демонстрантів були розосереджені офіцери
з СБУ і міліції, та й у команді Ющенка на подібний
випадок були призначені польові командири (ФіE
ленко, Стецьків), які мали завдання будьEякі провоE
кації гасити негайно й рішучо, і вони б негайно усE
мирили провокатора. Ясна річ, що кілька чи й кільE
канадцять осіб могло б загинути. Ймовірність такоE
го сценарію невелика, того я вважав за доцільне пеE
рейти Рубікон. Ющенко його не перейшов.

Ці два сценарії означали різні методи досягнення
однієї і тієї ж мети: розгром злодійських кланів, украE
їнізація державного апарату, відновлення законності
й припинення знущання над простими людьми.

Підготував інтерв'ю Володимир БОНДАР
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Із року в рік ми спостерігаємо за різноманітними
конкурсами, фестивалями, рейтингами, які відбуE
ваються в усьому світі і визначають найкращих у
тій чи іншій галузі суспільного життя. Дипломи,
нагороди, пам'ятні подарунки і врештіEрешт просто
визнання найкращими стимулює до боротьби та
вдосконалення.

Неможливо залишити поза увагою і подію, яка
відбулася у самому серці столиці України. НапE
рикінці червня Палац мистецтв «Український дім»
вітав освітян, професорів, ректорів вищих навчальE
них закладів з усієї України, аби нагородити найкE
ращих заслуженими відзнаками.

Уже п'ятий рік поспіль улітку відбувається траE
диційне нагородження переможців Рейтингу виE
щих навчальних закладів «Софія Київська». 

При розробці методики дослідження враховуваE
лися досвід і методологічні підходи, які застосовуE
ють фахівці Інституту соціології НАН України. 

«У демократичному суспільстві думка громадсьE
кості щодо будьEяких речей, проблем, життя
суспільства є визначальною. Тому принциповим нині
є те, що за часів існування незалежної, соборної, деE
мократичної Української держави з'являються різноE
манітні рейтинги, які визначають здобутки чи прораE
хунки держави. Яскравою ілюстрацією до сказаного є
проведення щорічного Всеукраїнського відкритого
рейтингу «Софія Київська». Приємно, що інтерес до
рейтингу щороку зростає, кількість вищих закладів
освіти, які беруть участь, також збільшується. НапE
риклад, цього року до конкурсу додалися заклади
освіти військового спрямування. Широка громадська
участь і зацікавленість такими рейтингами сприятиме
тому, що освіта України буде ще більше конкурентоE
спроможною і на рівні європейської освіти, і на рівні
світової. Саме такі завдання ми і ставимо при провеE
денні рейтингу «Софія Київська», — зазначив голова
Конфедерації недержавних вищих закладів освіти,
ректор Міжрегіональної Академії управління персоE
налом Микола Головатий. 

Із історії Рейтингу можна стверджувати, що
існує певна динаміка. Немає сталих вищих навE
чальних закладів, які два чи три роки поспіль зайE
мають однакові місця. Наприклад, за останні два
роки, як стверджують фахівці, принципово підняE
лися Академія праці і соціальних відносин ФедеE

рації профспілок України, Міжрегіональна АкаE
демія управління персоналом, Університет культуE
ри і мистецтв, Харківська юридична академія. 

Нагородою для найкращих були вже традиційні
дипломи лауреатів та статуетки Софії Київської,
яка уособлює мудрість та знання. 

Переможцем Рейтингу 2005 року став Київський
національний університет ім. Тараса Шевченка (сеE
ред класичних університетів). Найкращим
технічним і технологічним ВНЗ визнано НаціональE
ний технічний університет «КПІ». Серед медичних
та фармацевтичних закладів освіти переміг
Національний медичний університет ім. О. О. БогоE
мольця. Найкращим гуманітарним та педагогічним
закладом визнали Національний педагогічний
університет ім. М. Драгоманова. Серед юридичних
закладів освіти першою стала Національна юридичE
на академія Ярослава Мудрого. Серед ВНЗ культури
і мистецтв — Київський національний університет
культури і мистецтв. Найкращим військовим вищим
навчальним закладом 2005 року стала Академія
Збройних сил України. Найкращим аграрним заклаE
дом освіти — Національний аграрний університет.
Серед вищих навчальних закладів управління —
Міжрегіональна Академія управління персоналом.
Вона ж визнана і найкращим недержавним вузом
України.

Найкращим спортивним закладом назвали
Національний університет фізичного виховання і
спорту України, а серед профспілкових ВНЗ лідеE
ром стала Академія праці та соціальних відносин
Федерації профспілок України. 

Як зазначив президент МАУП Георгій Щокін:
«Сьогодні в Україні тільки близько 30% працездатE
ного населення мають вищу чи незакінчену вищу
освіту, а треба не менше 50%. Слід постійно показуE
вати суспільству, що наше основне завдання — це
підняття освітнього культурного рівня народу».

А вітали переможців присутні студенти, які дяE
кували наставникам за сумлінну та нелегку працю.
На свято завітала і народна артистка України Ірина
Шинкарук. 

Рейтинг закінчився, переможці отримали нагоE
роди, а мудра Софія чекатиме усіх наступного року,
аби знову нагородити тих, хто сумлінно працює,
розвиваючи українську освіту. 

для українських закладів освіти
«Оскар»



Проект із визначення рейтингу вищих навE
чальних закладів ІІІ, IV рівнів акредитації
«Софія Київська» започатковано у 2000 році
Міжнародною Кадровою Академією, Академією
наук вищої школи України, Інститутом вищої
освіти АПН України, Конфедерацією недержавE
них вищих закладів освіти України й УкраїнсьE
ким інститутом соціальних досліджень. 2003 роE
ку до співзасновників Рейтингу дали згоду
увійти Український фонд культури та ВсеукE
раїнський громадськоEполітичний тижневик
«Освіта». Мета проекту — щорічно визначати пеE
релік найкращих ВНЗ України зEпоміж усіх закE
ладів освіти III, IV рівнів акредитації. ВизначенE
ня рейтингу ВНЗ України у 2005 році проведено
Інститутом соціальних досліджень за результаE
том соціологічних досліджень. Рейтинг закладів
освіти визначався за інтегрованим показником,
який базується на оцінках, отриманих за резульE
татами опитування молоді та з висновків експеE
ртних інтерв'ю.

Поряд із загальним рейтингом, який розрахоE
вується за цілою низкою індикаторів (рівень відоE
мості та привабливості ВНЗ серед респондентів,
оцінка рівня викладання, матеріальноEтехнічної
бази та престижу диплома серед роботодавців,
рівень намірів отримати освіту в конкретному

ВНЗ, популярність закладу у соціальному отоE
ченні респондента тощо), проведене дослідження
дає змогу визначити рейтинг ВНЗ за окремими
номінаціями та в різних галузях, встановити
кращі серед:

• державних вищих закладів освіти;
• недержавних вищих закладів освіти;
• класичних університетів;
• технічних та технологічних ВНЗ;
• медичних та фармацевтичних ВНЗ;
• гуманітарних та педагогічних ВНЗ;
• спеціальних ВНЗ (Служба безпеки України,

МВС);
• військових вищих закладів освіти;
• сільськогосподарських вищих закладів освіти;
• економічних вищих закладів освіти;
• юридичних закладів освіти;
• спортивних вищих закладів освіти;
• вищих закладів освіти культури та мистецтв;
• профспілкових вищих закладів освіти;
• ВНЗ управління;
• ВНЗ за рівнем розвитку науковоEдослідної,

методичної роботи;
• ВНЗ за рівнем матеріальноEтехнічного забезE

печення;
• ВНЗ за впровадженням новітніх технологій

навчання;
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• ВНЗ, диплом яких є найпрестижнішим серед
роботодавців;

• ВНЗ з організації наукової роботи студентів;
• ВНЗ із розвитку міжнародних зв'язків у гаE

лузі освіти;
• ВНЗ із підготовки науковоEпедагогічних

кадрів вищої кваліфікації;
• ВНЗ з організації позанавчальної та виховної

роботи;
• книговидавців;
• у спортивній підготовці студентів;
• у становленні громадської позиції молоді та її

патріотичного виховання;
• у розвитку української культури, традицій,

літератури та мови;
• недержавних ВНЗ України по регіонах.
Польовий етап дослідження проводився з 14 по

30 квітня 2005 року.

Методика розрахунку рейтингу вищих
закладів освіти

Визначення рейтингу вищих закладів освіти
III, IV рівнів акредитації започатковано в 1995
році за ініціативи Міжнародної Кадрової АкаE
демії. Відтоді проводяться щорічні рейтингові
дослідження. На початок 2000 року Академією
наук вищої школи України, Інститутом вищої
освіти Академії педагогічних наук України, КонE
федерацією недержавних вищих закладів освіти
України, Міжнародною Кадровою Академією та
Українським інститутом соціальних досліджень
засновано рейтинг вищих закладів освіти УкE
раїни «Софія Київська» та визначено перших пеE
реможців рейтингу за підсумками 1999 року. З
моменту заснування проекту, починаючи від
1995 року і до 2000 року, для обрахунку рейтинE
гу вищих навчальних закладів освіти застосовуE
валися різні методики опитування експертів. Ці
методики мали розбіжності за низкою визнаE
чальних параметрів дослідження: способи отриE
мання інформації та методи розрахунку рейE
тингів. Щорічні дослідження відрізнялися і в
принципах побудови вибіркової сукупності ексE
пертів, на оцінках яких розраховувались резульE
тати рейтингу.

У 2000 році, із заснуванням рейтингу вищих
закладів освіти України «Софія Київська», за
ініціативою Українського інституту соціальних
досліджень, запропоновано визначати рейтинE
гові місця згідно з інтегрованим показником, виE
будуваним на результатах двох паралельних
опитувань — експертів та молоді. У межах перE
шого опитування (експертного) було збережено
методики експертних опитувань попередніх
років та вдосконалено методику відбору ексE
пертів через розширення кількості останніх.

При цьому враховувалися досвід та методичні
підходи, розроблені фахівцями Інституту
соціології НАН України (керівник дослідження —
дEр філос. наук А. О. Ручка) під час проведення
експертних опитувань у 1998–1999 роках. Друге
опитування, на основі якого розраховувався
рейтинг, передбачало отримання репрезентативE
ної інформації від цільової групи молоді, яка
навчалася, навчається або має намір навчатися у
вищих закладах освіти III, IV рівнів акредитації.
Визначено віковий діапазон опитуваної молоді —
16–25 років.

Для забезпечення можливості коректного
порівняння та зіставлення щорічних резульE
татів соціологічних досліджень, запропоновано
зберегти методику опитувань на базі двох цільоE
вих груп — молоді та експертів. Спільними таE
кож є принципи розрахунку інтегрованого рейE
тингу.

Щоб забезпечити спадкоємність проекту,
впродовж 2001–2004 років опитування молоді
проводилося за тією ж методикою, що і в 2000
році. Інструментарій досліджень поступово доE
опрацьовувався та вдосконалювався, до нього
також входили питання, які ставилися респонE
дентам і в попередніх роках. Усе це дало можE
ливість порівняти результати як загального рейE
тингу вищих закладів освіти України по роках,
так і за окремими показниками у різних ноE
мінаціях.

2005 року методика розрахунку рейтингу ВНЗ
України повністю відтворює застосовану в минуE
лорічному дослідженні.

Масове опитування молоді охоплює респон�
дентів, які за своїми характеристиками станов�
лять визначену цільову групу:

• за віковими параметрами — це респонденти
віком 16–25 років*; 

• всі опитані зорієнтовані стосовно системи виE
щої освіти (мають намір здобути, здобувають або
вже здобули її);

• опитування здійснюється відповідно до териE
торіальноEпоселенської вибірки, репрезентативE
ної для зазначеного вікового діапазону.

У межах опитування експертів проводилися
інтерв'ю з респондентами таких категорій:

• керівники вищих навчальних закладів УкE
раїни (ректори, проректори, вчені секретарі);
* Досвід попередніх досліджень засвідчив доцільність саме такого вікового обмеження
для визначення вибірки опитуваних молодих людей, зумовленої тим, що саме у зазнаE
ченій віковій групі найчастіше виявляється зацікавленість до навчання у вищих заклаE
дах освіти. Тому представники саме цієї цільової групи суб'єктивно найбільш зацікавлені
у зборі інформації стосовно можливостей, які надають своїм студентам різні ВНЗ. Крім
того, молодь віком до 25 років становить найбільшу частину студентів вищих закладів
освіти. До вибірки не включалися ті молоді люди, які належать до зазначеної вікової каE
тегорії, але не навчалися, не навчаються і не планують навчатися у ВНЗ III, IV рівнів акE
редитації (або не визначилися з цього питання). Це зумовлено тим, що вони через свою
особисту незацікавленість рідко є достатньо компетентними, щоб адекватно відповідати
на запитання з цієї тематики, а до цільової групи включалися носії необхідної інфорE
мації.

Рейтинг



• представники міністерств;
• представники управлінь (відділів) освіти (на

рівні міст та областей);
• представники управлінь (відділів) праці та

зарплати, центрів зайнятості (на рівні міст та обE
ластей);

• представники великих підприємств, установ,
організацій (керівний склад, начальники відділів
кадрів).

Процедура розрахунку рейтингу
На першому етапі розраховуються рейтингові

місця вищих закладів освіти України окремо для
даних двох опитувань: опитування цільової групи
молоді та опитування експертів. Для визначення
рейтингового місця за оцінками молоді розрахоE
вується сума місць за 16 показниками, за оцінкаE
ми експертів — за 19 показниками.

На другому етапі здійснювалося ранжування
ВНЗ у порядку зростання суми місць. На основі

суми місць визначалися рейтингові місця (суE
марні рейтинги) як за результатами опитування
молоді, так і за результатами експертного опитуE
вання. Інтегрований рейтинг вищих закладів
освіти враховує рейтингове місце за оцінками моE
лоді та рейтингове місце за оцінками експертів.
Тобто інтегрований рейтинг обчислювався на
основі суми рейтингових місць за оцінками мо�
лоді та експертів.

У частині дослідження, що стосувалося експеE
ртних оцінок, використано більше показників,
ніж під час масового опитування молоді. Це зуE
мовлено тим, що рівень компетентності молоді у
деяких питаннях недостатній, і доцільніше обмеE
житись лише оцінками експертів.

Наведено порівняльний аналіз позицій табл. 1,
за якими оцінювали діяльність вищих навчальE
них закладів експерти та респонденти з цільової
групи молоді:
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За кожним із цих показників респонденти
називали до десяти вищих закладів освіти
III, IV рівнів акредитації, які вони вважали
найкращими. Запитання ставилося як «відE
крите» (без «підказки»), тобто респондент
сам називав ВНЗ. Кожен інтерв'юер мав повE
ний список вищих закладів України, за яким
звірялася їх назва у відповіді респондента.
При необхідності уточнювалося, про який
саме ВНЗ йдеться. За кожним із цих показE
ників розраховувалося рейтингове місце за
такими критеріями: ВНЗ, який був названий
тим чи іншим показником, першим присвоюE
валося десять балів, другим — дев'ять, і так
до десятого місця — ВНЗ, який був названий
десятим, присвоювався один бал. На основі
суми балів розраховувалося рейтингове
місце за конкретним показником. Сумарне
рейтингове місце за оцінками молоді визнаE
чалося на підставі суми рейтингових місць,
одержаних кожним ВНЗ за всіма вищенавеE
деними показниками.

Сумарне рейтингове місце за оцінками ексE
пертів розраховувалося так само. У випадку,
коли експертом виступав ректор, проректор,
учений секретар, декан або хтось із інших
керівників вищого закладу освіти або одного
з його підрозділів і якщо він називав серед
кращих ВНЗ за тим чи іншим показником
свій власний, то його оцінка не включалася
до розрахунків рейтингових місць.

Після цього підраховували суму рейтингоE
вих місць молоді та експертів, проводили
ранжування від меншого до більшого, і визE
начали інтегрований рейтинг ВНЗ.

Продовжено практику, коли експерти поE
винні були назвати десять найкращих дерE
жавних та п'ять недержавних вищих закладів
освіти, проранжувавши їх відповідно від 1 до
10 та від 1 до 5. Відповіді за цими двома запиE
таннями не враховувалися при розрахунку
інтегрованого рейтингу, але, на думку
дослідників, вони цікаві і як інформація, і
для порівняння відповідей із розрахованими
рейтинговими місцями за оцінками ексE
пертів. 

До переліку ВНЗ, рейтинг яких визначавE
ся (всього 383 вищі заклади), не включено
навчальні заклади, що забезпечують післяE
дипломне навчання (наприклад, Академія
післядипломного навчання, Національна
академія оборони України), а також філії
ВНЗ III, IV рівнів акредитації. Рейтинги
регіональних філій ВНЗ розглядали не окE
ремо, а як складова рейтингу того ВНЗ,
філією якого вони є.
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Назва вищих закладів освіти
Рейтингові місця 

2005 р.

Київський національний університет ім. Тараса Шевченка 1

Національний університет «Києво"Могилянська академія» 2

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» 3

Львівський національний університет ім. Івана Франка 4

Національний університет «Львівська політехніка» 5

Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого (м. Харків) 6

Київський національний університет культури і мистецтв 7

Національний педагогічний університет ім. М. Драгоманова 8

Донецький національний університет 9

Київський національний економічний університет 10

Стислий виклад результатів визначення
рейтингу ВНЗ України 2005 року

Інтегрований рейтинг ВНЗ України визначено
за оцінками, отриманими під час опитувань моE
лоді та експертів. Опитування молоді проводилоE
ся як репрезентативне за віковою структурою,
статтю, типом поселення та регіоном для вікових
груп молодих людей 16–25 років.

Опитування експертів проводилося в усіх обE
ластях України, а також в АР Крим, Києві та СеE
вастополі. Рейтинг складався не лише за групою
профільних ВНЗ, а й за окремими показниками.
Це забезпечило об'єктивність оцінок різних склаE
дових інтегрованого рейтингу ВНЗ, що, у свою
чергу, зумовило більшу обґрунтованість розраE
хунку рейтингу вищих закладів освіти України,

відтворило методику застосовану в 2001–2004
рр., дало можливість порівнювати отримані реE
зультати.

Слід відзначити стабільність першого десятка
вищих закладів освіти (винятком є Харківський
національний університет ім. В. Н. Каразіна, що
не увійшов у першу десятку, а посів 12 місце, а таE
кож втрата позиції Національною юридичною
академією України ім. Ярослава Мудрого — у
2004 р. цей заклад посідав 4 місце, а у 2005 р. — 7),
що свідчить про розвиненість методики за умов
збереження спадкоємності порівняно з попеE
редніми дослідженнями. Також слід сказати про
входження до першого десятка двох ВНЗ: КиївсьE
кий національний університет культури і мисE
тецтв та Донецький національний університет.

Таблиця 2

Назва вищих закладів освіти
Рейтингові місця 

2005 р.

Міжрегіональна Академія управління персоналом 1

Європейський університет фінансів, інформаційних систем, менеджменту 
та бізнесу (м. Київ) 2

Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» 3

Університет економіки та права «Крок» 4

Міжнародний Соломонів університет (МСУ) 5

Київський міжнародний університет 6

Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія» 7

Київський Славістичний університет 8

Львівська комерційна академія 9

Київський університет туризму, економіки та права 10

Інтегрований рейтинг першої десятки вищих закладів освіти, 
заснованих на недержавній формі власності

Таблиця 3

Інтегрований рейтинг першого десятка вищих закладів освіти, 
заснованих на державній формі власності

Рейтинг



В інших групах ВНЗ за рейтингом лідирують:
Серед класичних університетів — Київський

національний університет ім. Тараса Шевченка.
Серед технічних і технологічних ВНЗ —

Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут».

Серед медичних та фармацевтичних ВНЗ —
Національний медичний університет імені О. О. БоE
гомольця.

Серед гуманітарних та педагогічних ВНЗ —
Національний педагогічний університет ім. М. ДраE
гоманова.

Серед спеціальних ВНЗ — Національний
університет внутрішніх справ (м. Харків).

Серед військових ВНЗ — Національна академія
оборони України.

Серед аграрних ВНЗ — Національний аграрний
університет.

Серед економічних ВНЗ — Київський націоE
нальний економічний університет.

Серед юридичних ВНЗ — Національна юридична
академія України ім. Ярослава Мудрого (м. Харків).

Серед спортивних ВНЗ — Національний уніE
верситет фізичного виховання і спорту України.

Серед ВНЗ культури та мистецтв — Київський
національний університет культури та мисE
тецтв.

Серед профспілкових ВНЗ — Інститут туризму
Федерації профспілок України.

Серед ВНЗ управління (менеджменту) —
Міжрегіональна Академія управління персона�
лом.
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Рейтинг перших двадцяти ВНЗ III, IV рівнів акредитації у динаміці, 
сформований на основі опитування молоді

Таблиця 4

Назва навчального закладу
Рейтингові місця 

2005 р.
Рейтингові місця 

2004 р.
Рейтингові місця 

2003 р.
Київський національний університет 

ім. Тараса Шевченка 1 1 1

Національний університет «Києво"
Могилянська академія» 2 2 2

Національний технічний університет
України «Київський політехнічний

інститут» 
3 3 3

Львівський національний університет 
ім. Івана Франка 4 6 5

Київський національний університет
культури і мистецтв 5 7 8

Міжрегіональна Академія управління
персоналом

6 5 6

Національний університет «Львівська
політехніка» 7 8 10

Донецький національний університет 8 10 7
Національна юридична академія України

ім. Ярослава Мудрого (м. Харків) 9 4 4

Донецький національний технічний
університет 10 13 15

Національний педагогічний університет
ім. М. Драгоманова 11 11 9

Київський національний економічний
університет 12 17 11

Національний аерокосмічний університет
імені М. Є. Жуковського «Харківський

авіаційний інститут»
13 14 17

Одеський національний університет 
ім. І. І. Мечникова 14 19 12

Харківський національний університет
ім. В. Н. Каразіна 15 9 13

Таврійський національний університет 
ім. В. І. Вернадського 16 18 21

Рейтинг
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Тернопільська академія народного
господарства 17 34 29

Дніпропетровський національний
університет 18 20 16

Східноукраїнський національний
університет ім. Даля (м. Луганськ) 19 23 19

Національна академія внутрішніх справ
України 20 16 22

Національний медичний університет 
ім. О. О. Богомольця 25 26 19–20

Одеський національний технічний
університет 24 39 19–20

Національна академія Служби безпеки
України 44 53 36

Національний гірничий університет
України (м. Дніпропетровськ) 46 32 35

ВНЗ «Київський міжнародний
університет» 67 108 45

Закінчення табл. 4

Рейтинг перших двадцяти ВНЗ III, IV рівнів акредитації, сформований 
на основі опитування експертів

Таблиця  5

Назва навчального закладу
Рейтингові місця 

2005 р.
Рейтингові місця 

2004 р.
Рейтингові місця 

2003 р.
Київський національний університет 

ім. Тараса Шевченка 1 1 1

Національний університет «Києво"
Могилянська академія» 2 3 3

Національний технічний університет
України «Київський політехнічний

інститут» 
3 2 2

Національна юридична академія України
ім. Ярослава Мудрого (м. Харків) 4 4 4

Львівський національний університет 
ім. Івана Франка 5 6 5

Національний університет «Львівська
політехніка» 6 5 8

Міжрегіональна Академія управління
персоналом 

7 7 13

Національний педагогічний університет
ім. М. Драгоманова 8 10 9

Харківський національний університет
ім. В. Н. Каразіна 9 9 6

Національний технічний університет
«Харківський Політехнічний інститут» 10 11 12

Київський національний університет
культури і мистецтв 11 25 34

Київський національний економічний
університет 12 8 7

Національний аерокосмічний університет
ім. М. Є. Жуковського «Харківський

авіаційний інститут» 
13 12 10

ВНЗ, що потрапляли до лідируючої двадцятки в минулі роки

Рейтинг
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Перші три ВНЗ, що лідирують у сумарному
рейтингу, сформованому на основі оцінок ексE
пертів, посіли перших 3 місця і в рейтингу,
сформованому на основі оцінок молоді. СпосE
терігається значний «відрив» у сумі набраних
балів цих трьох ВНЗ (особливо це стосується
Київського університету ім. Тараса Шевченка)
від решти. Рейтингові місця, отримані цими
ВНЗ за різними показниками, частіше є однакоE
вими або близькими. Київський національний
університет ім. Тараса Шевченка посідає 1 місце
за всіма показниками, які є складовими рейтинE
гу. Національний університет «КиєвоEМогиE
лянська академія» та Національний технічний
університет України «Київський політехнічний
інститут» за оцінками експертів посідають
відповідно 2 та 3 місця, але за сумою рейтингоE
вих оцінок мають розбіжності (відповідно 41 та
59 бали). На 4 місці — Національна юридична
академія України ім. Ярослава Мудрого, що за
сумою балів значно відстала від найближчого
конкурента.

Не змінився рейтинг Міжрегіональної Академії
управління персоналом (7 у 2004–2005 рр.).

У першій двадцятці з'явився Київський націоE
нальний університет культури і мистецтва (рейE
тингове місце у 2003 р. — 34, у 2004 р. — 25, а
2005 р. — 11).

Існують певні відмінності у рейтингових місцях
за оцінками молоді та експертів. Так, МіжрегіоE
нальна Академія управління персоналом серед
експертів посіла 7 місце, а молоді люди поставили
її на 6. Така ж ситуація з деякими іншими ВНЗ:
Національна юридична академія України ім.
Ярослава Мудрого (м. Харків) (відповідно 9 і 4),
Національний педагогічний університет ім. М.
Драгоманова (відповідно 11 і 8), Харківський
національний університет ім. В. Н. Каразіна
(відповідно 15 і 9) тощо.

Харківський державний педагогічний універсиE
тет ім. Г. С. Сковороди, який посідає, за результатаE
ми опитування молодих людей 51 рейтингове місце,
за даними опитування експертів перебуває на 16.

Таким чином, перша двадцятка ВНЗ за оцінкаE
ми експертів у 2005 р. зазнала ротацій. 

Інтегрований рейтинг за всіма 
показниками

Як вже зазначалося, за даними опитування
молоді та експертного опитування розраховуE
вався інтегрований рейтинг ВНЗ. Він розрахоE
ваний на основі суми рейтингових місць за
оцінками молоді та експертів. Перші двадцять
вищих закладів освіти у динаміці 2003, 2004 та
2005 років розмістилися у такій послідовності
(див. табл. 6).
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Донецький національний університет 14 16 16

Одеський національний університет імені
І. І. Мечникова 15 13 11

Харківський державний педагогічний
університет ім. С. Сковороди 16 26 27

Донецький національний технічний
університет 17 19 19

Таврійський національний університет 
ім. В. І. Вернадського 18 44 26

Дніпропетровський національний
університет 19 15 14

Одеський національний політехнічний
університет 20 21 18

Національна академія державного
управління при Президентові України 27 24 21

Одеська національна юридична академія 28 23 31

Закінченя табл. 5

ВНЗ, що потрапляли до лідируючої двадцятки в минулі роки

Рейтинг
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Таблиця  6

Назва навчального закладу
Рейтингові місця 

2005 р.
Рейтингові місця 

2004 р.
Рейтингові місця 

2003 р.

Київський національний університет 
ім. Тараса Шевченка 1 1 1

Національний університет «Києво"
Могилянська академія» 2 2 2–3 

Національний технічний університет
України «Київський політехнічний

інститут» 
3 3 2–3

Львівський національний університет 
ім. Івана Франка 4 5–6 5

Київський національний університет
культури і мистецтв 5 14–16 20

Міжрегіональна Академія управління
персоналом

6 5–6 9–10

Національний університет «Львівська
політехніка» 7 7 6–8

Донецький національний університет 8 12–13 11–12

Національна юридична академія України
ім. Ярослава Мудрого (м. Харків) 9 4 4

Донецький національний технічний
університет 10 14–16 16

Національний педагогічний університет
ім. М. Драгоманова 11 9 6–8

Київський національний економічний
університет 12 11 6–8

Національний аерокосмічний університет
ім. М. Є. Жуковського «Харківський

авіаційний інститут»
13 12–13 13

Одеський національний університет
ім. І. І. Мечникова 14 14–16 11–12 

Харківський національний університет
ім. В. Н. Каразіна 15 8 9–10

Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут» 16 10 14–15

Таврійський національний університет 
ім. В. І. Вернадського 17 29–30 22

Тернопільська академія народного
господарства 18 29–30 25

Дніпропетровський національний
університет 19 17 14–15

Національний авіаційний університет
України 20 21 36–37
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Наведені дані свідчать, що перша трійка ВНЗ не
зазнала змін.

На окрему увагу заслуговує потрапляння до списE
ку перших двадцяти вищих закладів освіти КиївсьE
кого національного університету культури і мисE
тецтв, Таврійського національного університету
ім. В. І. Вернадського, Тернопільської академії наE
родного господарства та Національного авіаційного
університету України, які 2003–2004 рр. не увійшли
до двадцятки лідерів. Натомість знову підвищився
рейтинг Одеського політехнічного університету (88
місце за результатами опитування 2004 року), який
за результатами опитування 2005 року вже перебуE
ває на 21 позиції.

Порівняно з даними аналогічного дослідження
2004 року спостерігаються, зокрема, певні внутE
рішні зміни щодо рейтингових місць серед кращих у
рейтингу вищих закладів освіти. Є заклади, рейтинг
яких істотно зріс, і такі, рейтинг яких знизився.

Серед закладів, рейтинг яких підвищився
порівняно з минулим роком: Донецький націоE
нальний університет — на 4–5 позицій; Донецький
національний технічний університет — на 4–6 поE
зицій; Київський національний університет культуE
ри і мистецтв — на 9–11 позицій; Таврійський
національний університет ім. В. І. Вернадського —
на 12–13 позицій; Тернопільська академія народноE

го господарства — на 11–12 позицій; Національний
авіаційний університет України — на 1 позицію.

Серед закладів, рейтинг яких знизився
порівняно з минулим роком: Національна юриE
дична академія України ім. Ярослава Мудрого —
на 5 позицій; Національний педагогічний універE
ситет ім. М. Драгоманова — на 2–3 позиції;
Харківський національний університет ім. В. Н. КаE
разіна — на 5–7 позицій; Національний технічний
університет «Харківський політехнічний інстиE
тут» — на 2–6 позицій.

Рейтинг ВНЗ недержавної форми 
власності

ЗEпоміж 383 вищих закладів освіти, які вклюE
чені до загального списку для визначення рейтинE
гу вищих закладів освіти України, 133 є недерE
жавними. Одразу слід зауважити, що перші
дев'ять недержавних вищих закладів освіти вхоE
дять за рейтингом до першої сотні закладів, вклюE
чених до загального списку ВНЗ, зEпоміж яких
визначався рейтинг. Порівняно з минулим роком
до першої десятки потрапив один ВНЗ, який
торік обіймав нижчу позицію.

Перший десяток недержавних вищих закладів
освіти III, IV рівнів акредитації 2004 року такий
(див. табл. 7).
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Одеський національний політехнічний університет 21 28 18

Національна академія внутрішніх справ України 27 24 23

ВНЗ, що потрапляли до лідируючої двадцятки в минулі роки

Таблиця 7

Назва вищих закладів освіти
Інтегрований

рейтинг у зазначеній
групі 2005 р.

Інтегрований
рейтинг у

зазначеній групі
2004 р.

Інтегрований
рейтинг у

зазначеній групі
2003 р.

Міжрегіональна Академія управління
персоналом

1 1 1

Європейський університет фінансів,
інформаційних систем, менеджменту та

бізнесу (м. Київ)
2 2 2

Відкритий міжнародний університет
розвитку людини «Україна» 3 4 8

Університет економіки та права «Крок» 4 9–10 10

Міжнародний Соломонів університет (МСУ) 5 7–8 7

Київський міжнародний університет 6 7–8 3
Харківський гуманітарний університет

«Народна українська академія» 7 14 15

Київський Славістичний університет 8 3 5
Львівська комерційна академія 9 6 9
Київський університет туризму,

економіки та права 10 22 25

Рейтинг



23

Міжрегіональна Академія управління персоналом
серед вищих закладів освіти, заснованих на недерE
жавній формі власності, вже вшосте посідає найвиE
ще місце.

Цього року певну стабільність рейтингу перших
чотирьох закладів минулих років порушив УніверE
ситет економіки і права «Крок», що перемістився з
9–10 позиції на 4. Європейський університет
фінансів, інформаційних систем, менеджменту та
бізнесу (м. Київ) цього року посідає свою минуE
лорічну 2 позицію. Київський міжнародний
університет піднявся на одну позицію. Київський
Славістичний університет, на відміну від минулого
року, перемістився у першій десятці недержавних
закладів освіти з 3 на 8 позицію. ДніпропетровсьE
кий університет економіки та права (раніше —
Дніпропетровська академія управління, бізнесу і
права) не увійшов у цьогорічний десяток кращих

недержавних закладів вищої освіти і посів 13 поE
зицію.

Рейтинг вищих закладів управління
Серед вищих закладів освіти України, рейтинг яких

визначився в процесі дослідження, 31 був означений
як ВНЗ управління. Лідерами, як і в 2001–2003 роE
ках, є Міжрегіональна Академія управління персонаE
лом та Національна академія державного управління
при Президентові України. Донецький державний
університет управління стабільно тримається на 3 поE
зиції, яку посідав і минулого року. З 7 на 4 позицію
піднялась Академія митної служби України
(м. Дніпропетровськ). Значно підвищився рейтинг
Черкаського інституту управління — з 22 позиції
2004 року на 6 позицію 2005 року.

У цій групі ВНЗ найвищий рейтинг отримали
(див. табл. 8).

Назва вищих закладів освіти

Рейтингові місця у
зазначеній категорії

за результатами
дослідження 2005 р.

Рейтингові місця у
зазначеній кате"

горії за результата"
ми дослідження

2004 р.

Рейтингові місця у
зазначеній категорії

за результатами
дослідження 2003 р.

Міжрегіональна Академія управління
персоналом 

1 1 1

Національна академія державного
управління при Президентові України 2 2 2

Донецький державний університет
управління 3 3 3

Академія митної служби України 
(м. Дніпропетровськ) 4 7 5

Дніпропетровський університет економіки
та права 5 4 4

Черкаський інститут управління 6 22 17

Запорізький гуманітарний університет
державного і муніципального управління 7 8 10–11

Вищий заклад освіти «Національна
академія управління» 8 6 6

Хмельницький інститут регіонального
управління та права 9 9 15

Донецький університет економіки та
права* 10 * *

* ВНЗ перейменовано.

Слід наголосити, що оцінки МАУП (серед моE
лоді і серед експертів) цього року, як і минулого,
виявились майже однаковими — відповідно 6 та 7
місце (минулого року 5 та 8).

Рейтинг вищих закладів освіти 
за розвитком науково(дослідної, 
методичної роботи

Дотримуючись методології обчислень минулих
років та спадкоємності інструментарію, можна

провести групування результатів за певними поE
казниками з отриманням зведених показників
оцінки ВНЗ. В анкетах, що використовувалися в
опитувані, були застосовані індикатори, за якиE
ми визначалися ВНЗ, найкраще забезпечені приE
міщеннями, обладнанням, технікою та навчальE
ноEметодичною літературою. За цими криE
теріями зведений показник оцінки ВНЗ такий
(див. табл. 9).

Таблиця  8

Рейтинг
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Рейтинг ВНЗ за рівнем матеріально(
технічного забезпечення

Показник «матеріальноEтехнічного забезпеченE
ня» вибудовано за оцінками експертів та молоді.

До першого десятка вищих закладів освіти III,
IV рівнів акредитації за цим показником за
оцінками експертів увійшли такі заклади (див.
табл. 10).
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Таблиця 9

Назва вищих закладів освіти

Рейтингові місця у
зазначеній категорії

за результатами
дослідження 2005 р.

Рейтингові місця у
зазначеній кате"

горії за результата"
ми дослідження

2004 р.

Рейтингові місця в
зазначеній категорії

за результатами
дослідження 2003 р.

Київський національний університет 
ім. Тараса Шевченка 1 1 1

Національний університет «Києво"
Могилянська академія» 2 2–3 2–3

Національний технічний університет
України «Київський політехнічний

інститут»
3 2–3 2–3 

Львівський національний університет 
ім. Івана Франка 4 7 5

Національний університет «Львівська
політехніка» 5–6 6 8

Національна юридична академія України
ім. Ярослава Мудрого (м. Харків) 5–6 4 4

Міжрегіональна Академія управління
персоналом 

7 5 6–7

Харківський національний університет
ім. В. Н. Каразіна 8 9 10

Донецький національний університет 9 13 11

Національний педагогічний університет
ім. М. Драгоманова 10 8 9

Назва вищих закладів освіти
Рейтингові місця 

2005 р.

Київський національний університет ім. Тараса Шевченка 1

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» 2–3

Національний університет «Києво"Могилянська академія» 2–3

Міжрегіональна Академія управління персоналом 4

Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого (м. Харків) 5

Національний університет «Львівська політехніка» 6

Львівський національний університет ім. Івана Франка 7

Київський національний університет культури і мистецтв 8

Національний педагогічний університет ім. М. Драгоманова 9–10

Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна 9–10

Таблиця 10

Рейтинг ВНЗ за впровадженням новітніх
технологій навчання

Показник «впровадження новітніх технологій
навчання» вибудовано за оцінками, наданими ексE

пертами (пункт анкети: «Назвіть серед відомих
вам вищих закладів освіти до десяти ВНЗ, які
приділяють значну увагу впровадженню новітніх
технологій навчання» (дистанційне навчання).

Рейтинг
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До першого десятка вищих закладів освіти III,
IV рівнів акредитації за цим показником, за

оцінками експертів, увійшли такі заклади (див.
табл. 11).

Склад першого десятка ВНЗ, які визнані за
оцінками експертів найкращими за показником
впровадження новітніх технологій навчання,
зазнав деяких змін. Так, Національна юридична
академія України ім. Ярослава Мудрого
(м. Харків) із 7 позиції у 2004 році піднялася на
4 сходинку у зазначеному рейтингу 2005 року.
На 5 позицій покращив свій рейтинг НаціональE
ний педагогічний університет ім. М. ДрагоманоE
ва. Київський національний економічний
університет втратив свою 8 позицію, яку
обіймав у 2004 році, та зайняв 10 місце у цьому
році.

Вищі заклади освіти, диплом яких є
найпрестижнішим серед роботодавців

Цьому показнику відповідає запитання, яке
внесено і до молодіжних анкет, і до анкет ексE
пертів: «Назвіть серед відомих вам вищих зак�
ладів освіти до десяти ВНЗ, диплом яких, на ва�
шу думку, є найбільш престижним серед робото�
давців, випускники яких мають найбільші мож�
ливості знайти після його закінчення високооп�
лачувану та престижну роботу».

До першого десятка вищих закладів освіти III,
IV рівнів акредитації за цим показником, за реE
зультатами опитування молоді і за оцінками ексE
пертів, увійшли такі заклади (див. табл. 12).

Таблиця  11

Назва вищих закладів освіти
Рейтингові місця за
оцінками експертів

2005 р.

Рейтингові місця за
оцінками експертів

2004 р.

Рейтингові місця за
оцінками експертів

2003 р.

Київський національний університет 
ім. Тараса Шевченка 1 1 1

Національний університет «Києво"
Могилянська академія» 2 2 3

Національний технічний університет
України «Київський політехнічний

інститут» 
3 3 2

Національна юридична академія України
ім. Ярослава Мудрого (м. Харків) 4 7 5

Міжрегіональна Академія управління
персоналом 

5 4 4

Національний педагогічний університет
ім. М. Драгоманова 6 11 13

Харківський національний університет
ім. В. Н. Каразіна 7 9 6

Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут» 8 5 7

Київський національний економічний
університет 9 8 10

Відкритий міжнародний університет
розвитку людини «Україна» 10 14 30
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У першому десятку ВНЗ, диплом яких є найпресE
тижнішим серед роботодавців, за результатами опиE
тування 2005 року, не відбулося значних змін. Але
потрібно відзначити підвищення рейтингу КиївсьE
кого національного університету культури і мисE
тецтв за цим показником. Національний педаE
гогічний університет ім. М. Драгоманова знову потE
рапив у десяток ВНЗ, диплом яких є престижним сеE
ред роботодавців, і посів у цьому рейтингу 8–9 місце.

Кращі серед вищих закладів освіти за
рівнем організації наукової роботи се(
ред студентів

Однією з найважливіших запорук відтворення
наукової еліти українського суспільства є сприянE

ня організації та залученню студентів до наукової
діяльності під час їх навчання у вищих закладах
освіти. Для визначення рейтингу ВНЗ за рівнем
організації наукової роботи серед студентів під
час опитування молоді та експертів використано
такий показник:

«Назвіть серед відомих вам вищих закладів
освіти до десяти ВНЗ, в яких, на вашу думку,
найкраще організовано наукову роботу сту�
дентів».

Десяток найкращих ВНЗ за рейтингом орE
ганізації наукової роботи серед студентів такий
(див. табл. 13).
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Таблиця 12

Назва вищих закладів освіти

Рейтингові місця у
зазначеній категорії

за результатами
дослідження 2005 р.

Рейтингові місця у
зазначеній кате"

горії за результата"
ми дослідження

2004 р.

Рейтингові місця у
зазначеній категорії

за результатами
дослідження 2003 р.

Київський національний університет 
ім. Тараса Шевченка 1 1 1

Національний університет «Києво"
Могилянська академія» 2 2 2–3

Національний технічний університет
України «Київський політехнічний

інститут» 
3–4 3 2–3

Національна юридична академія України
ім. Ярослава Мудрого (м. Харків) 3–4 4 4

Львівський національний університет
ім. Івана Франка 5 5–6 5–6 

Міжрегіональна Академія управління
персоналом

6–7 7 7

Національний університет «Львівська
політехніка» 6–7 5–6 8

Київський національний економічний
університет 8–9 9 5–6 

Національний педагогічний університет
ім. М. Драгоманова 8–9 12–13 9

Київський національний університет
культури і мистецтв 10 19 22

Рейтинг
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Таблиця 13

Назва вищих закладів освіти
Інтегрований

рейтинг 2005 р.
Інтегрований

рейтинг 2004 р.
Інтегрований

рейтинг 2003 р.

Київський національний університет 
ім. Тараса Шевченка 1 1 1

Національний університет «Києво"
Могилянська академія» 2 2 2

Національний технічний університет
України «Київський політехнічний

інститут» 
3 3 2–3

Львівський національний університет 
ім. Івана Франка 4 5 5

Національний університет «Львівська
політехніка» 5–6 6 6–7

Національна юридична академія України
ім. Ярослава Мудрого (м. Харків) 5–6 4 4

Міжрегіональна Академія управління
персоналом 

7 8 9–10

Харківський національний університет
ім. В. Н. Каразіна 8 7 8

Донецький національний університет 9 11 13

Національний педагогічний університет
ім. М. Драгоманова 10 10 6–7

Порівняно з минулим роком за зазначеним поE
казником підвищився рейтинг Міжрегіональної
Академії управління персоналом та Донецького
національного університету (2004 р. не увійшов
до першого десятка ВНЗ).

Рейтинг вищих закладів освіти 
з розвитку міжнародних зв'язків 
у галузі освіти

Враховуючи всю важливість розвитку та
підтримання міжнародних контактів у галузі

освіти для вітчизняних ВНЗ, до анкет для моE
лоді та експертів внесено такий показник:
«Назвіть серед відомих вам вищих закладів
освіти до десяти ВНЗ, які приділяють значну
увагу розвиткові міжнародних зв'язків у галузі
освіти».

Цей показник дає змогу визначити найакE
тивніші ВНЗ України, на думку експертів та моE
лоді, у розвитку міжнародних освітніх зв'язків.

Наведемо перший десяток кращих за цим поE
казником ВНЗ (див. табл. 14).

Рейтинг
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Таблиця 14

Назва вищих закладів освіти
Інтегрований

рейтинг 2005 р.
Інтегрований

рейтинг 2004 р.
Інтегрований

рейтинг 2003 р.

Київський національний університет 
ім. Тараса Шевченка 1 1 1

Національний університет «Києво"
Могилянська академія» 2 2 2

Національний технічний університет
України «Київський політехнічний

інститут» 
3 3 3

Міжрегіональна Академія управління
персоналом

4–5 4 7

Львівський національний університет 
ім. Івана Франка 4–5 5–7 4–5 

Національний університет «Львівська
політехніка» 6 5–7 8–10 

Національна юридична академія України
ім. Ярослава Мудрого (м. Харків) 7 5–7 4–5 

Харківський національний університет
ім. В. Н. Каразіна 8 8 6

Київський національний університет
культури і мистецтв 9–10 16 21–22

Донецький національний університет 9–10 11 8–10 

28

Як видно з табл., лідери загального інтегрованого
рейтингу — Київський національний університет
ім. Тараса Шевченка, Національний університет
«КиєвоEМогилянська академія» та Національний
технічний університет «Київський політехнічний
інститут» посідають відповідно 1, 2 та 3 місця.

Міжрегіональна Академія управління персонаE
лом — єдиний недержавний вищий навчальний
заклад, який увійшов у десяток кращих ВНЗ за
розвитком міжнародних зв'язків у галузі освіти,
окрім того його рейтинг помітно покращився і
тепер він посідає 4–5 місце.

Рейтинг вищих закладів освіти 
з підготовки науково(педагогічних
кадрів вищої кваліфікації

Рейтинг ВНЗ із підготовки науковоEпедаE
гогічних кадрів вищої кваліфікації будувався
на основі експертних оцінок. Експертів просиE
ли визначити вищі заклади, у яких, на їхню
думку, найкраще організована підготовка нау�
ково�педагогічних кадрів вищої кваліфікації
(забезпечена ефективна робота докторантури
та аспірантури).

Рейтинг
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Таблиця 15

Назва навчального закладу

Рейтингові місця у
зазначеній категорії

за результатами
дослідження 2005 р.

Рейтингові місця у
зазначеній кате"

горії за результата"
ми дослідження

2004 р.

Рейтингові місця у
зазначеній категорії

за результатами
дослідження 2003 р.

Київський національний університет 
ім. Тараса Шевченка 1 1 1

Національний університет «Києво"
Могилянська академія» 2 3 3

Національний технічний університет
України «Київський політехнічний

інститут» 
3 2 2

Національна юридична академія України
ім. Ярослава Мудрого (м. Харків) 4 4 4

Львівський національний університет 
ім. Івана Франка 5 5 5

Національний університет «Львівська
політехніка» 6 6 9

Міжрегіональна Академія управління
персоналом 

7 11 17 

Національний педагогічний університет
ім. М. Драгоманова 8 7 7

Харківський національний університет
ім. В.Н. Каразіна 9 8 6

Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут» 10 10 11

Перший десяток ВНЗ, які є лідерами за зазначеним показником

У першому десятку лідерів за цим показником
відбулися незначні зміни. На 7 місце піднялась
Міжрегіональна Академія управління персонаE
лом.

Вищі заклади освіти, кращі у позанав(
чальній та виховній роботі

Організація позанавчальної та виховної роботи
є одним із визначальних параметрів рівня фахової

підготовки студентів. Цей показник також вклюE
чено до розгляду 2002 року. У табл. наведено
порівняння розподілу рейтингових місць серед
ВНЗ за цим показником у 2003–2005 роках. (див.
табл. 16).

Рейтинг
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Звернімо увагу, що до десятка найкращих у
2005 р. увійшов Донецький національний технічE
ний університет, посівши 10 місце.

Рейтинг вищих закладів освіти 
з найкращою організацією 
книговидавничої діяльності

Рейтинг ВНЗ з організації книговидавничої
діяльності будувався на основі експертних оцінок.

Експертів просили визначити ВНЗ, у яких, на
їхню думку, найкраще організована книговидав�
нича діяльність із випуску навчально�методо�
логічної та наукової літератури.

Перший десяток ВНЗ, які є лідерами за зазначеE
ним показником (див. табл. 17):
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Таблиця 16

Назва вищих закладів освіти

Рейтингові місця у
зазначеній категорії

за результатами
дослідження 2005 р.

Рейтингові місця у
зазначеній кате"

горії за результата"
ми дослідження

2004 р.

Рейтингові місця у
зазначеній категорії

за результатами
дослідження 2003 р.

Київський національний університет 
ім. Тараса Шевченка 1 1 1

Національний університет «Києво"
Могилянська академія» 2 2 2

Національний технічний університет
України «Київський політехнічний

інститут» 
3 3 3

Київський національний університет
культури і мистецтв 4 5–6 8

Національний університет «Львівська
політехніка» 5–6 7 10

Львівський національний університет ім.
Івана Франка 5–6 4 4

Національна юридична академія України
ім. Ярослава Мудрого (м. Харків) 7 5–6 5

Міжрегіональна Академія управління
персоналом

8 8 14

Національний педагогічний університет
ім. М. Драгоманова 9 9 6

Донецький національний технічний
університет 10 16–17 15

Назва вищих закладів освіти
Рейтингові місця у зазна"

ченій категорії за результа"
тами дослідження 2005 р.

Київський національний університет ім. Тараса Шевченка 1

Національний університет «Києво"Могилянська академія» 2

Національний технічний університет України 
«Київський політехнічний інститут» 3

Міжрегіональна Академія управління персоналом 4
Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого (м. Харків) 5
Національний педагогічний університет ім. М. Драгоманова 6
Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна 7

Львівський національний університет ім. Івана Франка 8

Національний університет «Львівська політехніка» 9

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» 10

Таблиця 17
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Вищі заклади, кращі у спортивній 
підготовці своїх студентів

Цей показник, як і попередній, також було

включено до розгляду 2005 року. У табл. наведеE
но розподіл рейтингових місць у рейтингу ВНЗ за
цим показником (див. табл. 18).

Вищі заклади освіти, в яких приділяють
значну увагу становленню громадської
позиції молоді та її патріотичному 
вихованню

Показник, за яким будувався цей рейтинг, вираE

ховувався із оцінок молоді та експертів. Цей поE
казник, як і попередній, також було включено до
розгляду 2005 року. В табл. наведено розподіл
рейтингових місць у рейтингу ВНЗ за цим показE
ником (див. табл. 19).

Назва вищих закладів освіти

Рейтингові місця у заз"
наченій категорії за

результатами
дослідження 2005 р.

Київський національний університет ім. Тараса Шевченка 1
Національний університет фізичного виховання і спорту України 1–2

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» 3

Національний університет «Києво"Могилянська академія» 4

Національний університет «Львівська політехніка» 5

Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого (м. Харків) 6

Харківська державна академія фізичної культури 7

Національна академія внутрішніх справ України 8

Міжрегіональна Академія управління персоналом  9

Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський
авіаційний інститут» 10

Таблиця 18

Назва вищих закладів освіти

Рейтингові місця у заз"
наченій категорії за

результатами
дослідження 2005 р.

Київський національний університет ім. Тараса Шевченка 1
Національний університет «Києво"Могилянська академія» 2

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» 3

Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого (м. Харків) 4

Львівський національний університет ім. Івана Франка 5

Київський національний університет культури і мистецтв 6

Національний університет «Львівська політехніка» 7

Міжрегіональна Академія управління персоналом 8

Національний педагогічний університет ім. М. Драгоманова 9

Київський національний економічний університет 10

Таблиця 19

У першу п'ятірку ВНЗ, які приділяють увагу
патріотичному вихованню молоді потрапили:
Київський національний університет ім. Тараса
Шевченка, Національний університет «КиєвоEМоE
гилянська академія», Національний технічний
університет України «Київський політехнічний
інститут», Національна юридична академія УкE
раїни ім. Ярослава Мудрого (м. Харків), ЛьвівсьE
кий національний університет ім. Івана Франка.

Міжрегіональна Академія управління персоналом
посіла 8 позицію за цим показником.

Вищі заклади освіти, кращі у розвитку 
української культури, українських 
традицій, літератури та мови

Показник, за яким будувався цей рейтинг, вираE
ховувався із оцінок молоді та експертів. Цей поE
казник, як і попередній, також було включено до
розгляду 2005 року.

В табл. наведено розподіл рейтингових місць у
рейтингу ВНЗ за цим показником (див. табл. 20).

Рейтинг
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У перший десяток ВН3, які приділяють увагу
розвиткові української культури, традицій, літеE
ратури та мови увійшов Київський національний
університет культури і мистецтв, посівши 4 поE
зицію. Національний технічний університет УкE
раїни «Київський політехнічний інститут» втраE

тив одну з лідируючих позицій, які обіймав у
інших номінаціях, та посів 7 місце.

Міжрегіональна Академія управління персонаE
лом зайняла 8 позицію за цим показником.
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Назва вищих закладів освіти
Рейтингові місця 

2005 р.
Київський національний університет ім. Тараса Шевченка 1

Національний університет «Києво"Могилянська академія» 2

Львівський національний університет ім. Івана Франка 3

Київський національний університет культури і мистецтв 4

Національний університет «Львівська політехніка» 5

Національний педагогічний університет ім. М. Драгоманова 6

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» 7

Міжрегіональна Академія управління персоналом 8

Донецький національний університет 9

Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова 10–11

Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна 10–11

Таблиця 20

Рейтинг
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ЦВІРКУНИ В ЯФФІ
Ісраель ШАМІР,

публіцист, суспільний діяч (Ізраїль)

Назва конференції — «Сіонізм — найбільша загE
роза світовій цивілізації» — може здатися пеE
ребільшенням. Можна багато говорили про це.
Близькосхідна проблема — звичайно, але чи загE
роза усьому світу? Я був би радий, якщо можна
було б говорити про сіонізм як про нашу локальE
ну проблему. Але — не виходить. Прогулювався я
кілька днів тому старим Єрусалимом і на римсьE
кому кардо, у серці міста, побачив величезний у
людський зріст семисвічник із чистого литого зоE
лота. Цей семисвічник важить кілька центнерів, і
напевно, коштує не одну сотню тисяч доларів. ЙоE
го пожертвував український громадянин Вадим
Рабинович.

Жаль, що з бідної України викачують гроші, які
могли б послужити українцям, і перекачують у
багату й процвітаючу країну. Але дійсність ще
гірша: семисвічник був пожертвуваний РабиноE
вичем не у фонд озеленення Єрусалима, — він поE
дарований найбільш екстремістській і фундаменE
талістській єврейській організації, яка написала
на своїх прапорах мету — руйнування єрусаE
лимських мечетей і будівництво на їхньому місці
іудейського храму. Цей семисвічник стоятиме на
руїнах мечетей. Із таким самим успіхом РабиноE
вич міг би подарувати розкішний надгробний
пам'ятник живій людині. Його семисвічник — це
надгробний пам'ятник для мільйонів живих люE
дей, тому що руйнування мечетей призведе до
страшної війни, яка, напевно, охопить Близький
Схід, а потім і увесь світ. Тому сіонізм — дійсно
небезпечна загроза світу.

Особливо небезпечним його зробила приватиE
зація. Якби українське народне господарство не
було приватизоване, Рабинович не зміг би своїм
подарунком наблизити регіональну, а може, і
світову війну. Така самоприватизація відбулась у
Росії, і звідти олігархи теж понесли капітали
ЮКОСу, створені працею радянських людей, до
нас в Ізраїль. Коли б вони не приватизували ЗМІ,
люди могли б довідатися правду про небезпеку.
Недарма головний союзник й опора Ізраїлю —
Сполучені Штати вимагають повної приватизації
ЗМІ й усього народного надбання колишнього
СРСР.

Але в травні 2005 р. з'ясувалося, що сіоністи
приватизували не тільки нафтові свердловини, а

й завойовану страшною ціною перемогу наших
батьків у Великій Вітчизняній війні. Коли
росіяни, українці й білоруси святкували 60Eріччя
Перемоги, президент Буш, великий тактик, поїхав
у Тбілісі і практично дорівняв Радянський Союз
до нацистської Німеччини, засудивши Рузвельта і
Черчілля за їхній підпис під Ялтинським договоE
ром.

Цю думку підхопили англійські й американські
газети. Журнал «Економіст» (від 7 травня цього
року) засудив українців за те, що вони не каються
за гріхи Радянського Союзу, за страти в Катині, за
звірства щодо мирного німецького населення,
вчинені Червоною армією під час походу на
Берлін, за пакт Молотова–Ріббентропа, тобто за
возз'єднання Західної України зі Східною. НімечE
чину журнал похвалив: вона покаялася й побудуE
вала новий меморіал голокосту в Берліні.

Якщо для нас нині, як і для всіх радянських люE
дей у минулому, головним був героїзм наших
батьків під час війни, то на Заході тема голокосту
повністю перекрила і Сталінград, і Брест, і бої за
Київ. Там панує дивна інтерпретація подій Другої
світової війни, у центрі яких перебуває доля
єврейського народу: «Гітлерівці вирішили [за
їхньою версією. — І. Ш.], знищити весь єврейський
народ від малого до старого; для цього вони й воE
ювали з усім світом. А світ не піклувався про доE
лю євреїв і холоднокровно дивився на їхню загиE
бель. Проте відбулося чудо, здавалося б, загиблі
євреї врятувалися й створили свою державу». Але
історична правда така, що Радянський Союз не
«холоднокровно дивився», а обливався кров'ю
своїх найкращих синів; війна йшла не для й не чеE
рез євреїв, і Росія заслужила їхньої вічної подяки,
оскільки врятувала від неминучої загибелі. 

Хоча сіоністський нарратив не узгоджується з
основними фактами історії, все ж його активно
нав'язують єврейські журналісти і власники ЗМІ
в Америці, Європі, а нині й у Росії і в Україні. У
єврейському варіанті, який став на Заході
офіційною версією історії Другої світової війни,
Радянський Союз відсутній; навіть американці в
ньому з'являються швидше як свідки загибелі,
ніж як визволителі, а вже героїчна роль цілком
віддана творцям Ізраїлю.

У нескінченних коридорах голокостEмеE

Конференція
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моріалу «Яд ваEшем» у Єрусалимі Радянська
армія навіть не згадана. Мільйони загиблих
російських солдатів не вписуються в сіоністську
розповідь про єврейську трагедію, єврейський
героїзм і байдужність «гойського» світу. ЗвичайE
ний американець, а певною мірою і європеєць,
прийняли цю єврейську концепцію: адже її
підтверджують сотні фільмів, книг, газетних стаE
тей і пам'ятників. Тому і американці, і європейці
здивовано і роздратовано сприйняли святкуванE
ня Дня Перемоги в Москві і Києві. Для них перE
ша половина року пройшла нескінченним фесE
тивалем Освенціму — туди зліталися президенE
ти й прем'єрEміністри, там відбувалося каяття,
як у Прощену неділю, про це говорили й писали
на Заході місяцями. А Перемога? Взагалі чи буE
ла Перемога? 

На Заході, а тим більше в Ізраїлі, вона приватиE
зована. 9 травня в цій країні говорили тільки про
мужність єврейських солдатів, які воювали в
арміях союзників, начебто лише вони перемогли
Німеччину. Ізраїльська шкільна програма взагалі
не стосується війни — тільки загибелі євреїв. От
до чого дійшло незнання історії: моя знайома
російська студентка писала твір про битву під
Москвою і заговорила про це з ізраїльськими стуE
дентами в ТельEАвівському університеті. «А хто
власне воював під Москвою в 1941 році?» — запиE
тала ізраїльська студентка. Після недовгого мовE
чання ізраїльський вчитель відповів: «Точно не
пам'ятаю, але, здається, німці воювали з китайцяE
ми».

І в Західній Європі війна й перемога повністю
замінені темою голокосту. Це заміщення відбулоE
ся через збіг інтересів сіоністів і західних
імперіалістів. Імперіалісти хотіли відібрати у нас
перемогу, і сіоністи охоче допомогли їм задля
своїх власних інтересів. Нині вони заробляють
мільярди доларів на цій темі, а героїчний подвиг
наших батьків забутий, він більше не захищає
нас, як він не захистив і мужніх сербів від натівсьE
ких бомбардувань.

Мені, жителю Яффи, містечка на східному беE
резі Середземного моря, це нагадало нашу
історію про Персея й Андромеду. Як ви
пам'ятаєте з грецьких міфів, одного разу у Яффі
з'явився страшний морський дракон. Він погроE
жував місту загибеллю і вимагав красуню принE
цесу Андромеду. Її прикували до скелі, і тут приE
летів Персей, грецький герой на своїх крилатих
сандаліях, витяг з мішка голову Медузи Горгони
й перетворив дракона на камінь. Так Персей вряE
тував Андромеду.

А тепер уявімо, що перемогу Персея спіткала та
ж доля, що й перемогу радянського народу. Через
кілька років після його подвигу, в Яффу прибуваE

ють елліни. Вони бачать величезний скам'янілий
кістяк дракона (цей хвилеріз зберігся дотепер),
запитують про нього, сподіваючись почути похваE
лу Персею, а їм кажуть: так, це нагадує про страшE
ну трагедію цвіркунів. Дракон, мовляв, їв і давив
їх тисячами, і якби не загинув, всі вони зникли б.
От у нас і стоїть пам'ятник роздавленому цвірE
куну.

А як же Персей? — запитують греки. А їм
відповідають: Персей сам розчавив чимало комах,
а коли витяг голову Медузи, то не попередив їх і
безліч цвіркунів скам'яніло. І взагалі, Персей був
поганою людиною — вбив власного батька, скривE
див старих, відібравши у них єдине око й навіть
віроломно вбив сплячу Медузу.

Греки знаходять і запитують Андромеду: «Чи
пам'ятаєш, що тебе врятував Персей?» А вона
відповідає: «Персей? Але йому було наплювати
на цвіркунів». 

Так все витлумачили на Заході. Схід святкує
перемогу над драконом — Захід оплакує роздавE
лених комах. Наївні люди вважають, що шануE
вальниками роздавлених цвіркунів керує
надмірний жаль, і вони, розповідаючи про свою
трагедію, страждали: українці від голоду, африE
канці в рабстві, а палестинці під окупацією. От і
ви, українці, почали стояти виструнчившись на
згадку про голодомор. 

Але ви забули, що за кожною розповіддю приE
хований конкретний інтерес. Не просто любов чи
жаль до цвіркунів керує західним імперіалізмом і
його сіоністськими хазяями. Їм потрібна розE
повідь про страждання, якщо вона їм на руку. УкE
раїнський голод цікавив їх, щоб нацькувати укE
раїнців на росіян і розвалити Радянський Союз;
розповідь про голокост була потрібна, щоб витисE
нути пам'ять про перемогу нашої зброї, а міф коE
муністичного голокосту — щоб ліквідувати коE
мунізм і приватизувати народні багатства від
Каліфорнії до Сибіру. 

Певний час міф про «червоні звірства» був заE
бутий, але коли у Росії почали притискати
олігархів, обмежувати привілеї західних комE
паній, його швидко згадали. Знову посипалися
божевільні перебільшення — хто й кого вбив у тоE
варних кількостях. Ці міфи спростовувалися
людьми, яких у прокомуністичних симпатіях не
звинуватиш, згадаю хоча б Кожинова й Куняєва в
полеміці з Глазуновим.

На жаль, наші слушні друзі в Америці, з якими
ми разом боролися проти вторгнення в Ірак, не
змогли втриматися, і коли Буш дав сигнал, вони
відновили свої антикомуністичні й антиросійські
промови. Патрік Б’юкенен, відомий супротивник
сіонізму й війни, повернувся до діатрибів своєї
молодості: «Не свобода перемогла в Другій
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світовій війні до сходу від Ельби, а Сталін, найE
мерзенніший деспот століття. Гітлер убив мільйоE
ни, а Сталін, Мао, Хо Ши Мін, Пол Піт і Кастро
— кожен убив десятки мільйонів. Ленінізм — це
чума ХХ століття».

Після таких промов починаєш сумніватися в
здоровому глузді й у щирості Б’юкенена, оскільки
на Кубі проживає всього дев'ять мільйонів, а на
його думку, Кастро вбив десятки мільйонів. Чого
вартий його антисіонізм і боротьба з єврейськими
олігархами, якщо він хоче повернути Кубу спадE
коємцям Мейера Ланського, главі мафії і хазяїну
Куби до 1960 року?

І звичайно, після таких промов не хочеться каяE
тися в договорі Молотова–Ріббентропа. Америка
й Англія виявилися такими самими розпачливиE
ми ворогами Росії, як Адольф Гітлер. До 1991 роE
ку наївні люди могли думати, що Англія й АмериE
ка — проти комунізму, але не проти росіян. Але
відтоді росіяни ліквідували комунізм, вивели
війська зі Східної Європи, пожертвували своїми
союзниками в Німеччині й Афганістані, демонтуE
вали бази у В'єтнамі й на Кубі. «Ну тепер твоя дуE
шенька задоволена?» — запитують росіяни, і чуE
ють у відповідь: покайтеся ще! Мало все ще прокE
лятій бабі...

Покайтеся за Хатинь? Але наших ворогів не
цікавить доля загиблих поляків. Їм просто потE
рібно налаштувати й поляків проти росіян, знову
перетворити їх у частину санітарного кордону на
західних кордонах Русі.

Покайтеся «за звірства щодо мирного ніE
мецького населення, вчинені Червоною армією
під час походу на Берлін»? Але й мирне насеE
лення Німеччини не цікавить лондонських і
вашингтонських лицемірів. Як і раніше стоїть у
Лондоні пам'ятник «військовому герою», а
насправді військовому злочинцю генералу
Харрісу, на совісті якого мільйони мирних німE
ців. Це він ретельно спланував вогненний
смерч, що спалив 100 тисяч німецьких біженців
у Дрездені. Як і раніше американці святкують
знищення Хіросіми й Нагасакі. Але вони чисті,
тому що побудували меморіали єврейському гоE
локосту.

Нам шкода загиблих євреїв, німців, росіян і каE
захів. Расистська точка зору, за якою тільки житE
тя й смерть єврея важлива, для нас неприйнятна.
Мій дядько Абрам загинув 1941 р. на Чорній
річці, б'ючись за Ленінград, за нашу спільну спраE
ву, але в очах сіоністських ідеологів він став часE
тиною шестимільйонної єврейської жертви на
вівтарі невидимого бога, і нині його ім'ям спекуE
люють ті, які прагнуть приватизувати перемогу й
перетворити у зброю проти Сходу, проти Росії,
яку він захищав.

Україна стоїть на кордоні Сходу й Заходу, і ця
подвійність проявилася і під час Другої світової
війни. Більшість народів Східної України стала
на сторону Сходу. Галичина породила Бандеру й
дивізію СС «Галичина». Народи Росії й України
вибачили галичанам, але нині ця дилема знову
стоїть перед Україною. 

В нашій країні так звані націоналісти тепер наE
солоджуються нечуваною свободою. Вони прогоE
лошують промови, за які в Європі й у Росії мотаE
ють строки за статтею за розпалення міжнаціоE
нальної ворожнечі. Їм навіть дозволено вільно гоE
ворити про євреїв, найтабуйованішу тему на ЗаE
ході. Не дивно, що від такої свободи в них запамоE
рочилася голова. Але подивімося, що відбулося в
Хорватії. Там історія багато в чому нагадує УкE
раїну. Поки від хорватів було потрібно підірвати
Югославію — націоналізм дозволявся й заохочуE
вався. Але коли Югославія була розчленована,
хорватам жваво показали їхнє місце. НаціоE
налістів розігнали, їхні газети закрили, а горді
лідери «націоналізму» пішли просити вибачення
у євреїв. Це може повторитися в Україні. ГореE
«націоналістів» терплять як антиросійську силу,
але, коли вдасться вбити міцний клин між Руссю
Київською й Руссю Московською, і їхня функція
буде виконана, їх керівники поповзуть на колінах
до меморіалу голокосту. 

Коли ви вирішуєте це питання для себе, задуE
майтеся, чи важлива для вас перемога ваших
батьків, що на ваш погляд виражає суть Другої
світової війни — пам'ятник радянському солдатуE
визволителю з німецькою дівчинкою на руках або
пам'ятник голокосту — гігантське скупчення беE
тонних плит у центрі Берліна. Перший шлях веде
до духовного єднання Сходу, другий — до розкоE
лу Сходу і скорення України. 

Тим, хто хоче йти іншим шляхом, скажемо слоE
вами вашого й нашого товариша, видатного укE
раїнського фізика й філософа Миколи ВасильоE
вича Кравчука: «Чи не час визнати як реально ісE
нуючу «проблему незалежності та самостійності
Галичини»? І почати вирішувати її, не відкладаюE
чи в довгий ящик!» (Мифы смутного времени». —
К., 2005. — С. 83).

Бути за Схід — не значить «бути проти ЗахоE
ду». Це — бути проти агресії, що йде із Заходу.
Цю агресивну силу нині організовують СполуE
чені Штати, а ідеологічне оформлення виконує
сіонізм і його сіамський близнюк голокостизм,
віра у виняткову значимість загибелі євреїв. На
цьому тижні ця сила зазнала поразки, коли наE
роди Франції й Голландії проголосували проти
Конституції Європи. Ця конституція поставила
б армії Європи під контроль НАТО, тобто під
американоEізраїльський контроль. Ізраїль —
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навіть не член НАТО, але цього тижня вперше
ізраїльські парламентарії стали частиною парE
ламентського союзу НАТО. Ті, хто хоче ввести
Україну в НАТО, мають намір підкорити її сиE
лам сіонізму. 

Наші вороги намагаються спокусити Україну і
Туреччину примарою вступу спочатку в НАТО, а
потім й у ЄС. Це нереальна витівка, порожня споE
куса, як довело голосування. Доля України — на
Сході, у союзі близької дружби з Росією й БілоE

русією, з Туреччиною й арабським світом, у серці
якого — Палестина. Недарма Київ розташований
на перетині ліній, що з'єднують Москву і СтамE
бул, Мінськ і Єрусалим. Дружба із Західною
Європою потрібна, коли Україна знає, що її будиE
нок — на Сході. Коли Західна Європа звільниться
від американоEізраїльського контролю, то може
стати добрим сусідом: але про це можна буде гоE
ворити лише тоді, коли Андромеда згадає про
ПерсеяEвизволителя.

Темпи світових катаклізмів нарощуються, як
у відомій партитурі: швидко, ще швидше, швидE
ше як тільки можливо!

Ще півроку тому ми співали ночами на МайE
дані Революції, а нині чухаємо потилицю після
Ста Днів Своєї Самотності — нікому не потрібні
революціонери.

Ще вчора ми ломилися в шпаринку ледь
прочинених для нас парадного входу Об'єднаE
ної Європи, а нині нас підводять до задніх
дверей ЄЕП, як і годиться жебракам і присE
лузі.

Вчора Об'єднаній Європі не було альтернатиE
ви, а тепер Франція, а за нею й Голландія, прогоE
лосували проти Конституції Об'єднаної Європи.

Франція вдруге після Революції гучно напоE
лягає на своїй національній унікальності, бо
країна ця — є батьківщина націоналізму.

Вона не хоче розчинитися в колгоспі глоE
балізму.

Франція знає, що глобалізм має латентний
псевдонім — сіонізм. І чинить всефранцузський
опір глобалізму–сіонізму.

Відразу зауважу, що я не претендую на наукові
дефініції. Все, що я сказав і скажу — лише нотатE
ки професійного митця й аматора емпірикаEпоE
чатківця на задану конференцією тему: «Сіонізм
найбільша загроза цивілізації». Останнє твердE
ження я досконало перевірив на власній шкурі
як український митець.

Приватизація інформаційного
простору, Криворіжсталі, 

ФК «Динамо» і, нарешті, Президента
Юрій ІЛЛЄНКО,

кінорежисер Свобода слова досягла свого апогею. 
Народний депутат і актор Іван Гаврилюк 
притягає мене до суду за ніби неправдиву 

інформацію в статті «Культура
переходить в опозицію». Перед тим, 

як виголосити цю промову, я змушений був 
надати її для перегляду своєму юристові. І не

тому, що боюся відповідальності за свої погля3
ди, а тому що в мене не вистачить грошей пла3
тити по 10 тис. гривень за кожен свій виступ.
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Лише мій фільм «Молитва за гетьмана МаE
зепу» з'явився в Російській Федерації на фесE
тивалі «Кінотавр» в Сочі, що запроваджує
Марк Рудінштейн, як миттєво був заборонеE
ний для показу тодішнім міністром культури
РФ Михайлом Швидким (до речі, львівським
євреєм — однокашником іншого львів'янина
Богдана Ступки). Відразу зазначу: я не антиE
семіт, це просто збіг обставин, що мої фільми
зазнали найбільших утисків від рук сіоністів
(свого часу заборону першого мого фільму
«Криниця для спраглих» ініціював радник
міністра культури СРСР, теж єврей Міка
Блейман). Над знищенням «Білого птахи з
чорною ознакою» плідно працював вже радE
ник українського Держкіно Герін Борухович
Зільдович. І за цих обставин я не став антиE
семітом. Я розумів, що це трагікомічний збіг
обставин. І цькування моєї останньої «МолитE
ви за гетьмана Мазепу» очолювали теж далеко
не українці, а шалені українофоби, діти Сіону,
такі як пан Рутковський з «Дзеркала тижня»,
Кічін з «Ізвестій», Корчинський і РоднянсьE
кий з «1+1», Вергеліс з «Київських відомосE
тей» та інші. Хоча змушений зізнатися, я не
люблю, коли мене цькують за національною
ознакою.

Щоправда, були серед моїх кривдників і веE
ликі патріоти України. Вони почали погром ще
до того, як фільм почав зніматися, під гаслом
«Кіна не буде!»

Ось такі в мене особисті стосунки з Сіоном і
його поплічниками.

Тепер до справи.
Про що власне йдеться, коли кажуть слово

кіно?
Перше уточнення проблеми — мова про

національне українське кіно, а не про кіно взаE
галі. Фільмів (як видовище на кіноекранах,
відео, діEвіEді, телеекранах) більше, ніж можна
собі уявити. Більше, ніж можна переглянути за
ціле життя, якщо дивитися з перервами на сон,
обід і туалет. Щоправда, то будуть або гоE
лівудські блокбастери, або московські телеE
серіали.

Голівуд і Мосфільм нині об'єднує одна спільE
на риса — тотальна сіонізація, починаючи від
мегазірок і до останнього статиста, від сценаE
риста до продюсера, від режисера до дистE
риб'ютора.

Серед цього ніагарського водоспаду видовищ,
українського кіно щось не видно. Не можна ж
вважати за присутність на екранах 0,01%. Проте
за останні роки на Україні знято 400 фільмів —
повнометражних ігрових, документальних, стуE
дентських, анімаційних.

Запам'ятайте цифру — 400. І поясніть мені,
неофіту, що треба зробити, щоб приховати від
глядача ті 400 назв? Якими зусиллями реE
алізувати план знищення національної кульE
тури, зокрема, кіно? Кому це під силу в УкE
раїнській державі?

Першою жертвою сіоністської окупації інE
формаційного простору України став великий
національний кінематограф країни. Чітка форE
мула знищення національного кіно озвучена
директором Національної кіностудії ім. ДовE
женка, який на короткий термін був звільнеE
ний міністром культури, а згодом знову поE
новлений на посаді директора постановою суE
ду.

Ось ця цитата, нахабна своєю відвертістю
безсмертна формула сіонізму, що мала остаE
точно розчавити національний український
кінематограф: «Наше кіно (мається на увазі
українське кіно) — це навіть не самодіяль�
ність. Це щось середнє між сільськими ве�
чорницями та клубом народної творчості. І
коли виникають розмови, мовляв, та у нас
тут така велика нація, я одразу ж питаю — а
покажіть автомобіль, який ваша нація зроби�
ла, а покажіть кіно, яке ваша нація зняла... І
одразу стає зрозумілим, з якою нацією ти
маєш справу».

Лише на фестивалі національного виробника
«Відкрита ніч» за вісім років було вказано
близько 300 назв. Близько 50 з них мають міжE
народні нагороди. «Срібних Ведмедів», «ЗолоE
тих Витязів», «Золотих Рибок» та різних інших
гранEпрі, і золотих медалей.

На останньому Канському фестивалі укE
раїнському фільму було присуджено «Золоту
Пальмову Гілку» за документальний фільм і,
що особливо характерно, режисеру, який ще є
студентом кіноінституту. Ігор Стрембіцький —
прізвище першого в Україні золотого лауреата
Канн.

Але чомусь ніхто не говорить про головне в
дискусіях про кіно.

А головне — це конституційне право громадяE
нина, в нашому випадку означимо його як гляE
дача, отримувати духовні послуги від держави.
Не хлібом єдиним — пам'ятаєте, колись було
констатовано в Біблії. Кожна людина має право
на інтелектуальні духовні послуги в достатній
кількості, в якісному форматі і повному асортиE
менті від рідної держави, якій він, глядач, саме
для цього сплачує податки.

Про святе право глядача побачити себе у
дзеркалі екрану, а це і є національний кінема�
тограф, всі забули. Якщо відверто, то не забули,
а вивели штучно в положення поза грою.
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Мій давній приятель, механізатор із села ПроE
хорівни Борис Васильович Гура прийшов до меE
не 9 травня п'ять років тому, грюкнув об стіл
пляшкою класного самогону і сказав:

— Ти кінорежисер, так тебе перетак, чи не
кінорежисер!? Скільки ми будемо дивитися на
оті голі американсько3жидівські сраки по теле3
ку? Я хочу побачити, нарешті, свої рідні, ук3
раїнські! Я знаю принаймні лишень у своєму селі
вісім кращих ніж у Шерон Стоун. Я вже не кажу
про Келеберду або Канів.

Борис Васильович помер, вічна йому пам'ять,
не дочекавшись своєї мрії — побачити по телеE
скринці українське життя в усьому його розE
маїтті й ідентифікувати себе, українця, в тому
екранному житті.

Телескринька нині — це мініEтруна українсьE
кої національної ідеї.

Для тих, хто забув, або не читав, або взагалі
не чув притчі про кукіль з Євангелія від
Матвія, нагадаю: «А коли люди спали, прийE
шов ворог чоловіка, що посіяв був добре наE
сіння на полі своїм, і ворог куколю між пшениE
цею насіяв».

Цікаво, як міг апостол Матвій передбачи�
ти сіоністські телеканали на Україні?

Національний інформаційний простір країни,
який є стратегічним надбанням української
культури, насправді функціонує в окупаційноE
му режимі.

Не питайте в мене про політичну чи націоE
нальну, чи ідеологічну приналежність окуE
пантів. Не скажу. Бо не хочу, щоб мене, як ОлеE
га Тягнибока, затягали по судах.

Інформаційний простір України, електронE
ний, друкований, екранний, насправді є спеціаE
лізованими секторами вільних ідеологічних
зон. За аналогією з вільними економічними зоE
нами. Якщо точно, то вільними ідеологічноE
економічно.

Стає зрозуміло, що держава, якщо вона дійсE
но така, за яку себе видає, тобто незалежна, наE
ціональна, демократична і (що там ще є з
обов'язкових ознак держави?) унітарна — має
вчинити з тими ідеологічними сіоністськими
зонами так, як вчинила Прем'єрEміністр Юлія
Володимирівна Тимошенко з вільними екоE
номічними зонами — розкуркулити.

Боюсь, що з реприватизацією національного
інформаційного простору нічого не вийде, тому
що така націоналізація зруйнує, принаймні на
території України, діючу сіоністську концепцію
відсутності в Україні національної ідеї і її мисE
тецьких втілень.

Сіонізм є головною небезпекою для націоE
нальної культури на інформаційних теренах.

Сіонізм підпорядкував собі інформаційний
простір, партійні організації, фінанси, масову
культуру — чи намагається всіма способами все
це підпорядкувати.

А тепер практична частина моєї доповіді у
форматі сценарію документального фільму,
який я вже ніколи не зніму. Сценарій написав на
100 днів нової влади.

22 листопада 2004Eго світ був свідком сіоE
ністського шабашу на Україні.

22 листопада 2004Eго черговий віртуальний
Президент України, підрахований Ківаловим,
лише з другої спроби записав на телебаченні
свою тронну промову.

ДеEюре то було звернення до виборців криміE
нального «переможця» на піку ейфорії своєї безE
карності, а деEфакто — остаточний цинічний
смертний вирок для української нації в її
віковічному прагненні — бути нацією.

Революція на Майдані відвела від України ту
катастрофу.

Відвела катастрофу, бо вперше після Богдана
об'єдналася в націю.

І це головне, що зробила Революція.
Крім того, Революція назвала і свого НародE

ного Президента.
Таким чином українська нація вперше після

Хмельниччини могутньо продемонструвала
цілому світу своє політичне існування, хоча поE
передній Президент постійно скаржився на
відсутність української національної ідеї і всю
свою політику побудував власне на відсутності
національної ідеї.

Світові така українська Україна сподобалося.
Щоправда, крім Москви і Сіону.

Прийшов час і Революції захлинутися ейE
форією.

У шалу ейфорії Революція погодилась, щоб її
називали Помаранчевою. Бо це ніби красиво.
Безкровна і помаранчева. І жодної згадки про
національну єдність. Перше, що було сфальE
сифіковане діджеями на сцені — справжнє обE
личчя Революції. ЇЇ вдягнули в карнавальні поE
маранчеві шалики по 30 гривень за штуку і поE
маранчеві стрічки.

Проте Революція була і є Національною.
Саме в цьому її феномен.
Національна Революція об'єднала націю на

початку XXI століття, і цього вже ніхто ніколи
не зможе заперечити.

Тому вона є і буде навіки Національною Ук�
раїнською Революцією, а сіоністські ідеологи
та їхні недолугі українські підголоски будуть
шалено наполягати на її помаранчевості. Хоча
помаранчі в Україні не ростуть, вони, помаE
ранчі, навпаки, ростуть на Голланських висотах.
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І раптом — перша катастрофа, яку ми поки що
не усвідомлюємо.

Цілий світ став свідком того, що у НаціональE
ної Української Революції викрадають її ПрезиE
дента.

Якщо говорити мовою політичних бізнесE
менівEкучманоїдів, а іншої мови поки що в наE
шому політикумі немає, — Президента прива�
тизували.

Майже тим самим способом, яким свого чаE
су приватизували «Криворіжсталь», футбольE
ний клуб «Динамо», інформаційний простір
тощо.

Зазначимо окремо, чому Президент опинився
в ситуації, коли його можна приватизувати, адE
же він не дистанціював себе від політичних
партій і угруповань таким чином, щоб жодна з
політичних течій не претендувала на монопольE
не володіння Президентом та його Програмою.
Програма Президента взагалі була програмою
Національної Революції, принаймні у її інавгуE
раційному форматі і у форматі виступу перед
Конгресом США.

Приватизація Президента юридично заверE
шилася на з'їзді партії Безсмертного, в якої,
як стверджує її голова, відсутня ідеологія. Є
лише політичне гасло на кшталт: «Пролетарі
всіх країн — гоп в єдину купу!» Гасло безсмеE
ртних теж красиве: «Щоб хлопці не скурвиE
лися!» Насправді нова партія, яка слідує ідеE
ології для посвячених, латентна ідеологія, як
і годиться всьому, що зроблено на Сіоні, ідеE
ологія з двох слів: Приватизація Президен�
та.

Що треба робити з незаконно приватизоваE
ним народним майном, хоча б і з таким величезE
ним, як «Криворіжсталь»?

Народне майно стратегічного значення, яке
незаконно приватизоване, підлягає націоналіE
зації, за твердженням тієї ж самої нової влади.
Це ідеологія нової влади, коли справа стосуєтьE
ся їхніх економічних інтересів.

Я закликаю Націоналізувати нашого НародноE
го Президента. Президента, якого обрала НаціоE
нальна Революція на Майдані.

Він того вартий, наш Президент, щоб забрати
його з рук тих, хто має намір зробити з нього
знаряддя для досягнення абсолютної влади для
себе.

Як націоналізувати те, що належить нації за
Конституцією?

Суд, навіть Верховний, навіть КонстиE
туційний, не допоможе.

Допоможе націоналізувати Президента лише
максимальне об'єднання національно спрямоE
ваних зусиль. І розуміння, що Ющенко — НаE

родний Президент, а не почесний Президент
безсмертної партії влади.

Вчимось від Майдан. Вчимося від національE
ного Майдану. Лише коли всі національні сили,
перед тим розпорошені, що прагнули надати УкE
раїні найкращий варіант порятунку, разом вийшE
ли на Майдан в революційному зусиллі — їм усе
вдалося.

Треба на платформі Національної Українсь�
кої Революції, яка насправді пройшла лише
перший цикл свого стихійного становлення,
створити блок партій, фронт партій, УПА
Національної Революції, блок всіх без винятку
партій і рухів, в основі ідеологій яких закладено
українську національну ідею, не має значення
— консервативну, радикальну чи навіть ідею
«моя хата скраю», бо стоїмо дійсно на краю,
«над прірвою у житі» і зробити прорив в історії
— безпрецедентно виграти вибори–2006 до
Верховної Ради блоком Національної УкраїнсьE
кої Революції.

Гасло Національної Української Революції
— Нас багато! Нас не подолати! — геометричE
но збільшить кількість прихильників УПА
Національної Революції, які увійдуть у передE
виборчий блок, бо абсолютна більшість укE
раїнців чекає від національно свідомих партій
заклику до єднання.

Коли я торік в своїй відозві до українців проE
голосив створення нової УПА (інформаційної)
проти окупаційного режиму в українському
інформаційному просторі, багато скептиків каE
зали мені, що таке в Україні нині не реально.
Через кілька місяців я водив своїх невіруючих
друзів на Майдан і казав:

— Дивіться і дивуйтесь — це і є українська
повстанська армія в сьогоденному форматі.

І останнє.
Я звертаюсь до Вас, шановні провідники укE

раїнства, що зібралися на нинішню конфеE
ренцію: створення національного фронту —
реальність, і така сама реальність, що МАУП
повинна взяти на себе роль організатора ствоE
рення УПА НР, і така сама реальність, що
структура МАУП впорається із такою робоE
тою.

І тоді в Парламенті України 2006 року ми поE
бачимо, якщо не абсолютну національну
більшість, як і годиться титульній нації, то хоча
б абсолютну меншість сіоністів. Бо сіонізм —
дійсно головна небезпека для будьEякої нації,
що прагне бути господарем на своїх історичних
теренах.

І пам'ятаймо, що Франція проголосувала проE
ти сіоноглобалізму.

Невже ми гірші?
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Трагічна історія Української держави зуE
мовила гостроту мовного питання в суE
часній Україні. 16 царських указів про забоE
рону нашої мови, шкіл, церковних відправ,
книг, преси, перекладів, театральних висE
тав… Згодом радянські постанови та розпоE
рядження обмежували сферу її використанE
ня. «Керівна і спрямовуюча» комуністична
партія ніколи не дотримувалась власних
проголошених законів. Галасливо рекламоE
ваний інтернаціоналізм насправді нічим не
відрізнявся від російського великодержавE
ного шовінізму. Офіційно створювана двоE
мовність на практиці зводилася до російсьE
кої одномовності. Насувалася глобальна і
всеохоплююча національна катастрофа.
Руйнувалася віра, знищувалася мова,
нав'язувалася брехлива історія, культивуваE
лися більшовицькі псевдоцінності, дефорE
мовувалася народна душа.

Відлучення українців (як і багатьох інших
народів СРСР) від своєї мови, а значить, і від
культури, створювало у них почуття меншоE
вартості, котре лише посилювало нігілізм сеE
ред населення. Радянське суспільство деграE
дувало не тільки економічно, а й морально,
хоч і будувалися нові промислові підприємE
ства, лікарні, школи, вищі навчальні заклади,
кінотеатри, спортивні зали, будинки відпоE
чинку. У цьому парадокс комуністичної сисE
теми, що призвів її до краху, від якого не могE
ла врятувати ані найпотужніша у світі армія,
ані найбільші запаси нафти, газу й іншої сиE
ровини. Послаблення режиму — загальна озE
нака «ери Горбачова» — спричинило значний
підйом боротьби за національні права пракE
тично в усіх республіках СРСР. Так сталося
1917 року, коли було проголошено УкраїнсьE
ку Народну Республіку, це ж повторилося і
через 70 років. Чи не першою вимогою до коE
муністичної влади з боку мільйонів укE
раїнців була вимога вжити заходів на захист
української мови. Це яскраво свідчило про
могутній процес національного пробудженE
ня в Україні, котрий набув такого масштабу,
що влада змушена була поступитись. РозE
роблено проект Закону «Про мови в УкE
раїнській РСР». У його обговоренні взяли
участь десятки тисяч людей, зокрема
об'єднаних у такі організації, як Товариство
української мови ім. Тараса Шевченка, ствоE

Олена КРИСАНОВА,
студентка Інституту соціальних наук

ім. Гейдара Алієва
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Економіка
і  політика

рене на початку 1989 року. ВрештіEрешт, закон
про мови було прийнято.

Сталася ця важлива для суспільноEполітичноE
го і духовного життя України подія наприкінці
того ж 1989 року. Нині можна стверджувати, що
цей закон став знаменитим актом, прийнятим
Верховною Радою УРСР. Ст. 2 вперше проголоE
шувала українську мову в Україні державною.
При цьому закон не обмежувався декларацією

на кшталт Конституції УРСР, а
містив конкретні вимоги щодо запE
ровадження української мови в усі
сфери суспільства, зобов'язував орE
гани влади і посадових осіб забезпеE
чити проведення дошкільного вихоE
вання, навчання у закладах освіти
усіх видів та рівнів, ведення ділової
документації в усіх установах, на
підприємствах, в органах упE
равління державною мовою. На виE
конання закону Рада Міністрів розE
робила і прийняла спеціальну «ДерE
жавну програму розвитку українсьE
кої мови та інших національних мов
в Українській РСР на період до 2000
року» [1].

На жаль, влада не зреагувала на
це впровадження й всіляко спросE
товувала закон і відтягувала прогE
раму розвитку. Дочекалися, коли
спала хвиля національного піднеE
сення і проблема української мови
як державної ніби відійшла на друE
гий план, на деякий час стала неакE
туальною. Така навмисна пауза
призвела до нехтування українцяE
ми, за прикладом владної верхівки,
власною рідною мовою, що вже тоді
здобула довгоочікуваний статус
державної. Нині ми постали перед
такими мовними проблемами, як
двомовність, послуговування укE

раїнською мовою, її правильність. Так, ми вільE
но володіємо російською, подекуди англійсьE
кою, а українську вивчають і вживають хіба що
іноземні студенти чи діаспора за кордоном.
Правильну українську мову іноді сприймають
недоброзичливо. Отже, мовне питання є важE
ливою складовою національної ідеології і поE
винно вирішуватися комплексно на державноE
му рівні.

Проблема державної
мови в сучасному

суспільстві

Проблема державної
мови в сучасному

суспільстві
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Розширення сфери вжитку 
державної мови

Важливість мовного фактора в розбудові УкE
раїнської держави добре розумів уряд гетьмана
Скоропадського. За якихось півроку в Україні
було відкрито майже 150 українських гімназій,
два державні університети, Українську
Національну Бібліотеку, Національну Галерею
мистецтв, засновано Державний Український
архів тощо. Масовими тиражами видавались
українські підручники, україномовна белетE
ристика, українізовувалося військо. Добре роE
зуміли важливість українізації в усіх сферах
життя Радянської
України Микола
Скрипник, ОлекE
сандр Шумський,
Андрій Річицький
та інші націоналEкоE
муністи, які наївно
сподівалися мирно
співіснувати з
імперським російсьE
коEбільшовицьким
тоталітарним молоE
хом [4].

Модернізація укE
р а ї н с ь к о г о
суспільства на новій
системі ідеоE
логічних координат
немислима без дерE
жавної мовної
політики, пріоритеE
том якої має бути
розвиток українсьE
кої мови як конE
солідуючої духовної
сили українського
суспільства. УкE
раїнська мова поE
винна забезпечуваE
ти всі сфери життєE
діяльності державE
ного організму, нею
мають послуговуватися інтелектуальні та
політичні верстви України.

Чому ж досі не вдалося цього досягти?
Бракує не лише здорового політичного глузE

ду, а й політичної мужності почати нещадну боE
ротьбу проти антиукраїнських, антидержавних
сил у вищих ешелонах влади, бракує сили волі
усвідомити себе українським народом, а не
безрідним «народом України», бракує укE
раїнської ідеї, української мрії, якими б перейE
нялися не лише письменники, окремі науковці,

політики й державні мужі, а весь український
народ.

Бракує бажання послугуватися українською
мовою на державному рівні. Така політична коE
роткозорість не просто дискредитує, а й підриE
ває віру багатьох громадян у перспективу УкE
раїни як справді суверенної, демократичної
країни. На цей неприпустимий для будьEякого
цивілізованого суспільства прецедент звернув
увагу відомий американський політолог
Збігнєв Бжезінський, який небезпідставно
висловив занепокоєння таким станом речей в
країні, котра постійно заявляє про бажання

стати правовою, демокE
ратичною державою.
Політика нехтування
нинішніми владними
структурами державотE
ворчих функцій укE
раїнської мови може
призвести до її зникE
нення [4].

В Україні немає місьE
кого сленгу, що перешE
коджає утвердженню
української мови в усіх
сферах суспільного
життя. Саме мова міста,
насамперед столиці,
має стимулювати
функціональну та
соціальноEстильову диE
ференціацію українсьE
кої мови. На думку авE
торитетного українсьE
кого мовознавця, «треE
ба, щоб у Києві укE
раїнська мова стала моE
дою, а вже ця столична
мода, престижна, як усе
столичне, почне
нестрімко поширюваE
тися і в регіональних
провінційних центрах»
[5]. Принципово важE

ливим є той факт, що проблема мови українсьE
кого міста виникла у зв'язку з ідеєю утвердE
ження української мови як державної, адже без
повноцінних урбаністичних форм комунікації
годі говорити і про повноту соціальної бази, і
про комунікативну потужність української моE
ви.

Давайте брати приклад з інших
Доктор економічних наук Степан Вовканич

слушно зауважує, що «перманентне передаванE
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ня чи непередавання інформації (а тим більше
суворе переслідування і цілеспрямована забоE
рона передач) рідною мовою як від предків до
нащадків, так і всередині поколінь має долеE
носне значення для розвитку кожної нації, її
суспільного інтелекту, для можливостей рівноE
партнерської інтеграції тієї чи іншої країни в
систему світового інформаційного, освітнього,
наукового, мислячого простору. Звідси стає деE
далі зрозумілішою життєва необхідність безпеE
рервного зв'язку поколінь, який зумовлює
складну низку проблем взаємозалежності
інформації і нації, мови і держави; проблем, які
часто формулюються так: є мова — є нація, а є
нація — є держава. Отже, немає мови — немає
держави» [4].

Цю загрозу добре усвідомлюють, а головне —
прагнуть відвернути владні структури більE
шості колишніх республік СРСР, особливо
прибалтійських. Характерний з цього погляду
прийнятий 1995 року. Закон Литовської РесE
публіки «Про державну мову» та закон про
втілення в життя «Закону Литовської РесE
публіки про державну мову». Тут названо осE
новні сфери вживання державної мови, реглаE
ментована її охорона та контроль, а також праE
вова відповідальність.

Уряд Литовської Республіки затвердив
Програму вживання та розвитку державної моE
ви на 1996–2005 роки й щороку виділяє кошти
для її реалізації. 1995 року дві установи — ДерE
жавна комісія литовської мови та інспекція моE
ви — були об'єднані в одну.

Кодекс адміністративних юридичних поруE
шень ЛР передбачає засоби адміністративного
впливу: попередження або грошове покарання
(від 25 до 500 дол. США). Штраф передбаE
чається за невживання державної мови на пеE
чатках, бланках, вивісках, при описі товарів;
виконанні службових обов'язків, у діловодстві
(внутрішньодержавному); за подання докуE
ментів недержавною мовою, вживання недерE
жавної мови у телеE та радіопередачах, кіноE та
відеофільмах; невживання автентичних форм
литовських топонімів; невиконання рішень
Державної комісії литовської мови.

Щороку для реалізації Програми вживання і
вдосконалення мови виділяється близько 700
тис. дол. США [4].

Можна повчитися у демократичної Франції,
як треба дбати про мову титульної нації. 4
серпня 1994 року Національні збори й Сенат
країни ухвалили закон. У ньому держава,
створена авангардним етносом сучасності, наE
гадує знову й знову: «Французька мова як дерE
жавна мова, згідно з Конституцією, є важлиE

вою складовою частиною самобутності й
національного надбання Франції/…/ Знання
французької мови і двох інших входить до осE
новної мети навчання». За порушення цього
закону накладається штраф у розмірі 9 тис.
американських дол. або шість місяців ув'язE
нення. Ось як у добу інтеграції, «спільного
простору», ринку, глобалізаційних процесів
повинен утверджувати свою національну саE
мобутність, національну освіту, державну моE
ву народ, якщо він вважає себе цивілізованим.
Французи нагадують давню, але невмирущу,
націєтворчу істину: щоб націю поважали інші
— їй потрібна самоповага.

У французькому парламенті депутати зроE
зуміли, що Франція залишатиметься великою
державою світу лише тоді, коли матиме атомну
зброю і збереже самобутність своєї мови, не
засмічуючи її англійськими словами.

Не можна не визнати подвигу ізраїльтян, які
за історично короткий час змогли відродити
давньоєврейську мову (іврит), яку впродовж 2
тис. років вважали мертвою [2].

Прикладів достатньо, аби ми тільки робили
правильні висновки і впроваджували потрібні
заходи.

Явище білінгвізму в Україні
Загальноприйняте визначення двомовності

дав американський лінгвіст У. Вайнрайх. ДвоE
мовність — це практика поперемінного викоE
ристання двох мов. Розрізняють індивідуальE
ний і масовий білінгвізм. Індивідуальним
білінгвізмом називають володіння і викорисE
тання двох мов окремими індивідами одномовE
ної спільноти. Немає сумніву в тому, що воE
лодіння двома або кількома мовами збагачує
людину додатковими знаннями інших культур
і можливістю вільно спілкуватися з іноземцяE
ми. Ґете говорив: «Скільки мов ти знаєш, стільE
ки разів ти людина». Незаперечним також є
той факт, що будьEяка спільнота потребує
білінгвів як посередників між своєю та чужою
культурами.

Масовий білінгвізм — явище, принципово
відмінне від індивідуальної двомовності, сприE
чинене колоніальною залежністю країни. ЗаE
лежна мовна спільнота змушена вивчити ще
одну мову. У такій ситуації одна мова стає
підлеглою, а інша — домінуючою. Якщо друга
мова поступово переймає всі функції рідної,
виникає реальна загроза знищення рідної мови
та перетворення двомовців на одномовців, що
рівнозначно асиміляції. Асимілювати народ —
це примусити його зректися рідної мови, звиE
чаїв, традиційної культури, тобто змусити його
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перестати бути собою, уподібнитися до нароE
дуEколонізатора і зрештою злитися з цим нароE
дом. Отже, мета асиміляції — стерти народ з
етнічної карти світу і так забезпечити собі
постійне панування.

Деякі «прозеліти білінгвізму» із запалом пеE
реконують нас у необхідності перетворити УкE
раїну на двомовну, наводячи як аргумент пракE
тику розвинених демократичних країн Старого
та Нового світів. Але чи насправді двомовність
є ознакою демократії? Реальний стан речей у
двомовних спільнотах чудово відобразив відоE
мий мовознавець Юрій Шевельов, на якого у
своїй книжці покликається Лариса Масенко.
Фіни не хочуть розуміти шведську в країні СуE
омі. Фламандці — французьку в Бельгії. Немає
єдиної літературної мови Норвегія, що ствоE
рює певні проблеми. Франкомовний Квебек
силкується стати незалежною державою...
«Поширення двох мов в одній країні завжди є
станом нестійкої рівноваги, що має тенденцію
або до перетворення на одномовність, або до
розпаду єдиної держави на частини за мовною
ознакою» [4].

Отже, ситуація двомовності неприродна, несE
табільна, навіть загрозлива та руйнівна, вона
характеризується не гармонійною взаємодією
мов, а конфліктом і боротьбою, які триватиE
муть доти, доки на території держави не переE
може одна мова.

Треба чесно визнати, що у світі не існує двоE
мовності, а є лише проблема двомовності, яку
намагаються розв'язати або так, як це роблять
Фінляндія, Бельгія, Норвегія, Канада, або так,
як це роблять США.

Потенційні чинники авторитету мови
Перше — мова політики. Аби мовний ренеE

санс у країні став реальністю, необхідно мати
справді українську владу на всіх рівнях.

Ми повинні категорично вимагати від уряду
зміни правил гри на масEмедійному ринку, теE
лебаченні, радіо, у пресі. Перед медіаолігархаE
ми мають бути поставлені умови: або вони
діють за національними правилами, або їх усуE
вають із ринку інформації.

Необхідно перейти на мономовне телеE і
радіомовлення  з 80Eвідсотковим пріоритетом
української мови. Ринок часописів має стати
домінантно українським, а україномовний проE
дукт повинен мати додаткові пільги. НеE
обхідно ліквідувати практику паралельного
випуску часописів двома мовами, різко збільE
шити ринок україномовної атракційної інфорE
мації у сфері сенсацій, політики, розваг, охороE
ни здоров'я. Це впливатиме на масового реE

ципієнта, досягатиметься мовноEусвідомлюваE
ний ефект [3].

Держава має зробити реальні кроки для
збільшення службового мовокористування чеE
рез атестації службовців і покарання за поруE
шення мовного законодавства.

ПоEдруге. Вирішальним для піднесення автоE
ритету української мови є формування
національно свідомої еліти. Відомо, що еліта —
інтелектуальне ядро нації — має непересічне
значення для мовної консолідації.

ПоEтретє. Чинником, який зможе зміцнити
авторитет української мови, є наявність певноE
го соціокультурного типу — справжнього
міцного господаря, який і в місті, і в селі почуE
ватиметься впевнено.

Державна мова — це не тільки і не стільки
мова керівництва: чиновників, можновладців,
політиків. Це насамперед мова люду, яка охоE
ронятиме його інтереси і задовольнятиме кульE
турні потреби. Рідна мова має бути батьківщиE
ною і оселею буття людини, де вона мешкає не
тимчасово чи «для офіціозу», а постійно, витE
ворюючи мовні мікросвіти скрізь і з усіма: у
магазинах, кафе, ресторанах, перукарнях тощо.
Нинішнє становище української мови сприяє
тому, що українець почувається емігрантом на
власній землі, — у чужомовному оточенні, розE
рекламованими іноземними закладами, товаE
рами. Ліна Костенко назвала українську націю
раритетною, самотньою на власній землі у
своєму великому соціумі. А в одній із поезій
проникливо зауважила: «Ми вже як тіні на
своїй землі. Хто зрозуміє нашу ностальгію?»
Ностальгія за батьківщиною у себе на
батьківщині, безперечно, відлунює в отій щемE
ливій ностальгії за рідною мовою, що поEспраE
вжньому мусить стати державною.
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Світова практика свідчить, що ефективне дерE
жавне управління неможливе без чіткого роE
зуміння високими посадовими особами страE
тегічних цілей державної політики та місії дерE
жавної влади в цілому.

Міністри, керівники державних установ і
відомств, опанувавши ідею державотворення, поE
винні не тільки розуміти суть загальнополітичноE
го процесу, а й бути здатними професійно довести
доцільність тактики і стратегії державної політиE
ки іншим.

Сократівський ідеал адміністрування ґрунтуE
вався на принципі компетентності в державному
управлінні і означав правління знаючих. ЗазнаE
чені підходи не змінилися й нині, адже саме від
чиновників, які зобов'язані служити народові, заE
лежить соціальноEкультурний та економічний
розвиток держави, добробут населення.

Для цього вкрай важливо належно розрізняти
«якісні» та «кількісні» цілі процесу організації
державної влади. «Кількісні» цілі для примітивE
них спільнот — це їжа, одяг та дах над головою.
Для досягнення «якісних» цілей людська спільE
нота присвятила не одне століття, тому у цій цаE
рині праця насамперед відбувається на духовноE
му рівні особистості. Безперечно, що успіх дерE
жавних перетворень залежить від ефективної
діяльності управлінського апарату.

Невід'ємною складовою теорії державного упE
равління є державна служба, яка виникла в другій
половині ХVІІ століття в Європі, зокрема у
Німеччині та Франції. У нашій країні інститут
державної служби було створено лише після проE
голошення незалежності України. Чинний нині
Закон України «Про державну службу» прийнято
16 грудня 1993 року серед фундаментальних заE

конів, які безпосередньо стосувалися розбудови
державності, а також основних засад організації
та функціонування органів державної влади.

Прийняття основного нормативного документа,
що регламентує питання державної служби в УкE
раїні, дало можливість констатувати сам факт утE
ворення інституту державної служби в державі.

Проте впровадження в життя цього Закону не
дало очікуваних результатів. У нинішніх умовах
державна служба не стала тією ефективною орE
ганізацією, яка була б спрямована на вирішення
нагальних суспільних проблем. Звідси — потреба
реформування системи державної служби.

Слід переглянути зміст та характер підпорядкуE
вання установ і організацій виконавчій владі, опE
тимізувати її структуру, здійснити кадрове оновE
лення, залучивши на державну службу висококваE
ліфікованих фахівців нової генерації. Потрібно
встановити безпосередній зв'язок між обсягом,
результативністю та якістю праці державних
службовців і розміром грошової винагороди за цю
працю. Обов'язковим має бути посилення
стабільної правової гарантії та соціальної захищеE
ності співробітників державного органу.

Надзвичайно важливим є широке запровадженE
ня громадської експертизи рішень, які готує і
приймає влада, а також посилення відповідальE
ності за неналежне виконання службових
обов'язків та порушення законодавства. НеE
обхідно розробити комплекс заходів, спрямованих
на підвищення адміністративної культури державE
них службовців. Це сприятиме зміні в громадській
думці негативного іміджу державної служби і поE
силенню суспільної довіри до неї, забезпечить
ефективну діяльність державних органів у наданні
якісних державних і громадських послуг.

Економіка
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У подоланні бюрократизації державного апараE
ту важливо забезпечити стабільну, прозору та зроE
зумілу людям економічну й соціальну політику
держави, запровадити відкриті консультації орE
ганів виконавчої влади з представниками госпоE
дарювання, налагодити співпрацю між владними
структурами та засобами масової інформації, гроE
мадськими інституціями, поширювати об'єктивні
дані про економічну ситуацію в державі, кон'юнкE
турні процеси, законодавчу та нормативну базу.

Система державної служби ще не має розвинеE
ної мережі навчальних закладів, які б могли задоE
вольнити зростаючі потреби у підготовці
кваліфікованих управлінців. Існуючі ж навчальні
заклади не в змозі задовольнити зростаючі потреE
би держави у підготовці кваліфікованих упE
равлінських кадрів, професійних керівників заE
гальнодержавного рівня.

Державний службовець — це професійність,
кваліфікованість, компетентність. Зрозуміло, що
людина, яка очолює структуру державної влади
повинна бути освіченою, здібною, ерудованою, з
особливим мисленням і чіткою життєвою поE
зицією. Загальна компетентність керівника визE
начається також його особистими якостями.
Практика останніх років підтверджує, що наE
явність диплома, наукового ступеня і вченого
звання — умови необхідні, але не достатні для
претендування на керівну посаду державної
служби. Наявні регалії не завжди свідчать про реE
альні інтелектуальні здібності та моральні харакE
теристики особистості.

Досвід країн Західної Європи та США свідчить
про те, що в кожній із них склалися свої традиції
підбору керівних кадрів. Важливу роль відіграють
політичні орієнтації кандидатів, їх соціальне поE
ходження, особисті зв'язки тощо. При цьому ставE
лять досить високі вимоги до їх особистісних,
інтелектуальних і професійних характеристик.

У США, наприклад, досьє будьEякого кандидата
на урядову посаду офіційно вивчають спецслужE
би. Простежують його особисте життя від дитинE
ства і до професійної діяльності. Це дає змогу доE
сить повно і точно оцінити переваги й недоліки
претендента. Отримані дані доповнюють інші
джерела інформації — особисті знайомства, зв'язE
ки тощо. Зібрана інформація є підставою для
відхилення тієї чи іншої кандидатури. Це не вваE
жають порушенням громадських прав або констиE
туційних норм, оскільки роблять це задля інтеE
ресів держави і суспільства.

У Великобританії правляча еліта формується з
випускників Оксфордського та Кембриджського
університетів. Ці люди давно знають один одного
і можуть належно оцінити друзів і знайомих.
Цікаво, що перевага при підборі керівників наE

дається людям з гуманітарною освітою, адже, на
переконання британців, важливими є не стільки
спеціальні знання, скільки широка ерудиція,
гнучкість, масштабність мислення, здатність генеE
рувати і сприймати нові ідеї.

Треба зазначити, що нагромаджений досвід виE
користання наукових методів у кадровій політиці
як за кордоном, так і в нашій країні зазвичай обE
межується роботою з керівниками середнього та
нижчого рівнів. У Канаді, наприклад, для державE
ної служби розроблений профіль лідерів та меE
неджерів, який містить набір особистісних та поE
ведінкових характеристик керівних працівників,
що розрахований на посади, не вищі від помічниE
ка заступника міністра. Для підбору діячів урядоE
вого рангу склалися особливі традиції та форми.
На Заході надзвичайно ефективним виявився меE
тод експертної оцінки. Групується кілька блоків
особистісних, психологічних та соціальноEпсихоE
логічних характеристик, яким експерти дають
оцінку. ЗEпоміж них виділяється блок життєвих
цінностей і мотиваційної орієнтації у професійній
діяльності кандидатів. Ці параметри дають змогу
оцінити реальне ставлення людини до громаE
дянського, службового обов'язку, здатність іти на
розумний ризик, брати на себе відповідальність,
бути цілеспрямованим у поведінці.

Другий блок характеризує інтелектуальноEроE
зумовий потенціал особистості. Це комплекс хаE
рактеристик, який визначає самостійність людиE
ни у сприйнятті та оцінюванні дійсності, широту
й характер ерудиції, життєвого досвіду, глибину,
гнучкість, тип мислення, здатність до творчості та
ставлення до інновацій, вміння приймати рішенE
ня в гострих ситуаціях або за відсутності інфорE
мації.

Заключний блок, що характеризує кандидата на
державну посаду вищого рівня, — це його коE
мунікаційні здібності. Йдеться, з одного боку, про
вміння чітко формулювати судження, зокрема на
рівні абстрактноEтеоретичних узагальнень,
логічно, аргументовано і переконливо розвивати
свою думку, а з іншого — про стиль спілкування,
вміння привернути увагу до співрозмовника, заE
воювати його довіру.

Опис цих властивостей та характеристик і стаE
новить зміст резюме експертів. Їх думка є лише
додатковою інформацією про кандидата, яку
можна брати або не брати до уваги. Окрім методу
експертної оцінки, на Заході активно застосовуE
ють інші методи — від психологічного аналізу до
графологічних досліджень. Але в усіх випадках
західні фахівці рекомендують ретельно вивчати
посадові обов'язки кожної конкретної професії.

Українська державна кадрова політика як склаE
дова зовнішньої і внутрішньої політики держави
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та засіб її реалізації, повинна формуватися в меE
жах державної політики загалом, і не повинна буE
ти розрахованою лише на кадрове забезпечення
актуальних завдань реформування держави, а
враховувати одночасно і теперішній, і майбутній
соціальноEекономічний та політичний стан
суспільства.

Зміна характеру взаємодії держави і людини, як
соціальних партнерів у забезпеченні професійної
та інтелектуальної самореалізації особистості та
взаємної відповідальності, — ось у чому полягає
основна ідея сучасної державної кадрової політиE
ки України.

Тільки гармонійне поєднання інтересів людини
і держави, індивідуальних і загальнонаціональних
інтересів забезпечить ефективність державної
служби.

Основними цілями і завданнями державної
служби як інституту української держави має буE
ти охорона конституційного устрою, захист прав
та свобод людини і громадянина, забезпечення
ефективної діяльності державних органів
відповідно до їх повноважень, надання якісних
адміністративних послуг громадянам. Необхідно
утвердити нові підходи до організації діяльності
державних службовців, встановити стандарти
якості їх роботи та поведінки у роботі з громадяE
нами. Нині головним завданням державних служE
бовців повинно стати забезпечення прав та інтеE
ресів людини. Потрібно виробити нову упE
равлінську ідеологію, спрямовану на оновлення
адміністративної культури, формування готовE
ності управлінського персоналу до прийняття
рішень та підвищення особистої відповідальності
з орієнтацією на службу інтересам суспільства.

Можна виділяти різні причини незадовільного
становлення інституту державної служби в УкE
раїні. Суттєве значення мають недоліки самого
Закону «Про державну службу». Основною пробE
лемою чинного закону є невизначеність сфери йоE
го регулювання. Цей закон формально обмежив
коло державної служби лише до служби в державE
них органах та їх апараті, що не відповідає сучасE
ному розумінню інституту державної служби. У
ньому фактично ототожнюються поняття «дерE
жавного службовця» та «посадової особи», що
призвело до розмитості основних понять Закону.
Інший недолік — відсутність розподілу видів дерE
жавної служби залежно від класифікації органів
державної влади, інших державних інститутів та
посад у них.

Немає в Законі жодного застереження щодо
безпосередньої активної політичної діяльності
державних службовців, хоча принципом державE
ної служби є політична нейтральність державних
службовців, їх служіння суспільству в цілому,

державі, а не окремим політичним силам. Надто
мало уваги  приділено правовому регулюванню,
підвищенню кваліфікації державних службовців,
що не сприяє вдосконаленню інституту державE
ної служби.

Не врегульованими є питання дисциплінарної
відповідальності держслужбовців.

Варто також враховувати необхідність оновленE
ня законодавства про державну службу відповідE
но до вимог Конституції України задля забезпеE
чення конституційного права громадян нашої
країни на рівний доступ до державної служби.
Метою такої реформи є формування високоефекE
тивного, стабільного політичноEнейтрального, авE
торитетного інституту державної служби, який
забезпечить підбір і розстановку професійних,
чесних і патріотично налаштованих кадрів апараE
ту управління.

Проблематика державної служби нині — вкрай
актуальна і її реформування  в контексті загальE
них завдань адміністративної реформи в Україні
— є одним із стратегічних напрямів держави.
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Щоб не винаходити велосипед
— Пане Сергію, до вступу в МАУП Ви вже мали дві вищі

освіти. Коли і чому Вам стала необхідною ще одна?
— Коли компанія почала розвивати оптову й роздрібну торE

гівлю та відкрила магазин, я відчув, що мені не вистачає заE
гальних підходів до справи, системних знань. Це я й «надолуE
жив» невдовзі в МАУП, хоча до того бізнесом, пов'язаним з
оргтехнікою, займався вже десять років. Тут же збагнув, що чиE
мало речей, які я навигадував раніше, називалися менеджменE
том, маркетингом. Навчаючись, я збагнув, що давнимEдавно
люди це вже пройшли і не варто винаходити велосипед, а рухаE
тися далі, використовуючи досвід інших.

— Нині Ви — досить молодий і успішний підприємець. Безу�
мовно, що складових цього успіху немало, включаючи таку,
здавалось би, дрібничку, як місце, де розташована фірма? 

— Спершу, майже п'ять років поспіль, ми орендували приміE
щення, постійно розширяючись. Але їх щоразу виявлялося неE
достатньо. А орендна плата — у нас тільки зростає. Через те
взяли кредит, купили старе приміщення в центрі міста, швидE
ко зробили ремонт. Відкрили магазин «Цифран». Не «Цифра»,
а «Цифран». Бо саме так молодь називає між собою цифрову
техніку, так ми і свій магазин назвали. А чи випадково вибрали
місце?.. Звичайно, ми хотіли розташуватися в центрі. Але я
завжди був реалістом, ніколи не влазив у сумнівні проекти, коE
жен крок звик прораховувати. Все, що мав і маю, — вкладено у
фірму. Тож шукали найраціональніший, найприйнятніший для
нас варіант. У Рівному в центрі міста заборонено проїзд транE
спорту — лише за спецперепустками. Тому ми обрали місце, де
впродовж дня просувається вісімдесят відсотків міського транE
спорту. Тепер «Фортеця» — перед очима кожного, хто проїзE
дить чи проходить «нашою» вулицею.

Гармонія старовини й модерну
— Від самої назви «Фортеця» віє історією. Який вона

має вигляд, яке обличчя матиме в перспективі?
— Поки що це звичайний будинок, «виконаний» у темноEсиE

ніх і золотавих, оптимістичних кольорах. Ці барви символізуE
ють солідність, достаток, кладуть певний відблиск на імідж
фірми. З часом, заробивши достатні кошти, хочемо за допомоE
гою істориків і дизайнерів створити цілий комплекс, до якого
увійдуть і акустичний центр, і, можливо, ресторан, виконаний
у відповідному стилі, і ще багато чого іншого. Прагнемо гармоE
нійно поєднувати історію й сучасність, старовину й модерн. 

— Що Ви порадите із власного досвіду молодим людям,
що прагнуть відкрити власну справу, до того ж не в столи�
ці, а на теренах, від неї досить віддалених?

— Скажу відверто: відкрити свою справу, і не лише в столиE
ці, а й у регіонах також, не так уже й важко: зареєструватися,
одержати ліцензію... Значно важче вийти на пристойний ріE
вень бізнесу й утриматися в ньому. Скажімо, у нас в Рівному
чимало компаній, які на ринку десятьEп'ятнадцять років, але
майже не мають серйозних здобутків. Формально вони існуE
ють, але якось невиразно, сіро, не маючи свого обличчя й не
дбаючи про свій імідж. А є компанії з триEп'ятирічним стажем
на ринку, однак вони багато чого досягли і посідають гідне місE
це посеред інших. Звичайно, ми аналізуємо діяльність своїх
конкурентів і часто навіть мінусовий, з нашої точки зору, їхній
досвід намагаємося перетворити на плюсовий. Але вже наш,
власний.

Ще один важливий, на мій погляд, аспект проблеми. Нині
роботи вистачає скрізь, зокрема й у нас, у Рівному. На жаль,
мало охочих поEсправжньому працювати, особливо — серед
молодих. Часто — через своє невміння досягати мети. А руки
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Народився в місті Рівному 23 квітня 1972 року. Із золотою медаллю закінчив середню
спеціалізовану школу № 7, де окремі навчальні дисципліни викладалися англійською.
1989%го вступив до Рівненського педагогічного інституту (нині гуманітарного університету)
і 1994 року закінчив факультет інформатики, обчислювальної техніки та загальнотехніч%
них дисциплін. Другу вищу освіту здобув у Рівненському водному університеті за фахом
«бухгалтерський облік та аудит», третю — в Міжрегіональній Академії управління персона%
лом, спеціальність — «менеджмент організацій та основи управління підприємствами та
бізнесом». Крім того, має два міжнародні сертифікати компанії «Ксерокс» із відзнакою у
номінації «комерційний директор» та «управління персоналом». Відмінник освіти України.
Президент компанії «Фортеця», яка займається оргтехнікою.

Гостинна «Фортеця» з родинним затишком,
або Погляд на фірму очима її керівника

Сергій Анатолійович БаранюкСергій Анатолійович Баранюк
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опускаються у них, коли стикаються чи не з першими пракE
тичними труднощами. І тут я знову не можу не сказати доброE
го слова про МАУП, де особлива увага звертається на практиE
ку. Ви подивіться, скільки менеджерів випускають нині вищі
навчальні заклади. Проте відсотків шістдесят із них не знають
достеменно, що таке менеджмент. І менеджерами вважають
себе, якщо йдуть продавати в магазині будьEякий крам. Тобто
знівелювалося саме поняття «менеджер». Хвиля фахівців у
цій сфері, яка щороку вихлюпується з ВНЗ, — досить значна,
але дуже рідко випускаються істинні фахівці, бо в самому меE
неджменті немає конкретної спеціалізації. Що таке в моєму
розумінні менеджер? В ідеалі це людина, яка виходить зі стін
інституту і їй можна доручити виконувати обов'язки управляE
ючого. А натомість одержуємо зовсім «сирих», не готових до
практичної діяльності людей, яких лише умовно можна назваE
ти фахівцями.

— Нині в кожному домі комп'ютер стає таким звичним, як
холодильник. Що ви робите, аби клієнти купували комп'юте�
ри та оргтехніку саме у вашій «Фортеці», а не деінде?

— Наголошу лише на одному моменті. Разом з банком «СпоE
живчий» надаємо своїм клієнтам кредит на п'ять років. На таE
кий термін ризикуємо надавати тільки ми. Це ж майже «безE
коштовно»: люди платять п'ятдесят гривень у місяць і одержуE
ють персональний комп'ютер, який уподобали. Працюємо на
те, щоб з нашою технікою мешканці Рівного почувалися заE
тишно й надійно. Недаремно «Фортецю» називають родинною
фірмою.

— Пане Сергію, розкажіть про найяскравіші миттєвості
Вашого життя.

— Звичайно, їх немало. Пам'ятається день, коли в школу піE
шов. Як після її закінчення одержав золоту медаль. Це була
мрія, тоді, пригадую, я півроку по дві години спав, готуючись
до екзаменів... Коли вступив у свій перший у житті вищий навE
чальний заклад. По щирості збирався стати дипломатом, але в
Москві мені прозоро натякнули, що в мене шансів немає, незE
важаючи на мою золоту медаль. Бо, як я тоді зрозумів, важили
не знання, а те, хто в тебе батьки і які вони мають зв'язки. А пеE
ред тим я хотів вступати у військове училище, щоб стати морE
ським піхотинцем, а саме — розвідником. Вже й виклик на
вступні екзамени мав, але батьки відмовили. Згодом після перE
шого ж екзамену вступив у цивільний ВНЗ, що викликало
неймовірну радість моїх батьків та рідних... Незабутні для меE
не одруження, народження сина. І дні, коли створена мною
фірма почала давати перші відчутні результати.

Час для праці і... відпочинку
— Цікаво, скільки часу забирають у Вас думки про робо�

ту, сама робота. І чи стало спокійніше з плином часу пра�
цювати Вам як керівникові?

— Спокійніше не стало, але скажу вам так: я навчився «відE
ключатися» від роботи. Бо раніше й після належних «від і до»
продовжував думати про неї, поки не зрозумів, що довго так не
протягну. Пережив кілька стресів, потім відкрилося кілька виE
разок шлунку одразу... Я й тепер не можу сказати, що навчився
зовсім себе стримувати, але ніколи не підвищую голосу в розE
мові з підлеглими й партнерами, а тим паче — з людьми, які

приходять до нас у «Фортецю». Вважаю, що почуття власної
гідності — надзвичайно важливе для людини і її в жодному раE
зі не можна принижувати, ображати. 

Щодо вільного часу, то це — теж капітал, до того ж — неоціE
ненний. Це можливість читати, бачити, мандрувати, бодай неE
довго належати самому собі. Вважаю: якщо людина працює
після дев'ятнадцятої, то про неї не скажеш, що це — успішний
бізнесмен. Треба планувати свій день і виконувати все, що запE
ланував. До речі, це чи не найбільша проблема багатьох моїх
колег — невміння організувати себе й людей довкола себе, якE
що ти керівник того чи іншого колективу. І треба вміти відпоE
чивати. У нас же як: цілий рік «тяжко працюємо», а потім їдеE
мо кудись днів на десять перепочити. І називаємо це справE
жнім відпочинком. А це зовсім не так.

Спокій у бізнесі тільки сниться
— А Ви спокійні за долю справи, якщо залишаєте її, ска�

жімо, на місяць у зв'язку з тією ж відпусткою?
— ПоEперше (посміхається), відпочивати на цілий місяць я

ніколи не їжджу!.. А ось уже чотири роки поспіль їжджу в саE
наторій — і не стільки щоб підлікуватись, а для того, щоб троE
хи мізки провітрити. Бо знаю, що січень місяць з'їсть у мене
більше нервів, ніж будьEякий інший. Бо в час святкування НоE
воріччя бізнесу майже немає, між собою січень ми «п'яним»
місяцем називаємо... Тож їду в Карпати — поблукати по снігу в
горах, випити води із цілющого джерела. Перші дваEтри дні
нервуюся — як там без мене? А потім заспокоююся.

— І не телефонуєте?..
— Принципово, бо розумію, що все одно нічого не зміниться.

Відпочиваю днів десять, а за деньEдругий до повернення додоE
му мене знову починає кидати на стіни, знову постає питанE
ня — а як там?.. Хоча, дякувати Богу, маю надійних заступниE
ків. На них можна покластися. Якщо вони за цей час (посміха3
ється) фірму не розвинуть, то принаймні не загублять її.

— Можливо, когось із своїх колег хотіли б назвати зараз?
— Руслана, мого брата, на шість років молодшого за мене.

Нині він — директор «Фортеці», але пройшов усі щаблі профеE
сійного становлення, починаючи від продавця в магазині. Ми з
ним навчилися розділяти бізнес, роботу від родинних стосунE
ків, до нього я вимогливий не менше, ніж до інших працівників
«Фортеці».

— Психологи радять родичів на роботу не брати…
— Я згоден із цією думкою, хоча й не стовідсотково. Бо коли,

крім кровного зв'язку, є довіра, і бачиш, що людина на твоїх
очах творчо зростає, набуває досвіду… Скажіть, чому б і ні?
Пригадую, я одразу попередив Руслана: якщо на фірмі ти не
розвиватимешся як фахівець, то ми не зможемо працювати раE
зом. Втім, цей принцип стосується не лише брата. Мене як кеE
рівника компанії тішить, що й у багатьох інших наших співроE
бітників не поверховий інтерес до справи, що вони починають
займатися самоосвітою, привносять нові ідеї. Попервах ці ідеї
з тієї чи іншої причини можуть бути навіть неприйнятні. Але
стократ важливіше, що колеги думають, як облаштувати своє
життя завдяки успішній роботі у «Фортеці».

Вів розмову Олександр КАВУНЕНКО

Наші
випускники
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Анатолій КОСТЮК,
м. Луцьк

Л. Троцький і десант із США
Біографія Льва Троцького (Лейби Бронштей3

на) до моменту прибуття в США така:
Народився в родині багатого землевласника

із середовища єврейських колоністів 25 жовтня
(7 листопада) 1879 р., у селі Яновка ЄлисаветE
градського повіту Херсонської губернії. [Єли3
саветград — повітове місто Херсонської губ. У
1861 р. там проживало 8 073 євр. (4 синагоги і
15 будинків молитви). Згідно з переписом 1897 р.
жит. 61 488, євр. 23 967. У 1905р. відбувся по3
гром після оголошення маніфесту 17 жовтня].
Його батько навчився читати тільки на
старість, а сам Троцький так і не здобув вищої
освіти. Мови дитинства — українська і
російська, ідиш він так і не опанував. Учився в
реальному училищі в Одесі і Миколаєві, де був
першим учнем у всіх дисциплінах. 

У 1896 р. у Миколаєві ввійшов у гурток, члеE
ни якого вивчали наукову і популярну літераE
туру. Спочатку співчував ідеям народників і
відкидав марксизм, вважаючи його сухим і даE
леким від людини вченням. Вже в цей період
проявилося багато рис його особистості — госE
трий розум, полемічність, енергійність, самоE
впевненість, честолюбство, схильність до
лідерства.

Разом з іншими членами гуртка Бронштейн
викладав політичну грамоту робітникам, брав
активну участь у написанні прокламацій, виE
данні газети, виступав як оратор на мітингах,
висуваючи вимоги економічного характеру.

У січні 1898 р. разом з однодумцями його
арештували. Під час слідства Бронштейн вивE
чав за Євангеліями німецьку мову, праці МаркE
са. Згодом став фанатичним прихильником йоE
го вчення, ознайомився з роботами Леніна. Був
засуджений до чотирирічного заслання в
Східний Сибір. 

Перебуваючи під слідством у Бутирській
в’язниці, одружився зі соратницею по ревоE
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люційній діяльності Олександрою СоколовсьE
кою. З осені 1900 р. молода родина перебуває
на засланні в Іркутській губернії. Бронштейн
працював прикажчиком у сибірського купцяE
мільйонера, потім співробітником в іркутській
газеті «Східний огляд», де публікував літераE
турноEкритичні статті і нариси про сибірське
життя. Тут уперше виявилися його неабиякі
письменницькі здібності. 1902 р. за згодою друE
жини, залишивши її з двома маленькими доньE
ками, Зіною і Ніною, втік за кордон. При втечі
він використав фальшивий паспорт на
прізвіще наглядача одеської в’язниці — ТроцьE
кого.

1903 р. у Парижі Троцький знову оженився
із Наталею Сєдовою, яка стала його вірною суE
путницею і поділила всі злети і падіння.

Влітку 1903 р. Троцький брав участь у ІІ
З’їзді російської соціалEдемократії.

У жовтні 1905Eго став заступником голови,
потім головою Петербурзької ради робітничих
депутатів. У грудні разом із радою був заарешE
тований.

1907Eго Троцький був засуджений до вічного
поселення в Сибір із позбавленням усіх циE
вільних прав, але по дорозі до місця поселення
знову втік.

1908–1912 рр. він видавав у Відні газету
«Правда» (цю назву пізніше запозичив Ленін).
У 1912 р. намагався створити «серпневий
блок» соціалEдемократів; був військовим кореE
спондентом «Київської думки» на Балканах, а
після початку Першої світової війни — у
Франції (ця робота дала йому деякий військоE
вий досвід). Займав різко антивоєнну позицію,
критикуючи уряди усіх воюючих сторін.

1916Eго був висланий із Франції. За
офіційною версією — за участь у ЦиммерE
вальській конференції, а також через його заE
пальні статті, написані для російськомовної гаE

Пізнавальні
бесіди

Парвус, Ленін, Троцький
і ГОЛОДОМОР,

або Організація жовтневого
перевороту 1917 року —
передумова тоталітарного

режиму, терору, голодомору
1921–1923 рр.*

* Закінчення. Початок у № 7 за 2005 р.
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зети «Наше слово», що видавалася в Парижі. У
вересні 1916 р. Троцький був чемно перепроваE
джений французькою поліцією через кордон в
Іспанію. Через кілька днів мадридська поліція
заарештувала інтернаціоналіста і помістила
його в «камеру першого класу». Згодом його
перевезли в Кадис, потім у Барселону, щоб зреE
штою посадити на борт пароплава «МонсерE
рат» Іспанської трансатлантичної компанії.
Троцький разом з родиною перетнув АтлантиE
ку і 13 січня 1917 р. висадився в НьюEЙорку, де
продовжував виступати зі своїми статтями.
Інші троцькісти також перепливли через АтE
лантику в західному напрямку. Одна група
троцькістів відразу ж набула значного впливу
в Мексиці і написала Конституцію Керетаро
для революційного уряду Венустіано Каррансі
в 1917 р., надавши тим самим Мексиці
сумнівну честь мати перший у світі уряд, що
прийняв конституцію радянського типу [2].

Відомо, що до моменту падіння царського
режиму емігрантиEреволюціонери були сконE
центровані не тільки в Швейцарії, а й у СполуE
чених Штатах Америки.

У НьюEЙорку перебували такі відомі євреїE
революціонери, як Володарський (Коген),
Урицький (Радомисльський) [З жовтня
1917р. — член Військово3революційного
партійного центру із керівництва повстанням
і Петроградським Військово3революційним
комітетом. З березня 1918 р. — голова Петро3
градської Надзвичайної Комісії. Убитий есером
в 1918 р.] і багато інших. Вони успішно вели
пропаганду проти російського уряду, уважно
стежили за перебігом війни і готувалися до
участі в Російській революції. 

Троцький пробув у НьюEЙорку три місяці
(січень–березень 1917 р.). Цікаво, як він виE
жив у капіталістичній Америці, адже знав
тільки німецьку і російську мови? Судячи з авE
тобіографії «Моє життя», його «єдиною проE
фесією в НьюEЙорку була професія ревоE
люціонера». Іншими словами, Троцький час
від часу писав статті для російського
соціалістичного журналу «Новий світ», що виE
давався в НьюEЙорку. 

Доходи в 1917 році становили 12 доларів у
тиждень «і ще якісь гонорари за лекції» [3].
Тому його дохід від «Нового світу» становив
144 долари і, припустимо, було ще 100 доларів
— гонорари за лекції. Разом 244 долари. З цих
грошей слід було платити за ньюEйоркську
квартиру [4].

Зовсім незрозумілим є походження суми 10
тис. доларів, яку вилучили в Троцького каE
надські офіційні особи в квітні 1917 р. в

Галіфаксі. Троцький заявляє, що ті, хто говоE
рить про наявність у нього інших джерел дохоE
ду — «наклепники», що поширюють «дурні виE
гадки» і «неправди»; але такі витрати ТроцьE
кий міг робити, хіба що отримавши виграші від
іподрому на Ямайці. Очевидно, Троцький явно
мав приховане джерело доходів, і цей факт не
бажав визнавати.

«Вільям Б. Томпсон, який перебував у Петро3
граді з липня по листопад минулого року, особи3
сто дав більшовикам 1.000.000 доларів для по3
ширення їхньої доктрини в Німеччині й Австрії»
(Вашингтон Пост. — 1918. — 2 лютого).

26 березня 1917 року пароплав «КристіаніE
афіорд» покинув НьюEЙорк, Троцький відплиE
вав на його борту з американським паспортом.
Він був у компанії інших революціонерівE
троцькістів, фінансистів з УоллEСтріт, америE
канських комуністів і інших зацікавлених осіб,
лише деякі з них ступили на борт для законноE
го бізнесу. Ця строката суміш пасажирів була
описана американським комуністом ЛінкольE
ном Стеффенсом так:

«Список пасажирів — довгий і таємничий.
Троцький був у третьому класі з групою рево3
люціонерів; у моїй каюті був японський рево3
люціонер. Було багато голландців, які поспіша3
ли додому з Яви — єдині невинні люди на борту.
Інші були кур’єрами, двоє прямували з Уолл3
Стріт до Німеччини» [5].

Група Троцького була знята з пароплава
«Кристіаніафіорд» відповідно до офіційних
вказівок, отриманих 29 березня 1917 р. чергоE
вим морським офіцером у Галіфаксі (провінція
Нова Шотландія, Канада) через телеграф із
Лондона. У телеграмі повідомлялося, що на
«Кристіаніафіорді» перебуває група ТроцькоE
го, яку слід «зняти і затримати до одержання
вказівок». Причина затримки вказана у доE
повіді чергового морського офіцера в
Галіфаксі: «це російські соціалісти, мета яких
— почати революцію проти існуючого
російського уряду». Дружина Троцького, двоє
його синів і п’ятеро інших осіб, названих
«росіянами соціалістами», були також зняті з
пароплава й інтерновані. Їх імена за канадсьE
ким досьє такі: Nіckіta Muchіn, Leіba Fіsheleff,
Konstantіn Romanchanco, Gregor Theodnovskі
[Г. Чудновський (1894–1918) став керівником
штурму Зимового палацу, а потім військовим
комісаром Києва], Gerchon Melіntchanskyі
[Г. Мельничанський (1886–1937) став членом
Московського військово3революційного коміте3
ту], Leon Bronsteіn Trotsky.

1 квітня 1917 р. черговий морський офіцер,
капітан О. Мейкінс, направив конфіденційE



53

ний меморандум командиру з’єднання в
Галіфаксі про те, що він «перевірив усіх
російських пасажирів» на борту пароплава
«Кристіаніафіорд» і знайшов шістьох чоловік
у другому класі: «Усі вони загальновизнані
соціалісти, і хоча вони відверто заявляють про
бажання допомогти новому російському уряду,
все ж цілком можуть бути в союзі з німецькими
соціалістами в Америці і, цілком ймовірно, бу3
дуть великою перешкодою уряду Росії саме в
цей час». Капітан Мейкінс додав, що він має
намір зняти групу, а також дружину і двох
синів Троцького, щоб інтернувати їх у
Галіфаксі. Копію цього звіту направили з
Галіфаксу начальнику Генерального штабу в
Оттаву 2 квітня 1917 року [4].

Отже, можемо вибудувати таку послідовність
подій: Троцький виїхав з НьюEЙорка в ПетроE
град із паспортом, виданим завдяки втручанню
Вудро Вільсона* і з оголошеним наміром «про3
сувати революцію». 

Однак тлумачити наміри Троцького треба
обережно. Він — майстер подвійної гри.
Офіційні документи чітко демонструють його
суперечливі дії. Наприклад, 23 березня 1918 р.
відділ у справах Далекого Сходу Державного
департаменту одержав два суперечливих
повідомлення. Одне, датоване 20 березня, буE
ло надіслане з Москви і покликалося на
російську газету «Російське слово». У цьому
повідомленні був фрагмент інтерв’ю з ТроцьE
ким, де він заявляв, що будьEякий союз зі
США неможливий: «Радянська Росія не може
встати поряд ... з капіталістичною Америкою,
тому що це було б зрадництвом... Можливо,
американці, спонукувані своїм антагонізмом
до Японії, прагнуть такого зближення з нами,
але в будь3якому випадку не може бути і мови
про наш який3небудь союз із буржуазною
нацією» [6].

З іншого боку, єдиний відомий прямий
зв’язок між Троцьким і міжнародними банками
простежувався через його родича Абрама ЖиE
вотовського, який був приватним банкіром у
Києві — до російської революції й у СтокE
гольмі — після неї. Хоча Животовський мав анE
тибільшовицькі погляди, у 1918 р. у валютних
операціях він діяв фактично в інтересах Рад.
Абрам Львович (Лейбович) Животовський
(1868 р. н.) — дядько Л. Троцького по материній
лінії. Відомий біржовий спекулянт, мільйонер; з
1912 р. — член спеціального консорціуму
«Російсько3Азіатський банк». 

У 1915 р. створив Петроградське торгово3
транспортне акціонерне товариство, одним з
його постачальників була фірма «Америкен Ме3
тал Компані», фінансові розрахунки проводи3
лись через Нью3Йоркський «Нейшнл Сіті Бенк».
Ще три брати А. Животовського відомі як
підприємці і біржові ділки, що осіли після рево3
люції в різних країнах і намагалися «налагодити
контакти між Радянською республікою і ко3
мерційними колами Заходу» [7].

Сталінські показові суди 1930Eих рр., зокреE
ма суд у 1938 р. над «антирадянським правоE
троцькістським блоком», частково прояснюE
ють участь Троцького в перевороті. На Заході
ці судові процеси вважали пародіями, їх не
сприймали серйозно, тому що головним пункE
том сталінського звинувачення було те, що
троцькісти є платними агентами міжнародного
капіталізму. 

Ентоні Саттон викриває єврейську змову
добіркою документів, які зберігаються у десятE
ковому файлі (861.00/5339) Державного деE
партаменту США. Центральний документ
«Більшовизм і іудаїзм» датований 13 листопаE
да 1918 року*. 

У документі згадані Американський
єврейський комітет, паризька фірма «Брати
Лазар», банк Гінзбурга, сіоністська організація
«Поалей», а також 31 прізвище провідних
більшовиківEєвреїв.

Зрозуміло, що і Парвус, і Троцький, і Ленін
ретельно зберігали у таємниці свої закордонні
зв’язки та фінансування. Обвинувачення, які
звучали влітку 1917 р. про зв’язки більшовиків
з Німеччиною, вони називали новою «справою
Бейліса» і взаємно захищали один одного від
«обурливого наклепу».**

В автобіографії Троцький заперечує навіть
саму наявність конфіскованих у нього 10 тис.
доларів; він приховував, що їхав у Росію з амеE
риканським паспортом і, прикидаючись
наївним, зауважує про інцидент у Галіфаксі:

Пізнавальні
бесіди

* Текст має форму звіту, у якому сказано, що революція в Росії була задумана «у лютому
1916 р.» [а як же план Парвуса, поданий 9.03.1915 р. в МЗС Німеччини? — В. К.], і що
«було встановлено, що нижчевказані особи і підприємства брали участь у цій руйнівній
справі: 1. Якоб Шифф. 2. Фірма Кун, Леб і Ко. (Керівники: Якоб Шифф, Фелікс Варбург,
Отто X. Кан, Мортимер Л. Шифф, Джером Дж. Ханауер ) 3. Гугенгейм. 4. Макс Брейтунг.
5. Ісаак Зелігман — всі євреї». Ще одна цитата звіту: «Якоб Шифф фактично зробив
публічну заяву, що саме через його фінансовий вплив російська революція була успішно
завершена, а навесні 1917 р. Якоб Шифф почав фінансувати Троцького, єврея, для заверE
шення соціальної революції в Росії». 
Російський текст цього документа був надрукований [напевно, вперше. — В. К.] у РосE
товіEнаEДону в газеті білих «У Москву!» (23.9.1919). Текст представлений як «документ,
складений вищим комісаром французького уряду і послом при Федеральному уряді у
Вашингтоні», і має позначення: «618E6, № 912 — Розв. відд. 2».
** Справа Бейліса, судовий процес (Київ, 1913) над євреєм М. Бейлісом через
безпідставне звинувачення в ритуальному убивстві російського хлопчика. ОрганізоваE
ний царським урядом і чорносотенцями. Викликав протест передової громадськості в
Росії і за кордоном; суд присяжних виправдав Бейліса. 

* 28Eй президент США (1913–21рр.). Запровадив низку ліберальних законів. Ще до
вступу США в Першу світову війну (квітень 1917 р.) висунув ідею створення післяE
воєнного союзу держав.
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«Потрібно сказати, що закулісна механіка на3
шого арешту і нашого звільнення мені і зараз не
цілком зрозуміла» [8].

Прибувши у травні 1917 р. у Росію, Троць�
кий зайняв позицію різкої критики Тимчасо�
вого уряду, а в липні вступив у складі
«міжрайонців» у партію більшовиків.

Дослідження Е. Саттона, що вийшло 1974 р.
в американському видавництві «Арлінгтон
Хаус», надзвичайно важливе. На підставі розE
секречених урядових архівів США, Канади і
Великобританії він критикує владні кола
країн за егоїстичну політику, яка суперечить
інтересам свого народу.

Проф. Е. Саттон документально доводить:
«Без фінансової, дипломатичної і політичної
підтримки для Троцького і Леніна, яку надали
зацікавлені в революції союзники —
капіталісти з УоллEстріт, більшовики не могли
б зробити переворот». 

Отже, згадані німецькі фінанси, які пройшE
ли через структури Парвуса, мали вирішальне
значення. Тому можна говорити про маштабE
ний вплив світового капіталу на результат реE
волюціїEперевороту в Росії, а отже, і на післяE
революційні події.

Міжнародну популярність Е. Саттон здобув
завдяки тритомному науковому дослідженню
«Західна технологія і радянський економічний
розвиток (у 1917–1930, 1930–1945 і 1945–
1965 рр.)», а також книзі «Національне самоE
губство: військова допомога Радянському СоE
юзу». Головна мета цих робіт — показати, як
західна технічна допомога Радянському Союзу
допомогла створити військовий апарат, що
став загрозою некомуністичному світу.

Цікавий збіг обставин, що ще за рік до ревоE
люції, 14 лютого 1916 року (коли Парвус вже
здійснював свій планEмеморандум), у НьюE
Йорку відбулася закрита конференція
емігрантівEреволюціонерів, у якій взяло
участь 62 особи, з них 50 — «ветерани ревоE
люції 1905 р.», а інші — знову прийняті члениE
співробітники. Учасники конференції — люди
інтелігентних професій чи «професійні ревоE
люціонери». Серед делегатів було багато
євреїв. Матеріальну підтримку ця група
отримувала від банкіра Якова Шиффа, про що
неодноразово зазначали учасники конфеE
ренції [9].

Мине трохи більше року, і з США відплиE
вуть пароплави з емігрантами, які поверталися
в Росію після лютневого перевороту. Більшість
пасажирів цих пароплавів — євреї, ті, що свого
часу втікали з Росії (списки пасажирів зберегE
лися в архівах). Поверталися і «політичні

емігранти», хоча між ними було чимало просто
дезертирів, що тікали з Росії, щоб ухилитися
від військового обов’язку. Обставини зробили
цих дезертирів «жертвами царизму», і вони як
переможці їхали в Росію, щоб взяти участь у
революції.

Після прибуття в Росію, вони розсіялися по
її території і відразу ж почали активно діяти. У
Петрограді осіло 265 прибулих з США євреїв
(як справжніх політичних емігрантів, так і проE
сто дезертирів, які «примазалися» до своїх одE
ноплемінників), про що свідчив у 1919 р. перед
комісією Сенату США методистський свящеE
ник, доктор Джордж А. Симонс. Він багато
років був настоятелем Методистської церкви в
Петрограді. У документах (протоколах покаE
зань) 439 і 469, 65 сесії Сенату США записано:
«Серед агітаторів були сотні євреїв з ДаунтауE
на [нижньої частини. — В. К.] східної окраїни
НьюEЙорка, а в 1918 р. урядовий апарат у ПетE
рограді складався з 16 росіян і 371 єврея, приE
чому 265 з цієї кількості прибули з НьюEЙорE
ка» [4].

За два роки до своєї смерті Троцький заявE
ляв: «Ви отримаєте революцію, жахливу рево3
люцію. Який курс вона обере, буде багато в чому
залежати від того, що пан Рокфеллер накаже
зробити пану Хейгу. Пан Рокфеллер є символом
американського правлячого класу, а пан Хейг
[політик від штату Нью3Джерсі] є символом
його політичних знарядь» (Лев Троцький,
«НьюEЙорк Таймс». — 1938. — 13 грудня).

Троцький закликав царських генералів
зміцнювати Червону армію, саме Троцький
спонукав американських офіційних осіб конE
тролювати революційну Росію і виступати в
інтересах Рад, саме він спочатку придушив
вільнодумний елемент російської революції, а
потім робітників і селян.

Більшовицький переворот — союз
політиківEреволюціонерів і політиківEфінанE
систів, що об’єдналися проти істинно ревоE
люційних вільнодумних елементів Росії [Voline
(V. M. Eichenbaum). Nineteen3Seventeen: The
Russian Revolution Betrayed (New York:
Libertarian Book Club, n.d.)]. Можемо пригадати
й тезу Леніна: «Політика — це концентрований
вираз економіки!», або, як в народі кажуть:
«Коли гроші говорять — правда мовчить».

Грабуй — награбоване, 
непокірних рабів — знищуй

Не слід думати, що за кордоном збагачувавE
ся лише Парвус. 

1935 р. у напівзабутому кремлівському
сейфі покійного Якова Свердлова (Шварцбау3
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ма)* були виявлені золоті монети царського
карбування на суму 108.525 карбованців, 705
золотих виробів із дорогоцінними каменями і
закордонні паспорти, 7 чистих і 7 заповнених
(Куди хотів тікати Свердлов? // Джерело. —
1994. — № 1. — С. 34). Найвищі більшовицькі
лідери дбали про своє майбутнє на випадок
краху існуючого режиму. 

«У ВЧК, тов. Уншліхту. Прошу повідомити
про причини арешту гр. Шелехеса Якова Са3
велійовича і чи можливо його звільнити до суду
на поруки партійних товаришів чи перевести з
місця утримання, тобто ВЧК, у Бутирську
в’язницю. Голова СНК В. Ульянов (Ленін)».

Збагачувалися й інші революціонери. На заE
кордонні рахунки декого з них стали надходиE
ти величезні, просто фантастичні суми грошей.
Ленін захвилювався, коли йому доповіли про
те, що газета «НьюEЙорк Таймс» звідкись
дізналась про суми, які надійшли на його рахуE
нок і рахунки деяких його однопартійців
тільки за один рік. 

Як це було, можемо детальніше прочитати в
книзі І. Буніча [1, с. 90].

Арештований і звинувачений у розкраданE
нях оцінювач Гохрана Яків Шелехес, ювелір і
годинникар. З нього ЧК швидко почало вибиE
вати потрібні свідчення. Доповіли Леніну, а він
відразу ж спробував витягти Шелехеса з лап
ЧК. 8 серпня 1921 р. він шле секретну записку
Уншлихту — заступнику Дзержинського і безE
посередньому начальнику Бокія.

Арешт Шелехеса викликав справжній переE
полох у лавах більшовиківEленінців. Але
ВЧК, можливо, вперше з моменту свого ствоE
рення, зробила вигляд, що не чує криків переE
ляканих вождів. На ленінській записці УнE
шлихт написав резолюцію: «Тов. Бокій,
надішліть мені терміново довідку». На цій же
записці Бокій написав Леніну ціле послання,
нагадуючи, що останній раніше сам наказав
почати слідство. Бокій виражав здивування,
чому ж Ленін тепер, коли винуватець розкраE
дань викритий, арештований і називає спільE
ників, робить на нього, Бокія, неприкритий
тиск для того, щоб вивести Шелехеса зEпід
удару.

Бокій з відвертим підтекстом запитував, чи
між Леніним і Шелехесом існують якісь
невідомі йому, Бокію, стосунки, що Ленін так
гаряче за нього клопоче? Наприкінці листа
Бокій переконливо просить Леніна дозволити

йому не звертати уваги на всякі клопотання і
утиски у справі про Гохран: «Звільнення до су3
ду, через наслідок, не вважаю можливим».

Розлючений Ленін намагається вплинути
на знахабнілих виконавців через самого голоE
ву ВЧК Фелікса Дзержинського. Але ДзерE
жинський і Бокій — це стара і загартована коE
манда. Випускник єзуїтського коледжу, чудоE
во розуміючи, чого від нього хочуть, все ж п’є з
Леніна кров: «Але Ви ж самі наказали, ВолоE
димир Ілліч... І чому Ви так упевнені, що цей
Шелехес невинний?» Одержавши від ДзерE
жинського запевнення, що показання ШелехеE
са вмруть (разом з ним) у ЧК, Ленін розуміє,
що спільника не врятувати, що ЧК уже давно
збирає матеріали на нього самого. У сум’ятті
він пише відповідь Бокію, намагаючись, не дуE
же вдало, пояснити свою участь у клопотаннях
за Шелехеса: «9 серпня 1921 р. Тов. Бокій! У
листі про Шелехеса (Якова Савелійовича) Ви
говорите: “За нього клопочуть аж до Леніна” і
просите дозволити Вам не звертати ніякої
уваги на всякі клопотання й утиски у справі
про Гохран. Не можу дозволити цього. Запит,
посланий мною, — це ні “турботи”, ні “утиск”,
ні “клопотання”. Я зобов’язаний просити,
оскільки мені вказують на сумніви в правиль3
ності. Ви зобов’язані мені, власне кажучи,
відповісти: “Чи докази серйозні, і які саме. Я
проти “звільнення”, проти “пом’якшення” і т. д.
і т. п. Саме так, власне кажучи, Ви мені і по3
винні відповісти. Клопотання і “турботи” мо3
жете відхилити; “утиск” є незаконна дія. Але,
повторюю, Ваша думка про те, що від Голови
СНК є клопотанням, турботами й утиском,
помилкове.

Голова СНК В. Ульянов (Ленін)».
Все ж було відомо, що Володимир Ілліч ще в

квітні 1921 р. надіслав записку:
«Абсолютно секретно. Т. Уншліхту і Бокію!

Це неподобство, а не робота! Так працювати не
можна. Полюбуйтеся, що там пишуть. Негайно
знайдіть, якщо буде потрібно, разом з Нар3
комфіном і тов. Баша витік (інформації). Через
таємність паперу прошу негайно мені поверну3
ти його разом із долученою вашою думкою. Го3
лова СНК Ленін».

«Долученою» була вирізка з газети «НьюE
Йорк Таймс» із уже зробленим (особисто
Леніним, судячи з почерку, перекладом): «Ме3
тою лідерів «робітників» більшовицької Росії,
очевидно, є маніакальне бажання стати други3
ми Гарун3аль3Рашидами з тією лише різницею,
що легендарний каліф тримав свої скарби в
підвалах свого палацу в Багдаді тоді, коли
більшовики, навпаки, воліють зберігати свої
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(особисті) багатства в банках Європи і Амери3
ки. Тільки за минулий рік, як нам стало відо3
мо, на рахунки більшовицьких лідерів
надійшло:

Від Троцького — 11 мільйонів доларів в один
тільки банк США і 90 мільйонів швейц. франків
у Швейцарський банк.

Від Зінов’єва — 80 мільйонів швейц. франків
у Швейцарський банк.

Від Урицького — 85 мільйонів швейц. франків
у Швейцарський банк.

Від Дзержинського — 80 мільйонів швейц.
франків.

Від Ганецького — 60 мільйонів швейц.
франків і  10 мільйонів доларів США.

Від Леніна — 75 мільйонів швейц. франків.

Звідки такі фантастичні суми грошей
надійшли на особисті рахунки цих чесних
борців за справедливість у закордонні банки, і
це тільки за один рік?

Здається, що «світову революцію» пра3
вильніше було б назвати «світовою фінансовою
революцією», вся ідея якої в тому, щоб зібра�
ти на особистих рахунках двох десятків
людей всі гроші світу» [1, с. 93].

Від приходу до влади більшовиків, 10 листо�
пада 1917 року, спекулянтів, тобто
підприємців, оголосили ворогами народу.
Ленін видає чітку вказівку: «спекулянты...
расстреливаются на месте преступления». І
на будинках, на парканах, на стовпах — скрізь
забіліли накази: «Конфискация всего иму�
щества и расстрел ждет тех, кто вздума�
ет обойти существующие и изданные со�
ветской властью законы об обмене, прода�
же и купле». Зіставте це з документом,
згідно з яким Парвус на день раніше (9 листо�
пада 1917 р.) отримує 15 млн марок для
політичної пропаганди в Росії (politishe pro�
paganda in Rusland den Betrag von funfzehn
Million Mark)! [фото].

Але Росія (і особливо українське населенE
ня) — країна аграрна, і більшість населення, це
її годувальники — багатомільйонна армія сеE
лян — не могли не бути пограбовані і не розE
давлені. Крім золотих речей у схованках сеE
лян, які постійно викликали роздратування
Ілліча і не давали йому спокою, селяни ще воE
лоділи і могутнім еквівалентом золота —
хлібом. А без хлібної монополії вождь світо�
вого пролетаріату просто не знав, що йому
робити далі, «як більшовикам вдасться втри�
мати владу». І хоча в цей період можливість
утримати владу виглядала дуже сумнівно, за�
лишати не пограбованим настільки великий

відсоток захопленого населення було абсо�
лютно неможливо.

Енергія масового божевілля, випромінюва�
на Леніним, підказала оптимальні рішення.
«Наша важнейшая задача — это задача натра3
вить сначала крестьян на помещиков, а затем,
и даже не затем, а в то же самое время натра3
вить рабочих на крестьян!» — декларував
вождь.

Треба було не просто взаємно нацькувати
різні категорії населення, що завуальованою
мовою більшовиків називалося класовою боE
ротьбою, а під шумок цієї боротьби очистити
до нитки всі сторони, що брали участь у цій
«боротьбі». Тому що питання, як не крути, стаE
вилося цілком відверто: позбавити селянина
права продавати своє зерно і просто захопити
його від імені держави, не заплативши, зро�
зуміло, ні копійки. Зробити це можна було
тільки одним способом — силоміць, тому що
ніхто і не припускав, що селяни так просто —
даремно, віддадуть свій хліб. Швидко почали
формувати продовольчі реквізиційні загони
для конфіскації хліба (й інших цінностей) у
сільського населення. Але на селі справа не
пішла так гладко, як у містах. Селяни негайно
почали чинити лютий опір. 245 великих сеE
лянських повстань спалахнуло в 1918 році
тільки в 20 районах центральної Росії. У селах
спалахнули справжні бої. Суть ленінського
плану полягала в забезпеченні за будьEяку ціну
«хлібної монополії», тому що без неї неможлиE
во було перетворити в рабів двохсотмільйонне
населення величезної країни.

«Объявить всех, имеющих излишек хлеба и не
вывозящих его на ссыпные пункты, врагами на3
рода, предавать их революционному суду с тем,
чтобы виновные приговаривались к тюремному

П
Е

Р
С

О
Н

А
Л

№
8

/
2

0
0

5

Пізнавальні
бесіди

фото



57

заключению на срок не менее 10 лет, изгонялись
навсегда из общины, а все их имущество подвер3
галось конфискации...» Но «не менее 10 лет» с
конфискацией всего имущества — это было
только началом. Спустя некоторое время, в
ярости от сопротивления повальным грабе3
жам, Ленин будет отдавать направо и налево
приказы следующего содержания: «Прекрасный
план. Доработайте его с т. Дзержинским. За3
маскируйтесь под «зеленых» (а позднее мы на
них это и свалим!), проскачите 10320 верст и
перевешайте всех кулаков, священников и поме3
щиков. Премия 100 000 рублей (видимо, с собст3
венного лицевого счета. — И. Б.) за каждого по3
вешенного» [1, c. 24].

Розбій у селах був страшнішим, ніж у містах.
Селянські будинки обшуковували. Разом із
хлібом конфісковували будь�які цінності, що
вдавалося знайти в нехитрій обстановці
сільських хат. Не лише гроші, — відбиралися
навіть дешеві жіночі прикраси з «дутого» золоE
та, оклади ікон, різний дріб’язок, куплений
свого часу на повітових ярмарках. Хліб, як праE
вило, не йшов далі від повітового центру, де
недбало зберігався і здебільшого пропадав і
гнив. Озвірілі селяни із дрюччям і вилами
йшли на кулемети.

Але перспектива катастрофи не могла бути
компенсована тільки масовими убивствами.
Приймалися й інші міри.

Спочатку все робилося поEдилетантськи. До
багатого колись заручника, що тремтів, очікуE
ючи розстрілу, приходили з пропозицією про
продаж нерухомості іншій особі, як правило,
іноземному підданому. Оформлялися
відповідні документи, скріплені підписами
сторін і особистими печатками. Те, що ця неруE
хомість (заводи, магазини, пароплави,
залізниці, видавництва й ін.) уже націоналізоE
вана, ніхто не згадував, а заручникEсмертник,
зрозуміло, ніяких зайвих питань не задавав,
якщо йому обіцяли життя за продаж уже
націоналізованого майна. Потім заручника
розстрілювали, усі документи про нього вилуE
чалися, і він пропадав безвісти. Усі права на
майно переходили до іншої особи.

Так більшовики планували, говорячи сучасE
ною мовою, ввійти в ринок через приватизацію
чужого майна. Якщо білим вдалося перемогти,
то вони насамперед були б зацікавлені в найшE
видшому налагодженні господарського життя.
ЯкийEнебудь приватний завод тільки вітали.
Власником заводу виявлявся нікому раніше не
відомий пан N. Але усі пам’ятали, що цей завод
належав купцю Парамонову. Пан N. показував
купчу, відповідно до якої купець Парамонов

продав йому завод ще в 1916 році. Чому про це
ніхто не знав? Комерційна таємниця. Справа в
тім, що колишній власник потрапив у дуже
скрутне фінансове становище і не хотів розгоE
лосу. А де він зараз? Невідомо.

Пан N. заявляє, що після підписання угоди
він виїхав з Росії і не бачив купця Парамонова
з 1916 року. Відомо, який це був час. Куди усіх
розкидало. «Є, однак, дані, що Парамонов був
схоплений і убитий більшовиками з усією роE
диною». 

Окупаційний режим, встановлений ЛеніE
ним у завойованій країні, якщо і відрізнявся
від гітлерівського, то значно більшою жорE
стокістю [1, с. 78]. Ось наказ комендатури з
посиланням на рішення ВЦВК від 11 червня
1921 року: «1. Граждан, отказывающихся на3
звать свое имя, расстреливают на месте без
суда. 2.Селянам, у которых скрывается ору3
жие, объявлять приговор о взятии заложников
и расстреливать таковых в случае несдачи
оружия. 3. Семья, в доме которой укрылся бан3
дит (то есть ограбленный до нитки крестья3
нин, осмелившийся сопротивляться. — И. Б.),
подлежит аресту и высылке, имущество ее
конфисковывается, старший работник в этой
семье расстреливается на месте без суда. 4.
Семьи, укрывшие членов семьи или имущество
бандитов, рассматривать как бандитские, и
старшего работника этой семьи расстрели3
вать без суда. 5. В случае бегства семьи банди3
та... оставленные дома сжигать. 6. Настоя3
щий приказ проводить в жизнь сурово и беспо3
щадно».

Отже, Російська імперія завойована. Що ж
робити далі? Яку державу будувати? З’ясуваE
лося, що ніхто про це детально і не думав,
оскільки завоювати Росію і не сподівалися. До
голови нічого не приходило, крім старої як
світ «соціалістичної» схеми Платона, розробE
леної 2000 років тому, ПРАВИТЕЛІ — ВАРТА
— РАБИ. Варта стоїть між правителями і рабаE
ми, у варти є шанси стати правителями, або раE
бами, залежно від службової запопадливості.
Для виховання вартових необхідні міфи. Раби
нічого не повинні знати про правителів. У
Платона це «Ідеальна держава». Античний
філософ при цьому правильно вказував, що
соціалізм неможливо побудувати в жодному
іншому суспільстві, крім рабовласницького
[1, с.78]. 

Зрозуміло, що про реальний розмах і деталі
фінансування революції, ми можемо довідаE
тись небагато. Адже навіть з Німеччини фінанE
сування революціонерів було організовано по
декількох каналах.
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Наприклад, як вказує у своїй книзі відомий
історик В. Катков [10, влітку 1916 р. кайзер доE
ручає канцлеру «почати рішучіші кроки для
проникнення в Росію при сприянні «банкірів,
євреїв і так далі». У відповідь канцлер «запевE
няє кайзера, що Міністерство закордонних
справ поводиться відповідно до його вказівок,
але що, на жаль, «багатообіцяюча особистість»
— банкір Дмитро Рубінштейн — арештований
у Петрограді під час «єврейського погрому»
(тобто за незаконні фінансові операції).

Виявити точну картину фінансування ревоE
люції історики, мабуть, не зможуть ніколи, тоE
му що всі її учасники були вкрай зацікавлені в
нерозголошенні інформації. Ф. Кахен (Cahen),
німецький співробітник у Копенгагені, приE
четний до плану Парвуса, заявив у спогадах,
що дещо «так і залишиться таємницею, тому
що в паперах міністерства нічого знайти не
вдасться» [10, c. 284, 262, 128.]. До того ж багаE
то німецьких архівів втрачено. 

Це ускладнюється тим, що в таких «делікатE
них» справах велась подвійна бухгалтерія,
особливо в тих російських банках, що у своїй
діяльності були занадто тісно пов’язані з
німецьким капіталом. 

Надзвичайно важко або й неможливо
повністю розібратись у всіх фінансових
таємницях, які спочатку деякий час захищає
Закон — це ж «комерційна таємниця», а потім
зникають. І. Буніч вважає: «Ще ніким не напи3
сана фінансова історія світу, оскільки фінансові
таємниці, на відміну від державних і військових,
не розкриваються в ході історії, а стають ще
більш непроникними». 

Воістину, вбиває грішника 
його ж зло! 

Зло безбожному смерть заподіє, і винними
будуть усі, хто ненавидить праведного.

Псалом 33:22.
Кінець отців перевороту — це ще не кінець

мук народу...
Із тогочасної Росії, у складі якої була УкE

раїна, почалось нівелювання істинних христиE
янських цінностей. Почався процес руйнуванE
ня духовності, стимулювання порушення БоE
жих заповідей новими керівниками: можна
вбивати, забирати чуже, лжесвідчити, доносиE
ти... і не боятися кари. Якщо Бога немає, то чоE
го Його боятися, Божественна Істина — це виE
мисли духовенства, християнську Любов, добE
розичливість, замінено на ненависть, класову
ворожнечу. 

І тоталітарна влада демонструвала це усьому
світові, здійснювала такі масштабні гоніння на

священнослужителів, які перевершили
гоніння на християн у перших століттях. Але,
це було XVII–XIX століть тому, в часи існуE
вання рабства! 

Все ж християни зберігали в ці часи жорстоE
ких випробувань чистоту і незламність віри.
Це важко описати словами. Арешти, звірячі каE
тування, їх кидали в вогонь, топили в ополонE
ках, криницях і громадських нужниках, труїли,
розпилювали дворучною пилкою, ховали живE
цем, розпинали на хресті, здирали шкіру з рук і
ніг... Конфісковували всі цінності. Мета одна:
знищити будьEяку релігію і замінити її безбожE
ництвом. 

Апостоли Христа несли добру звістку —
Євангелію усім народам, світу. А тут маємо
встановлення на царювання антихриста. АпосE
тол Павло говорив про це як про царювання
антихриста (Друге послання до солунян 2:7�8).
«Бо вже діється таємниця беззаконня;
тільки той, хто тримає тепер, буде трима�
ти, аж поки не буде усунений він із середини.
І тоді�то з’явиться той беззаконник, що йо�
го Господь Ісус заб’є Духом уст Своїх і зни�
щить з’явленням приходу Свого».

Із швидкоплинним часом гроші, влада, житE
тя і все інше спливло, і від Парвуса, і від Леніна
(обоє померли в 1924 р.).

Про смерть Парвуса (Гельфанда) повідомив
20 грудня 1924 р. заснований ним же
берлінський журнал Dіe Glocke. Від БерE
лінського крематорію в останню дорогу його
рештки проводжала невелика групка соратE
ників... Де розташована могила Парвуса, нині
ніхто не знає.

Вождь Ленін (УльяновEБланк) помер 21
січня 1924 року, не доживши до свого 54Eріччя.
Його забальзамоване тіло лежить в мавзолеї на
Красній площі.

Партія і її бойовий загін ВЧК розкололися
на два табори, групуючись навколо двох моE
гутніх фігур — Троцького і Сталіна. Вони уоE
соблювали дві протилежні тенденції: втекти з
багатством за кордон або залишитися, щоб доE
будовувати соціалістичну державу, з якої виE
чавлені далеко ще не всі можливості. 

Відомо, що лідер першого табору, Троцький,
жив у Мексиці на своїй віллі. Він зізнавався,
що щоденно чекав чорного ангела смерті. І він
прийшов. Троцький був смертельно поранений
сокироюEльодорубом 20 серпня 1940 року.
Вбивця — Рамон Меркадер, агент НКВС. МерE
кадер відсидів 20 років в мексиканській тюрмі,
згодом був нагороджений урядом СРСР
(таємно) найвищою нагородою СРСР. Тіло
Троцького поховане у дворі своєї вілли.
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Життя триває. Давно немає видатного ляльE
ковода Парвуса і його головних ляльокEвикоE
навців. Кілька поколінь співвітчизників переE
жили наслідки перевороту. Замість вигаданої
тези «диктатура пролетаріату», якою прикриE
вались неблаговидні справи «геніальних мисE
лителів», нині знову маємо стару тезу — «дикE
татура капіталу». І все зрозуміло.

Але в суспільстві повинна діяти ще одна
диктатура — це диктатура справедливості.
Кожній людині, яка робить добро, — відплата
добром і навпаки: за зло — справедлива покаE
ра.

Для згуртування української нації надзвиE
чайно важливе духовне відродження. ВшануE
вання багатомільйонних жертв голодоморів і
репресій кількох поколінь співвітчизників, про
яких більше ніж півстоліття мовчав тоталітарE
ний режим.

Нам необхідне повне усвідомлення того, що
відбулось з попередніми поколіннями укE
раїнців. Це не можливо без правдивого,
всебічного дослідження історичних фактів, хто
б їх не висвітлював раніше і нині. Головне —
повна і всебічна об’єктивність. Ми повинні
позбутися фальсифікацій і кривотлумачень
нашої історії, як це зробили інші європейські
нації. Саме тому пропоную заснувати «Інсти�
тут Національної Пам’яті України»(ІНПУ).
Нині, після перемоги демократичних сил, це
питання слід ставити ширше. ІНПУ, спираюE
чись на ґрунтовні дослідження вчених, істоE
риків, архівістів, юристів, соціологів, криміE
налістів тощо, очолить процес оновлення наE
ціональної самосвідомості. Об’єктом його доE
слідження, на основі Конституції України, поE
винні стати:

• неспростовні факти багатомільйонних
жертв народу України;

• обов’язок переслідувати злочинців як виE
раження волі народу. Кожна протиправна, злоE
чинна діяльність щодо громадян України поE
винна бути досліджена і засуджена;

• порушення прав і злочини проти людини
не можуть в державі зберігатися в таємниці, їх
не можна забувати. Це було б також злочином
перед минулими, нинішніми і прийдешніми
поколіннями українців. 

В Інституті і його регіональних філіалах
потрібно зібрати і накопичувати докуменE
тальні відомості про події в Україні, починаюE
чи від 1917 року. Вести їх облік та використоE
вувати матеріали архівів, зокрема Служби безE
пеки України й інших держав, про злочини на
території України, включаючи:

• злочини, вчинені комуністичними діячами;
• злочини, вчинені нацистами;
• злочини, пов’язані з мотивами політичних

репресій;
• злочини діяльності органів НКВС;
• охорону відомостей про постраждалих

осіб, оскільки є спроби приховати або й знищиE
ти їх;

• інші злочини проти мирного життя і люE
дяності;

• публічне висвітлення і роз’яснення діяльE
ності Інституту Національної Пам’яті.

Діяльність Інституту сприятиме ширшому
викриттю, осмисленню, осуду наймасE
штабніших в Європі злочинів проти громадян
України в мирний час. Комісія накопичення
документів при Інституті спиратиметься на доE
кументальні дослідження; забезпечить збереE
ження і охорону відомостей про багатоE
мільйонні жертви співвітчизників. Це повинно
сприяти усвідомленню, покаянню, взаємороE
зумінню і примиренню усіх громадян в УкE
раїні.

Вірю, що ця діяльність врешті забезпечить
та прискорить незворотність процесу ДУХОВE
НОГО ОНОВЛЕННЯ НАЦІЇ.
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Минуле(сьогодення(майбутнє. 
Про можливість приходу 
малоймовірної події

На рис. 1 перед вами буква «Ж». Такої
букви немає в жодному алфавіті (крім
кирилиці). І немає серед ієрогліфів. Буква
«Ж» — початок слова ЖИТТЯ, ЖИВЕТЕ
й початок слова ЖРЕЦЬ. А внизу показаE
ний Закон нормального розподілу. Якщо
цю букву «Ж» інтерпретувати з позицій
нашого древнього жрецтва, то отримаєш:
як МИНУЛЕ через СЬОГОДЕННЯ йде в
МАЙБУТНЄ.

Минуле, як бачите, багатоваріантне. БаE
гатоваріантність минулого в тому, що
історію завжди можна проінтерпретувати
в межах певної концепції. У буддизмі — це
буде одна історія, у християнстві — інша, в
ісламі — ще інша. 

Існує також чимало бачень історії.
Сьогодення завжди одноваріантне. Воно

сфокусоване в точці — мить між минулим і
майбутнім. 

Майбутнє теж багатоваріантне. І можE
ливі різні варіанти майбутнього. Зіставте
зображення букви «Ж» і криву закону
нормального розподілу. З цього зіставленE
ня видно, що ймовірність того, що майE
бутнє наступить, дорівнює 1 (Pd=1). А от
імовірність того, яким буде це майбутнє,
завжди менша від 1 (Pd1<1). І наскільки
малою не була б ймовірність настання певE
ного варіанта майбутнього, це зовсім не озE
начає, що цей варіант не наступить взагалі.
Такі варіанти, менш реалізовані, попадаE
ють у «хвіст» номограми закону нормальE
ного розподілу. І це, якщо хочете, «рівень
роботи пророків». І те, що пропонують як
передбачення пророки, і те, що пророки
дійсно можуть управляти розвитком проE
цесу в майбутньому, виглядає завжди як
якесь відхилення від норми. І буденній
свідомості простіше повірити в диво того,
що відбувається, ніж у реальність концепE
туального управління.

Просто необхідно зрозуміти, що чим
менша ймовірність реалізації варіанта у
майбутньому, — тим потрібніше для його

Костянтин ПЕТРОВ,
член3кореспондент Академії 

військових наук РФ,
генерал3майор
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досягнення застосовувати вищу якість упE
равління.

На рис. ви бачите праворуч ДОБРО, а ліворуч
ЗЛО. Як зробити, щоб майбутнє розвивалося у
сторону добра?

У представленому Законі нормального розE
поділу (під кривою) вся буденна свідомість. І щоб
вона рухалася по моральності у сторону добра, неE
обхідне ПОКАЯННЯ. Але яке? Покаяння треба
розглядати не так — як нас вчать: покайся і все, а
як переосмислення насамперед усякої неправди,
яка властива людині в повсякденному житті. І
тоді можна рухатися в сторону добра. І можна
фактично змінювати майбутнє й допомагати реE
алізовувати ті варіанти, які здаються з позиції теE
орії ймовірності малоймовірними для реалізації. І
в цьому сенсі прогноз відрізняється від програмуE
вання тільки його оголошенням. І обов'язково неE
обхідна висока якість управління.

Стійкість нашої концепції ми  перевіряємо дуже
просто — будьEякі факти історії, які реально існуE
ють (або неоголошувалися, але стають відомими
через те, що були під грифом «секретно», або
особливої важливості), і нарощують положення
нашої концепції, її цілісність, — то концепція має
право на життя. Якщо факти історії (будьEякі)
руйнують цілісність концепції — концепцію треба
переглядати.

Причина неладу Росії
За рис. 2 можна провести порівняльний аналіз

стану суспільства в різних країнах за останні 10
років з позицій досить загальної теорії упE
равління. Та без усяких теорій очевидно, що в
Росії стан погіршується, у США й країнах
Західної Європи коливається біля якогось більшE
менш стійкого стану, а в Японії й Китаї спосE
терігається стійкий ріст.

Ми вважаємо, що в основі таких висновків — наE
явність власних концепцій розвитку в одних
(США й країни Західної Європи — біблійна конE
цепція, Японія й Китай — концепція розвитку з
національним забарвленням) і їхня відсутність в
інших країнах (Росія).

У Росії, на відміну від інших країн і народів, є
все. Немає одного — власної концепції розвитку.
От у чому причина негараздів Росії.

Чому так вийшло, що вона не має своєї конE
цепції? Ми даємо на це відповідь із позицій доE
сить загальної теорії управління й глобального
історичного процесу. 

Про глобальний історичний процес
Глобальний історичний процес ми розглядаємо

як приватний процес і глобальний еволюційний
процес біосфери. Те, що відбувається із нашим
суспільством, відбувається не тільки в Росії, а й на
всій планеті. Ми стверджуємо, що нині відбуE
вається не просто зміна чергових «формацій» (або

ПолемІка

У ярмі Глобального 
Предиктора: 

«Таємний Світовий Уряд»*

* Доповідь у Держдумі РФ.
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щаблів господарства), а зміна цивілізацій на плаE
неті. Це не гасло, це науково обґрунтована теза.

До речі, про слова. Жах ситуації в тому, що ми
послуговуємося словами, термінами, справжнє
значення яких вже давно не відповідає сучасноE
му повсякденному розумінню людей.
Наприклад, термін «політика». «Полі» — багато,

«тікос» — інтерес. Багато інтересів. Виходить,
що будьEяка людина — політик. Але нас «приE
вчили», що це не так. Тому ми змушені обмовляE
тися. 

Колись на Землі (за припущенням) існувала
біогенна цивілізація (див. рис. 3). Нині ми живемо
в техногенній цивілізації. БудьEякий механізм
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Рис. 1. МИНУЛЕ — СЬОГОДЕННЯ — МАЙБУТНЄ 
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створила людина, але жоден механізм ще людини
не створив. Вона пізнає навколишній світ, Всесвіт
через інструмент, у вигляді п'яти почуттів. Але це
не означає, що вона не має й інших почуттів, які
чомусь не розвинені. Є припущення, що в часи АтE
лантиди цивілізація розвивалася цим шляхом.
Можливості від Бога людина реалізувала до найE

вищого рівня. Але, оскільки це відбувалося
нерівномірно, то якась невелика команда, зроE
зумівши свої можливості, використала їх не на
благо людства, а як монополію на знання для
підтримки монопольно високої ціни на продукт
своєї управлінської праці. Про це ми ще по говоE
римо.

ПолемІка

Рис. 2. ПРИЧИНА НЕЛАДІВ РОСІЇ 
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Далі було таке. Все інше людство ця група
тодішніх жерців перетворила просто в біороботів.
Але для нас значно важливіше зрозуміти як, яким
шляхом йшли ці жерці, зумівши «закомпостируE
вати» мізки всім іншим, щоб зупинити їхній розE
виток. 

Земля — організм живий. Людство є частиною
Землі й частиною Космосу. Земля пов'язана з
усією світобудовою живими зв'язками. Тому, якE
що існує Всесвітній Розум (а ми це стверджуємо),
якщо він отримує інформацію про те, що людство
на цій планеті, або люди, якась соціальна група заE
вели в тупик розвиток людства, то ухвалення
рішення, щоб цей тупиковий напрямок був зниE
щений і реалізація цього рішення — це питання
Всесвітнього Розуму. Розбудити вулканічну
діяльність чітко в певному місці й опустити, наE
приклад, цілий материк. Не треба забувати, що
можливості Бога (можна називати його як
ієрархічно вище, загальне управління) — безE
межні, нескінченні. 

Отже, Атлантида зникла після того, як НайвиE
щий Розум побачив безвихідь, побачив, що біороE

боти, закодовані жерцями Атлантиди, вже не моE
жуть вирватися з рабства на рівні підсвідомості.
Що трапилося з тими жерцями або людьми, нам
важко сказати. Але ті з них, які були на периферії
— залишилися. Отже, знання з Атлантиди, знання
перетворення людей у біороботів стали надбанE
ням жерців Єгипту.

Ми живемо в нинішній цивілізації (див. рис. 3 ).
Ми її називаємо «біблійною» і певний «набір
знань» про неї в людства є. Отож, ми ствердE
жуємо, що біблійна цивілізація завершується, і що
це неминучий, закономірний підсумок. І час цей
не за горами. Мало того, цей процес вже йде, але
не всі його бачать і розуміють. Із цього виникає
питання: а що далі? Хто ставить собі таке глобальE
не питання й дає відповідь на нього в нас у країні?
Які партії, рухи, течії? Немає таких! І на Заході
немає! Хіба що Жак Атталі у своїй книжечці «На
порозі нового тисячоліття» готує всьому людству
долю номадів (кочівників). У нього це відверто саE
танинська концепція, але, за нашими критеріями,
це всього лише модернізація біблійної концепції.
Ми ж пропонуємо принципово нову концепцію.
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Рис. 3. БІБЛІЙНА ЦИВІЛІЗАЦІЯ У ГЛОБАЛЬНОМУ ІСТОРИЧНОМУ ПРОЦЕСІ
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Розповімо ще про одне дуже важливе полоE
ження концепції (знову див. рис. 3) — три типи
культури. Саме слово «культура» — містке поE
няття, у словнику іноземних слів займає 1/3
стовпчика й подане як якась «сукупність цінносE
тей». Ми ж вважаємо найправильнішим інфорE
маційний підхід при розгляді й аналізі глобальE
ного історичного процесу. Ми знаємо, що інфорE
мація циркулює в живій людині на генетичному
рівні — хромосомному, а також на позагенетичE
ному. І швидкість відновлення інформації на цих
рівнях різна. Коли говоритимемо про «міру», то
треба розуміти, що міра й інформація проявляE
ються як код, тобто геометричний малюнок,
знак, число. А матерія проявляється як багаE
томірна ймовірнісна матриця в одному зі своїх
станів (матерії). Це дуже важко зрозуміти, і ми
пізніше це розглянемо. 

Був період розвитку історії людства, коли пиE
семності не було. Люди усно передавали один одE
ному знання. Усна передача знань небезпечна тим,
що кожна людина сприймає знання поEсвоєму. У
кожного формуються власні стереотипи. Тому
інформація передається в перекрученому вигляді.
Ми називаємо цей період періодом шаманізму,
який завершився приблизно у VII–VIII століттях
до н. е. Відповідно цей тип культури ми називаємо
шаманським.

Хоча всі люди на землі говорять голосними й
приголосними, а от писемності до VII–VIII ст. до
н. е. сформувалося дві.

• Ієрогліфічна — це знакова. Вона більше
відповідає діяльності правої півкулі головного
мозку.

• Ідеографічна писемність. Це — голосна і приE
голосна. Тобто зміна голосних і приголосних. ВоE
на більше відповідає лівій півкулі — абстрактного
мислення. У нас навіть обчислювальні машини
аналогові й цифрові.

Від VII до IV століття до н. е. у світі цілісно триE
вав приблизно той самий процесEпротистояння
між протологікою, та нумерологічною методо3
логією.

На Заході дві школи — Піфагор, Платон (нумеE
рологічна методологія), а з іншого боку — АристоE
тель (протологіка), який закінчився Гегелем й орE
тодоксальним марксизмом. Все це призвело до тоE
го, що на Заході сформувалася цивілізація матерії.

А на Сході перемогла нумерологічна методоE
логія Конфуція, у протистоянні із протологікою
Мо Цзи. Конфуцій був ближчим до Піфагора.

І важко сказати, що краще. Тому що
ієрогліфічна писемність зберігає глибину поняття
завдяки розширенню форми. А ідеографічна пиE
семність забезпечила свободу варіювання форм,
але пошкодила глибинні поняття. Усе, що стосуваE

лося циркуляції інформації в писемній історії як
культурі, ми назвали ведичноEмагічним типом
культури. Цей тип культури породив практично
всі релігійні конфесії. 

Жерці виховували особисту культуру думки (те,
що в Корані означає «розрізнення»). І вони досяE
гали високого рівня збагнення знань. Але все це
формувало юрбоE«елітарну» піраміду. У цьому
процесі завжди була необхідна наявність гуру
(учителя). Жерці розробили системи присвят, які
діють, оминаючи свідомість. Прикладом такого
впливу є музика. Вона відразу впливає на
підсвідомість, оминаючи свідомість. Посвячений
отримував заборони на деякі поняття. Особливо
ефективний вплив у дитячому віці, до статевої
зрілості. І не випадково у Давньому Єгипті жерці
ставили фараонами хлопчиків 9–14 років. Саме в
цьому віці соціальна відповідальність легко збудE
жується і закріплюється. І такі люди стають біороE
ботами, формують юрбоE«елітарну» піраміду. І пеE
реконані в правоті своїх діянь.

Філософські положення концепції

На основі чого жерці змогли закодувати все наE
селення й перетворити його на рабів? А ви всі є
нині свідками цього. Потрібно було дати таке споE
конвічне уявлення про Всесвіт, яке б зовні здаваE
лося правдоподібним, але насправді приховувало
б справжній ключ пізнання Всесвіту. Так народиE
лося уявлення, яке згодом у єгипетському жрецтві
одержало назву чотириєдиного бога Амона.

У «Книзі для початкового читання» ВодовозоE
вого видання 1914 року (є в публічній бібліотеці)
про це написано так: «Найвищим божеством був
Амон, у ньому воєдино поєднувалися чотири боE
жества:

1. Бог НЕТ — речовина (матерія), з якого склаE
дається усе на світі.

2. Бог НЕФ — сила й енергія, яка змушує речоE
вину утворюватися, змінюватися, діяти.

3. Бог ПАШТ — нескінченний простір, у якому
перебуває речовина.

4. Бог СЕБЕК — Бог часу».
І нині, у наш час, ми стикаємося всюди (у школі,

у ВНЗ) із тим, що жоден академік ні нашої, ні заE
кордонної академії наук не може перебороти
сформовані за століття власні стереотипи про
первісні філософські категорії простору й часу.

Отже, для «юрби» жерці створили чотириєдину
систему — Бог АМОН (амун, амен, амінь...?!). Але
для себе в них була система СЕФІРОТ. От що про
неї сказано у «Священній книзі Тота. Великі аркаE
ни Таро». 10 аркан Таро:

«…Бог живий і Цар Вічний, Ель Шаддай, Мило3
сердний і той, що Прощає. Піднесений і той, що Пе3
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ребуває до вічності — величне й святе Ім'я Його —
і створив світ Свій трьома сеферимами: сефар,
сіпур і сефер».

Книга Творення (Сефер Іецира)

А у книзі «Сузарі» (розділ 4 параграф 25) поясE
нюється:

Сефар (тобто міра) — це числа, які дають змогу
визначити необхідні призначення й (міри) відноE
шення кожного й речі, щоб зрозуміти мету, для чоE
го вона створена. Міра довжини, міра місткості,
ваги, руху, гармонії.

Сіпур (тобто інформація) — виражає слово й гоE
лос Бога Живого, хто породив створіння у їхніх
різних формах, зовнішніх чи внутрішніх.

Сефер (тобто матерія) — означає письмо. ПисьE
мо Бога є плід творення.

І далі: «Так думка, слово й письмо у Бозі лише од3
не, а в людині їх три».

Що таке тут думка Бога? Це багатомірна
ймовірнісна матриця можливого стану матерії,
тобто загальновсесвітня міра. Міра відношення до
матерії — це і є багатомірна імовірнісна матриця
можливого стану матерії. Міра відношення до
інформації — код. Ми з вами можемо спілкуватиE
ся, передавати інформацію один одному завдяки
мові. БудьEяка мова є код.

Отже, з'ясували, що щоб закомпостирувати мізE
ки всім, треба було лише ввести неправильне поE
дання про триєдність матерії, інформації, міри. І
запропонована людству чотириєдність як стереоE
тип проіснувала 5 тис. років. І ця чотириєдність
призвела до кризи у фізиці, кульмінацією якої є
так зване поняття «невизначеності Гейзенберга»,
коли фізики не можуть одночасно визначити чаE
стку в просторі й у часі. І ламають голову, що таке
світло — частка чи хвиля? Тобто або в просторі,
або в часі. Тоді вони були змушені перейти до поE
няття «простір часу». Тобто без Ньютона не було
б Другого закону термодинаміки, а без Другого заE
кону термодинаміки не було б теорії відносності
Ейнштейна — цієї всесвітньої дурості. Бачите, як
ниточка тягнеться.

А жерці єгипетські поділяли тоді обидва погляE
ди. Вони розкололися. А було їх 22. Одна команда,
очевидно, погнала для Заходу «калейдоскоп» у гоE
лови людей, де все випадково. А інша тримала
інформацію для себе, тому що так легше пояснити
все й усім, зокрема і фізикам. І якби фізики не
відривалися від землі, не витали у хмарах, а подиE
вилися на воду, то як би вони змогли відокремити
частку від самої хвилі? Тому невизначеність ГейE
зенберга допомогла їм якось виплутатися.

Але невизначеності дедалі накопичувалися й
накопичувалися. І накопичуються дотепер. А
процес йшов через хитання. Або від маE

теріалізму до ідеалізму, або навпаки. Якщо подиE
витися на історію, ніби з боку і через великий
інтервал часу, то це дуже добре видно. Відомий
також період цього хитання — 628 років. ХитE
нути в одну сторону — ріки крові, хитнути в
іншу — моря... Все це хитання від матеріалізму
до ідеалізму завершилося в нас Марксом. І ми
стверджуємо, що марксизм не є альтернативою
біблійної концепції. Це тілький особливий
спосіб завершення експансії до біблійної конE
цепції. Але цьому хитанню прийшов кінець, тоE
му що відбулася зміна логіки соціальної поE
ведінки людей унаслідок зміни співвідношення
швидкостей відновлення інформації генетичної
й позагенетичної. Про цей час знали єгипетські
жерці. Вони ще тоді все прорахували, тому що
одна швидкість (генетична) практично є конE
станта, а інша швидкість (позагенетична) є
евольвента. Жреці й пророкували «кінець
світу», тому що збіг частот спричиняє резонанс.
Цей збіг припав на першу половину — середину
нашого століття. Саме в цей час Землею прокоE
тилася хвиля революцій і світових війн. 

Основні положення
Аналіз глобального історичного процесу довоE

дить, що відбувалася концентрація управління
продуктивними силами людства. Ця концентE
рація управління триває й нині при підтримці саE
мою «елітою» юрбоE«елітарної» структури сусE
пільства. Нині чітко видно прагнення до побудоE
ви глобальної юрбоE«елітарної» соціальної систеE
ми всього людства, підлеглої єдиному міжреE
гіональному центру управління. Це прагнення суE
проводжується боротьбою різних центрів конE
центрації управління. Розгляд цієї боротьби на
досить тривалому інтервалі часу дає змогу зроE
зуміти багато історичних подій і далекого, і неE
давнього минулого. Стає зрозумілим і те, що
відбувається нині. Але головне, на базі досить заE
гальної теорії управління можна дати прогноз на
майбутнє.

Отож глобальний історичний процес стає і зроE
зумілим, і прогнозованим.

Концепція дає чітку і зрозумілу класифікацію
форм цієї боротьби. Або поEіншому — узагальнеE
них засобів управління людським суспільством. У
загальному вигляді їх можна поділити на такі споE
соби концентрації управління й розширення сфеE
ри впливу.

1. Пряма військова агресія з окупацією териE
торії.

2. Агресія методом «культурного співробітниE
цтва».

При такому способі правлячій «еліті», жертві агE
ресії, нав'язують такий вектор цілей управління,
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який працює в інтересах агресора. І «еліта», не
знаючи цього, через своє розуміння подій управE
ляє в інтересах свого народу, і через нерозуміння
— працює на «культурного» агресора.

Другий спосіб дає стійкіші в часі результати.
Давньоєгипетське жрецтво почало першим його
застосовувати.

Передаючи з покоління в покоління таємні
знання управління людським суспільством,
жрецтво вдосконалювало й вигострювало меE
ханізми застосування. Воно трансформувалося у
глобальне жрецтво й майже 3 тис. років зберігає
монополію на «культурне» співробітництво.

Отже, класифікацію узагальнених засобів упE
равління подамо за пріоритетом значимості зниE
зуEвгору. Застосовуватися вони можуть у різних
поєднаннях.

6 пріоритет: Зброя знищення матеріальної
інфраструктури й людей.

5 пріоритет: Зброя геноциду. Це зброя масової
поразки теперішніх і майбутніх поколінь. Давні —
алкоголь, наркотики. Їх застосовують і нині. СуE
часні — ядерна зброя, хімічна й бактеріологічна
зброя, генна інженерія, психотропні засоби. ЗгаE
дайте, як була завойована Америка. Мечем і алкоE
голем. І не тільки завойована, а й знищена пракE
тично ціла цивілізація безжалісними конквістадоE
рами. Але варто пам'ятати, що за конквістадорами
стояло жрецтво того часу.

4 пріоритет: Економічний. Це економічна
інформація про стан продуктообміну у вигляді
світових грошей. Це кредитноEфінансова система
з паразитичним позичковим відсотком. Немає поE
треби доводити, що цілі країни й народи перебуваE
ють у полоні цього позичкового відсотка, застосоE
вуваного до них з боку так званих «розвинених»
країн Заходу. 

3 пріоритет: Фактологічний. Це фактологічна,
описова інформація окремих і всезагальних проE
цесів й їхніх взаємозв'язків. Стосовно суспільства
— ідеологічний пріоритет.

2 пріоритет: Хронологічний. Хронологічна
інформація про проходження фактів і явищ. При
володінні методологією вона дає змогу виділити
окремі процеси у всезагальних із хаотичного набоE
ру фактів та явищ. Історія нашої країни тільки у
минулому столітті зазнала кількох трактувань. І
нині чергові тлумачі створюють чергову версію.
Запитайте себе: кому й навіщо це потрібно? А
історія всього людства? Чи така вона насправді,
як нам її пропонують? Це дивна зброя в руках суE
часних «жерців». Вона перекручує розум людей,
їхні погляди на життя, на стосунки між людьми й
народами. От чому в наших школах історія «найE
простіший предмет». З дитячого віку прищепE
люється легковажне ставлення до неї.

1 пріоритет: Методологічний. Це інформація
світоглядного характеру, що формує методоE
логічні стереотипи розпізнавання явищ, тобто меE
тодологію. Вона дає змогу бачити загальний і приE
ватний перебіг процесів у Світобудові, є основою
управління людським суспільством. 

4, 5 і 6 пріоритети називають ще матеріальною
зброєю. 1, 2 і 3 пріоритети — інформаційною
зброєю.

Після розгляду всіх шести пріоритетів узагальнеE
них засобів управління стає зрозуміло, що «гарячі
війни» — це лише шостий пріоритет. Окупанта,
який поневолив твою країну, ти бачиш і розумієш.

«Холодна війна» — це війна інформаційна. І поE
чалася вона не з промови Черчілля у Фултоні, як
нам втовкмачують у голову. Ця війна триває
століття, а ще точніше — тисячоліття. Той, хто
програє у такій війні може й не усвідомлювати, що
його країна окупована ворогом. Деякі ідіоти моE
жуть навіть тішитися яскравою рекламою чужою
мовою, якої вони й не знають.

І лише коли «холодна війна» переходить в «гаE
рячу» — лише тут її фіксує буденна свідомість юрE
боE«елітарного» суспільства як війну.

Нищівний удар, завданий найвищим пріоритеE
там, може досягти мети через дуже тривалий
строк після того, як той, хто його завдав, уже
зникне з лиця Землі. Він може виникнути через
поразку нижчих пріоритетів. Один із принципів
концептуальної влади саме в тому, що вона не обE
межена часом.

Ми дійшли до розгляду видів влади. Всі, хто
претендує на владу в державі, повинні чітко і ясно
розуміти, що влада — це реалізована здатність упE
равляти.

І тут не можна обійтися: 
• без розуміння узагальнених засобів упE

равління; 
• без включення їх в усі владні структури дерE

жави;
• без досить загальної теорії управління. 
Наша концепція пропонує повну функцію упE

равління людським суспільством за такими видаE
ми влади:

1. Концептуальна влада.
2. Ідеологічна влада.
3. Виконавча влада.
4. Законодавча влада.
5. Судова влада.

1. Концептуальна влада.
Вона здійснює:
• розпізнавання факторів, які впливають на

суспільство;
• формування векторів цілей для кожного такоE

го фактора;

ПолемІка



68

П
Е

Р
С

О
Н

А
Л

№
8

/
2

0
0

5

ПолемІка

Рис. 4. ПРІОРИТЕТИ УЗАГАЛЬНЕНИХ ЗАСОБІВ ПРОТИБОРСТВА 

ЦЕНТРІВ КОНЦЕНТРАЦІЇ ТА УПРАВЛІННЯ

МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ПРІОРИТЕТ

Інформація світоглядна, філософська, методологічна 
дає змогу бачити загальний і частковий процес

ХРОНОЛОГІЧНИЙ ПРІОРИТЕТ

Хронологія фактів і явищ усіх галузей знань. 
Володіючи п. 1, можна виділити 

окремі процеси в наборі явищ

ФАКТОЛОГІЧНИЙ ПРІОРИТЕТ

Прикладний характер: релігії, ідеології, технології. 
Описова інформація окремих і всезагальних процесів

ЕКОНОМІЧНИЙ ПРІОРИТЕТ

Засоби економічної боротьби. Світові гроші. 
КредитноEфінансова система з паразитичним 

позичковим відсотком

ЗБРОЯ ГЕНОЦИДУ — ПРІОРИТЕТ

Вражає не тільки нинішні, а й наступні покоління. 
Алкоголь, наркотики. Генна інженерія. 

Психотропні засоби

ЗБРОЯ ЗНИЩЕННЯ — ПРІОРИТЕТ

Людей і матеріальної структури.
Традиційні види озброєння
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Пріоритети застосовуються також у різноманітних комбінаціях.
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• формування концепції управління через доE
сягнення цілей розвитку суспільства (формуванE
ня цілеорієнтованої функції управління структурE
ним і безструктурним способом).

Тут дуже важливо зрозуміти значимість першоE
го пріоритету. Його не можна купити, найняти чи
взяти силоміць. 

Власне світорозуміння — результат праці конE
кретної людини. Цей результат не можна (не
вдасться) відчужити від неї ні за її власною волею,
ні всупереч її волі. Коротко це можна висловити
прислів'ям: «Чужим розумом не проживеш». 

Звідси йде винятково важливий висновок: конE
цептуальна влада автократична за своєю прироE
дою й ігнорує «демократичні» процедури сусE
пільства, яке не бачить і не бажає визнати її автоE
кратію.

Головна проблема дійсно демократичного устE
рою суспільства не у способах і строках голосуE
вання, а в побудові такої соціальної організації,
при якій автократія концептуальної влади доступE
на всім, а тому не може стати антинародною. От де
корінь демократії.

2. Ідеологічна влада
Вона надає концепції форм, прийнятних для

широкого загалу. В умовах юрбоE«елітарного»
суспільства зміст концепції може бути зовсім не
привабливим, коли вона виникає перед суспільE
ством.

3. Виконавча влада
Вона запроваджує концепцію у життя структурE

но й безструктурно, спираючись на суспільні траE
диції й законодавство.

4. Законодавча влада
Підводить під концепції суворі юридичні форE

ми, будує матрицю процедур.

5. Судова влада
Стежить за дотриманням «законності» у житті

суспільства.
Загальна теорія управління тим і гарна, що вона

загальна. Вона стверджує, що є повною функцією
управління. Вона обов'язково повинна містити
певні дії.

Коли ж у реальному процесі управління щось
відсутнє, то управління провадять не за повною
функцією. І якщо в нашій країні ніхто не може
дохідливо сказати про концептуальну владу, це озE
начає, що «ми живемо чужим розумом». На проE
тивагу згаданому прислів'ю.

Але це не значить, що ми втратили концептуальE
ну владу. Без неї управління неможливе — так
твердить теорія, а наше суспільство всеEтаки живе

й кероване. Отже, зі зникненням відкритих для
суспільства структур, які раніше мали необмежеE
ну концептуальну владу, вона змінила форму своE
го існування. Тобто варто говорити не про зникE
нення явища концептуальної влади, а лише про
форми її існування в сучасному світі і про якість
управління в цих формах.

Світ світоглядно введений у межі відповідальE
ності єгипетського жрецтва упродовж століть. І
нині ми підійшли до певної ситуації, у якій неE
обхідно розібратися. 

Як управляло єгипетське жрецтво?
1. Завдання управління
Воно зосереджене в концентрації управління

продуктивними силами людства.
2. На чому ґрунтується:
— на монополії, на знанні найвищих пріоритетів

управління, їх приховуванні;
— на монопольно високій ціні на продукт упE

равлінської праці;
— на використанні дезінтегрованих біороботів,

створених у процесі 42Eрічного «синайського турE
походу» під керівництвом жерцяEекскурсовода
Мойсея.

3. Спосіб управління
Оминаючи свідомість, через підсвідомість.
4. Основний управлінський засіб. Це триєдиний

ідеологічний комплекс:
• іудаїзм;
• іудоEхристиянство;
• іслам.
От у чому суть управління єгипетських жерців!

І те, що давньоєгипетське жрецтво зникло в коліні
Левія, а згодом трансформувалося упродовж
століть у міжрегіональне жрецтво (глобальний
надіудейський предиктор), нітрохи не змінило
суті такого управління.

Необхідно зрозуміти, що Глобальний ПредикE
тор відіграв певну історичну роль, одного разу
взявши на себе відповідальність за управління
людством. Але виставлений Глобальним ПредикE
тором «вектор цілей» містив і містить дотепер
низку істотних помилок, особливо це стосується
герметизму. Внаслідок цього помилка упE
равління дедалі зростала. І у ХХ столітті досягла
таких розмірів, що призвела до глобальної кризи
управління на планеті, Глобальний Предиктор
втратив керівництво. Тому ми стверджуємо, що в
нього залишилася ілюзія управління: йому
здається, що він управляє, хоча реального
керівництва вже немає. Щоб це зрозуміти, згаE
даєте останні місяці правління СРСР М. С. ГорE
бачовим.

І коли нас звинувачують у нібито «боротьбі із
Глобальним Предиктором», ми відповідаємо, що
йдеться не про боротьбу, а про формування нової

ПолемІка
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«Вивіски» ГП для юрби

М
іж

народні єврейські організації

1. В
сесвітня організація іудеївEортодоксів

2. В
сесвітня Ф

едерація загальних сіоністів (450 тис. осіб)
3. В

сесвітня організація сіоністівEревізіоністів
4. Б

У
Н

Д
 —

 м
іж

народний сою
з єврейських робітників

5. О
б'єднаний ізраїльський всесвітній сою

з
6. В

сесвітня організація А
гудат Ізраїль

7. В
сесвітній сою

з за прогресивний іудаїзм
 (1,5 м

лн осіб)
8. М

іж
народна ф

едерація саф
ардів (83 організації)

9. В
сесвітня рада саф

ардів
10. В

сесвітня сіоністська ж
іноча організація

11. В
сесвітня рада єврейських ж

інок
12. В

сесвітня рада єврейських робітників
13. В

сесвітня асоціація єврейських рем
ісників

14. В
сесвітній сою

з єврейських студентів
15. В

сесвітня ф
едерація м

олоді, яка розм
овляє на івриті

16. О
рганізація сіоністської м

олоді
17. В

сесвітній конгрес євреївEж
урналістів

18. В
сесвітня організація турботи про дітей, здоров'я й гігієну євреїв

19. В
сесвітній сою

з ізраелітів (1860 р. у Ф
ранції)

20. В
сесвітній єврейський сою

з (Б
ріт Іврит О

лам
іт)

21. В
сесвітня організація «Т

овариства пош
ирення праці»

22. К
онгрес єврейської культури

Транснаціональні банки
1. К
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Й
Ч

EС
EП

ІEС
І Х

олдінгс (В
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ританія)
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іті К
орпорейш
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Ш

А
)

4. Ч
ейз М

анхетен (С
Ш

А
)

5. Д
ойче Б

анк (Н
ім
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6. Ф

ест Б
остон Б

анк (С
Ш

А
)

7. С
ью

із К
редит (Ш

вейцарія)
8. Д

ж
. П

. М
орган (С

Ш
А

)
9. Н

еш
нл У

естм
інстер (А

нглія)
10. К

реді А
грінколь (Ф

ранція)
11. Е

Й
Ч

EБ
ІEЕ

Н
 Б

анк (Н
ідерланди)

Транснаціональні
корпорації

1. Д
ж

енерал М
оторс (С

Ш
А

)
2. Ф

орд М
оторс (С

Ш
А

)
3. Е

ксон (С
Ш

А
)

4. Р
ойкл Д

атчEШ
елл (А

нглія)
5. Д

ж
енерал Е

лектрик (С
Ш

А
)

6. Б
рітіш

 П
етролеум

 (А
нглія)

7. IВ
М

(С
Ш

А
)

8. С
ім

енс (Н
ім
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9. Д

ю
пон де Н
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ур (С

Ш
А

)

Ф
О

Н
Д

И
Р

окф
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С
ороса

Тетчер
Д

ж
ойдж

а
«В

сесвітня лабораторія»
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онд ініціатив»
Ц

ентр прикладних дослідж
ень 

й інш
і

E ІудоEхристиянські церкви

E П
ротестанська церква

E С
ектанти, екум

еністи

М
асонські організації

Б
най Б

ріт (сини З
аповіту) з 1843 р.

у С
Ш

А
, в 40 країнах 4000 лож

Б
ільдербергський клуб (з 1934 р.) 

тіньовий м
іж

народний уряд
Тристороння ком

ісія (з 1973 р.)
100 осіб —

 С
Ш

А
; 100 осіб —

 З
ах.

Є
вр.; 100 осіб —

 Я
понія

К
луби: Л

ондонський, П
аризький,

Р
им

ський, Р
отарі, Б

оем
ієн, С

аркль
«В

еликі лож
і»

А
нглія, Ф

ранція, Італія
Р

У
Х
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А

ГО
У

Ш
С

Ь
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И
Й

 
та інш

і

М
іж

народні організації й сою
зи

Р
егіональні єврейські організації

у всіх країнах світу
у С

Ш
А

 їхня кількість =
 500 організацій

—
 чисельність 6 м

лн осіб
—

 м
ета: розм

істити скрізь свої кадри

1. В
сесвітній сою

з синагог і кагалів
(ортодоксальний іудаїзм

)
2. В

сесвітня рада синагог
(консервативний іудаїзм

)
3. В

сесвітній сою
з прогресивного іудаїзм

у
(реф

орм
істський іудаїзм

)

Р
елігійні об'єднання

С
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М
А

П
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Л
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М

А
П

А
Й

П
равосіон
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Р
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+
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відповідальності (втраченого ГП) за глобальний
історичний процес, формування соціального проE
шарку носіїв цієї відповідальності на базі нової
концепції, яка забезпечує стійкий за передбачуE
ваністю розвиток усього людства.

Про юрбо(«елітарне» 
суспільство (ЮЕЛС),
анти(юрбо(«елітарне» 
суспільство (АЮЄЛС)

Необхідно розуміти глобальний історичний
процес і поділ праці в ньому, що спричинив розE
шарування суспільства. Ми поділяємо працю на
управлінську і продуктивну.

(А нам підсунули «обманку»: праця розумова і
праця фізична. Щоб її позбутися, відповідайте на
питання і все стане зрозуміло:

1. Хіба теслі, роблячи заруби, головою не думаE
ють?

2. Чи фізики, створюючи нову установку, паяльE
никами не працюють?)

Праця управлінська і праця безпосередньо проE
дуктивна якісно різнорідні.

• Управлінська — суспільно значима вже у
період управління.

• Продуктивна — може стати значимою вже
після її здійснення.

Звідси висновок, що суспільство залежить від
певних керівників державного рівня значимості.
Такі люди повинні були мати знання. Робітники
втрачали доступ до знань.

Управлінці формували «еліту», створюючи
штучну монополію на знання і монопольно висоE
ку ціну.

У такий спосіб в інформаційному відношенні
суспільство розпалося на три частини:

1. Жрецтво — воно стало хранителем фактології
знання й методології його здобуття.

2. Еліта — жреці цілеспрямовано позбавляли її
методології, а з фактології надавали тільки ту часE
тину, яка стосувалась еліти.

3. Юрба — її позбавили всього. Таке суспільство
ми називаємо юрбоE«елітарним». Його описав
І. Єфремов у «Годині бика».

Стійкість лівої піраміди тримається на
стійкості правої піраміди («піраміді знання»),
тобто монополії на знання. А нині за законом
часу (про нього йтиметься далі) права піраміда
руйнується, розтікається вниз, як чашка мороE
зива. А якщо права піраміда розтікається, то й
ліва тріщить і розвалюється. І ви всі свідки
цього процесу. Подивіться, «авторитетів» уже
майже немає. «Юрба» знизу розбігається
врізнобіч, «розтікається», а «верхівка» осідає
вниз й дедалі більше розплавлюється, розчиE
няється знизу. 

Отож «еліта»: з однієї сторони жерці позбавляE
ють її фактології й цілісної методології. В резульE
таті вона не бачить цілісності, не розуміє, хто й
навіщо формує цілісність.

З іншої сторони, Глобальний Предиктор
нашіптує еліті:

— Ви обрані!
— Ви маєте право на особливе, елітарне існуванE

ня!
— Ваш інтелектуальний рівень найвищий!
— Ви знаєте все! 
А ми говоримо: все то все, але крім одного — не

знаєте цілого. Тому в еліти внутрішній розкол
свідомості й підсвідомості. Вона живе у
постійному синдромі або віднаходження, або
втрати хазяїна. Вона хоче відповідати тільки
звідсиEдоси і не хоче відповідати за глобальний
історичний процес (порівняєте з поведінкою наE
шої еліти).

Отже: еліта, з однієї сторони, думає, що вона
вершина суспільства, а насправді вона безструкE
турно підлегла своєму хазяїнові — Глобальному
Предиктору.

І коли «еліта» перестає задовольняти свого хаE
зяїна, він її позбувається.

Отже, Глобальний Предиктор, періодично
зменшуючи еліту, вважав, що він підвищує якість
управління. Насправді це не так. Це ілюзія. ЧоE
му?

Тому що все це робилося в межах біблійної
цивілізації в юрбоE«елітарному» суспільстві. А це
суспільство обману.

Юрба, обдурена елітою, постійно чекає росту
добробуту, спокою, миру, впевненості в завтрашE
ньому дні, а їх немає і немає.

Еліта, обдурена Глобальним Предиктором, усвіE
домлює себе обраною щодо юрби й не усвідомлює,
що її контролює Глобальний Предиктор. 

Жерці обманюють не тільки всіх, а й себе теж,
тому що вважають, що вони підвищують якість
управління, періодично ліквідуючи еліту й відтвоE
рюючи її знову й знову. От чому в умовах юрбоE
«елітарного» суспільства в біблійній цивілізації
принципово не можна вирішити проблему підвиE
щення якості управління.

Нікому й ніколи за всю історію людства не вдаE
валося підігнати базис під надбудову. Не вдається
це й нині.

Ми представили модель устрою антиEюрбоE
«елітарного» суспільства. Базовим положенням
моделі є однакова доступність усіх людей до знань
(див. рис. 3).
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Про два типи потреб людини 
й суспільства в цілому.
Продуктообмін і споживання продукту.
Позичковий відсоток. Енергоінваріант

Запитую:
«Скільки потреб в окремої людини і в людства в

цілому і які вони?»
«Багато» — слушно скажете ви. Але зупинивE

шись на цьому, ви заблукаєте в лабіринті проблем.
Потрібна дороговказна нитка Аріадни.

Нам вдалося умовно поділити всі потреби кожE
ної людини й людства в цілому на 2 групи.  

1. Нормальні, або демографічно зумовлені поE
треби (ДЗП).

Це їжа, одяг, житло, транспорт тощо. І все це від
досягнутого рівня розвитку суспільства.

2. Ненормальні, або деградаційно паразитичні
потреби (ДПП).

Це різні ниці схильності: наркотики, збочення,
невгамовна спрага наживи тощо. Для елементарE
ного розуміння наведу такий приклад. Легковий
автомобіль. Багато хто пам'ятає «Волги», «МоскE
вичі», а дехто й «Перемоги», які служили по
10–15 і більше років. Були в них свої недоліки,
але ми беремо головне — термін служби. Нині на
Заході, та й у нас теж, «нові росіяни» міняють авE
томобілі через 2–5 років, а то й частіше. Причина
заміни — не зношування, а мода. «Старий» автоE
мобіль іде на смітник. Але на його створення
пішли метал, пластик, гума, тканина, енергія,
праця людини. І все це йде на смітник заради
примх «грошових мішків». Таким чином процес
витрати ресурсів нашої МатінкиEЗемлі прискоE
рюється в кілька разів. Це тільки один приклад і
тільки з матеріальної сфери. А перенесіть такі
процеси в інші галузі, у духовну сферу... От у чоE
му справа!

Тепер подумки уявіть з позицій досить загальної
теорії управління, з позицій процесу триєдності
матеріїEінформаціїEміри:

• якщо вектор цілей існування людства спрямоE
ваний на досягнення першої групи потреб, ми
одержуємо одну структуру суспільства й відносин
між людьми в ньому;

• якщо ж вектор цілей спрямований на досягE
нення другої групи (паразитарних) потреб, то
одержуємо зовсім інше суспільство. Чому всі ви є
і свідками, і учасниками, а хтось і співучасником?

Тому я ставлю питання ребром усім людям
Землі, які не байдужі:

• «У якому суспільстві ви хочете жити?»
• «У якому суспільстві будуть жити ваші діти й

онуки?» (Якщо взагалі таке зможе бути далі).
• «Чи розумієте ви, ХТО формує вектор цілей

існування людства?» У багатьох навіть на побутоE
вому рівні є ілюзія, що вони самі формують мету

свого особистого життя, життя родини, поняття
щастя та ін. Зрозумійте! Це все зроблено за вас на
перших трьох пріоритетах. І ви всьогоEнаEвсього
споживачі цього інформаційного продукту.

• «Куди веде людство Глобальний Предиктор?»
Для нормальної людини відповіді очевидні. ГлоE

бальний Предиктор веде нас всіх і себе теж до заE
гибелі. Інше питання — розуміє він це чи ні. Але
об'єктивно це так.

Помилка в управлінні, накопичена світовим
урядом за багато століть, нині досягла критичної
позначки.

Раніше йому вдавалося періодично компенсуваE
ти свою помилку.

Упродовж глобального історичного процесу це
робилося багаторазово. А нині не вдається. 

Ми стверджуємо, що соціально справедливе
суспільство, як система відносин, повинне бути
спрямоване на задоволення ДЗП населення й
пригнічення ДПП «еліти».

Зміна логіки соціальної поведінки 
і її наслідки

У чому її суть? У Людини Розумної співіснують
такі начала:

1. біологічне;
2. соціальне.
Інформаційний стан окремої людини й

суспільства в цілому можна визначити також за
цими складовими.

На біологічному рівні — генетично передана
інформація від усіх минулих поколінь.

На соціальному рівні — інформація генетично
непередавана, збережена у пам'яті живих, а також
зафіксована на матеріальних носіях.

Життя суспільства — це процес відновлення йоE
го інформаційного стану. Цей процес відбувається
і на біологічному, і на соціальному рівні.   

На біологічному рівні оновлююються комбінаE
ції генокодів, тобто генотипи безлічі осіб виду
Людини Розумної.

На соціальному рівні йде процес відновлення
знань і навичок. Нові технології й знання витісняE
ють колишні.

Можна говорити про швидкість цих двох проE
цесів.

За міру швидкості на біологічному рівні можна
взяти середньостатистичний вік батьків при нароE
дженні першої дитини або взяти час активного
трудового життя, який статистично постійний тиE
сячоліттями й становить 20–25 років. 

За міру швидкості процесу на соціальному рівні
найкраще обрати час «морального» старіння й
смерті техніки, оскільки цивілізація заснована на
виробництві. На соціальному рівні упродовж
століть частота відновлення технологій змінюваE
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лася. У далекій давнині це було 150–300 років.
Надалі період відновлення технологій зменшуE
вався. Нині технології оновлюються за 3–10
років.

Що ж із усього цього виходить?
Змінилося співвідношення частот біологічної й

соціальної складової процесу зміни інфорE
маційного стану суспільства. Якщо раніше
соціальна складова була меншою від біологічної,
то тепер навпаки: соціальна переважає біологічну.
У такий спосіб за час життя одного покоління
інформаційний стан суспільства змінюється
кілька разів. От у чому суть!

А звідси низка серйозних висновків у галузі
знань.

Якщо за одне покоління змінюється кілька техE
нологій, людям доводиться самостійно відтворюE
вати свою кваліфікацію. Інакше пропадеш. Таких
людей — маса.

Так з'являються нові знання в багатьох людей.
Без усяких явних і таємних посвят.

А що це означає в умовах біблійної цивілізації?
Це означає втрату контролю за поширенням

інформації в суспільстві, тобто втрату влади, а
значить, втрату управління. Що ми і спосE
терігаємо. Згадайте, ми говорили про стійкість
лівої піраміди.

Наша концепція змиває весь макіяж зі староE
завітного лику біблійної доктрини. Написане
слово — мертве, це мертва вода. А жива вода — у
живому слові, у мовленні людини. Посудини з
мертвою водою наповнені. Настав час розвести
їх по всьому «тілу» нашої неосяжної країни,
«зроситиEзалікувати» всі її рани й «зростити»
відрубані частини. Після цього треба буде окроE
пити її водою живою. І тоді підніметься БогаE
тирEНарод. 

НародEорач.
НародEвоїн.

НародEжрець. І піде він через століття й тисяE
чоліття, утверджуючи на планеті Земля нову
цивілізацію, цивілізацію міри й людяності.

Висновок
Основною причиною настрою Росії є концептуE

альна невизначеність. 
Доти, доки вона не буде вирішена, ніяких дерE

жавних завдань і проблем вам вирішити не
вдасться.

Росія застигла, завмерла... Вона перед вибором:
«абоEабо».

АБО живемо за колишньою (біблійною) конE
цепцією, у юрбоE«елітарному» суспільстві, не важE
ливо в якій упаковці — національній або інтерE
національній. У цьому випадку ми під керівE
ництвом (вірніше відсутністю) Глобального ПреE
диктора «благополучно» переходимо в категорію
численних колоній Заходу й рухаємося до загальE
ної загибелі.

АБО ми приймаємо нову концепцію — у цьому
випадку ми стаємо на новий, але стійкий за передE
бачуваністю курс розвитку країни, який, окрім
іншого, забезпечує найбезболісніший вихід із
теперішньої ситуації.    

Мало того, у цьому випадку країна, як це не паE
радоксально для багатьох пролунає зараз, стає
стійким орієнтиром для всього людства планети
Земля, своєрідним генератором всіх процесів, які
відбуваються у суспільстві.

При цьому необхідно зрозуміти, що для цього
жодних кредитів, інвестицій й інших додаткових
засобів не буде потрібно. Концептуальна влада й
володіння вищими пріоритетами узагальнених заE
собів управління відкриють такі сховані поки реE
зерви народу, які й не снилися.

Отже «АБОEАБО». ТРЕТЬОГО НЕМАЄ. Всі
інші концепції, крім нашої, це лише модифікації
біблійної. 
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Судячи з результатів, програмоюMмаксимум ГлобальM

ного Предиктора є винищування роду людського.

Звідси можна зробити висновок, що ми дарма

очікуємо приходу Антихриста. Він уже давно керує

нами — багатоликий колективний таємний АнтиM

христ.

Юрій Пєтухов,

письменник
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Зазначена група законів виявлена й сформульоE
вана всесвітньо відомим соціологом П. Сорокіним,
який вважав, що соціальна мобільність — це переE
міщення індивідів усередині соціального простору
(соціального всесвіту, який складається з народоE
населення Землі) [16]. Визначити становище люE
дини або якогось соціального явища в соціальноE
му просторі означає визначити його відношення
до інших людей й інших соціальних явищ, узятих
за певні «точки відліку». А набір «точок відліку»
такий: вказівка відносин людини до певних груп;
відношення цих груп усередині однієї популяції
(спільності); відношення певної спільноти до інE

ших спільнот, які входять у людство. Тобто, згідно з П. Сорокіним, щоб
визначити соціальне становище людини, необхідно знати її сімейний
стан, громадянство, національність, ставлення до релігії, професію, приE
належність до політичних партій, походження, економічний статус
тощо. Необхідно також знати про становище людини в межах кожної з
основних груп населення конкретної держави. Коли ж, врешті, визначеE
не становище населення держави в усьому людстві, тоді можна вважаE
ти достатньою мірою певним і соціальний статус індивіда.
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Рис. Соціальна мобільність і її форми (за П. Сорокіним)



Існують два основні типи соціальної мобільності: гоE
ризонтальна й вертикальна. Залежно від напрямку
вертикального переміщення розрізняють два види вер3
тикальної мобільності: висхідна й спадна (тобто соціE
альний підйом або соціальний спуск). Соціальна моE
більність та її різні форми показані на рисунку. Загаль�
ні закономірності вертикальної соціальної мобільносE
ті в цілому такі [16]:

• ніколи не існувало суспільства, соціальні прошарE
ки якого були б абсолютно закриті або в яких була б
відсутня вертикальна мобільність у трьох її основних
аспектах — політичному, економічному і професійноE
му;

• ніколи не існувало суспільства, в якому вертикальE
на соціальна мобільність була б абсолютно вільною, а
перехід з одного соціального прошарку в інший здійE
снювався би без усякого спротиву. Це означає, що усеE
редині організованого (стратифікованого) суспільства
функціонує своєрідне «сито», «яке просіює» індивідів
і дозволяє деяким із них підніматися наверх, залишаюE
чи інших на нижніх щаблях, і навпаки; 

• вертикальна соціальна мобільність змінюється від
суспільства до суспільства й від одного історичного
періоду до іншого, тобто має коливальний характер. В
історії етнокультурних спільнот виділяють ритми поE
рівняно рухливих і нерухомих періодів. Демократичні
суспільства найчастіше рухливіші за автократичні,
проте, це правило має винятки. 

Закон функціонування механізмів 
соціальної мобільності, тестування 
й відбору

Оскільки вертикальна мобільність існує в будьE
якому суспільстві, а між соціальними прошарками
повинні бути якісь шляхи, якими індивіди й групи
переміщуються вгору або вниз із одного соціального
прошарку в інший, необхідно, згідно з П. Сорокіним,
виділити діючі канали соціальної циркуляції («ліф�

ти»). Найважливіші з них такі: сім'я, церква, школа,
армія, політичні, економічні й професійні організаE
ції.

У кожному суспільстві існує також особливий мехаE
нізм, який контролює процес вертикальної циркуляції
(мобільності). Цей контроль полягає, поEперше, у соціE
альному тестуванні індивідів з метою визначення для
них адекватних соціальних функцій; поEдруге, у селекE
ції (відборі) індивідів для певних соціальних позицій;
поEтретє, у відповідному розподілі членів суспільства за
соціальними прошарками (стратам). Іншими словами,
всередині стратифікованого суспільства існують не
тільки канали вертикальної циркуляції («ліфти»), а й
«сито», «яке просіює» індивідів і визначає їм відповідE
не місце в суспільстві. Основна мета цього соціального
контролю — розподілити індивідів відповідно до їх
здібності успішно виконувати соціальні функції, одE
нак, це не означає, що зазначений соціальний механізм
завжди правильно розподіляє індивідів відповідно до
їхніх можливостей.

До соціальних механізмів тестування, селекції й розE
поділу (тобто до соціального «сита» або «фільтру»)
належать, згідно з П. Сорокіним, ті ж суспільні інсти3
тути, які виконують, крім іншої, роль соціальних
«ліфтів». При цьому сім'я, церква і школа є інституціE
ональними механізмами, які перевіряють насамперед
загальні здібності індивідів (психобіологічні, інтелекE
туальні й моральні якості), необхідні для успішного
виконання спільних соціальних функцій. Інші інстиE
тути (як от політичні, економічні та професійні органіE
зації) є соціальними механізмами, які тестують і сеE
лекціонують спеціальні здібності індивідів, необхідні
для успішного виконання спеціальних функцій у певE
ній галузі людської діяльності.

Сім'я є одним із найдавніших механізмів соціального
розподілу членів суспільства за відповідними стратаE
ми, школа тестує переважно інтелектуальні якості інE
дивідів, а церква — моральні й соціальні. При цьому
фундаментальна функція школи полягає у тому, щоб за
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допомогою іспитів і спостережень визначити загальні й
спеціальні здібності індивідів; а також, усунути тих, у
кого відсутні очікувані інтелектуальні й моральні якосE
ті. Крім цього, усуваючи «небажаних», закрити для них
шляхи майбутнього соціального просування й забезпеE
чити таке просування для здібних учнів. В інших однаE
кових умовах функція освітніх систем як тестуючого,
селекціонуючого й розподільного соціального механізE
му має підсилюватися при просуванні від дошкільного
виховання до початкових класів, від початкової школи
— до середньої, від середньої школи — до вищої, від виE
щої школи — до аспірантури й докторантури. Звідси
закон: школа, навіть найдемократичніша, якщо вона
правильно функціонує й виконує своє соціальне зав�
дання, є діючим механізмом «аристократизації» і
стратифікації суспільства, а не його зрівнювання й
«демократизації» [16].

Закон соціальної стратифікації
Соціальна стратифікація, згідно з П. Сорокіним, —

це диференціація населення на класи й прошарки в ієE
рархічному порядку. Її основа й суть — у нерівномірно3
му розподілі прав і привілеїв, відповідальності й
обов'язків, певних цінностей, влади і впливу серед
членів суспільства. Конкретні форми соціальної страE
тифікації різноманітні й численні, однак всі вони моE
жуть бути зведені до трьох основних форм: політичE
ної, економічної й професійної, які, як правило, тісно
переплетені. Соціальна стратифікація є сталою харак3
теристикою будьEякої соціально організованої спільE
ності, розрізняючись якісно й кількісно. Кількісний асE
пект соціальної стратифікації виражає висоту й проE
філь «соціальної будови» (відстань від її основи до
вершини, крутизна і похилість схилів соціальної піраE
міди), а предметом якісного аналізу є внутрішня струкE
тура соціального конусу, його цілісність і внутрішня
організація.

БудьEяке суспільство, переходячи від первісного до
більш розвиненого стану, виявляє посилення нерівнос3
ті, що виражається у змінах висоти й профілю соціE
альної піраміди. При цьому в нормальних соціальних
умовах конус розвиненого суспільства коливається в
певних межах і його форма відносно постійна. У надE
звичайних обставинах (наприклад, соціальна революE
ція) ці межі можуть бути порушені, і профіль стратиE
фікації може стати або дуже плоским або дуже опук3
лим. Якщо «плоске» суспільство не гине, то «площиE
на» швидко витісняється посиленням «опуклості».
Якщо ж нерівність стає занадто сильною і досягає точE
ки перенапруги, то верхівці суспільства судилося бути
зруйнованою або скинутою. Звідси закон: у будь�яко�
му суспільстві й у будь�які часи відбувається бороть�
ба між силами стратифікації й силами вирівнювання,
перші з яких працюють постійно й неухильно, а ос�
танні — стихійно й імпульсивно, використовуючи на�
сильницькі методи. Іншими словами, існують цикли, у

яких посилення нерівності змінюється його послабE
ленням [16].

У цілому П. Сорокін виявив такі закономірності
стратифікації.

1. У спільних рівних умовах, коли збільшуються
розміри спільноти або організації, стратифікація таE
кож посилюється, і навпаки.

2. Коли збільшується різнорідність членів соціуму,
стратифікація також посилюється, і навпаки, оскільки
збільшення неоднорідності населення призводить до
посилення нерівності.

3. Коли обидва наведені фактори працюють в одному
напрямку, стратифікація змінюється ще сильніше
(наприклад, у випадку військового завоювання або
об'єднання раніше незалежних держав), і навпаки.
При підвищенні ролі одного фактора й зменшенні роE
лі іншого, стримується їх взаємний вплив на зміни
стратифікації.

4. Сили вирівнювання («демократизації») і сили
стратифікації («аристократизації») діють одночасно
й циклічно. При цьому будьEяке посилення вирівнюE
ючих факторів спричиняє посилення протидії страE
тифікуючих сил. Вказаними способами соціальний
організм повертається до стану рівноваги тоді, коли
форма соціального конусу або дуже плоска, або дуже
висока.

Закон класово(професійної структури
СоціальноEпрофесійна стратифікація, згідно з П. СоE

рокіним, залежить від двох основних груп факторів: поE
перше, певні класи професій і професійні групи форE
мують відповідні соціальні страти, через що одні проE
фесійні групи характерні для верхніх соціальних проE
шарків, а інші — для основи соціальної піраміди; поE
друге, феномен стратифікації існує також усередині
кожної соціальноEпрофесійної групи, де люди стратиE
фіковані на багато рангів і рівні. Тобто соціальноEпроE
фесійна стратифікація проявляється у двох основних
формах: ієрархія основних професійних груп (між3
професійна стратифікація) та ієрархія всередині кожE
ної професійної групи (внутріпрофесійна стратифікаE
ція) [16].

Фундамент міжпрофесійної стратифікації, згідно з
П. Сорокіним, містить дві основні умови: а) важлиE
вість професійного заняття для виживання й функціE
онування соціуму в цілому; б) рівень інтелекту, необE
хідний для успішного виконання професійних
обов'язків. Соціально значимі професії пов'язані з
функціями організації й контролю соціуму, вимагаE
ють високого рівня інтелекту і проявляються в проE
фесійній освіті й досягненнях. Так, відповідно до клаE
сичної теорії кастової ієрархії, соціальноEпрофесійні
групи швидше «накладаються» одна на одну, ніж розE
ташовуються на одному рівні: жерці — вчителі, кшатE
рії — воїни й керівники, вайшї — виробники й торговE
ці, шудри — слуги (тут кожна попередня каста переE

П
Е

Р
С

О
Н

А
Л

№
8

/
2

0
0

5

Менеджмент
і  менеджер



79

вершує за походженням і статусом наступну). Поза
класовоEпрофесійною стратифікацією перебувають
«знедолені» — парії [7; 16].

Внутріпрофесійна стратифікація, за П. Сорокіним,
поділяється на три основні прошарки, перший з яких
охоплює організаторів — «хазяїв» тієї або іншої спраE
ви, другий — вищих і середніх службовців, третій —
найманих робітників. При цьому кожен із названих
прошарків поділяється, у свою чергу, на кілька підкла3
сів. Незважаючи на різні назви цих внутріпрофесійних
прошарків, вони існували й існують у всіх розвинених
суспільствах (наприклад, у середньовічних гільдіях
розрізняли метрівEмайстрів, їхніх учнів і підмайстрів,
тобто підприємців, службовців і робітників). Іншими
словами, сьогодні у вигляді внутріпрофесійної стра�
тифікації існує нова форма професійного феодаліз�
му, що реально проявляється в різниці заробітної
плати й соціального стану [16].

Закон формування й функціонування еліт
Найпомітніший внесок у теорію еліти (від фр. elite

— краще, добірне, обране) внесли Г. Моска, В. Парето,
Р. Міхельс, Х. Ортега3і3Гассет, М. Острогорський,
П. Сорокін та ін. Останній, наприклад, вважав, що часE
тина еліти у структурі всього населення є важливим
чинником, оскільки верхні поверхи соціальної будівлі
повинні бути пропорційні до нижніх, інакше «будиE
нок» може звалитися. Це означає, що для будьEякого
розвиненого суспільства існує оптимальне співвідно3
шення верхніх соціальних прошарків щодо всього наE
селення, значне відхилення від якого згубне для сусE
пільства. Таким чином, потенційно існує можливість
надвиробництва або недовироблення кандидатів у
верхні прошарки соціуму [16].

• Надвиробництво верхніх прошарків може бути
результатом або непропорційно високого відтворення
верхніх прошарків у «нерухомому» суспільстві, або заE
надто слабких тестуючих і селекціонуючих механізмів
у «рухомому» суспільстві. У цій ситуації весь надлиE
шок членів майбутньої еліти не може знайти місця у
вищих прошарках. Ці «невдахи» залишаються незадоE
воленими й починають створювати власні «вивищуюE
чі» організації, які вбачають вихід у соціальній перебуE
дові або революції, що закономірно призводить до со3
ціальної нестабільності.

• Недовироблення еліти може відбутися внаслідок
слабко диференційованого відтворення верхніх проE
шарків (тобто низької народжуваності) або занадто реE
тельної селекції кандидатів, у результаті якої лише неE
велика кількість людей може пройти соціальний відE
бір. У цьому випадку представників еліти може бути
значно менше, ніж необхідно для заповнення всіх висоE
ких соціальних позицій. Частину цих позицій довоE
диться віддавати людям, які не пройшли необхідної сеE
лекції, що сприяє акумулюванню незадоволення як у
вищих, так і у нижніх прошарках, чим може скористаE

тися революційно настроєна група. Іншими словами,
така система, як і попередня, знову призведе до соці3
альної нестабільності й безладдя.

Зазначене підтверджує тезу П. Сорокіна про важлиE
вість правильної організації всіх сторін соціальних
«фільтрів» й «ліфтів». Звідси закон: кожен соціаль�
ний реформатор, який береться за перебудову сус�
пільства, повинен звертати особливу увагу на проб�
лему правильної реорганізації тестуючих, селекціо�
нуючих і соціальних інститутів, які розподіляють
(насамперед освітніх). Якщо вони дефектні, то жод�
не соціальне поліпшення не забезпечить тривалої й
глибокої зміни, оскільки в остаточному підсумку іс�
торію роблять люди [16].

Закон співвідношення соціальної 
структури й структури здібностей

Найпомітніші теорії стратифікації розвивали К. Маркс,
М. Вебер, П. Сорокін, Е. Гідденс та ін. Останній визнаE
чав стратифікацію як структуровану нерівність між
групами людей, оскільки нерівність існує на всіх етаE
пах людського суспільства [7]. Суспільства, за Е. ГідE
денсом, можна трактувати як такі, що складаються з
соціальних прошарків (страт) у певній ієрархії з найE
привілейованішими прошарками на вершині й найE
менш привілейованими в основі. Стратифікація за
статтю й віком існує, при цьому в усіх суспільствах, а в
сучасних традиційних й індустріальних країнах страE
тифікація виявляється в поняттях багатства, власносE
ті й характеризується доступом до продуктів культури
й матеріальних цінностей.

Віддавна основу соціальної нерівності вбачали в нерів3
ності людських здібностей (Конфуцій, Платон, АристоE
тель та ін.), що не могло не відобразитися і на ієрархії соE
ціальних страт. Розглянуті концепції соціальної мобільE
ності й стратифікації дають підставу зазначити, що
структура соціальної ієрархії, її «поверховість» і конфіE
гурація істотно не змінюється при переході від одного
типу суспільства до іншого, де різні страти з незмінною
сталістю вибудовують трирівневу піраміду: вищий, сеE
редній і нижчий класи. Така трирівнева структура соціE
альної стратифікації є найбільш загальною будовую соE
ціальної піраміди, оскільки в кожному основному проE
шарку розрізняють, як зазначалося, й інші рівні. Тобто у
різних класифікаціях соціальної ієрархії, крім основної
трирівневої, простежується додаткова багаторівнева
структура, загальна «поверховість» якої досягає, як
правило, 6–7 щаблів. Закономірною підставою повторюE
ваної «поверховості» соціальної піраміди й рівнів соціE
ального управління відповідають, очевидно, рівні розE
витку людських здібностей.

Наприклад, види мислення людини співвідносяться
як із загальними, так і зі спеціальними здібностями, у
яких дослідники розрізняють сім рівнів [4], що в цілоE
му відповідає «поверховості» соціальної стратифікаE
ції. У реальній соціальній діяльності необхідне ієрарE
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хічне поєднання людей із різними типами здібностей,
що обумовило, очевидно, семирівневу структуру упE
равління (див. табл.). Отже, структура людських
здібностей відповідає структурі соціальної стратифі�
кації й структурі соціального управління. При цьому
діє низка правил [4].

• Люди з однаковою групою здібностей повинні
займати посади й відповідний соціальний стан на одE
ному ієрархічному рівні.

• Відстань між керівниками й безпосередніми підE
леглими не повинна перевищувати одного рівня здібE
ностей (наприклад, керівник четвертої групи здібносE
тей повинен керувати людьми із третьою групою здібE
ностей).

• Просування людей у соціальній ієрархії повинне
здійснюватися із врахуванням розвитку їхніх здібносE
тей, щоб обдаровані могли бути вчасно виявлені й опE
тимально використані.
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Співвідношення груп здібностей з рівнями соціального управління

Тип 
загаль"

них здіб"
ностей

Вид
мис"

лення

Група
спеціаль"
них здіб"

ностей

Рівень
спеціаль"
них здіб"

ностей

Характеристика
груп здібностей

Гори"
зонт

плану"
вання

Можливе використання
Рівень соці"
ального уп"

равління

Вироб"
ництво,

політика
Армія Наука,

освіта

Худож"
ній

Наоч"
но"

образ"
не

Перша Конкрет"
но"почут"

тєвий

Необхідна фізич"
на присутність

об'єкта завдання

До 
2 міс.

Бригади"
ри

Капрали
(старші

солдати)

Лабо"
ранти

Нижчий 

Середній

Вищий 

Друга Конкрет"
но"образ"

ний

Досить уявлюва"
ної картини

об'єкта завдання

До 
3 міс.

Майстри,
началь"

ники 
ділянок,
невели"

ких цехів

Унтер"
офіцери
(сержан"
ти, стар"
шини),
лейте"
нанти

Мето"
дисти,
викла"

дачі

Середній Наоч"
но"

діюче

Третя Конкрет"
но"

умогляд"
ний

Багатопланове
сприйняття, опе"
рування прости"
ми й складними

поняттями

До 
року

Началь"
ники 

великих 
цехів

Директо"
ри неве"

ликих
підпри"
ємств

Капітани 

Майори

Ст. вик"
ладачі,

зав. сек"
торами

Доценти

Мислен"
нєвий

Від"
сторо"
нене

Четверта Абстрак"
тно"моде"
люючий

Абстрактне моде"
лювання без

прив'язки до кон"
кретного предме"

та

До 
5 років

Головні
фахівці,
директо"
ри серед"
ніх під"

приємств

Підпол"
ковники

Декани,
керівни"
ки нау"
кових

підроз"
ділів

П'ята Теоретич"
ний

Здатність розроб"
ляти методики й

створювати теорії

До 
10 ро"

ків

Директо"
ри вели"
ких під"

приємств

Полков"
ники

Профе"
сори

Шоста Прогнос"
тичний

Здатність прогно"
зувати діяльність
більших груп лю"

дей

Більше
10 ро"

ків

Прези"
денти

корпора"
цій, мініс"

три

Генерали Прорек"
тори,

ректори
вузів

Сьома Передба"
чуваль"

ний

Здатність перед"
бачати наслідки
прийнятих рі"

шень на тривалу
перспективу

Кілька
деся"
тиліть

Керівни"
ки урядів
і держав

Маршали Прези"
денти
науко"

вих ака"
демій

Таблиця
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• Приналежність індивідів до тієї або іншої групи
здібностей не може бути довічною або навіть триваE
лою, оскільки розвиток здібностей залежить не тільки
від вроджених властивостей, а й від рівня освіти, прагE
нення до саморозвитку, від ініціативи, професійного й
соціального досвіду. 

Закон повноти етносоціальної структури
На характер, динаміку й темпи формування етнічE

них спільнот визначально впливають такі фактори
[11, с. 409]:

а) соціальні — наявність «повних» або «неповних»
етносоціальних структур;

б) політичні — наявність або відсутність власних
державноEправових інститутів, стабільність або рухE
ливість меж ранніх державних утворень тощо. 

Етносоціальна структура — це представленість коE
рінного етносу на різних рівнях соціальної піраміди.
Природним є таке становище, при якому всі, без винятE
ку, рівні соціальної піраміди зайняті абсолютною більE
шістю представників державотворчого етносу (тиE
тульної нації). Однак таке природне становище часто
буває порушеним через різні історичні обставини: заE
воювання, злиття державних утворень, культурна ексE
пансія, просочування в певні соціальні прошарки етE
нічно сторонніх елементів та ін. У результаті цього відE
бувається втрата повноти етносоціальної структури,
що об'єктивно спричиняє несприятливий вплив на пеE
ребіг майбутнього етносоціального розвитку. НаприкE
лад, в етнічній історії українців важливу роль відіграE
ла постійна боротьба з різними хвилями завойовників,
життєва необхідність протистояти полонізації, євреїE
зації, литовізації, мадяризації й русифікації, а також
неповнота української етносоціальної структури, що
утворилася внаслідок злиття власних верхніх соціальE
них прошарків з верхніми соціальними прошарками
євреїв (починаючи від Хазарського каганату VIII–Х ст.),
литовців, поляків, росіян тощо. Процес розвитку украE
їнської нації визначало насамперед селянство (планоE
во й масово знищене згодом у 30Eх роках ХХ ст. єврейE
ськоEбільшовицькою владою), а також міськими проE
шарками, які не втратили етнічної самосвідомості,
дрібними підприємцями, інтелігенцією (насамперед
учителюванням і нижчим духівництвом).

Головну небезпеку для природної повноти етносоціE
альної структури, для повноцінного етнокультурного
розвитку містить захоплення верхніх соціальних проE
шарків, тобто позицій національної еліти, представниE
ками іншої етносоціальної спільноти. Звідси закон:
успішність етнокультурного розвитку і всієї життєді�
яльності етносу прямо залежить від повноти етносо�
ціальної структури, у якій всі рівні (насамперед вер�
хні) повинні бути зайняті абсолютною більшістю
представників титульної, державотворчої нації.

(Продовження в наступному номері)
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Мета дослідження: визначити рівень домагань
особистості, використовуючи моторну пробу ШварцE
ландера. 

Матеріал та обладнання: бланк з чотирма прямоE
кутними секціями, кожна з яких складається з маE
леньких квадратів, розмір сторони яких дорівнює
1,25 см, ручка, секундомір. 

Процедура дослідження
Дослідження проводиться у парі, що складається

з експериментатора та досліджуваного. Завдання
дається як тест на моторну координацію. Про справE
жню мету дослідження досліджуваний не повинен
знати до його закінчення. 

Експериментатор має зручно посадити досліджуE
ваного за добре освітлений стіл, дати бланк с чотирE
ма прямокутними секціями, ручку і провести досE
лідження, що складається з чотирьох проб, даючи
інструкції і відмічаючи час їх виконання за допомоE
гою секундоміра. 

У кожній пробі необхідно проставити хрестики у
максимальній кількості квадратів однієї з прямоE
кутних секцій за певний час. 

Перед кожною пробою досліджуваного просять
назвати кількість квадратів, яку він може заповниE
ти хрестиками, розставляючи їх по одному в кожE
ному квадраті за 10 секунд. Він записує свою відпоE
відь у верхню велику клітинку першої прямокутної

секції. Після проби, яка починається та закінчуєтьE
ся за сигналом експериментатора, досліджуваний
підраховує кількість проставлених хрестиків та заE
писує її у нижньому великому квадраті прямокутE
ної секції. Важливо, щоб кількість припустимих та
реально заповнених квадратів записував сам досE
ліджуваний. 

Інструкція досліджуваному: «Вам необхідно за 10
секунд проставити якомога більшу кількість хресE
тиків у квадрати даної прямокутної секції. Перш,
ніж почати роботу, визначте, скільки квадратів ви
зможете заповнити. Запишіть це число у верхньому
великому квадраті цієї прямокутної секції. РозставE
ляйте хрестики у квадрати за сигналом. Все зрозуE
міло? Якщо так, то «Почали!» 

Друга проба проводиться за тією ж схемою, що і
перша. Перед її початком дається така інструкція:
«Підрахуйте кількість заповнених вами квадратів і
запишіть свій результат у нижньому прямокутнику
першої секції.

Після цього подумайте та визначіть, скільки ви
розставляєте хрестиків у наступній таблиці. ЗапиE
шіть це число у верхньому великому квадратику
другої прямокутної секції». 

На третій пробі час виконання завдання зменшуE
ється до 8 секунд. Після її проведення, таким же чиE
ном проводять четверту пробу. 

Дослідження рівня домагань
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Дата, прізвище, ім'я, по батькові досліджуваного
та експериментатора заповнюються зі зворотної стоE
рони бланка після проведення всіх проб цього досE
лідження. Там же розміщають самозвіт досліджуваE
ного. У ньому записують не тільки самопочуття досE
ліджуваного, але і його оцінку дослідження. Для
цього запитують: «Чи сподобалось вам дослідженE
ня?», «Чи хотіли б ви ще раз взяти участь у схожому
дослідженні?», «Чим ви керувались при визначенні
ваших можливостей у розстановці хрестиків у квадE
рати?» 

Обробка результатів 
Мета обробки результатів — отримати середню

величину цільового відхилення, на підставі якого
визначають рівень домагань досліджуваного. ЦіE
льове відхилення (ЦВ) — це різниця між кількісE
тю графічних елементів (хрестиків), які дослідE
жуваний намітив розставити, і реально розставE
леною кількістю елементів. Вони відмічаються на
бланку кожним досліджуваним самостійно у граE
фах «РП» і «РД». При цьому «РП» — це число, що
знаходиться у верхньому великому квадраті тієї
чи іншої прямокутної секції, а «РД» — в нижньоE
му. 

Цільове відхилення підраховують за формулою: 

(РП2–РП1) + (РП3–РД2) + (РП4–РД3)
ЦВ = , 

3

де, РП2, УП3 і УП4 — величини рівнів домагань у розE
становці хрестиків у квадрати кожної з 2Eї, 3Eї та 4Eї
проб; РД1, РД2, РД3 — величини рівня досягнень у 1Eй,
2Eй та 3Eй пробах відповідно. 

Аналіз результатів 
Рівень домагань є важливим структуроутворююE

чим компонентом особистості. Це достатньо стаE
більна індивідуальна якість людини, що характериE
зує: поEперше, рівень складності поставлених завE
дань, поEдруге, вибір суб'єктом мети чергової дії заE
лежно від переживань успіху або неуспіху попередE
ніх дій, поEтретє, бажаний рівень самооцінки осоE
бистості. 

У запропонованій методиці рівень домагань визE
начається за цільовим відхиленням, тобто за різниE
цею між тим, що людина намітила виконати за певE
ний час і тим, що вона в дійсності виконала. ДосE
лідження дозволяє виявити рівень і адекватність
(реалістичність) домагань досліджуваного. Рівень
домагань пов'язаний із процесом цілеутворення та
являє собою ступінь локалізації мети у діапазоні
труднощів. Адекватність домагань вказує на відпоE
відність мети, що висувається та можливостей люE
дини. 

Для визначення рівня та адекватності домагань
можна використовувати такі стандарти. 

Високий реалістичний рівень домагань людини моE
же поєднуватися у неї із впевненістю у цінності
власних дій, з прагненням до самоствердження , відE
повідальністю, корекцією невдач за рахунок власE
них зусиль, з наявністю стійких життєвих планів. 

Якщо у людини високий нереалістичний рівень доE
магань, то, як правило, він супроводжується фрусE
трованістю, вимогливістю до оточуючих, екстрапуE
нітивністю. Особи з таким рівнем домагань іпохонE
дричні та відчувають труднощі в реалізації власних
життєвих планів. 

Помірний рівень домагань характерний для дослідE
жуваних, що впевнені в собі, товариських, які не шуE
кають самоствердження, налаштованих на успіх,
тобто таких, що розраховують міру своїх зусиль та
здатність зіставити міру своїх зусиль з цінністю доE
сягнутого. 

Низький рівень домагань залежить у більшості від
установки на невдачу. В осіб з нереалістично низьE
ким рівнем домагань часто бувають неясними плани
на майбутнє. Зазвичай вони орієнтовані на підлегE
лість та часто проявляють безпомічність. Однією з
проблем таких людей може стати планування своїх
дій найближчим часом та співставлення їх з перE
спективою. 

Неадекватність рівня домагань може призвести
до дезадаптивної поведінки, неефективності будьE
якої діяльності, до утруднень у міжособистісних
стосунках. Заниження рівня домагань, яке розвиваE
ється внаслідок дефіциту соціально значущого усE
піху, може спричинити зниження мотивації, невE
певненість та загальний страх перед труднощами. 

Корекція рівня домагань має бути направлена на
узгодженість уявлень про бажаний результат із
можливостями та здібностями людини. ЗакріпленE
ня цієї узгодженості в конкретній успішній діяльE
ності підвищує адекватність рівня домагань. 

За матеріалами: 
Пашукова Т. И., Допира А. И., Дьяконов Г. В. 

Психологические исследования: 
Практикум по общей психологии 

для студентов педагогических вузов. 
Учеб. пособие. — М.: Изд3во «Институт 

практической психологии», 1996.

Менеджмент
і  менеджер

РД Рівень домагань

5 та більше нереалістично високий

3–4,99 високий 

1–2,99 помірний 

–1,49–0,99 низький 

–1,5 і нижче нереалістично низький
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Третейський суд — схожий до звичайноE
го суду. Головує в ньому дипломований
юрист (однак не обов'язково ліцензований
суддя, це може бути навіть простий адвоE
кат), у засіданні можуть брати участь інші
юристи, наприклад, адвокати сторін. Крім
того, у третейському суді під час вирішенE
ня конкретного спору, який потребує спеE
ціальних знань, можуть брати участь фаE
хівці з необхідною кваліфікацією. У своїй
діяльності ці суди так само керуються заE
конами і Конституцією.

Навіщо такі суди? Які проблеми вони
вирішують? Ці питання досить добре висE
вітлені у літературі [2; 3; 4; 5; 6]. Гострою
проблемою у лавах судової влади є пробE
лема корупції. Створення в Україні треE
тейських судів у широкому сенсі слова
(зокрема міжнародний комерційний арбітE
раж, який розглядає спори за участю нереE
зидентів країни) створює конкуренцію
державним судам. Як результат — виникаE
ють певні ринкові ситуації, ринок судоE
чинств, в умовах якого виживатиме найE
краще, справедливе судочинство. Крім тоE
го, це оперативність розгляду. Звернутися
у господарський суд або суд загальної
юрисдикції — означає на довгі роки законE
сервувати конфлікт, потрапити в нескінE
ченні виклики і відкладення, багаторічні
відлежування в апеляційній, касаційній та
інших інстанціях. Адже бюрократична
система розгляду суперечок не тільки неE
рідко, м'яко кажучи, необ'єктивна, а й неE
обґрунтовано громіздка, нездатна операE
тивно і компетентно вирішувати справи,
практично завжди порушує відомі світові
вимоги щодо розумності строків розгляду
суперечок. А саме це є важливим, не кажуE
чи вже про об'єктивність розгляду. ПритE

11 травня 2004 року Верховна Рада

України прийняла Закон України

«Про третейські суди». Ці суди, згідно

з Законом, є недержавними незаM

лежними органами, тобто основною

ланкою недержавного судочинства

для розгляду суперечок, що виникаM

ють із цивільних та господарських

правовідносин між резидентами УкM

раїни.

Віталій БОЙКО, 
Голова Верховного Суду
України у відставці

Олексій ЮЛДАШЕВ,
перший заступник
директора Інституту
права МАУП, академік
УАН
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чею во язицех стали вже горезвісно відомі рішенE
ня судів, коли одна інстанція вирішує на користь
однієї сторони, а інша, вищестояча — на користь
іншої. І це при тих самих обставинах. Досить часE
то бувають й інші анекдотичні ситуації, коли дві
або три судові інстанції кілька років розглядають
справу, вирішують позитивно, тобто задовольняE
ють позов, а четверта (після трьохразового
«так») каже «ні» і повертає матеріали на повторE
ний розгляд. 

Щоб запобігти таким прецедентам, існують в
усьому світі третейські суди. Вони, поEперше,
оперативніші, а, поEдруге, їхні рішення остаточні
й оскарженню не підлягають. Важливою переваE
гою третейських судів є їхня спеціалізація. У сисE
темі державних судів досить проблематичним є
створення навіть адміністративних, не говорячи
вже про патентні й інші суди. У третейських суE
дах працюють не тільки адвокати, а й економісти,
представники будівельних, технічних спеціальE
ностей — експерти з різних питань. Вони не тільE
ки компетентно, а й принципово поEіншому виріE
шують справу: і за законом, і за справедливістю. 

Спеціалізація третейського розгляду — це важE
лива перевага цього суду. Навіть сама його приE
рода — гнучкість, можливість утворення за потE
ребою призначена для вирішення конкретного
спору (суди ad hoc). 

Головне завдання третейського суду: влаштуваE
ти так, щоб ворогуючі сторони «домовилися».
Робота на консенсус між сторонами — це євроE
пейський рівень судочинства.

Не менш актуальною проблемою державних
судів є їх залежність від органів влади, а отже, й
існування так званого «телефонного права». Тим
самим, судочинство в країнах на пострадянськоE
му просторі, обтяжене тоталітарним минулим,
суттєво відрізняється від західноєвропейського
судочинства. Головною перевагою третейського
розгляду суперечок є його відповідність до єв�
ропейських судових стандартів. Так, запровадE
ження ст. 6, «Конвенція про захист прав і основE
них свобод людини», передбачає право на «роз3
гляд… незалежним і безстороннім судом, визначе3
ним законом». Це положення, яке закріплює
«право на суд», містить три елементи: 1) наявE
ність «суду», створеного на підставі закону, 2) і 3)
— відповідність до його критеріїв незалежності і
безсторонності. А який суд може бути незалежE
ним від державної влади (а мається на увазі незаE
лежність саме така), окрім суду НЕДЕРЖАВE
НОГО? Або який суд може бути безстороннім
(тобто незалежним від сторони спору), крім того,
який обирають самі сторони? Іншим способом,
окрім недержавного судочинства, кардинально
забезпечити відповідність судового розгляду до
вимог незалежності і безсторонності неможливо. 

Перевагою третейського розгляду суперечок
перед державним судочинством є також те, що
цей розгляд безпосередньо базується на принциE
пі диспозитивності — погодженості волі сторін.
Йдеться про такі моменти:

а) цей принцип проявляється часто ще до виE
никнення спору про право. Це відбувається, коли

Академія

Відтепер 
судовий захист ваших прав 

у надійних руках
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сторони цивільних правовідносин вже на стадії
укладання будьEякого договору зараховують до
його тексту арбітражне застереження про врегуE
лювання всіх суперечок щодо договору, які моE
жуть виникнути надалі. Саме тоді суб'єкти правоE
відносин на договірній основі, відповідно до принE
ципу диспозитивності, дають розпорядження щоE
до процесуальних засобів захисту у майбутньому
при можливому порушенні або запереченні їх праE
ва, а також обирають вид третейського суду; 

б) під час такого розгляду сторони самі вирішуE
ють, який суддя буде вести їх справу;

в) волевиявлення сторін у вирішенні справ у
третейському суді є вільнішим, ніж під час розE
гляду справ у судах, які входять у систему дерE
жавного судочинства. У принципі сторони самі
можуть обрати правила розгляду конкретного
спору, і суд застосує їх, якщо це не суперечить так
званому публічному порядку*. При цьому рішенE
ня суду є остаточним та оскарженню не підлягає. 

Важливою особливістю диспозитивності у треE
тейському розгляді є надання суб'єктам суперечE
ливих правовідносин майже нічим не обмежених
можливостей: реалізації правоздатності на свій
розгляд; використання наданих прав та прийнятE
тя на себе обов'язків; визначення моменту виникE
нення, зміни та припинення правовідносин; визE
начення способу захисту тощо. Зауважимо, що
третейський суд за власною ініціативою не має
права виходити за межі вимог сторін. У цьому
принцип диспозитивності у третейському розгляE
ді аналогічний до його реалізації у цивільному
процесі. Але надалі, на інших етапах процедури
розгляду правових конфліктів, принцип диспозиE
тивності набуває всієї своєї повноти. Крім диспоE
зитивності, яку вважають основним принципом
третейського судочинства, перевагою третейськоE
го розгляду вважають його конфіденційність (віE
домості про розгляд спору не розголошуються).

Також перевагою третейського суду є можлиE
вість спеціалізації третейських судів на вирішенE
ні конкретних справ (так звана компетентність
суду). Навіть сам порядок створення третейE
ських судів, згідно зі ст. 8 Закону України «Про
третейські суди», визначає їх статус саме як спеE
ціалізованих органів із вирішення суперечок. 

При наявності всіх переваг третейського суду
над державною формою судочинства, слід зважаE
ти на те, що його рішення є обов'язковими для
виконання і мають таку саму юридичну силу, як і
рішення державного суду.

Юридичні та/або фізичні особи мають право
передати на розгляд третейського суду будьEяE
кий спір, який виникає з цивільних чи господарE
ських правовідносин, крім випадків, передбачеE
них законом. Третейський суд не може розглядаE
ти справи лише у випадках, встановлених ст. 6
Закону «Про третейські суди». Це спори: 

1) про визнання недійсними нормативноEправоE
вих актів; 

2) що виникають при укладенні, зміні, розірE
ванні та виконанні господарських договорів,
пов'язаних із задоволенням державних потреб; 

3) пов'язані з державною таємницею; 
4) що виникають із сімейних правовідносин,

крім справ із шлюбних контрактів (договорів); 
5) про відновлення платоспроможності борE

жника чи визнання його банкрутом; 
6) справ, коли одна із сторін є органом державE

ної влади, органом місцевого самоврядування,
державною установою чи організацією, казенним
підприємством; 

7) які, відповідно до закону, підлягають виріE
шенню винятково судами загальної юрисдикції
або Конституційним Судом України; 

8) коли хоча б одна із сторін спору є нерезиденE
том України. До речі, в останньому випадку стоE
рони теж можуть звернутися за розглядом спору
до недержавного, але не до третейського, а до
міжнародного комерційного суду, який діє при
ТорговоEпромисловій палаті України. 

Рішення третейського суду, як вже зазначалось,
є обов'язковим. Сторони, які передали спір на виE
рішення до третейського суду, зобов'язані доброE
вільно виконати рішення зазначеного суду без
будьEяких зволікань чи застережень. Якщо ж стоE
рона спору ухиляється від виконання рішення, то
починає діяти невблаганна сила закону. Стаття 57
Закону «Про третейські суди» — «Примусове виE
конання рішення третейського суду» передбачає,
що рішення третейського суду, яке не виконано
добровільно, підлягає примусовому виконанню в
порядку, встановленому Законом України «Про
виконавче впровадження». Виконавчий документ,
виданий на підставі рішення третейського суду,
може бути пред'явлений до примусового виконанE
ня в терміни, встановлені Законом України «Про
виконавче впровадження».

Водночас не слід забувати, що спір можуть пеE
редати на розгляд третейського суду за наявності
між сторонами третейської угоди, яка відповідає
вимогам цього Закону «Про третейські суди» (ч.
1 ст. 5 Закону). 

Щодо оскарження рішення третейського суду.
Рішення цього суду, як відомо, є остаточним і осE
карженню не підлягає, крім окремих випадків,
передбачених Законом «Про третейські суди».
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* Згідно зі статтею 228 Цивільного кодексу України «Правові наслідки вчинення правоE
чину, який порушує публічний порядок», правочин вважається таким, що порушує пубE
лічний порядок, якщо він був спрямований на порушення конституційних прав і свобод
людини і громадянина, знищення, пошкодження майна фізичної або юридичної особи,
держави, Автономної Республіки Крим, територіальної громади, незаконне заволодіння
ним. Правочин, який порушує публічний порядок, є нікчемним.
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Це такі підстави: 
1) справа, за якою прийняте рішення третейE

ського суду, не підвідомче третейському суду
відповідно до закону; 

2) рішення третейського суду прийнято у спорі,
не передбаченому третейською угодою, або цим
рішенням вирішені питання, які виходять за меE
жі третейської угоди. При цьому, якщо рішенням
третейського суду вирішені питання, які вихоE
дять за межі третейської угоди, то скасовано моE
же бути лише ту частину рішення, що стосується
питань, які виходять за межі третейської угоди; 

3) третейську угоду визнано недійсною компеE
тентним судом; 

4) склад третейського суду, яким прийнято ріE
шення, не відповідав вимогам Закону.

Тільки у цих випадках рішення третейського
суду може бути оскаржене упродовж трьох місяE
ців від дня його прийняття.

Скасування компетентним судом рішення треE
тейського суду не позбавляє сторони права повE
торно звернутися до третейського суду, крім виE
падків, передбачених Законом «Про третейські
суди». Зокрема, якщо рішення третейського суду
скасовано повністю або частково внаслідок визE
нання компетентним судом недійсною третейE
ської угоди або через те, що рішення прийнято у
спорі, який не передбачений третейською угоE
дою, або цим рішенням розглянуті питання, що
виходять за межі третейської угоди, відповідний
спір не підлягає подальшому розгляду в третейE
ських судах.

Щодо витрат, пов'язаних із вирішенням спору
третейського суду. Згідно із Законом «Про треE
тейські суди», здійснення фізичною особою повE
новажень третейського судді, утворення і діяльE
ність постійно діючого третейського суду, відпоE
відно до цього закону, не є підприємницькою діE
яльністю. Прибуток від постійно діючого третейE
ського суду не є доходом від здійснення підприE
ємницької діяльності.

Отже, третейський суд — не прибуткова органіE
зація. Відшкодуванню підлягають лише витрати,
пов'язані з вирішенням спору. Склад витрат,
пов'язаних із вирішенням спору третейським суE
дом, наведений у ст. 25 Закону «Про третейські
суди». Витрати спору це: 

1) гонорари третейським суддям; 
2) третейський збір, розмір, строки та порядок

сплати сторонами визнає регламент третейськоE
го суду; 

3) витрати на оплату проїзду третейським судE
дям до місця вирішення спору; 

4) витрати на оплату послуг експертів, перекE
ладачів, якщо такі були запрошені чи призначені
для участі; 

5) витрати на огляд і дослідження речових та
письмових доказів; 

6) витрати свідків; 
7) витрати, пов'язані з оплатою сторони, на коE

ристь якої було прийнято рішення третейського
суду, послуг представника, пов'язаних із наданE
ням правової допомоги; 

8) витрати на організаційне забезпечення треE
тейського розгляду; 

9) витрати на листування третейського суду; 
10) витрати на телефонний, телеграфний, теE

лексний, факсимільний, електронний та інший
зв'язок; 

11) гонорар секретаря третейського суду та інE
ші витрати, призначені регламентом суду або
контрактом із третейським суддею.

При цьому розміри гонорарів третейським судE
дям не є довільними. Ці гонорари та порядок їх
виплати визначаються згідно із регламентом треE
тейського суду чи Положенням про постійно діE
ючий третейський суд. Коли третейський розE
гляд справи постійно діючим третейським судом
не відбувся чи був припинений, сплачений стоE
ронами третейський збір повертається сторонам,
крім випадків, якщо це зумовлено відводом усіх
суддів, укладанням сторонами мирової угоди,
відмовою позивача від позову та іншими обстаE
винами, передбаченими Законом «Про третейE
ські суди». У випадку, коли третейський розгляд
справи постійно діючим третейським судом не
відбувся у зв'язку з відводом усіх суддів, уклаE
данням сторонами мирової угоди, відмовою поE
зивача від позову та іншими обставинами, передE
баченими зазначеним законом, то, якщо інше не
передбачено регламентом третейського суду, стоE
рони відшкодовують цьому суду всі понесені ним
витрати, про що зазначається в ухвалі третейE
ського суду. 

Чи все абосолютно гаразд з правовим забезпеE
ченням функціонування третейських судів? На
жаль, не все. Так, виконання рішення третейськоE
го суду (ст. 55 Закону «Про третейські суди»),
якщо воно потребує дій органів державної влади,
органів місцевого самоврядування та їх службоE
вих осіб, здійснюється за умови видачі компетенE
тним судом виконавчого документа. Порядок виE
дачі виконавчого документа визначений ст. 56
«Про третейські суди». Не виключено, що компеE
тентний суд (компетентний суд — місцевий заE
гальний суд чи місцевий господарський суд, відE
повідно до підвідомчості та підсудності, встановE
лених цивільним процесуальним чи господарE
ським процесуальним законом) відмовить у виE
дачі виконавчого документа. Не видасть для того,
щоб, наприклад, самому розглянути цей спір. А
апеляційна інстанція, скажімо, підтримає таку
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відмову. Чи може таке відбутися в умовах конкуE
ренції судочинств? Може. Хто ж тоді довірятиме
третейському суду розгляд своїх суперечок? ТобE
то це все потребує подальшого правового врегуE
лювання, так само і те, що третейські суди не моE
жуть забезпечити позов, накласти арешт на майE
но відповідача або, наприклад, примусово достаE
вити свідка, експерта тощо. 

Слід погодитись з автором статті «ПідвідомE
чість справ третейському судові» Ю. Притикою,
який висловив думку, що спори, які виникають із
сімейних правовідносин, повинні містити не лиE
ше один виняток. Цілком допустимо дозволити
третейським судам вирішувати спори як щодо
майнових, так і немайнових правовідносин, в які
вступило подружжя або інші особи. Адже приE
ватноправова природа сімейних правовідносин
доведена вже давно, тому немає підстав забороE
няти захищати свої права у третейських судах.
Інша справа, коли йдеться про батьківство, опіку
та інші питання, які стосуються добробуту дитиE
ни. Тут, беззаперечно, за захистом слід звертатиE
ся до відповідного компетентного державного суE
ду [5].

Це все знижує «конкурентну» потенцію треE
тейського суду і має підлягати терміновому виріE
шенню. Зрозуміла обережність законодавця, певE
на недовіра до «недержавного». Але ж через це
ми вже проходили. Тому, чим швидше позбавитиE
ся звичних стереотипів (врегулювати всі питанE
ня, так би мовити, на старті» [4]), чим більше буE
демо орієнтуватися на судовий досвід інших краE
їн, — тим скоріше зможемо досягти найкращих
судових стандартів світу. 

Підсумовуючи, зазначимо, що перехід нашої
країни до європейських стандартів життя, зокрема
у галузі судочинства, неодмінно пов'язаний із розE
витком саме недержавної форми правосуддя. СеE
ред постійно діючих третейських судів заслуговує
на увагу третейський суд при Центральній спілці
споживчих товариств України. Його адреса: Київ,
Печерський район, вул. Хрещатик, 7/11. Вирізняє
цей суд, крім іншого те, що він має всі необхідні
для функціонування атрибути та правову базу.
Зокрема, крім свідоцтва встановленого зразка,
третейський суд при Центральній спілці споживE
чих товариств України має затверджені ПоложенE
ня і регламент, список третейських суддів та ін.
При цьому Регламент цього третейського суду,
визначаючи порядок та правила звернення до треE
тейського суду, порядок формування складу цього
суду, правила вирішення спорів третейським суE
дом, інші питання, зараховані до компетенції треE
тейського суду цим Законом, містить положення
щодо спрямування третейського розгляду на
з'ясування у сторін можливості закінчити справу

мировою угодою та сприяння на всіх його етапах
вирішенню спору через укладення мирової угоди
на всіх етапах процесу. Крім того, цей Регламент
містить положення, які, хоча і не передбачені ЗаE
коном «Про третейські суди», але не суперечать
принципам організації та діяльності третейського
суду, і, з іншої сторони, є необхідними для належE
ного здійснення третейським судом повноважень
з третейського вирішення спорів, створюють макE
симальні зручності для тих, хто звертається до
нього. Головне ж (і це для кожного третейського
суду) — склад його суддів. Щодо складу третейE
ського суду при Центральній спілці споживчих
товариств України, то серед його суддів багато
тих, хто має великий досвід роботи у судовій сисE
темі, зокрема в системі господарських судів, є таE
кож відомі вчені: заступник Голови Вищого ГоспоE
дарського Суду України С. Ф. Демченко, судді
Конституційного Суду України (у відставці)
І. А. Тимченко, М. І. Корнієнко, В. П. Тихий, акаE
деміки Ю. С. Шемшученко, В. І. Демчик та ін.
Усього 35 осіб. Всі судді відповідають нормативE
ним вимогам до третейських суддів.

До третейського суду може звернутися будьEяE
ка людина, юридична особа з приводу цивільних
або господарських відносин, за винятком тих, які
зазначалися вище. Однак слід пам'ятати, що коE
ли спір розглядався в державному суді, він вже
не може бути предметом розгляду у третейськоE
му. 

Немає сумніву, що функціонування третейE
ських судів сприятиме прискоренню, завдяки
своєчасному вирішенню господарських спорів,
економічного обігу, посиленню юридичного заE
хисту прав громадян, наближенню України до
стандартів демократичної правової держави. 
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Раціональне використання землі — обов'язкова
екологічна вимога при використанні цього приE
родного ресурсу, адже базовий законодавчий акт
(Закон України «Про охорону навколишнього
природного середовища») у сфері екології прямо
зазначає, що використання природних ресурсів
громадянами, підприємствами, установами та орE
ганізаціями здійснюється з додержанням раціоE
нального та економного використання природних
ресурсів на основі широкого застосування новітE
ніх технологій [6, с. 546]. 

Вимога раціональності використання землі віE
дображена і в Земельному кодексі України [7],
стаття 5 якого визначає забезпечення раціональE
ного використання та охорони земель принципом
земельного законодавства.

Ані Закон України «Про охорону навколишньоE
го природного середовища», ані Земельний коE
декс України не дають визначення раціонального
використання землі, що, на нашу думку, є негативE
ним, адже «раціональне використання землі є одE
нією із елементів правосуб'єктності осіб тому, що
обов'язок щодо їх раціонального використання
входить до змісту права власності і права землеE
користування, в тому числі оренди земель [3]».
Саме це і вимагає закріплення у вищезгаданих
нормативноEправових актах земельного законоE
давства поняття раціонального використання
землі, що полегшить його однакове розуміння та
правильне виконання на практиці.

Безперечний інтерес становить ДСТ 26640E85
«Землі. Терміни та визначення», який визначає
раціональне використання земель як забезпеченE
ня всіма землекористувачами в процесі виробE

ництва максимального ефекту при здійсненні меE
ти землекористування з урахуванням охорони зеE
мель та оптимальної взаємодії з природними факE
торами.

Привертають до себе увагу такі положення
стандарту. ПоEперше, у ньому йдеться про забезE
печення всіма землекористувачами в процесі виE
робництва максимального ефекту. Отже, це ознаE
чає, що раціональність використання землі
пов'язується із виробництвом, що є неправильE
ним, адже земля використовується не лише як заE
сіб виробництва, а є і «…операційною базою для
системи розселення, розміщення галузей народE
ного господарства та шляхів сполучення, і є неE
від'ємною умовою, місцем, засобом і джерелом ісE
нування живих організмів, життедіяльності люE
дини, забезпечення її духовних і матеріальних
потреб» [4, с. 9], тому ігнорування цього положенE
ня зовсім не означає, що в інших перерахованих
випадках не потрібне раціональне використання.
Як відомо, це зовсім не так! 

ПоEдруге, очевидно, що під досягненням максиE
мального ефекту у здійсненні мети землекористуE
вання мається на увазі лише економічний ефект,
що є неправомірним, адже у землекористувачів
виникають і інші цілі, наприклад, оздоровчі, рекE
реаційні, естетичні тощо, які не взяті у визначенні
до уваги.

До того ж треба наголосити, що термін «максиE
мальний ефект» в юридичному аспекті не визнаE
чений, а є оціночною категорією, розуміння якого
залежить від його коментатора, його знань, досвіE
ду та навичок. Визначити максимальність у кожE
ному конкретному випадку землекористування
неможливо через відсутність легалізованих тлуE
мачень із цього приводу. 

Тому, на нашу думку, необхідно розробити нове
визначення раціонального використання земель
або внести зміни в існуюче, адже воно не відповіE
дає реаліям сьогодення. 

поняття та зміст
Раціональне використання земель:
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Крім недосконалого визначення раціонального
використання земель у актах земельного спрямуE
вання міститься низка неузгоджень, а саме: чинE
ний Земельний кодекс України [7] в статтях 91, 96
та Закон України «Про оренду землі» [5] в статті
22 серед обов'язків власників земельних ділянок,
землекористувачів та орендарів не закріпили
обов'язковість їх раціонального використання,
вказавши лише на обов'язковість їх цільового виE
користання, що, на нашу думку, є негативним, адE
же поняття раціонального використання землі
значно ширше, ніж цільове їх використання. Не
будемо детально зупинятися на цьому, але зазнаE
чимо, що, наприклад, Закон України «Про охороE
ну навколишнього природного середовища» у
статті 12, на відміну від вищезгаданих нормативE
ноEправових актів, одним із обов'язків громадян
визначає саме раціональне, а не цільове викорисE
тання природних ресурсів, що є правомірним. ТаE
ке ж положення слід внести у чинний Земельний
кодекс України.

Відсутність чіткого та досконалого визначення
раціонального використання землі в екологічноE
му та земельному законодавстві потребує аналізу
наукових розробок з цього важливого питання.

Поняття раціонального використання земель
розроблено ще в радянський період і згодом, як
багато інших інститутів земельного права (напE
риклад, право постійного користування земельE
ною ділянкою, право державної власності на земE
лю тощо), набуло іншого змісту, зберігши фонеE
тичне звучання.

Необхідно дослідити зміст, який вкладають у
цей термін різні автори, простежити динаміку, яка
відбувалася з ним унаслідок історичних змін, сусE
пільних відносин, розвитку і становлення земельE
ного права України. 

Радянські вчені традиційно пов'язували раціоE
нальне використання земель з економічною фунE
кцією землі. Це не означає, що екологічні вимоги
і вимоги охорони земель залишалися без уваги,
мало того, підкреслювалася нерозривна єдність
використання і охорони земель, але, як випливає
з контексту наукових праць того часу, це було друE
горядним порівняно з господарським викорисE
танням. 

Так, наприклад, авторитетний у науці радянE
ського земельного права дослідник наголошує, що
головним у вирішенні проблеми правильного і
найраціональнішого використання сільськогосE
подарських земель є підвищення її родючості і
якості, корисних якостей, що необхідно для задоE
волення матеріальних і духовних потреб людини і
суспільства [2]. 

В. Л. Мунтян у своїй науковій праці прямо зазE
начає, що раціональне використання природних

багатств — категорія насамперед економічна [8,
с. 75–76].

Отже, автори визначали раціональне викорисE
тання землі як встановлення такого правового реE
жиму окремих категорій земель, який, поEперше,
відповідав би їх основному господарському призE
наченню, і, поEдруге, забезпечував належне викоE
ристання цих земель [1, с. 13].

Постає питання про те, а що ж вважати належE
ним використанням земель. Можна припустити,
що це дотримання вимог охорони земель, але так
само можна припустити, що це цільове викорисE
тання за призначенням.

На нашу думку, від вживання цього терміна слід
відмовитись через його неоднозначність і повну
неможливість чітко встановити, який зміст у ньоE
го вкладається.

У праці Г. А. Аксененка ми кілька разів натрапляE
ємо на поєднання «науково обґрунтоване і раціоE
нальне використання земель». Це свідчить про те,
що хоча автор і пов'язує поняття науково обґрунE
тованого використання земель з їх раціональним
використанням, він чітко розрізняє їх, тобто визнаE
чення «раціональне», з його точки зору, не містить
як складову ознаку «науково обґрунтоване». 

Вживання поряд термінів науково обґрунтоване
і раціональне використання земель, за призначенE
ням вказує на відокремленість і рівноправність
цих понять. 

Сучасне розуміння поняття раціонального виE
користання земель не може не містити як складоE
ву наукову обґрунтованість.

Зважаючи на розвиток науки і техніки, ускладE
нення агротехнологій, наукомісткість виробницE
тва, можна сказати, що методи і способи, якими
здійснюється господарювання та екологічні станE
дарти і нормативи, які застосовуються щодо зеE
мель, побудовані на науковій основі і є результаE
том неоднорічної праці вчених різних профілей.
Інша справа, чи слід окремо виділяти цей критеE
рій і вказувати на нього при визначенні поняття
раціонального використання земель, оскільки
кожна зі складових раціонального використання,
побудована на науковій основі.

Інші дослідники вважали раціональне природоE
користування (зокрема, беззаперечно, раціональE
не використання земель) розумним, ефективним
використанням природних багатств, тобто найE
меншої їх кількості з найбільшою віддачею, з найE
більшою вигодою для досягнення мети виробницE
тва. Із їх точки зору, раціональне природокорисE
тування — це ефективне цільове використання
природних багатств з урахуванням взаємодії і взаE
ємозалежності всіх природних факторів [8].

Визначення раціонального через розумне, на
нашу думку, позбавлене сенсу, оскільки по суті є
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тавтологічним перекладом латинського кореня
«ratio» на українську. Отже, якщо відкинути терE
мін «розумне», то можна сказати, що зміст раціоE
нального використання у якості складових вклюE
чає ефективне та цільове використання, тобто воE
ни зіставлені як ціле і частина. 

На думку інших авторів, раціональне викорисE
тання землі передбачає не лише продуктивне, виE
соковиробниче використання кожного гектара, а
й неприпустимість при можливості використання
земель сільськогосподарського призначення для
інших цілей [9]. 

У цьому визначенні особливо чітко і недвозначE
но підкреслюється економічний підхід до розуE
міння раціонального, а друга частина визначення
дає розгорнутий опис цільового використання.

Раціональне використання землі визначається
також як досягнення максимального ефекту у
здійсненні мети землекористування з урахуванE
ням корисної взаємодії землі з іншими природниE
ми факторами і при охороні землі в процесі викоE
ристання як специфічної умови будьEякої діяльE
ності, і головного засобу виробництва у сільськоE
му господарстві [10, с. 30].

Такий підхід має низку недоліків. Так, очевидно,
досягнення максимального ефекту у здійсненні
мети землекористування — це лише економічний
ефект, до уваги береться корисна взаємодія землі з
іншими природними факторами. Незрозуміло, як
подолати цю взаємодію на корисну та некорисну.

Усі природні об'єкти і явища, усі компоненти
навколишнього природного середовища взаємоE
пов'язані і взаємозалежні, їх взаємодія, хоча і не
приносить людині очевидної економічної користі,
є необхідною для збереження екологічного баланE
су і нормального функціонування всієї екосистеE
ми в цілому і людини зокрема. Отже, навіть якщо
під словосполученням «корисна взаємодія» ми
будемо розуміти будьEяку взаємодію, краще взаE
галі відмовитися від цього епітета як такого, що не
має змістового навантаження.

У науці земельного права існує ще одне тлумаE
чення, згідно з яким, раціонально використовуваE
ти природні ресурси — означає не брати зайвого
від природи, постійно відновлювати те, що можна
відновити, не завдавати шкоди іншим землекорисE
тувачам, не припускати погіршення умов навкоE
лишнього середовища. Причому правова охорона
навколишнього середовища (природи) є, певною
мірою, засобом забезпечення раціонального викоE
ристання природних ресурсів [13, с. 6–9].

Це визначення побудоване через вказівки на те,
чого не слід робити, тобто за принципом дозволеE
но те, що не заборонено. Враховуючи особливості
земель як невідтворюваного, унікального, обмеE
женого об'єкта природи, така позиція є непраE

вильною і недоцільною. Категорично неможливо
визначати раціональне використання земель, регE
ламентуючи (ще й не дуже чітко) лише недозвоE
лені дії і залишаючи дозволені на розсуд користуE
вача.

У вищенаведеному визначенні кожна із вимог
(а особливо «не брати зайвого у природи») потреE
бує як мінімум розширеного тлумачення. НеобE
хідно також наголосити, що раціональне викорисE
тання земель — це ефективне, цільове (або з дотE
риманням іншого правового режиму) викорисE
тання земель, яке здійснюється з дотриманням
публічних інтересів, з урахуванням екологічних
зв'язків у навколишньому природному середовиE
щі і спільно з охороною землі як основи життя і
діяльності людини [12, с. 28–37]. 

Термін «ефективне», у наведеному контексті,
містить лише економічну ефективність. Також
слід зазначити, що до вже відомих нам складових
поняття раціонального (ефективне і цільове), доE
дається ознака — дотримання публічних інтереE
сів. Цю ознаку не слід виділяти, оскільки, поEперE
ше, в цьому випадку збігаються інтереси суспільсE
тва й індивіда, хоча останній може це і не повнісE
тю усвідомлювати; поEдруге, обмеження еконоE
мічної доцільності екологічними вимогами вже
здійснюється у публічних інтересах.

Не достатньо розроблена і вимога врахувати
екологічні зв'язки у навколишньому природному
середовищі. Термін «врахування» вимагає уточE
нення і більш розгорнутого тлумачення. Так, з наE
веденого визначення важко зробити висновок, чи
є таке врахування обов'язковим, яким чином воно
здійснюється, чим регулюється, які його правові
наслідки.

Раціональність вчені трактують також як викоE
ристання природних ресурсів з урахуванням екоE
логічних вимог, нормативів, стандартів, лімітів.
Звідси висновок про тяжіння цього положення до
екологічних факторів. Але ефективність викорисE
тання природних об'єктів містить економічний асE
пект, що виявляється у мінімальних витратах для
отримання найбільшого ефекту від експлуатації
природних об'єктів. Раціональне і ефективне викоE
ристання природних ресурсів — поняття, хоч і тісE
но пов'язані між собою, але не тотожні [11, с. 52].

Недоліком такого підходу є те, що загальновжиE
ваний у законодавстві термін «раціональне викоE
ристання земель» без вказівки на ефективність
означає використання земель лише з дотриманE
ням екологічних вимог, а нераціональне викорисE
тання набуває синонімічного змісту до викорисE
тання земель із порушенням чи недотриманням
екологічних вимог, тому містить склад правопоE
рушення, що тягне за собою передбачену законом
відповідальність.
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На наш погляд, термін «раціональне викорисE
тання» вже означає «екологічно обґрунтоване»,
адже дотримання екологічних вимог — це неE
від'ємна та першочергова складова використання
земель. 

Спробуємо означити моменти, враховуючи які,
можна дати визначення раціонального викорисE
тання земель:

1. Визначення повинно бути універсальним, заE
гальним і розрахованим на якнайдовше викорисE
тання як у сучасному, схильному до змін, правовоE
му просторі, так і при стабілізації законодавства.
Те, що не є необхідним для визначення суті понятE
тя — є зайвим. Із цієї тези випливають наступні. 

2. Визначення не повинно містити розгорнутих
описів застосовуваних понять, оскільки немає
потреби переводити тлумачення чи дискусії на заE
конодавчий рівень. 

Ті автори, які будують свої визначення через
опис правових та неправових явищ, намагаються
запобігти неоднозначному розумінню своєї думE
ки, висловивши її якнайдетальніше, але, як покаE
зує досвід, це не рятує від неоднозначних тлумаE
чень.

3. Визначення не повинно містити прямих запоE
зичень з природничих, аграрних та інших неюриE
дичних наук, неприпустимо визначати правове
поняття через посилання на їх розробки. Не запеE
речуючи проти закріплення деяких їх досягнень у
нормативних актах, ми вважаємо недоцільним роE
бити це при загальному юридичному формулюE
ванні, яке по суті є гнучкою, але незмінною форE
мою для поточного змінюваного змісту, який залеE
жить від стану розвитку природничих наук і удосE
коналюється разом із ними.

4. Визначення не повинно містити заперечень,
тобто ми маємо вказати вичерпний перелік критеE
ріїв, які складають визначення, а не визначити
правові заборони, залишивши зміст поняття розE
митим і нечітким.

Отже, раціональне використання земель — це
таке їх цільове і комплексне використання, при
якому досягнуто баланс (найоптимальніше, проE
порційне і гармонічне зіставлення) між ефективE
ністю використання земель і екологічними вимоE
гами. 

Ефективне використання земель — це виважене,
науково обґрунтоване, планове, із врахуванням
довгострокових інтересів суспільства використанE
ня земель, при якому отримують максимальну коE
ристь при мінімальних витратах.

Комплексне використання земель — це викоE
ристання земель із врахуванням взаємозв'язків,
взаємодії та взаємозалежності усіх природних
факторів, навколишнього природного середовиE
ща, вживане у таких двох аспектах: 

• як складова комплексного використання всіх
природних ресурсів і навколишнього природного
середовища;

• як врахування екологічної рівноваги і екобаE
лансу при використанні та плануванні викорисE
тання земель різних категорій, наприклад, оптиміE
зація зіставлення між антропогенними і природE
ними ландшафтами у різних регіонах.
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Розширюються міжнародні освітянські
зв'язки

Відбулася зустріч керівництва Міжрегіональної АкадеE
мії управління персоналом із президентом Болгарської
академії інформаціології (БАІ) Асеном Богдановим. Під
час розмови обговорювали численні суспільні та освітянE

ські проблеми. Президент МАУП Георгій Щокін ознайоE
мив болгарського гостя зі структурою Академії та завданE
нями, які стоять перед українською вищою школою. ПроE
фесор Богданов розповів про свій навчальний заклад,
який готує фахівців на основі заочної форми навчання.
Між МАУП і Болгарською академією інформаціології підE
писано угоду про співпрацю, яка передбачає організацію
відкритої освіти на базі БАІ у Варні, Бургасі, Пазарджику,
Благоєвграді до рівня бакалавра та магістра. Перелік спеE
ціальностей буде узгоджено додатково. Угоду підписали
президент МАУП Георгій Щокін і президент БАІ Асен
Богданов. 

На зустрічі були присутні ректор МАУП Микола ГолоE
ватий, віцеEпрезидент із міжнародних зв'язків Микола
Цимбал, заступник генерального директора МіжнародноE
го відкритого університету Валерій Єщенко. 

Вручення дипломів
УкраїнськоEазербайджанський

Інститут соціальних наук ім. ГейдаE
ра Алієва Міжрегіональної АкадеE
мії управління персоналом привіE
тав своїх випускників з успішним
завершенням навчання. Відбулась
урочиста церемонія вручення дипE
ломів студентам, а нині молодим
фахівцям — спеціалістам у галузі
психології та соціології. ДокуменE
ти про вищу освіту — дипломи маE

гістра та бакалавра МАУП — отримали 36 випускників
інституту (29 психологів і 7 соціологів). 14 студентів заE
кінчили навчання з відзнакою. Дипломи випускникам
вручав директор Інституту соціальних наук МАУП, докE
тор соціології Володимир Судаков. Відзначивши, зокрема,
високий рівень кваліфікації випускників, він висловив
упевненість, що вони обов'язково знайдуть себе на профеE
сійній ниві, «підтвердять високе звання найкращих», як і
всі інші студентиEвипускники кращого недержавного
ВНЗ України — Міжрегіональної Академії управління
персоналом. 

«Бронзова команда» МАУП
У Сербії та Чорногорії, в місті Ніш, фінішував ЧемпіоE

нат Європи з футболу серед вищих навчальних закладів.
Студентська збірна МАУП, яка захищала футбольну
честь України, повернулася додому з бронзовими нагороE
дами. Це перші медалі, які українцям удалося здобути на
цьому турнірі. Приємно, що першовідкривачами стали
студенти саме нашої Академії. 

Позмагатися за європейський трофей приїхало, крім укE
раїнців, ще вісім команд із таких країн: Кіпр, Естонія, ІтаE
лія, Польща, Греція, Португалія, Франція, Сербія та ЧорE
ногорія. Гра, продемонстрована нашими студентами напеE
редодні від'їзду, давала всі підстави для оптимістичних
прогнозів. І хлопці таки не підвели.

В першому матчі проти кіпріотів українці просто познуE
щалися зі своїх ровесників — 5:0. Італійська команда теж
нічого не змогла протиставити спортсменам із МАУП —
2:0. Третю зустріч із господарями змагань наші хлопці зігE
рали внічию — 1:1. Та здобуті очки дозволили підопічним
Павла Матвійченка продовжити боротьбу за нагороди з
грецькими футболістами. Іншу півфінальну пару сформуE
вали Сербія та Чорногорія — Франція.

Свій півфінальний матч, на жаль, наші студенти програE
ли з мінімальним рахунком — 1:2. Та в боротьбі за «бронE
зу» хлопці з МАУП суперникам не поступилися, обігравE

ши господарів 2:1. 
А рідна Академія зусE

тріла своїх вихованців,
як героїв. Вшанувати їх
прийшли директори
інститутів, вище керівE
ництво МАУП, а також
олімпійський чемпіон
Ельбрус Тедеєв. ФутE
болісти отримали пару
тижнів відпочинку за
рахунок рідної АкадеE
мії як винагороду.

Новини
Академії



94

П
Е

Р
С

О
Н

А
Л

№
8

/
2

0
0

5

АнотацІЇ

АННОТАЦИИ ANNOTATIONS
Георгий ЩЁКИН

Законы социальной структуры, 
мобильности и стратификации

Автор анализирует указанную группу закоE
нов, которые были выявлены и сформулироE
ваны всемирно известным социологом П. СоE
рокиным. Ученый считал, что социальная моE
бильность — это перемещение индивидов
внутри социального пространства. Основное
внимание обращено на законы социальной
стратификации, функционирования, формиE
рования элиты в обществе.

Анатолий КОСТЮК
Парвус, Ленин, Троцкий 
и Голодомор...

Сделана попытка объективного анализа
предреволюционных событий в Российской
империи. Причем, кроме научной литератуE
ры, автор использует малоизвестные докуE
менты из архивов России, Германии и АмеE
рики. Проанализировано значение иносE
транных капиталов в финансировании ревоE
люции 1917 года, а также ее влияние на траE
гические события следующего десятилетия. 

Виталий БОЙКО, Алексей ЮЛДАШЕВ
Отныне судебная защита ваших прав 
в надежных руках

В статье проанализирована деятельность
третейских судов, являющихся негосударсE
твенными независимыми органами, т. е. осE
новным звеном негосударственного судопроE
изводства для рассмотрения споров, возникаE
ющих из гражданских и хозяйственных праE
воотношений между резидентами Украины.

Georgе SHCHOKIN
The laws of social structure, 
mobility 
and stratification

The author analyses the mentioned group of
laws that have been revealed formulated by a
worldEfamous sociologist P. Sorokin. The scienE
tist considered the social mobility to be the shift
of individuals within the social area. The basic
attention has been paid to the laws of the social
stratification, functioning, forming of the elite
in society.

Anatoliy KOSTYUK
Parvus, Lenin, Trotskiy 
and Starvation

An attempt of the objective analysis of preEreE
volutionary events in the Russian Empire has
been made in the article. In addition to scientiE
fic literature the author refers to little known
documents from archives of Russia, Germany
and America. Both the importance of internatiE
onal capitals in financing of the revolution of
1917 and its impact on tragic events of the next
decade have been analyzed.

Vitaliy BOYKO, Aleksey YULDASHEV
Henceforth the legal defense 
of your rights is in reliable hands

In the article the activity of courts of arbitraE
tion has been analyzed which are nonEgoverE
nmental independent institutions, i.e. a basic
link of nonEgovernmental legal proceedings of
disputes examination which appear in civil and
economic legal relationships between residents
of Ukraine.  
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