
У 1952 році СРСР запропонував об'єднання Німеччини. Об'єднати в одну державу Федеративну 
і Народно-демократичну Німеччини разом з Штазі, радянськими окупаційними військами, 
Соціалістичною єдиною партією Німеччини. Аденауер сказав тоді знаменну фразу:

"Краще у мене буде пів Німеччини, але цілісна, ніж вся Німеччина, але наполовину".

„Lieber das halbe Deutschland ganz 
als das ganze Deutschland halb“. 

Конрад Герман Йозеф Аденауер

Перед Урядом сьогодні стоїть складне завдання - 
вивести воюючу країну з кризи. Протидіяти цьому може 
лише ворог України. А обов'язок кожного справжнього 
громадянина - допомогти Уряду виконати всі монумен-
тальні завдання, які перед ним стоять. І ГО "Поступ", як 
Організація, яка будує Велику Україну, пропонує свою 
допомогу у виведенні країни з кризи. В даній статті опи-
саний план дій, який зробить Україну одним із світових 
лідерів в економіці.

Цитата з Доктрини «Громадянська республіка», 
 

РОЗДІЛ V.  ПЕРШОЧЕРГОВІ РЕФОРМИ

СТВОРЕННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ЄДИНОЇ 
НАЦІОНАЛЬНОЇ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ 

(СЕРЕДНЬОСТРОКОВА ПЕРСПЕКТИВА)

“Необхідно обрати мінімальну кількість най-
більш перспективних магістральних галузей 
економіки (в ідеалі одну). Вони мають стати її 
(економіки) локомотивом. Усі ресурси країни 
(політичні, людські, фінансові, духовні та куль-
турні) мають бути спрямовані на те, щоб ці галузі 
(галузь) зайняли провідне місце у світовій еконо-
міці. Це автоматично призведе до розвитку прак-
тично всіх інших галузей економіки. Прикладом 
такої магістральної галузі може бути виробництво 
та переробка сільсько-господарської продукції, в 
якій Україна стане беззаперечним лідером. Тобто 
українські товари сільського господарства мають 
стати найякіснішими у світі. Експорт сільсько-
господарської сировини, замість готових високо-
якісних та високотехнологічних продуктів, буде 
прирівняний до державної зради. Наприклад, за 
вивіз лісу — кримінальна відповідальність.
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ГРОМАДЯНСЬКА 
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09 
жовтня

РОБОТА 
КАДРОВОГО 
НАПРЯМКУ

Текст взято з поста у мережі Фейсбук Святослава Стеценко,(член ГО Стрілецький легіон",  військовий пенсіонер) 

ПОЯСНЕННЯ
Всі знають, що неможливо відразу стати фахівцем у 

всьому. Отримуючи фах, ми обираємо одну, а максимум 
дві спеціалізації, за якими навчаємося і розвиваємося 
до рівня експерта. Однак, навчаючись магістральній 
спеціальності, ми вивчаємо математику, філософію, 
історію, культурологію, політологію, право... І, таким 
чином, у загальному істотно підвищуємо свій освітній 
рівень. Так само і в економіці. Ресурси України обме-
жені. І якщо почати концентруватися відразу на всіх 
галузях економіки, то не зможемо досягнути нічого. Бо 
жоден наш продукт не стане конкурентноздатним на 
світовому ринку, а отже — не зможе зайняти лідерство 
в світовій економіці.

Україні необхідно сконцентруватися на одній галузі, 
принципово саме одній галузі і стати в ній світовим 
лідером. Вона повинна стати саме тим локомотивом, 
який автоматично потягне вперед за собою всі інші 
галузі економіки. І на її розвиток мають бути направ-
лені всі ресурси країни: і державне інвестування, і 
держзамовлення на навчання, і закордонна діяльність 
торгових представництв при посольствах України, і 
стимулювання недержавних інвестицій тощо. Єдиним 
критерієм такої галузі повинно бути її “Ринкоємність”. 
Тобто, продукція такої галузі має бути постійно затре-
бувана великим за обсягом світовим ринком у великих 
об’ємах.  

Прикладом такої магістральної галузі може бути 
виробництво та переробка сільськогосподарської про-
дукції, в якій Україна стане беззаперечним лідером. Це 
означає, що продукція нашого сільського господарства 
має стати кращою у світі. 

Це створить попит на все, що сприятиме розвитку 
магістральної галузі:

1) Розвиток машинобудування (виробництво сіль-
ськогосподарської техніки);

2) Розвиток переробної промисловості (виробни-
цтво техніки з переробки, зберігання та транспорту-
вання сільськогосподарської продукції);

3) Розвиток електроніки та приладобудування 
(виробництво мікросхем та приладів, які застосову-

ються в сільськогосподарській сфері);
4) Ще більший розвиток IT-сектору (сучасна техніка 

потребує програмного забезпечення);
5) Розвиток транспортної інфраструктури (сільсько-

господарську продукцію потрібно доставляти замовни-
кам);

6) Розвиток освіти (кадровий голод створить умови 
для розвитку необхідних освітніх напрямків);

7) Розвиток хімічної промисловості (поля потрібно 
забезпечити добривами, отрутою для боротьби зі шкід-
никами та іншим);

8) Розвиток сфери промислової біології (селективне 
виведення нових видів сільськогосподарської продукції 
та інше).

І це лише основні сфери, які напряму отримають всі 
вигоди від реалізація єдиної національної маркетин-
гової стратегії. Але очевидним є той факт, що поштовх 
отримають також інші сфери. До прикладу сільськогос-
подарська хімічна галузь може вкласти кошти в нафто-
хімічну, для виробництва гуми для виробництва якісної 
гуми для транспорту. А це, в свою чергу, позитивно 
вплине на розробку та виробництво необхідних станків. 
І такі ланцюги можна описувати до безкінечності. 

Без вищевказаних змін розвиток економіки відбува-
тиметься хаотично. Галузі промисловості взаємодіють 
слабко. Саме тому держава повинна взяти на себе роль 
дирижера, який із набору різних музикантів робить 
оркестр.  Якщо ж “дирижера” не буде, то економіка все 
одно зростатиме. Але дуже повільно, і сьогоднішнього 
рівня Польщі досягне десь за 50 років. Якщо взагалі 
досягне.
________________________________________________

УРЯДОВИЙ ЦИКЛ МАТЕРІАЛІВ.
КИТ ДРУГИЙ. СТВОРЕННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ЄДИНОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ 
МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ (СЕРЕДНЬОСТРОКОВА ПЕРСПЕКТИВА)

Олександр Черниш
    член Ради ГО «Поступ»

На суботу 26 жовтня на 10:00 призначено чергові 
Загальні Збори ГО «Поступ». Збори мають йди дві 
години і завершитись в 12:00. Тема зборів: “Що 
стоїть на заваді перемоги ГО Поступу?"
Участь в роботі зборів поступівців з київського 
регіону обов'язкова.

НОВИНИ ГО «ПОСТУП»

https://www.facebook.com/sostecenko
https://www.facebook.com/profile.php?id=100005270838871
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Досить часто, спілкуючись з громадянами в рамках 
просування ідеології Громадянської республіки, ми чуємо 
ряд запитань та зауважень щодо діяльності організа-
ції «Поступ» та суті громадянської ідеології. Тому ми 
продовжуємо цикл матеріалів, де роз’яснюємо Доктрину 
«Громадянська республіка». Пропонуємо Вам текст дру-
гої частини Доктрини (епізод 4/24) та наводимо запи-
тання людей і відповіді, роз'яснення організації на них:

РОЗДІЛ I. ПІДСУМОК:

Історія показує, що на нашій землі ніколи не при-
живалася демократія. З давніх-давен на території 
сучасної України найпоширенішим і масовим спосо-
бом прийняття рішення було Віче. Існувала монар-
хія, ПАРТОкратія... Але демократії не було. Ніколи не 
було на нашій території демократії, крім як за всі роки 
незалежності. Сама історія довела, що демократична 
форма правління для слов'янських держав, загалом, і 
для України, зокрема, НЕ ПІДХОДИТЬ!

Демократичну форму правління, яку нам так напо-
легливо намагаються прищепити, потрібно ліквіду-
вати! Потрібно її замінити на іншу систему влади! Таку, 
яка буде відповідати духу й історичним традиціям 
нашого народу, а саме — Громадянську республіку, в 
якій не діє демократична формула «гроші-вибори-при-

хід до влади-повернення грошей з прибутком-знову 
вибори».

ЗАГАЛЬНИЙ НАСЛІДОК  
(для тих, хто ще сумнівається)

Демократична форма управління державою перед-
бачає виборність усіх органів влади, крім виконавчих, 
знизу-догори шляхом проведення виборів. Однак, 
ні їх чесність та відкритість, ні порядність кандида-
тів ні на що не впливають. Причиною тому є штучно 
створені умови, за яких людина, що не має ресурсу, 
не може донести свої погляди і завоювати підтримку 
народу, яким би чесним він не був. Однак, здебіль-
шого, такий ресурс знаходиться в руках олігархії, яка 
сама призначає тих, чиєму просуванню у владу буде 
сприяти. Наслідком цього стає прихід до влади осіб, 
на яких народ, завдяки демократичній системі вибо-
рів, не має НІЯКОГО впливу. Але, навіть, якщо чесний 
і порядний кандидат і знаходить потрібний ресурс, 
то сам він проти системи все рівно нічого зробити не 
зможе. Результат же очікується один: його невдачі 
будуть виставлені напоказ олігархічними ЗМІ, його ім'я 
оббрешуть, а сам він закінчить тим, що буде обпльова-
ний своїми ж виборцями.

Бувають, щоправда, в історії деякі цікаві винятки. 
Наприклад, Сінгапур. Країна з демократичною формою 
правління, що пройшла шлях від країни третього світу 

до країни, що входить до десятки лідируючих країн 
із найбільш ефективною економікою. Але слід дуже 
уважно вивчати її історію, щоб зрозуміти причину 
цього феномену. Так, у Сінгапурі в 1960 році до влади 
прийшла єдина партія «Народної дії», яка практично 
неподільно правила 30 років. Країна була приречена. 
Але — Сінгапур — це парламентська республіка! На 
чолі її так само 30 років правив прем'єр-міністр Лі 
Куан Ю, геніальний економіст, фінансист, політик і 
Громадянин своєї батьківщини з великої літери. Він 
зумів створити команду технократів-однодумців, які 
за тридцять років буквально змінили країну і «пере-
виховали» населення. Отже, приклад із Сінгапуром 
мало схожий на приклад демократичного розвитку. 
Він більше нагадує монархію, з безліччю застережень, 
звичайно. Сінгапур — це виняток, який лише підтвер-
джує правило. Що було б, якби в парламенті Сінгапуру 
знаходилося 7-10 партій, і прем'єрів міняли, як рука-
вички? Та не було б цього цікавого винятку, якби авто-
ритарні методи не нейтралізували всі демократичні 
механізми формування влади. В Сингапурі був жор-
сткий авторитаризм і успіхи країни жодним чином не 
залежали від народу. Їх рушійною силою були лише 
воля Лі Куан Ю та його команди.

 
________________________________________________

РОЗБІР СУТІ ДОКТРИНИ "ГРОМАДЯНСЬКА РЕСПУБЛІКА"
ТА ВІДПОВІДІ НА ПОШИРЕНІ ПИТАННЯ ЩОДО ІДЕОЛОГІЇ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ 

ГРОМАДЯНСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ. ЕПІЗОД 4/24.

Доктрина

Якось мене ось ця фраза турбує "Історія 
показує, що на нашій землі ніколи не при-
живалася демократія." Людина зі сторони 
може це прокоментувати якось типу "в 
чому ж така специфіка українців? Всьому 
світу підходить, а  українцям, бач, не під-
ходить".

А кому підходить демократія? Ніде громадяни не 
правлять. Скрізь при владі олігархія. Просто там олі-
гархія розумніша. І нікуди зі своїх країн тікати не 
збирається. А чим українці особливі? Бо в нас завжди 
були передумови для форми правління, де керують іні-
ціативні та авторитетні, а не призначенці.

А хто заборонить олігархам скупити 
голоси при Громадянській республіці? 
Так, часу більше, енергії на подолання 
більше, але все зможуть вирішити і так 
само почнуть керувати…

Купувати вигідно зараз, бо є строк 5 років, за цей 
час можна робити зміни на свою користь, а якщо деле-
гування з перерахунком повноважень кожного місяця, 
то сенсу нуль.

КОМЕНТАР: Дійсно. Яка імовірність того, що 
завтра до громадянина не прийде інший олігарх і не 

запропонує більше? А далі дорога в нікуди. Ставки 
будуть постійно рости.

КОМЕНТАР: Все вірно. Саме це й робить вкла-
дання грошей в делегування невигідним. Тому й прин-
ципово схема "гроші-вибори-гроші" нівелюється.

Є реальна можливість скупити голоси, 
та повернутися до демократії?…

Ясна справа, що така можливість є. І тоді знову 
повернеться олігархія. І знову стане питання зміни 
системи влади. Але чомусь сьогодні зміни демократії 
назад на монархію не відбувається. Але ж ніхто не 
заважає змінити Конституцію і зробити монархію. Так 
само і з Громадянською республікою. Просто час іде, 
людство розвивається і змінюються системи влади.

КОМЕНТАР: Просто необхідні засоби, які б уне-
можливили скупку голосів.

КОМЕНТАР: Скупка повноважень при Грома-
дянській республіці може мати місце, але нажаль, чи 
на щастя, не може мати суттєвого ефекту. Самі помір-
куйте, скільки може коштувати делегування одного 
повноваження і скільки їх одномоментно треба акку-
мулювати і які гарантії довгострокової підтримки і чес-
ної співпраці?!

КОМЕНТАР: Копійки в селах, за копійки можна 
райони сільські скуповувати…

КОМЕНТАР: А який сенс? В масштабах країни 
зараз село вже ні на що не впливає. Верховна влада 
базується на міських мешканцях. І це не тільки у нас, 
це в усьому світі тенденція. Якщо на місцевому рівні 
скупщики-делегати щось будуть робити не так, то вер-
ховна влада все зможе виправити. Але є й інший під-
хід. Якщо хтось за копійки (або не за копійки) буде 
давати владу всяким пройдисвітам над собою - то так 
і буде треба такому населенню. Система Громадянської 
республіки не гарантує, щоб все буде добре. А голо-
вне, що влада буде точно залежати в першу чергу від 
громадян, а не від бізнесу, як зараз.

Нагадуємо. В першому розділі Доктрини "Громадян-
ська республіка" визначені чотири головні недоліки 
демократії. А також те, що ми виступаємо проти неї 
через те, що діє формула: "гроші-вибори-прихід до 
влади-повернення грошей із прибутком". Що є причи-
ною виникнення олігархії.

Якщо у Вас є питання по даному розділу, 
приєднуйтесь до нашої сторінки у Фейсбуці 
facebook.com/PostupUA та задавайте питання під 
постами, а ми люб’язно будемо відповідати.
________________________________________________

Питання та відповіді на них організації "Поступ"
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