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Кінцева мета діяльності громадянського руху 
«Поступу» - це побудова Великої України.

Що таке Велика Україна?
Це не просто розвинута країна із високим рівнем 

життя, як іноді кажуть? Розвинута країна із високим 
рівнем життя – це гарна країна, але звичайна. Має 
бути щось ще. В цивілізаційному вимірі. Таке, що буде 
впливати на розвиток всього людства. Іноді таку якість 
називають національною ідеєю. Зараз часто вживають 
термін «національна ідея». І часто кажуть, що вона 
має бути у країни для сталого росту. Це помилка. Для 
сталого росту потрібен ефективний професійний та 
патріотичний менеджмент країни. І це точно ніяк не 
пов’язано із «національною ідеєю»,  із тим, яку роль 
грає або має грати держава в світі. Дуже часто націо-
нальну ідею неможливо або не вдається сформулювати. 
І часто намагаються її впровадити штучно. Але таке 
штучне впровадження ні до чого не веде. А іноді веде 
і до посміховиська.

Щоб проілюструвати, що можна вважати під «вели-
кою країною» можна вдатися до історичних прикладів. 
Їх досить багато. Наприклад, Греція періоду Олександра 
Македонського, або Рим періоду принцепса Августа, або 
імперія Чингізхана в його апогеї. Був Великий Китай, 
велика Османська імперія, була Велика Франція часів 
Наполеону. Так, був СРСР, який теж був не просто потуж-
ною країною, але й дав певний імпульс розвитку всьому 
людству. Не забуваємо, що була Велика Британія. Ну й 
зараз є США, не просто наддержава, а така, яка встанов-
лює певні стандарти розвитку світу. І, навіть, той, хто ці 
стандарти не сприймає, все одно не може уникнути того, 
щоб на них не реагувати. Всі ці приклади об’єднує те, що 
ці країни дали людству щось нове. Змусили його зміню-
вати свій курс. Якщо ми кажемо про Велику Україну, то 
маємо розуміти, що мова йде саме про державу із такою 
якістю.

Давайте розберемось із Україною. Яка у нас може і 
має бути національна ідея, і що буде значити «Велика 
Україна». 

Розвинута та сильна економіка. Україна має вхо-
дити в першу двадцятку найбільш потужних держав. 
Так, потужна економіка не є національною ідеєю. Але, 
погодьтесь, що важко назвати країну «великою», якщо 
її економіка слабка. Значить, необхідною умовою щодо 
досягнення рівня Великої країни має стати все-таки 
сильна економіка. Це як пропускний квиток в сонм 
світових лідерів. Тому без того, щоб реалізувати першу 
мету – побудувати потужну країну, розмови про Велику 
Україну так і залишаться розмовами.

Уявімо собі, що нам вдалося це зробити. Україна 
стала потужною. Що далі?

Куди має рухатись така потужна країна? В європей-
ську спільноту, в ЄС? Питання: для чого? Чи може хтось 
скаже, що треба знову почати дивитись в сторону Росії? 
Додивились вже. Маємо війну, втрату територій, людей 
та зрадника-сусіда. Ставати нейтральною країною? А це 
що дасть? І головне, кому це дасть і яку вигоду, Укра-
їні чи сусідам? Нейтральний статус – це відмова від 
боротьби. Так, пацифістам це сподобається. Але від-
мова від боротьби антиприродня. Не ми вигадали цей 
світ. І цей світ живе по певним законам. Головний закон 
людства – це постійна боротьба. І не має значення, 
подобається це комусь чи ні. Це факт.

Досвід історичний всього людства показав, що пере-
магають великі об’єднання. Країни із імперськими 
амбіціями. Таких прикладів багато. Бувший СРСР – це 
імперія, яка складалась з багатьох народів. Теперішній 
ЄС – також результат інтеграційних процесів. Не кажучи 
вже про США, які є найуспішнішим прикладом інте-
грації. Висновок простий. Потужна країна, або країна, 

яка починає потужно розвиватись, часто стає каталіза-
тором більшого об’єднання, яке починає виходити за 
межі її території. Сьогодні та епоха, коли завоювання 
робляться не танками і армією, а економічною екс-
пансією. Чим більше виростає угрупування країн, тим 
потужнішою може стати їх спільна економіка. Може і 
не стати, якщо неправильно розвивається або програє 
боротьбу із іншими наддержавними угрупуваннями. 
В кінці кінців, потужність: економічна, військова, нау-
кова, політична – в першу чергу залежать від масштабів 
об’єднань держав. 

Так що з Україною? Чи може вона стати каталіза-
тором створення та розквіту нового міждержавного 
об’єднання? Так! Може і має стати такою. А яке може 
бути об’єднання? Яка може бути його конфігурація? 
Тут знову хтось скаже, що ЄС, а хтось скаже – Росія. Із 
Росією все ясно, вона показала вже свою «гегемонію», 
привела в дупу всіх, хто з нею був пов’язаний, та саму   
себе. ЄС? Для того, щоб ми розширили свій ринок праці? 
Збільшили наш експорт заробітчан до Європи? Або стали 
ресурсною базою для Європи? Чи може хтось вважає, що 
вступивши в ЄС, Україна зможе там стати лідером, випе-
редивши Німеччину? А якщо ти не лідер в об’єднанні, 
то твоя роль проста – йти в фарватері лідеру. Так, це 
може бути оформлено дуже м’яко і по-дружньому, але 
все одно – країна вже не лідер і виконує те, що їй каже 
лідер.  А що ще може бути? Треба аналізувати. Але один 
з варіантів є. І з’явився вже досить давно. Називається 
він «Міжморр’я». Доречі, авторство цього проекту нале-
жить не Україні. Його сутність полягає в об’єднанні 
ряду держав. Часто тут називають країни Прибалтики, 
Польщу, Румунію та Україну. Іноді туди добавляють ще 
й Білорусь. Іноді ще й Словаччину, Угорщину або Чехію. 
Але, як видно з карти, то є тільки одна країна, без якої 
такий проект принципово неможливий. Так, саме Укра-
їна! Подивіться на мапу, де вказаний один з варіантів 
«Міжморр’я» і спробуйте з неї прибрати Україну. 

Так, стає зрозумілим, чому без України «Міжморр’я» 
не можна реалізувати. Доречі, без України і Росія не 
може поновити свій статус панєвроазійської країни. 
Без України Росія буде завжди азіатською країною. І 
загарбання Криму їй все одно нічого тут не дає. Тому 
Росія ніколи не відмовиться від боротьби за Україну. 
Але для нас це і непогано. Бо у нас є два варіанти: або 
бути поглиненими Росією, або боротися та побудувати 
Велику Україну. 

Проект «Міжморр’я» ми навели лише як приклад. 
Насправді реальна національна ідея України має мати 
ще більш амбітні завдання. Більші, ніж те, що може 
принести «Міжморр’я». Геополітичне розташування 
України вказує, що ми можемо стати лідером не про-
сто частини слов’янського світу, а ще більш широкого 
загалу. Сучасна Європа із своєю ліберально-демокра-
тичною ідеологією тухне. Починає програвати іншим 

концепціям. І ми маємо зробити так, щоб не нам в 
Європу прямувати, а навпаки – Європа отримала новий, 
живий імпульс свого розвитку завдяки розквіту нашої 
цивілізації

__________________________________________________

ВЕЛИКА УКРАЇНА!

Максим Твердохліб
    голова Ради  ГО «Поступ»

Необхідною умовою щодо 
досягнення рівня Великої країни 
має стати все-таки сильна 
економіка.

Геополітичне розташування 
України вказує, що ми можемо 
стати лідером не просто частини 
слов’янського світу, а ще більш 
широкого загалу.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100001444464850
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Від вірусу захворіють чи помруть всі ті, хто мають 
захворіти чи померти. Це факт. Питання лише в часі.

Якраз карантин і має вводитись для того, щоб відтяг-
нути час, за який влада має встигнути найкраще підготу-
ватися до зустрічі віруса.

Але наша влада є олігархічною, і тому вони нікуди не 
поспішають або поспішають не там, де треба, адже народ 
український для них є лише інструментом збагачення.

Але все не так погано, все можна змінити. Треба про-
сто прибрати олігархію від влади, ліквідувавши демо-
кратію, та впровадити нову систему ГРОМАДЯНСЬКА 
РЕСПУБЛІКА. Адже саме нова система дасть змогу гро-
мадянам призначати собі ту владу, яку вони схочуть, і 
за потреби, зразу її переформатовувати.

Але то не сьогодні, звичайно, то вже завтра.
Але якщо сьогодні не зрозуміти цього і не почати 

рухатись в тому напрямку, то ЗАВТРА МОЖЕ НІКОЛИ НЕ 
НАСТАТИ, для декого.

«ПОСТУП» вже рухається по шляху зміни системи 
влади. А ви?

Приєднуйтесь до «Поступа». 

Починаючи з кінця 80-х, коли Україна ще входила до 
складу СРСР, за часів Горбачова, потім з 90-х, після про-
голошення незалежності, кожен уряд, кожен президент 
наголошували, що для сталого, інтенсивного розвитку 
економіки необхідна її лібералізація. Чи збігалися їх 
слова з діями? Звернемось до Вікіпедії. 

Лібералізація (від лат. liberalis — вільний) — в 
широкому тлумаченні під цим поняттям мається на 
увазі пом’якшення державного або державно-бюро-
кратичного тиску («контролю») на різні сфери сус-
пільного життя: політику, економіку, право (в першу 
чергу, це елементи правової держави — політичні та 
громадянські права, права людини), свободу слова та 
ЗМІ, тощо. В економіці — форма зовнішньоекономіч-
ної політики, що є комплексом заходів, спрямованих на 
сприяння зовнішньоекономічної діяльності, поступове 
скасування наявних обмежень у зовнішній торгівлі, 
зниження ставок ввізного та вивізного мита, надання 
тарифних пільг під час здійснення зовнішньоекономіч-
них операцій. Це процес розширення волі економічних 
дій суб’єктів підприємницької діяльності, зняття 
обмежень на фінансово-економічну діяльність, роз-
кріпачення підприємництва. Найчастіше цей термін 

використовується для позначення економічної лібера-
лізації, особливо лібералізації торгівлі та лібераліза-
ції ринкового капіталу. Лібералізація є одним з трьох 
координаторів (іншими є приватизація і стабілізація) 
макроекономічної стратегії для країн з перехідною еко-
номікою.

Отже, лібералізація економіки – це максимальне 
зменшення впливу держави на економічні процеси, на 
підприємництво, мінімальне втручання в бізнес, коли 
ціни на товари встановлюються не державою, а фор-
муються під впливом попиту і пропозиції, та виходячи 
із собівартості продукції, коли якість товарів та послуг 
визначають не державні стандарти, а здорова конкурен-
ція. Коли підприємець почуває себе вільно та захищено 
від безлічі перевірок різними державними органами та 
відомствами. І зосереджений на роботі, на генерації 
нових ідей, винаходів, розробці та виробництві нових 
якісних продуктів та послуг замість відбиватися та від-
купатися від чергової перевірки, яка іноді може закін-
читися, навіть, закриттям підприємства.

Якщо подивитися на досвід розвинених країн, то там 
частка малого та середнього бізнесу складає 60-70%. У 
нас же таку статистику ніхто не вів. Але, за неофіцій-
ними даними, доля малого та середнього бізнесу в ВВП 
складає в Україні 30-40%, також дуже велика частка зна-
ходиться в тіні. Звичайно, адже закрити (ліквідувати) 
підприємництво дуже складно і дорого. На підприємців 
здійснюється постійний тиск з боку державних органів, 

податкової. Тому багато громадян не поспішають офі-
ційно оформлювати свою підприємницьку діяльність. 
Чому така ситуація склалася? Держава не зацікавлена 
в розвитку малого та середнього бізнесу. Це видно з 
тих умов, заходів, податкового навантаження на мале 
та середнє підприємництво. Олігархи, великий бізнес 
ніколи не платили і не платять податки в повному обсязі 
в жодній країні, а в Україні - тим більше. Весь податко-
вий тягар лягає на плечі малого та середнього бізнесу. 
Держава слугує інтересам олігархів. А олігархам конку-
ренція у вигляді малих та середніх бізнесів не потрібна. 
Тому і розвивати таке підприємництво в Україні державі 
(читай «олігархам») не вигідно. Існує така думка, що ще 
в 2015-2016 роках постала задача ліквідувати спрощену 
систему оподаткування, фактично, позбавивши ФОПів 
можливості спокійно вести бізнес. Перед ними став 
би вибір: або переходити на загальну систему оподат-
кування, що для багатьох було би не рентабельно, або 
закриватися. Кажуть, що таку задачу ставив МВФ. Поро-
шенко не хотів йти на такі непопулярні кроки, адже його 
підприємства часто користувалися послугами ФОПів для 
деяких «фінансових операцій». І рейтингу його це би 
дуже зашкодило. Тому, цю задачу він передав у спадок 
своєму наступнику. Достеменно не відомо, чи справді 
така задача стояла при правлінні Порошенка, але Зелен-
ський успішно справився з нею, запровадивши касові 
апарати для всіх ФОПів, фактично знищивши спрощену 
систему оподаткування. А це, в свою чергу, може при-
звести до ще більшого економічного спаду.

Взагалі, складається враження, що Зеленський спеці-
ально, або під диктовку тих олігархів, які привели його 
до влади, здійснює кардинально протилежну політику 
тій, що проголошував у зверненні до Верховної Ради в 
серпні 2019 року: лібералізація економіки, створення 
потужного «інвестиційного магніту» для залучення іно-
земних інвестицій, побудова цифрової держави у смарт-
фоні, коли черги в державних установах та бюрократія 
відійдуть у минуле, подолання рейдерства, монополій і 
контрабанди, досягнення реальної енергетичної неза-
лежності, енергоефективності та вирішення проблем з 
тарифами, розбудова промисловості, аграрного сектору, 
інфраструктури, медицини, покращення освіти та відро-
дження української науки, зміцнення національної без-
пеки та оборони, завершення війни на Донбасі та повер-
нення анексованого Російською Федерацією Криму. Поки 
не видно реалізації жодного з перерахованих завдань.

І я скажу зі стовідсотковою впевненістю: за тієї олі-
гархічно-демократичної системи, яка існує в Україні, 
такі перетворення, реформи не можливі за будь-якої 
влади. Тільки зруйнувавши стару олігархічну систему, 
і побудувавши нову, громадянсько-республіканську, 
можливі кардинальні зміни на краще в усіх сферах 
життя суспільства і функціонування держави загалом.

Михаил Крячек
    член ГО «Поступ»

Олександр Черниш
    член Ради ГО «Поступ»
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