
Одна з найулюбленіших версій соціальних дронів 
полягає в тому, що у населення України совковий мен-
талітет. Тобто ми маємо населення, яке після СРСР має 
певне совкове мислення, яке не дозволяє країні руха-
тись вперед. І що, мовляв, треба, щоб змінились цілі 
покоління, аби еволюціонувала громадянська свідо-
мість людей. Ця версія не просто тупа, а ще й дозволяє 
соціальним дронам залишатись соціальними дронами і 
нічого не робити. Бо «все не має сенсу», «все дарма». 

Є ще інша дуже популярна версія: крадії та злодії 
у владі. І, зрозуміло, їх треба поміняти на кращих - 
«чесних і порядних». Звідси й постійні сподівання на 
черговий майдан або на чергові вибори. Бо після них 
до влади точно прийдуть чесні та порядні. Ця версія 
не просто тупа, але ще й корисна для тих, хто рветься 
до владного корита. Йде постійне маніпулювання з 
метою просування «нових» обличь. Приходять ці «нові» 
обличчя, і все залишається по-старому.

Зрозуміло, що є ще варіанти. Наприклад, що причина 
в тому, що в усьому винна Росія та війна. Або Сполучені 
Штати, які намагаються нас вчити, як треба жити. Тобто 
винні тут зовнішні обставини або обставини непере-
борної сили. 

Все зазначене є не просто цілковита чухня, але ще й 
є прямим наслідком реальної причини. А реальна при-
чина проста. Дуже проста. Олігархія, тобто поєднання 
бізнесу і влади. Коли до влади приходить бізнес, то він 
туди лізе точно не для того, щоб розбудовувати країну. 

дно, та, все одно, вони сумлінно виконують свою роботу 
по грабунку нашої держави. 

Так що ж тоді робити грамадянину, який не хоче 
миритися з таким станом речей і не хоче жити в Країні-
руїні, який не згоден фінансувати армію чиновників та 
депутатів, (які, за суміцництвом, ще є посіпаками олігар-
хів) та, звичайно, не хоче ставати емігрантом в якійсь 
більш-менш сприятливій для життя державі. Ми виді-
ляємо чотири види діяльності, якими можуть займатися 
громадяни задля збереження і процвітання власної 
держави. 

ПЕРШИЙ - створити організацію, зібрати однодумців 
та рухатись в напрямку створення Великої України.
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№ 943
29.12.21-04.01.22 Громадянські середи відкриті для всіх і проходять 

щотижня о 19:00 по скайпу в аудіорежимі. 
Посилання на приєднання можна дізнатися  у  
адміністратора  сторінки  «Поступ»  в  Фейсбуці.
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Чи є майбутнє в України? Що треба робити, щоб це 
майбутнє настало?

Ми почали фіксувати саме такі запитання у нашої 
української молоді. Так, саме тієї молоді, про яку багато 
хто каже, що вона взагалі країною не переймається. Так, 
майбутнє є! І про це свідчить вже сам факт появи таких 
питань саме у молоді.

Якщо люди починають замислюватись над питаннями 
розвитку України, то автоматично з’являються питання 
ще й інші, супутні. Ось такі, наприклад. А чому Україна 
одна з найневдаліших країн в Європі? Що з країною не 
так? У чому причина? А що треба робити, щоб усе почало 
змінюватись на краще?

От саме всі ці зазначені питання та роздуми і є рушій-
ною силою майбутніх позитивних змін. 

Але спробуємо зовсім коротко дати відповіді на 
зазначені питання. Ці відповіді навіть важко і відпо-
відями назвати. Так, малослівні тези. Але для розумних 
цього буде достатньо.

Для того, щоб дати відповідь, чи є майбутнє у України, 
спочатку необхідно зрозуміти, чому ми всі опинилися 
в дупі. За всі тридцять років незалежності було досить 
багато різних версій. 

Деякі громадяни вже давно зрозуміли, що для того, 
щоб вільно та щасливо жити у власній державі, слід осо-
бисто брати участь в управлінні державою! Навіть шко-
ляр молодших класів розуміє, що скиглення на кухні, або 
в соціальних мережах, наприклад, такого: «Що ж вони 
роблять, зовсім задовбали, скоро за повітря податок 
будуть брати…» - зовсім не має ніякого впливу на 
можновладців. Можна, нававіть, матюкати їх як завгов-

ЩО РОБИТИ, КОЛИ НЕ ПОДОБАЄТЬСЯ СИТУАЦІЯ В КРАЇНІ?

Бізнес завжди цікавить тільки одне – розвиток самого 
себе, тобто розвиток самого бізнесу. Це як пухлина, яка 
вийшла з під контролю. А чому олігархія править весь 
цей час в Україні? Бо діє олігархічна система влади. 
Діє схема: ГРОШІ >> ВИБОРИ >> ПРИХІД ДО ВЛАДИ >> 
ПОВЕРНЕННЯ ГРОШЕЙ ІЗ ПРИБУТКОМ.

Якщо із причиною проблеми зрозуміло, то що 
робити?

Для того, щоб Україна стала потужною державою, 
необхідна наполеглива праця в напрямку розбудови 
країни. Багаторічна і наполеглива праця. І в першу 
чергу самої влади. Тобто все має починатись з влади. 
Все залежить виключно від неї. Це означає, що влада 
має знати, що робити, чого зараз нема. І повинна мати 
політичну волю робити реформи, чого теж зараз нема. 
Можна додати, що бажання розбудовувати Україну 
не було у жодної влади за останні роки. Всі роки ми 
бачили вирішення особистих потреб у всіх представни-
ків влади. 

Ми щойно пройшли перший крок до того, щоб побу-
дувати Велику Україну. Він полягає у тому, щоб виникло 
бажання бачити свою Батьківщину потужною країною. 
І зрозуміти, що сама собою вона не побудується. А для 
того, щоб все почало змінюватись, необхідно зрозуміти 
в чому реальна причина негараздів, і яким умовам має 
відповідати влада.

_____________________________________________________

ДРУГИЙ - знайти вже готову організацію, яка руха-
ється в цьому напрямку та приєднатися до неї.

ТРЕТІЙ - діяти самостійно, хоча це зовсім не єфек-
тивно.

І ЧЕТВЕРТИЙ - сподіватись, що хтось це зробить, а 
самому тихенько спостерігати. Але, коли переважна 
більшість грамадян займає саме четверту позицію, то 
доводиться спостерігати тільки те, як олігархи знищу-
ють державу, перетворюючи населення на дешеву, тупу, 
низькокваліфікована рабсилу. Якщо ви згодні з таким 
розвитком подій, то це одне, але ж, запитайте у своїх 
дітей, чи згодні вони?
_____________________________________________________

Максим Твердохліб
  голова Ради  ГО «Поступ»

Андрій Чередніченко
член ГО «Поступ»

ЧИ Є МАЙБУТНЄ В УКРАЇНИ?
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і розуміє наш шлях. Знає, або (якщо не може зрозуміти) 
вірить, що він веде до перемоги. І друга умова - людина 
має вірити в нашу команду, що вона здатна перемогти. 
Це і є умови, коли людина приєднується до нашої 
команди і стає якраз тим самим однодумцем. Бо якщо 
немає розуміння, що робиться і як воно все рухається, 
або нема віри у команду, то не варто ані пропагувати 
наші ідеї, ані залучати нових людей – щоб не завдати 
шкоди. Бо така робота має бути не тільки добровільною, 
а й усвідомленою. 

А за яких умовах це можливо? Як залучати людей у 
команду. Бо, як ми знаємо, під лежачий камінь вода не 
тече. Команда сама по собі не зростає, її нарощують. 
Нарощувати можна через емоції. Існує такий варіант, 
що по включенню кадрів необхідно створення пев-
ного емоційного фону. Необхідно запалити людину, 
щоб вона захотіла щось, тоді, навіть не розуміючи, 
вона почне робити, аби досягти, того, чого вона хоче. 
Так, емоції, та емоційна складова набагато сильніші, а 
ніж раціональні. І воно має дуже потужний ефект. Але 
в короткій перспективі. Адже, якщо після емоційного 
запалу, така людина швидко не почне отримувати те, що 
вона хоче, то вона перегорить. А як вона може отримати 
«що хоче», коли вона не розібралась в тому – для чого 
це все робиться. Запал та емоційне піднесення має бути 
як ракетоносій, що не стільки направлено на «працю-
вати», як на «включити голову». І вже, розібравшись 
своїм розумом – почати діяти.

Але для того, щоб зрозуміти щось – це варто спочатку 
пізнати. Тому і є обов’язкова необхідність вивчати Док-
трину. Бо тільки розібравшись і зрозумівши ідеї та шлях, 
можна в нього повірити і захотіти ним рухатись до пере-

Громадянська організація «Поступ» має тільки одну 
мету - побудова Великої України. І все, що ми робимо, 
спрямовано саме на цю мету. В нашій Доктрині охопно 
розкрито головну проблему сучасної України, наш план 
по її подоланню, та шлях, як це буде зроблено. І для 
досягнення цього результату необхідно лише нарощу-
вати нашу потужність. Ми - ідеологічна організація, 
тому нарощування потужності через просту накачку 
грошима, як зараз вже всі звикли, не відбудеться. За 
гроші можливо лише увійти у владу, або змінити її. 
Але ми бачимо, що зміна обличь у владі не вирішує 
проблеми. Нові обличчя діють по-старому. Тому, коли 
хочеться змін – треба змінювати не владу, а саму сис-
тему влади. Але будь-які зміни мають відбуватись 
виключно в рамках закону. Тільки конституційним шля-
хом має бути змінена система влади. Як цього досягти? 
Це можливо лише тоді, коли в суспільстві виникне 
бажання змін. Тоді, коли ідея Громадянської респу-
бліки, як нової системи влади, заволодіє умами всіх 
громадян.

Для цього необхідно, щоб банально про цю ідею 
суспільство дізналось. Необхідно, щоб ця ідея була 
донесена до громадян. Це можливо тільки шляхом про-
паганди. 

Отже ми переходимо до наступного питання: а хто 
має займатись пропагандою наших ідей? Очевидна від-
повідь – наш соратник, однодумець. Тобто той, хто знає 

ВСЕ Ж ТАКИ РОЗУМІТИ ЧИ ВІРИТИ?

ПИТАННЯ – ВІДПОВІДЬ!
Матеріал підготовлено на підставі розбору
 Доктрини «ГРОМАДЯНСЬКА РЕСПУБЛІКА» 

Витяг з Доктрини:
Розділ VII. ВЕЛИКА УКРАЇНА 

Після свого становлення Громадянська респу-
бліка перестає бути метою, а стає засобом. Саме 
тому слід чітко визначити, якій меті цей засіб слу-
гуватиме. А мета може бути лише одна — Велика 
Україна. Доля України полягає в тому, що вона може 
або стати Великою Україною-Руссю, або нікчемним 
придатком до інших. З точки зору геополітичного 
становища, потенціалу ресурсів, особливо кадро-
вих, Україна має всі потенційні необхідні скла-
дові, щоб стати Великою державою, як це було 
тисячу років тому. Але для цього, в першу чергу, 
слід впровадити ті елементи державного ладу, що 
привели Русь до Великої Київської Русі. І сьогодні 
вони присутні в Громадянській Республіці.

Ось основні орієнтири, які мають бути вектором 
розвитку України:

1. ФОРМА ПРАВЛІННЯ — Громадянська респу-
бліка.

2. ЕКОНОМІЧНА ПЛАТФОРМА — градієнтна еко-
номіка. Це означає, що чим більший рівень капі-
талу, тим більше має бути в ньому державного сек-
тору чи державного регулювання. Тобто, державної 
відповідальності та державного контролю. А чим 
менший рівень капіталу, тим, відповідно, більше 
лібералізму. Тобто рівень втручання має зменшу-
ватися, і при певному рівні взагалі повинен бути 
відсутній.

3. ПРИРОДНО-РЕСУРСНА ПЛАТФОРМА. Всі при-

родні багатства України (земля, надра, біоресурси) 
є власністю не лише громадян, які там прожива-
ють, але також і наступних поколінь. Це справжній 
скарб нації. Всі несправедливі зазіхання на нього 
мають жорстко каратися.

4. СОЦІАЛЬНА ПЛАТФОРМА. Інтереси середнього 
класу — в першу чергу. Досить дозволяти олігархії 
зомбувати тупий люмпен і цим триматись при владі 
за допомогою демократичної системи виборів. В 
першу чергу наша цінність — це Громадянин, а не 
просто людина, яка вміє лише ходити, говорити, 
їсти та розмножуватися.

5. ПРАВОВА ПЛАТФОРМА. Справедливість має 
бути законною, а закон справедливим. Вся система 
законодавства повинна підлаштовуватися під існу-
ючі поняття справедливості. Самі ж поняття спра-
ведливості формуються Громадянами.

6. ДУХОВНА ТА МОРАЛЬНА ПЛАТФОРМА — розви-
ток традиційних сімейних цінностей. Міцна сім’я 
— це необхідна умова побудови здорового суспіль-
ства. Якщо буде міцна сім’я, то буде й міцна Бать-
ківщина.

7. ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА. Ніяких блоків чи 
об’єднавчих союзів, ні з ким. Блокування із Захо-
дом чи зі Сходом неминуче призводить до того, що 
країна впирається в глухий кут у своєму розвитку, 
котрий гальмуватиме рух до Великої України. Якщо 
країна хоче бути великою, то вона повинна САМА 
подолати всі перешкоди і досягти високого рівня 
розвитку. А після того, як Україна стане високороз-
виненою країною, вона має стати лідером Східної 
Європи.

8. РОЛЬ ДЕРЖАВИ У СУСПІЛЬСТВІ. В Громадян-
ській республіці держава є не “надбудовою”, а 
основою усіх видів суспільних відносин. І якість 
цієї основи цілковито залежить від громадян.

Громадянська Республіка має показати світові 
подальший шлях політичного та соціального про-
гресу. Вона повинна стати наступною ланкою роз-
витку людства (монархія — демократія — Грома-
дянська Республіка). Чим швидше світом опанують 
принципи Громадянської Республіки — тим менше 
соціальних катаклізмів зазнає цивілізований світ.

Питання 14: 
Державний устрій майбутньої Великої України, 

унітарний чи федеративний?.

Відповідь 1: Враховуючи історичний досвід, 
слід зауважити, що в Європі існує лише одна федера-
тивна країна за конституцією, але унітарна за фактом - 
Швейцарія. Всі інші країни - унітарні. А ось, виключно 
РФ є федерацією за національними ознаками. Федера-
лізувати Україну за національними ознаками немож-
ливо, бо склад населення ніде не має переваги над 
українцями іншою національностю, крім Крима, де 
більшість росіяни, хоча Крим - це батьківщина крим-
ських татар. Отож, федералізація можлива тільки аме-
риканського типу, як от у Мексиці або у США. Але ці 
країни формувались зовсім за іншою моделлю. Отже, 
можемо сказати, що федералізація не зможе дати 
поштовху для розвитку України. Висновок - унітарна.

Відповідь 2: Питання щодо федералізації - то 
вже старезні «граблі». Федералізація є специфічним 
об’єднанням самостійних суб’єктів з передачею феде-
ральним органам певних повноважень. До України 
воно не дотичне ніяк. Цю хибну легенду використо-
вують пуйлостанівські пропагандисти, аби створити 
сєпаратистьскі анклави, які є фактично підконтроль-
ними кремлю.

Скажи це голосно! Поширюй!

Твоїм дітям жити в 
тому багні, куди веде 

олігархічна влада!
«Поступ» - це єдина організація, яка:
1. Знає головну проблему України.
2. Має план по вирішенню цієї проблеми.
3. Реально рухається згідно плану.
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Кирил Соколов
  член Ради ГО «Поступ»

моги. Вся наша діяльність має базуватись не на «запалі, 
чи ентузіазмі», а на розумінні й усвідомленні того, що 
це має бути зроблено, бо це є необхідність, бо це наш 
Громадянський обов’язок.
_____________________________________________________
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