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Вступне слово
Понад двадцять років тому в українському соціумі, все більше і більше
сегментів якого прагли здолати всеосяжний контроль КПУ/КПРС,
розпочалися неухильно наростаючі та все більш пришвидшувані процеси
самоорганізації, що недвозначно засвідчували намагання нації здійснити
прорив (скористаймося термінологією Ю. Габермаса) у сферу відкритості.
Серед цих процесів – процес партогенезу.
Партії в Україні пройшли складний шлях становлення, криз та реформувань, структуризації та розвитку. Як свідчить недовга історія становлення новітньої вітчизняної багатопартійності, процес розбудови партій мав
свої особливості та специфіку, що у свій спосіб віддзеркалилося у документах, які виходили із-під пера засновників партій, приймалися на партійних форумах і зібраннях. Відтак, запропоноване видання – не тільки
спроба через призму «документального бачення» реконструювати
багатогранний і нелінійний процес становлення ідейних атракторів у
свідомості політично заангажованих представників нації і – відповідно –
ідейного спектру українських партій, але й у свій спосіб – у хронологічній
послідовності – відтворити специфіку процесу їх становлення (як інституту громадянського суспільства, а крім того, – й інституційної складової
політичної системи України). Цей, останній, момент є, думається, досить
важливим сам по собі, оскільки має посприяти уточненню даних щодо
загальної кількості легалізованих в Україні партій з моменту започаткування їх реєстрації Міністерством юстиції України 1 (щодо чого у
літературі накопичилося безліч суперечливих тверджень і цифр), дат їх
створення чи припинення функціонування.
На сторінках збірника у хронологічному порядку, починаючи з 1988 р.
(часу постання першої української партії – Українського християнськодемократичного фронту), а далі – за датою реєстрації Міністерством юстиції
України, розміщено інформацію про кожну із 189 діючих (на 1 липня 2011 р.)
та понад 55 партій, які припинили діяльність. Зокрема вказано:
1
Згідно з Постановою Президії Верховної Ради Української РСР від 29 вересня 1990 р. «Про порядок
реєстрації громадських об'єднань» новостворені політичні партії підлягали реєстрації Міністерством юстиції
Української РСР. Доповнюючи свої рішення, Президія Верховної Ради Української РСР 14 листопада 1990 р.
прийняла Постанову «Про доповнення Постанови Президії Верховної Ради Української РСР від 29 вересня 1990 року
«Про порядок реєстрації громадських об'єднань», в якій, зокрема, було дано тлумачення «республіканських
громадських об'єднань», до яких були віднесені «об'єднання, діяльність яких, відповідно до характеру їх статутних
завдань, поширюється на територію всієї республіки або більшості її областей і які мають у них свої відділення».
30 серпня 1991 р. Верховна Рада України прийняла чергову Постанову «Про внесення змін і доповнень до Постанови
Президії Верховної Ради Української РСР від 14 листопада 1990 року "Про доповнення Постанови Президії Верховної
Ради Української РСР від 29 вересня 1990 року "Про порядок реєстрації громадських об'єднань"», якою, з-поміж
іншого, постановила: «У тексті постанови слова "Української РСР" замінити словами "України"». Виходячи з цього,
укладачі збірника у всіх випадках, крім випадку Української Республіканської партії (реєстрація якої відбулася до
появи Постанови Верховної Ради від 14 листопада 1990 р.), вказують, що та чи інша партія була зареєстрована
Міністерством юстиції України, а не Міністерством юстиції УРСР.
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– назву партії, дату її створення (яка відповідає, як правило, даті проведення установчого з’їзду/конференції, а в окремих випадках – даті, вказаній
засновниками) й реєстрації Міністерством юстиції України (для партій, які,
слідом за першою зареєстрованою партією – Українською Республіканською
партією – пройшли процес легалізації) та, відповідно, – реєстраційний
номер;
– відомості про зміну назви (якщо така зміна мала місце);
– підстави та час припинення діяльності політичного утворення (для
партій, які припинили своє функціонування);
– зрештою, – подано витяги з програмних та інших партійних документів
(інтерв’ю партійних лідерів, передвиборчих програм, маніфестів тощо) із зазначенням джерела їх походження (у разі відсутності документів, – лише дані,
зазначені вище).
У разі, коли партія змінювала не тільки назву, а й певною мірою
програмові засади, – вказано її нову назву та подано випродукувані нею
документи. Так, наприклад, «Партія Реабілітації Тяжкохворих України»
(яку було створено у 1994 р.) до набуття своєї нинішньої назви – НародноДемократична партія патріотів України – ще двічі її змінювала (на
«Партію Реабілітації Народу України», згодом – на «Ліберально-демократичну партію патріотів України»). Відтак документи, що з’явилися на
тому чи іншому етапі партійної діяльності, подано під відповідною назвою
партії.
Траплялися випадки, коли Мін’юстом України у різний час реєструвалися партії (наприклад, Українська національна асамблея чи Українська
партія, Комуністична партія України) під однаковою назвою. У зв’язку з
цим слід мати на увазі, що партія зі «старою назвою» реєструвалася
державним органом тільки у тому випадку, коли партія-попередниця, що
мала таку ж назву, з тих чи інших причин уже припинила свою діяльність.
Використання «старої назви» новою партією зазвичай свідчило або про те,
що зникла партія відновлювала свою роботу, або ж про те, що лідери новоствореної партії повністю сприймали ідеологічні настанови партіїпопередниці і вважали себе продовжувачами її справ.
Учасниками проекту була проведена значна пошукова робота, адже
відомостей про окремі партії (надто про ті, що зароджувалися на зорі
незалежності) надзвичайно мало. На сторінки періодики, у різноманітні
довідники (зокрема ті, які з’являлися на зламі 1980-х – 1990-х рр.) інформація
про них або загалом не потрапляла, або ж була фрагментарною чи й
вторинною. Не вдалося відшукати «документальних слідів» функціонування
насамперед нелегалізованих згодом індивідуально (як це було, приміром, у
випадку з Українським християнсько-демократичним фронтом, який трансформувався в Українську християнсько-демократичну партію, зареєстровану
13

Мін’юстом України у 1991 р.) чи після об’єднання з іншим політичним
утворенням (як у випадку з Українською національною партією, яка
об’єдналася з Українською народно-демократичною партією, утворивши
Українську Національну Консервативну партію, і пройшла реєстрацію у
1992 р.) партій, як, наприклад, партії «Третя республіка» чи Української
партії демократичної згоди та ряду інших, – джерела містять скупу інформацію тільки про факт їх появи та фрагментарні дані щодо участі членів у
тому чи іншому малозначущому заході. У числі недоступних виявилися й
документи ряду «молодих» партій, зареєстрованих у 2008–2011 рр., що й
відзначено укладачами у відповідних місцях – «документів не виявлено».
Попри це, – опрацьовано об’ємний масив джерел, як опублікованих
(серед них декотрі – уже бібліографічна рідкість), так і з архівних фондів, –
поточного архіву Міністерства юстиції України, документи якого вперше
вводяться до наукового обігу, та Центрального державного архіву громадських об’єднань України. Використано й ресурси мережі Інтернет,
зокрема, – матеріали з електронних збірок документів, публікації періодичних видань (їх електронних відповідників), матеріали офіційного сайту
Міністерства юстиції України, офіційних сайтів політичних партій та особистих інтернет-сторінок ряду політичних діячів і партійних провідників.
Проведена кропітка робота з уточнення часу створення, реєстрації, часу і
підстав припинення діяльності партій.
Тексти документів у збірнику подаються або у раніше опублікованій
редакції, або у тому вигляді, у якому відклалися в архівних фондах. Здійснені
у них укладачами пропуски відзначено трьома крапками (у квадратних
дужках або без них).
Подані у збірнику матеріали мають суттєво полегшити наукову реконструкцію українського партогенезу за період більше ніж два десятиліття,
допомогти усвідомленню особливостей української «партійної генеалогії».
Марія Кармазіна
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1988
УКРАЇНСЬКИЙ ХРИСТИЯНСЬКО-ДЕМОКРАТИЧНИЙ
ФРОНТ (УХДФ)

Партію створено 1 листопада 1988 р. Установчий з’їзд відбувся 13 січня
1989 р. У квітні 1990 р. назву змінено на Українська християнськодемократична партія. Зареєстрована Міністерством юстиції України
14 листопада 1991 р. (реєстраційний номер 153). Припинила діяльність
згідно з рішенням Верховного Суду України від 11 червня 2003 р.; наказ
Міністерства юстиції України від 27 червня 2003 р. № 71/5.
Див.: Українська християнсько-демократична партія

Василь Січко *

ХРИСТИЯНСЬКА ДЕМОКРАТІЯ ─
МАЙБУТНЄ УКРАЇНИ
[...] Християнська демократія – це альтернатива і капіталізмові, і соціалізмові.
Вона стоїть не просто за ринкову економіку, а за соціальну ринкову економіку, тобто
особливої ваги надає соціальній захищеності в умовах ринкових відносин усіх верств
населення. [...]
Крім соціальної справедливості християни-демократи виступають і за
моральне здоров'я нації. Де вони при владі – там у суспільстві спостерігається
нижчий рівень такого суспільного зла як наркоманія, алкоголізм, розпуста.
Політика, спрямована на працю душі й розуму, дає свої плоди.
У країнах християнської демократії суспільні процеси проходять при
більшому взаєморозумінні різних верств народу. А в розбурханому морі
соціальних протиріч, при роздмухуванні так званої класової боротьби і ворожнечі
християнська демократія завжди виступає чинником соціального примирення,
стирання антагонізмів між людьми і утвердження ідей взаєморозуміння та
взаємодопомоги. Радянська комуністична преса любить описувати страйки, що
відбуваються на Заході. Але згадайте, чи багато ви читали репортажів ну хоч би,
наприклад, про якісь загальнонімецькі страйки чи тому подібне? Мусимо
пам'ятати: стабільність приносить лише взаєморозуміння на основі людяності, а
не на рівні стадного колективізму.
І саме тому християнська демократія стала абсолютною альтернативою тоталітаризмові і прийшла до влади на зміну усім видам соціалізму – чи то гітлерівському в
Німеччині, чи то муссолінівському в Італії, чи то радянському в країнах Центральної
і Східної Європи. Християни-демократи прийшли на зміну Піночетові в Чилі, Ортезі
в Нікарагуа і ще цілому ряду тоталітарних режимів. Народи, які задихались під
гнітом бездушних тоталітарних систем, при виборі свого шляху в майбутнє
вибирають людяність. Такий шлях свого подальшого розвитку вони вистраждали за
роки терору і знущань. Не буде тут якимось винятком і Україна.
Великого значення християнська демократія надає також проблемам зміцнення сім'ї, відродженню родинної християнської моралі, вихованню підростаючого покоління. Питання сім'ї, жінки і дитини входять в одну з найбільших її
орбіт. Тому до неї тяжіють багато жіночих організацій. Християнсько-демокра*
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тична ідея не позбавлена вищого морального ідеалу, самопосвяти, і тому вона в
Європі має велику популярність серед молоді, юні душі якої горять світлим
вогнем віри і любові. Вона гуртує довкола себе школи, університети, інші освітні
заклади, молодіжні, культурні і спортивні товариства.
Християнсько-демократична ідея в суспільному житті така багатогранна, образна і
всеохоплююча, що в Європі гуманітарна, філософська і творча інтелігенція також
гуртується довкола неї. Адже ліберальною, лейбористською, соціал-демократичною
може бути лише політика, а християнсько-демократичною може бути не лише
політика, а й творчість, спосіб мислення, філософське сприйняття світу, отой стан
суспільного буття, який виражається словами «віра, надія й любов». І тому цілком
природньо, що християнська демократія має великі перспективи на Україні, бо
український народ – християнський народ, який має свою віру, надію й любов, яку
виплекав на тисячолітньому тернистому шляху.
Християнській демократії, на відміну від соціал-демократії, не чужі й ідеї
національного відродження народів. Саме вона допомогла Східній Німеччині, Чехії,
Словаччині та Хорватії утвердити самоповагу і звільнитись від тоталітарного ярма.
Вона всіляко підтримує прагнення народів до самоствердження, відродження
національної гідності. Досить сказати, що до Всесвітнього Християнсько-Демократичного Інтернаціоналу входять партії з такими назвами як Націоналістична
партія Мальти та Націоналістична партія басків.
А згадаймо тепер, з чого починалося національне відродження на Україні.
Таж від релігійного і духовного відродження у 1988 році, святкування 1000-ліття
хрещення України, коли широкі народні маси пробудилися з глибокого летаргічного сну. Я думаю, історія ще скаже своє слово про роль Церкви і християнства в цьому могутньому пробудженні до життя нашого народу.
І цілком природньо, що на хвилі цього релігійного і національного відродження
виникла така громадська організація, як Український Християнсько-Демократичний
Фронт, офіційна дата народження якого – 1 листопада 1988 року. Саме цього дня
під прапори християнської демократії стало перших 365 членів УХДФ. Те, що справа
нашої організації заснована на високому пориві людської душі, буде таки жити, я
зрозумів, коли до мене підійшла проста селянка і спитала, чи не можна їй написати
заяву і за свого чоловіка, бо він паралізований і вже роками лежить прикутий до
ліжка, але він також хотів би бути в УХДФ, щоб не стояти збоку, а чим зможе
допомагати боротьбі за Україну. Дай Боже здоров'я Тобі, українська жінко, – завдяки
таким, як Ти, на Україні, серед нашого народу таки утвердиться християнська демократія, і не раз у ті тяжкі часи, коли, здається, все було проти нас, у хвилини, коли
опускалися руки, я згадував цю мить ─ і з'являлися нові сили.
Говорячи про українську християнську демократію, слід відзначити, що вона
почала ставати на ноги на здоровій національній основі. Ще в програмі УХДФ 1988
року було записано про святе шанування наших національних символів – синьожовтого прапора і Володимирового тризуба, про відродження українських національно-патріотичних пісень. Члени нашої організації вперше винесли на люди
синьо-жовтий прапор. Це було 26 квітня 1988 року у Львові на мітингу, присвяченому пам'яті жертв Чорнобиля. Цей прапор, висвячений священиком Михайлом
Гаврилівим, майорів і в першому весняному пластовому таборі в Карпатах біля с.
Церківни, таборі, котрий відвідували сотні селян із довколишніх сіл. Вони йшли
сюди, щоб на власні очі побачити диво – рідний синьо-жовтий прапор. Весною
того ж року молоді християни-демократи стояли у Львові на тому місці, яке
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пізніше дістало назву «Острів свободи», і співали стрілецьких і повстанських
пісень. 9 березня 1989 року ухадеефівці повністю відновили і встановили в центрі
села Цеківна перший у наш час пам'ятник, на котрому золотими літерами на
блакитному тлі був напис «Борцям за волю України», і ще з півроку цілодобово
чергували біля нього, бо комуністична влада хотіла зруйнувати його. Цей ряд уже
історичних фактів можна продовжити.
Членами УХДФ була проведена і велика аналітична робота щодо перспектив
розвитку подій на Україні. Наслідком її стало написання в тому ж 1988 році
програми УХДФ, котрою керуємося й нині, внісши деякі незначні поправки.
Програма була затверджена І з'їздом УХДФ, що відбувся у Львові 13 січня
1989 року. У ній ми відразу задекларували чіткий курс на самостійність України,
котрий став основою наших локальних програм, що стосуються економіки й
екології, культури і духовного відродження, соціального захисту і проблем
селянства, моралі та етики.
За свою безкомпромісність щодо питання самостійності України ми в той час
трактувались комуністичною пропагандою як екстремісти і піддавались жорстоким
погромам, інспірованим тодішньою владою. Досить навести лише той факт, що
жоден з наших мітингів, аж поки до влади не прийшли демократи, не був
санкціонований, незважаючи на подані заявки, і за всі позаминулорічні мітинги наші
активісти арештовувалися на 15 діб або були покарані великими грошовими
штрафами, декотрі з яких сплачуються ще й понині. І зауважте, це все було в той час,
коли інші організації вже вільно могли проводити свої акції.
Та що там казати про дорослих членів УХДФ, коли від погрому в серпні 1989 р.
потерпів навіть наш дитячий пластовий табір, розташований на хуторі Горожанка
Городоцького району. Львів добре пам'ятає цю подію.
Але все те вже історія. Перейдемо до аналізу сучасного стану та перспектив
християнської демократії на Україні. Проте спочатку хотілось би нагадати, що
християнська демократія має глибокі корені на нашій землі і виникла далеко не
на порожньому місці, а на основі яскравих взірців з минулого.
Згадаймо лишень Андрея Шептицького. Якщо в церковному житті він був
митрополитом, то у своїх суспільних, громадських і політичних поглядах він був яскраво вираженим християнським демократом. Його благодійна діяльність – відкриття
шкіл, лікарень, його участь і сприяння у формуванні січового стрілецтва ─ єдиної
армії в світі, яка не знала жодного випадку мародерства, його християнське сприяння
національному відродженню і згуртуванню всіх верств українського народу, його
фінансово-економічна і видавнича діяльність, все це ─ гідні наслідування приклади християнської демократії.
Українська Церква ніколи не стояла осторонь від громадського життя
народу. Упродовж усієї нашої підневільної історії, коли народ не захищало ніщо
─ ні державність, ні армія, ні закони, ─ саме Церква допомогла йому зберегтися і
вижити, саме Церква стояла на сторожі життя українського народу. Те ж відбувається і в інших державах. [...]
Хотілось би також відзначити, що до свого II з'їзду в квітні 1990 року, на
якому Фронт був перетворений на партію, УХДФ підійшов уже сформованою
політичною силою, визнаною в Європі. Про це свідчать контакти зі Всесвітнім
Християнсько-Демократичним Інтернаціоналом (приїзд Генерального секретаря
ВХДІ Андре Луї на Україну був певною віхою на тому шляху), контакти з
багатьма християнсько-демо-кратичними партіями Західної і Центральної
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Європи, запрошення на Європейський круглий стіл, що проходив у Австрії в січні
1990 року, участь у березневому Пан'європейському форумі в Будапешті. Не
можна не згадати і заснування з нашої ініціативи в Києві восени 1989 року Координаційної ради християнсько-демократичних організацій поневолених народів, в
яку увійшли, крім УХДФ, цілий ряд християнсько-демократичних партій і
організацій Литви, Латвії, Естонії, Грузії. Та найважливішою подією, мабуть,
стала участь у роботі Європарламентської конференції на рівні голів партій, що
відбулася в Люксембургу в липні 1990 року, і на котру з СРСР були запрошені з
усього політичного спектру майже виключно голови християнсько-демократичних партій. І це природньо, бо лише християнсько-демократична політика, як
політика гуманізму найчистішої проби, викликає довіру в Європі. І відрадно, що
про проблеми України на шляху боротьби за свою державність таки почули, що
саме християнсько-демократичні депутати Європарламенту з Франції, Німеччини, Іспанії та цілого ряду держав виступили на підтримку України з прагненням її народу до незалежності. Адже «допомога поневоленим в їх протистоянні
поневолювачам ─ це християнсько-демократична політика» ─ відзначили вони.
Участь УХДП у вищезгаданих подіях не випадкова. Річ у тім, що наша партія
надає великого значення саме міжнародному аспектові в житті Української
самостійної держави. Згадаймо і проаналізуймо нашу навіть недалеку історію і
побачимо, що впродовж двадцятого століття ми програвали боротьбу за свою
державність не через те, що не були патріотами чи не воювали як слід за рідну
землю, а через те, що Україна програвала міжнародну політику, дипломатію,
через те опинялася в ізоляції, а світ підтримував її ворогів. Зараз в Європі
найбільш солідарна сила ─ християнська демократія. А український народ ─ це
християнський народ. І було б просто гріхом перед історією, щоби в нас на
Україні не було християнсько-демократичної партії. Без перебільшення, вона
потрібна зараз Україні, як спраглому ковток води, як голодному шматок хліба.
Адже, щоб уберегтися від нових конфліктів, воєн, територіальних претензій з
боку сусідів саме під час становлення нашої державності, щоб стати повноцінною, сучасною, технічно розвиненою державою, щоб мати вагу в міжнародній
політиці, Україні потрібна буде допомога Європи і світу. І в Європі єдина реальна
сила, яка, керуючись принципами взаємопідтримки, схильна буде допомогти
Україні, ─ це християнська демократія. Такі країни, як Чехія і Словаччина,
Польща, Угорщина, Східна Німеччина, де до влади прийшли християни-демократи, отримували і отримують моральну, економічну і політичну підтримку від
Європи. Проте такої допомоги не отримують Румунія і Болгарія, де до влади
внаслідок передвиборних маніпуляцій прийшли соціал-демократи, тобто недавні
перемальовані комуністи. Тому в цих країнах зараз спостерігається глибока
політична і економічна криза. Але народи цих країн висловлюються за іншу,
християнську демократію, виходять на вулиці та скидають ті уряди з їхніх тронів.
Україна стоїть на подібному шляху. Цілком закономірно, що наша інтелігенція, в
більшості своїй ще в недалекому минулому комуністична, зараз формує сильні
партії соціал-демократичного спрямування. І те, що відбувається зараз, ─ процес
зрозумілий, адже не можуть ще недавні комуністи й атеїсти відразу стати
християнами, тому перехідною платформою для них стала соціал-демократія, з
котрої вони і вийшли.
Християнська ж демократія ─ це особливий спосіб буття, і щоб приєднатись
до нього, потрібно мати, мабуть, особливий стан душі, до якого приходиш через
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страждання, котре відкриває глибоке духовне підґрунтя, здавалось би, звичайних
земних істин. Прийти до повного розуміння ідей християнської демократії
означає вистраждати їх по тюрмах, камерах, концтаборах, перебуваючи на грані
життя і смерті, відчувши суть тоталітаризму кожною клітинкою тіла і душі. Саме
тоді з'являється той особливий стан, у момент якого поет-повстанець написав:
«Україно моя розп'ята! О, як тяжко тебе любити!». І тому немає нічого дивного,
що біля витоків теперішньої української християнсько-демократичної партії
стояло кілька колишніх політв'язнів.
Безперечно, зараз, у час боротьби проти тоталітаризму, потрібні чітко окреслені
і оструктурені окремі партії. Але настане й інший час ─ час нашої державності, і в
стількох окремих політичних структурах вже не буде потреби, а будуть, як у Європі,
наприклад, дві політичні платформи: одна сформована християнами-демократами, а
друга ─ соціал-демократами, і от довкола цих платформ будуть консолідуватися окремі структури. Християнсько-демократичні партії тим і сильні на Заході, що, маючи
чітко виражену ідеологічну позицію, об'єднують навколо себе широкий спектр
різних організацій, які стоять на платформі християнства і діяльність яких
здійснюється на засадах християнської етики та моралі. Це не тільки політичні
організації, а й благодійницькі, культурологічні, творчі чи навіть спортивні.
Той процес, що проходить у Європі, з часом відбуватиметься й у нас, і в
першу чергу на Західній Україні, де майже вся суспільність іде в руслі саме християнської платформи. Навіть зараз можна в одному лише Львові назвати добрий
десяток громадських організацій, діяльність яких побудована на християнськодемократичних засадах, ─ це добре всім відомі товариства «Милосердя», «Союз
Українок», «Пласт», «Січ», «Українська молодь Христові» та інші. Мабуть, важче
знайти і назвати ту організацію в Галичині, котра не стоїть на цих засадах.
І тому вже зараз можна прогнозувати політичну картину недалекого майбутнього
України. На ній виділяється Східна Україна, де наразі переважають матеріалістичні
інтереси і де на перших порах більший вплив будуть мати соціал-демократи, і
християнсько-демократична Західна Україна, де населення глибоко шанує свої духовні
корені, традиції, спирається в своєму бутті на засади християнської етики та моралі.
Але згодом і на Сході України зростатиме національна свідомість, її населення все активніше навертатиметься до пошуків власних першооснов. З наростанням цих процесів християнська демократія й там завойовуватиме все
міцніші й міцніші позиції.
Нашу партію сприймають у світі саме тому, що ми є християни-демократи.
Християнсько-демократична політика ─ це передусім гуманізм найчистішої
проби, це політика людяності, політика, котра ставить мораль вище за саму
політику, і цілком природньо, що така політика заслуговує на довіру.
Християнська демократія з її любов'ю і повагою до всіх людей є абсолютним
антиподом більшовицькій соціал-демократії з її живодерським гаслом «цель
оправдывает средства».
У Політичному Маніфесті Християнської Демократії, прийнятому в Римі
16 липня 1976 року, зазначено: «Майбутнє людей і націй ─ це взаєморозуміння». І
тільки ми, християни-демократи, зможемо добитися цього.
(Вперше опубліковано в часописі УХДП «Воскресіння» у січні 1991 р. Передрук у
березневому 2003 р. спецвипуску).
Три повстання Січків: У 2 т. Т. 2: Спогади. Інтерв'ю. Листи / Харківська правозахисна група; Редактор-упорядник В. Овсієнко; Худож.-оформлювач О. Агєєв. – Харків: Фоліо, 2004. – С.223-230.
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УКРАЇНСЬКА ХРИСТИЯНСЬКО-ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТІЯ (УХДП)
Попередня назва – Український християнсько-демократичний фронт

ВИТЯГ З ПРОГРАМИ
(Гуманізація, національне відродження, справедливість)
[…] ПОЛІТИЧНІ ЗАВДАННЯ
Зважаючи на те, що Україна політично, економічно та духовно є фактично
колонією.
Зважаючи на те, що кожен народ має право на самовизначення, право самому
вирішувати долю свою і своєї рідної землі.
Зважаючи на те, що умови, в які потрапила Україна після втрати державної
незалежності, принесли нашому народові неймовірні лиха і страждання, принесли
кривавий терор і багатомільйонні жертви.
Зважаючи на те, що народ протягом останніх семидесяти років винищували
фізично та розмивали етнічно.
Зважаючи на те, що ми не маємо ніяких ознак державності, навіть громадянства.
Зважаючи на те, що в теперішніх умовах ми не маємо ніяких засобів для
самозахисту перед всевладдям Москви.
Ми с т а в и м о за мету:
1. Ліквідацію тоталітаризму як системи з усіма її атрибутами: монопольним
всевладдям однієї партії, кастовими привілеями, гігантським репресивним апаратом, державним атеїзмом і тому подібним і встановлення, демократичного
устрою, де би забезпечувалися в рівній мірі права всіх без винятку громадян,
панував плюралізм і багатопартійність, поважались загальновизнані міжнародні
правові норми і принципи.
2. Досягнення повної політичної незалежності України як держави – віковічного
права українського народу бути вільним народом на власній землі.
3. Ліквідацію існуючої зараз колоніальної структури в усіх її аспектах –
політичному, економічному та культурному. Ратифікацію урядом всіх
міжнародних документів, що стосуються прав народів та людини.
4. Вивід всіх іноземних військ з території України і утворення національної
армії, котра складалася б виключно з громадян України.
5. Введення громадянства в Україні. Крім корінного населення – українців,
громадянство може бути надано і представникам інших національностей, що певний
час проживають тут, знають українську мову і шанують традиції, історію і культуру
народу, на землі якого вони проживають.
6. Вирішити проблему насильно та спланованої і керованої Москвою міграції,
спрямованої на етнічне розмивання народів нищення їх національної самобутності.
7. Налагодження самостійних широких зв'язків контактів із світом без посередництва і керівництва Москви – політичних, економічних, громадських, культурно-наукових та інших. При становленні незалежної урядової структури
домогтися, щоб українські посольства були відкриті в усіх демократичні країнах
світу, особливо в тих, де є значна частина нашої еміграції, та в державах, що
безпосередньо межують з нами, маючи спільні кордони.
8. Налагодження широких контактів і зв'язків з християнсько-демократичними
партіями Європи і світу та урядами тих країн, де ці партії є правлячою силою.
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9. Повне економічне самоуправління та самостійне економічне міжнародне
співробітництво.
10. Відновлення національної символіки – прапора, герба, гімну українського
народу замість символік, нав'язаних Україні комуністичною бюрократією, надуманих штучно і чужих нашому народові.
11. Наповнення реальним змістом питання державної української мови.
12. Домогтися відшкодування політичних, економічних моральних збитків,
яких тоталітаризм завдав Україні та її народові.
13. Визнання тоталітарної системи як однієї з форм злочинів проти людства.
Зважаючи на те, що протягом останніх семидесяти років саме існування
українського народу було поставлене під загрозу винищення – як фізичного, так і
етнічного, що насильно було знищено десятки мільйонів українців, визнати, що
український народ для збереження себе як нації потребує не тільки внутрішнього,
а й міжнародного правового захисту, моральної підтримки і всебічного сприяння
для свого відродження. […]
Україна багатопартійна: програмні документи нових партій. –
К.: МП «Пам’ятки України», 1991. – С. 43-44.
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1989
УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА ПАРТІЯ (УНП)

Партію створено 21 жовтня 1989 р.У червні 1992 р. об’єдналася з
Українською народно-демократичною партією.
Див.: Українська національна консервативна партія (1992 р.)

ПРОГРАМА
УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПАРТІЇ
Українська національна партія вважає, що політична, економічна, культурна і
екологічна криза в Україні є наслідком підневільного становища української нації. В
січні 1918 р. український народ здобув незалежність для своєї держави – Української
Народної Республіки, яку визнали де-факто і де-юре численні вільні країни. УНР
була визнана і Урядом РРФСР. І листопада 1918 р. була проголошена ЗахідноУкраїнська Народна Республіка (ЗУНР), 22 січня 1919 р. був підписаний акт Злуки
українських земель, згідно з яким УНР і ЗУНР об'єдналися в єдину соборну державу
– Українську Народну Республіку.
У кінці 1918 р. РРФСР почала агресію проти України, порушивши акт про
перемир'я. Агресія РРФСР не була спровокована Урядом незалежної України,
отже не є законною, а тому український нарід продовжив боротьбу за державну
незалежність своєї Батьківщини. 14 березня 1939 р. була проголошена самостійність Карпатської України. Придушення її невдовзі не пригасило прагнення
українців до незалежності. Актом 30 червня 1941 р. було проголошено відновлення Української Самостійної Соборної Держави на чолі з Українським державним правлінням. В обороні Самостійної Соборної держави Українська Повстанська Армія (УПА) веде двофронтову війну проти нацистської Німеччини, а
відтак проти більшовицької Росії до половини 1950-х років. Є це нерозривний і
взаємодоповнюючий хід подій і боротьби українського народу за державну незалежність у двадцятому сторіччі. Є він також продовженням державницьких традицій українського народу княже-королівської і козацької діб.
Внаслідок агресії РРФСР проти УНР в кінці 1918 р. Україна була окупована, а на
її терені за рішенням ЦК РКП(б) була утворена штучна структура – Українська
Радянська Соціалістична Республіка, уряд якої виступив одним із ініціаторів
утворення СРСР. Оскільки сама УРСР і її уряд були створені за рішенням РКП(б) і
внаслідок вигнання законного Уряду УНР, то закони УРСР і договори уряду УРСР з
урядами інших націй є юридично недійсними, а тому УНП не визнає їх і вважає
УРСР не республікою, а колоніальною адміністрацією на Україні.
УНП відстоює право українського народу на незалежне державне існування і
проголошує своєю метою відновлення Української Народної Республіки в етнічних
кордонах.
Для досягнення мети УНП програмує за сучасних умов такі дії:
1. Сприяння утвердженню демократичних принципів в суспільстві. З цією
метою УНП домагається гарантів демократії:
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а) економічного гаранту, яким є приватна власність. Для цього необхідно передати всі виробництва, банки, шляхи сполучень, знаряддя зв'язку та інформації, які
зараз є державною власністю, в приватну, кооперативну та акціонерну;
б) силового гаранту, яким є приватна зброя. Відсутність цієї зброї у
громадянина робить його беззахисним перед озброєним злочинцем і є основним
гальмом в демократизації суспільства. Без приватної зброї демократія
перетворюється на фарс з узурпацією влади однією партією. Для легалізації
приватної зброї необхідним є закон про зброю, який регламентував би застосування
зброї та її калібр;
в)політичного гаранту, яким є політичний плюралізм. Партійна монополія на владу та інформацію є аморальною і протизаконною.
2. Домагання визнання урядами демократичних країн та урядом СРСР
окупаційного статусу для України.
3. Домагання скасування Конституції УРСР та договору про утворення СРСР.
Наміри оновити союзний договір або укласти новий УНП розглядає як спроби
узаконення підневільного становища України.
4. Домагання виведення УРСР зі складу Організації Об'єднаних Націй і
заміни її представництва представництвом національних опозиційних сил, в
тому числі й емігрантських.
5. Змагання до створення Тимчасового Державного Правління України на базі
тих українських політичних сил, які стоять на платформі самостійної державності.
6. Утворення Національних Збройних Сил.
7. Домагання виведення окупаційних військ з усіх українських земель.
8. Скликання Національних Установчих Зборів.
Програма прийнята на Установчому Зборі Української Національної партії
21 жовтня 1989 р., . м. Львів.
Слюсаренко А. Г., Томенко М. В. Нові політичні партії України. Довідник. – К.: Т-во
«Знання УРСР», 1990. – С.30-31.
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1990
УКРАЇНСЬКА РЕСПУБЛІКАНСЬКА ПАРТІЯ (УРП)

Партію створено 29 квітня 1990 р. Зареєстрована Міністерством
юстиції УРСР 5 листопада 1990 р. першою з політичних партій України
(реєстраційний номер 4). У травні 2002 р. назву змінено на Українська
республіканська партія «Собор». Партія діюча.
Див.: Українська республіканська партія «Собор»

ВИТЯГ З ПРОГРАМИ
Виражаючи волю народу України жити вільно і в достатку, прагнемо до
побудови незалежної української держави, в якій гідно, мирно, в умовах
добробуту житимуть усі громадяни республіки, незалежно від національности і
суспільного стану, світогляду та віросповідання.
Під сучасну пору економічне й екологічне становище, культурне й духовне
життя в Українській РСР опинилося в стані глибокої кризи. Визиск України в
складі тоталітарної імперії призвів до спустошення надр і лісів, забруднення і
вичерпання вод, зруйнування чорноземів. Наш край перетворено на колонію, де
по-хижацькому грабуються природні багатства та продукт праці трудящих
України імперським московським центром. Тоталітарна система піддавала
Україну голоду, варварському руйнуванню і нищенню її продуктивних сил,
природних багатств та інтелектуального потенціялу, жорстокій та планомірній
русифікації.
Руйнування громадянського суспільства державно-партійною системою
паралізувало самостійне життя особистостей, соціяльних і політичних груп.
Уряд УРСР, що ніколи не був суверенним, сприяв імперії утримувати український народ у колоніяльному ярмі і своїми діями допомагав проводити геноцид,
економічне й інтелектуальне пограбування краю. Імперія за допомогою цього
уряду привела країну до повної руйнації. Історична практика показала, що жодна
політична доктрина, жодна партія не сміє монополізувати право на остаточне
вирішення основних соціяльних проблем, на порядкування долею народів.
Забезпечення дійсних прав людини та націй на незалежне життя, свободу і самостійність неможливе без розмаїття ідей, без існування громадських, політичних та
профспілкових організацій, які публічно й вільно виражали б інтереси всіх
суспільних верств. УРП вважає, що комуністична ідеологія і практика є антилюдською і протиприродньою за своєю суттю. Московський імперіялізм і шовінізм
був і залишається найбільшою небезпекою для існування української нації.
Підтримуючи волю народів України до демократичного ладу, державного,
економічного, екологічного й культурного відродження, відновлення громадянського суспільства, ми об’єднуємось в партію, що висуває свою програму розв’язання пекучих проблем нашого життя.
Партія продовжуватиме кращі традиції національно-визвольної політичної
боротьби в Україні минулих часів. Свій родовід вона продовжує від «Української
громадянської групи сприяння виконанню Гельсінських угод» (1976-1988) і
«Української Гельсінської Спілки» (1988-1990).
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1. МЕТА
УРП домагається створення української незалежної Соборної держави як
неодмінної умови політичного, економічного, культурного відродження, консолідації та самопоступу народу України, піднесення його добробуту, утвердження
демократичного ладу та розвитку громадянського суспільства, виведення України
з міжнародної ізоляції й посідання гідного місця серед вільних народів світу.
2. ОСНОВНІ ЗАСАДИ
2.1. УРП стверджує абсолютну цінність життя, свободи, самобутности
людини і кожної нації.
2.2. УРП вважає, що гарантією життя людини і кожної нації є демократичний
державний та суспільний лад зі свободою економічної діяльности, рівноправністю різних форм власности, ринковим регулюванням та здоровим природним
середовищем, що все разом забезпечує сприятливу суспільну атмосферу і
високий рівень добробуту народів задля самовідтворення та постійного духовного розвитку.
2.3. УРП вважає, що свобода людини повинна забезпечуватися дотриманням
міжнародних правових норм, демократичним державним ладом та розвинутим
громадянським суспільством. Свобода нації забезпечується потужністю її потенціалу
та системою міжнародних угод.
2.4. УРП вважає, що самобутність людини і кожної нації має гарантуватися
вільним розвитком своєї мови і національних культурних інституцій, заснованих на
історичних традиціях і звичаях, моралі і релігії.
3. НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТИ
На шляху до мети партія дотримуватиметься напрямих:
1. ЩОДО ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ І ВІДНОВЛЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ
НЕЗАЛЕЖНОСТИ
3.1.1. УРП домагається створення нової Конституції України, що вбере в себе
демократичний зміст міжнародного права та політичної традиції українського
народу.
В Українській Державі будь-які міжнародні законодавчі акти вступають в
силу тільки після їх ратифікації Верховною Радою республіки.
3.1.2. Основою політичної системи України УРП вважає парляментську
республіку, в котрій усі політичні партії та організації мають конституційно
гарантовану свободу діяльности.
3.1.3. УРП виступає за заборону діяльности політичних організацій, керівні
центри яких лежать за межами України і які водночас прагнуть влади в Україні, а
також таких, що пропагують методи насильства для досягнення своєї мети чи
вдаються до насильницьких дій.
3.1.4. УРП – за введення республіканського громадянства і нового виборчого
Закону, що буде враховувати інтереси усіх соціяльних та національних прошарків
населення.
3.1.5. УРП виступає за поділ влади на законодавчу, виконавчу та судову і
заснування незалежного Верховного судового нагляду за відповідністю дій уряду вимогам конституції, введення суду присяжних, заборони службовцям усіх правоохоронних органів та військовослужбовцям належати до будь-якої політичної партії.
3.1.6. УРП за створення замість КДБ нового республіканського органу
захисту Конституції без функцій політичної поліції.
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3.1.7. Власність КПРС в Україні має бути націоналізована.
3.1.8. УРП визнає в політичній боротьбі лише мирні засоби.
3.1.9. Партія вважає українську діяспору невід’ємною частиною українського
народу і змагатиме до найтіснішої співпраці з нею, підтримуючи її прагнення до
національного самовияву.
3.1.10. УРП вважає існуючий договір недійсним як такий, що підписаний
незаконним урядом. […]
Центральний державний архів громадських об’єднань України (далі – ЦДАГО України). – Ф.271.
Українська Республіканська партія. – Оп. 1. – Спр. 4. – Арк.1–2.

ДЕРЖАВА, НАЦІЯ, СВОБОДА, КОНЦЕПЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ УРП
В НОВИХ УМОВАХ (ВИТЯГ)
Ми вступили в той виток нашої історії, коли мета, проголошена в
програмних документах УРП, здійснюється. Триває становлення та розбудова
незалежної Української держави. Мова йде тепер про змагання за гідне місце у
світовій спільноті, про часові темпи державотворчости, про послідовність чи
про половинчастість реформ. Тож до нових парламентських чи місцевих виборів, оновлення уряду та органів місцевого самоврядування українське суспільство
повинно чинити могутній тиск на владу і водночас подавати їй потрібну
допомогу, не допускаючи зволікання у державотворчому процесі та
половинчатости в економічному реформуванні. Це – завдання громадянського
суспільства, яке ще тільки створюється в Україні. У цивілізованих країнах
основу громадянського суспільства становить багатопартійна система. Тож
УРП, як одна з вагомих політичних сил України, формує свою позицію, визначає
своє місце в політичному житті України, виділяє першочергові завдання в цій
Концепції діяльності УРП за сучасних умов та в Програмі дій УРП.
І. УРП НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ
1.1. МІСЦЕ УРП В ПОЛІТИЧНОМУ СПЕКТРІ УКРАЇНИ
Правоцентризм
У політичному спектрі України представлені, по суті, всі політичні течії,
характерні для розвинутих європейських країн. Українська Республіканська
партія виступає як носій традиційних консервативно-ліберальних і християнських
цінностей, як партія респектабельного націонал-консерватизму, виваженого радикалізму. Прийняття УРП до Інтернаціоналу Християнської Демократії означає
визнання міжнародною спільнотою позицій партії як таких, що відповідають
ідеалам християнської демократії, неоконсервативної за суттю своєї ідеології.
З кожної зі складових, що визначають стан суспільства і характер його історичного поступу (державо-політичної, соціяльно-економічної, духовної), УРП
формулює свою позицію, виходячи з того, що сильна незалежна національна
держава є передумовою свободи й розквіту особи і нації. Це є позиція правого
центру в координатах сучасного світового політичного спектру.
Правоцентризм у сфері державної політики означає спрямування УРП на
побудову міцної і стабільної демократичної правової держави, здатної забезпечити вільний розвиток особи й нації задля творення громадянського суспільства,
реальної багатопартійности та ідейно-політичного плюралізму з гармонійним
поєднанням прав і свобод особи, інтересів громадянського суспільства й держави.
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Правоцентризм у соціяльно-економічній сфері означає нині підтримку
Українською Республіканською партією реформ, спрямованих на побудову
ринкової економіки, проведення політики економічного раціоналізму як пошуку
балансу між найширшою приватною ініціятивою і мінімальним втручанням в
економіку з метою забезпечити соціяльний захист громадян та економічну
безпеку держави.
Правоцентризм у духовній сфері означає курс УРП на національне й культурне відродження України на засадах українського патріотизму, національного
традиціоналізму, християнської етики й моралі.
Місце УРП в політичному спектрі України як партії правого центру повинне
забезпечити республіканцям підтримку широких верств населення, розширити
соціяльну опору партії.
Орієнтація не на якусь окрему суспільну верству, а на всю націю в цілому,
пошук балансу інтересів усіх верств заради загальної стабільности держави має стати
основним завданням внутрішньої політики партії.
1.2. БАЖАНЕ МАЙБУТНЄ УРП –
УКРАЇНСЬКИЙ НЕОКОНСЕРВАТИЗМ
Характерною рисою правоцентристських партій Європи є те, що їхнє ідейне
обличчя формується підо впливом ідей неоконсерватизму та християнської демократії. Сучасний неоконсерватизм характеризується такими специфічними
рисами, як послідовне дотримання національних традицій і безперервности
розвитку, повага до правових способів діяльности і розумного правопорядку.
Спільними ж рисами неоконсерватизму та деяких інших демократичних ідеологій
є визнання індивідуальних прав і свобод, необхідности широкої приватизації та
лібералізації економіки, правової демократії та ідейного плюралізму в суспільстві. Тож, проголошуючи український неоконсерватизм як бажаний майбутній курс УРП, партія відображає об’єктивні тенденції суспільного розвитку.
Неоконсерватизм УРП полягає ось у чому:
– УРП визнає поєднання принципів українського національного традиціоналізму і загальнолюдського досвіду. Нація – найбільш природне середовище для
розвитку людської особистости, необхідне для її повноцінного самовияву, тому
збереження й розбудова української нації є одним із основних завдань УРП.
Партія виступає проти асиміляції націй та створення наднаціональних спільнот
усупереч логіці суспільно-історичного розвитку. Це свідчить про неоконсерватизм у національному питанні;
– УРП виступає за відродження українського національного досвіду в
державотворчому процесі. Прагнення до демократичного державного ладу –
традиційне для українців. При побудові місцевого самоврядування, адміністративнотериторіяльного поділу, визначенні державного устрою тощо слід ураховувати
віковічні доцентрові устремління українського народу до соборної унітарної
держави;
– неоконсерватизм УРП в економіці полягає в тому, що ми виступаємо за
пріоритет приватної власности, її святенність і недоторканність, максимальне
сприяння розвиткові приватного підприємництва, особливо національного. Вирішальною умовою розвитку науково-технічного прогресу й ефективного засвоєння
його результатів є інститут приватної власности. Тож необхідна широка приватизація, повернення державної власности народові. Акціонерна ж форма й розвиток
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малого бізнесу дають змогу перетворити якомога більшу кількість громадян у
приватних власників;
– неоконсерватизм у сфері екології полягає в проголошеній УРП
необхідності пріоритету екології над економікою;
– ми виступаємо за відродження релігії, яка завжди відігравала в житті
українського суспільства традиційно важливу роль. Ми – за відродження й
поширення принципів і норм християнської етики та моралі. У цьому полягає
неоконсерватизм УРП в релігійній та морально-етичній сфері;
– партія виступає за відродження віковічних українських традицій, звичаїв,
обрядів, за відродження української мови і її повноцінне функціонування як
єдиної державної мови;
– пріоритет у вихованні дітей має сім’я, а основним завданням виховання є
формування свідомого патріота України, морально чистої і зрілої людської індивідуальности. У цьому полягає наш неоконсерватизм у культурно-освітній сфері;
– неоконсервативний характер УРП проявляється в нашому баченні України
в майбутньому як держави миролюбної, але сильної;
– слід відзначити закономірну для української нації повагу до людської
індивідуальности. Споконвічне прагнення нашого народу до самобутности й
свободи, що лягли в основу західних демократій, є традиційним. Для українського народу також традиційно важливу роль відігравала громада. Враховуючи це,
ми виступаємо за побудову громадянського суспільства і гармонійне поєднання
його інтересів із державними інтересами;
– безумовно підтримуючи Загальну декларацію прав людини ООН і
поціновуючи свободу особи, УРП дотримується принципу поєднання «свободи»
й «авторитету», оптимального поєднання права особи і права спільноти (нація,
народ, держава тощо). УРП завжди виступала за використання виключно ненасильницьких засобів боротьби, норм міжнародного права. Тож у незалежній
Українській державі партія керуватиметься правовими засадами, визнаючи парламентаризм основним засобом своєї діяльности.
Поняття українського неоконсерватизму найповніше і найчіткіше відображатиме майбутнє ідейне обличчя УРП і визначатиме напрям розвитку політичної
філософії партії.
Отже, враховуючи близькість неоконсервативного курсу європейських країн,
УРП бачить себе в незалежній соборній демократичній правовій державі як неоконсервативну партію.
1.3. НАЙГОЛОВНІШІ ПРИНЦИПИ РЕСПУБЛІКАНІЗМУ
УРП вважає, що головними в нинішній діяльності партії є такі три ідеї:
– ідея державної стабільности і правової демократії;
– ідея раціоналізму в економіці;
– ідея національної величі України.
Ідея державної стабільности й правової демократії
Досвід минулого, коли недооцінка ролі держави й недостатня повага до її
розбудови призводили до втрати національної державности, змушують республіканців бути послідовними державниками. Розбудова державних структур є
гарантом реального суверенітету України.
Зміцнення і розбудова української держави є головною запорукою геополітичної стабільности в Європі й у світі. Адже міцна і стабільна держава – це
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також передумова і зовнішньополітичної стабільности. Для нейтралізації зовнішніх дестабілізуючих чинників першочерговими її завданнями є побудова і
стратегічна переорієнтація українських Збройних Сил та підтримка їх на рівні,
достатньому для захисту суверенітету й територіяльної цілісности держави,
створення державних інституцій для налагодження національної та економічної
безпеки Української держави, дипломатичного захисту її.
Зовнішньополітична і внутрішньополітична стабільність України має спиратися
на демократичний державний лад, який базується на засадах повновладдя народу та
розподілу державної влади на законодавчу, виконавчу і судову, що взаємно
контролюють свою діяльність. Повновладдя народу при цьому здійснюється на
основі Конституції України як безпосередньо, так і через Президента та депутатів,
обраних до Парламенту, а також через інститути місцевого самоврядування.
Внутрішньополітична стабільність і демократія неможливі без громадянського
суспільства і реальної багатопартійности, що забезпечує плюралізм у суспільстві.
Основною запорукою стабільности громадянського суспільства, його
взаємодії з державними інституціями є правова демократія, тобто демократія, що
спирається на верховенство закону та поважання прав меншости при владі
більшости. Стабільна держава опирається на міцну правову базу, яка забезпечує
незворотність політичного процесу, радикальні політичні й економічні реформи,
дотримання особистих прав і свобод громадян, запобігання авторитаризмові й
тоталітаризмові в будь-яких їхніх проявах. […]
Ідея національної величі України
УРП вважає, що Україна має усвідомлювати свою національну велич, могутність, авторитет. Із проголошенням і розбудовою української держави ідея національної величі України повинна реалізовуватися таким чином:
– національна велич українців як державної нації. Українська держава прагне
стати одним із найважливіших центрів європейської політики. Важливе геополітичне положення зобов’язує Україну відігравати активну роль у світовій політиці.
При цьому Україна повинна відстоювати свій власний зовнішньополітичний
курс, а не йти у фарватері політики інших держав. Зовнішня політика держави
спрямовується на захист національних інтересів України;
– національна велич України як могутньої економічної держави із врахуванням сприятливих потенційних можливостей. Нині могутність держави визначається насамперед її економічним, а не міліарним потенціялом;
– національна велич українців як демократичної політичної нації,
формування якої є важливим фактором державної стабільности України. Українська політична нація повинна стати спільнотою вільних і заможних громадян;
– національна велич українців як етнічно чисельної нації. Українці – одна з
найчисельніших націй Європи, яка опинилась на грані вимирання й асиміляції.
Тож збереження нації та її генофонду, відродження й розбудова нації – одне з
головних сьогоднішніх завдань;
– національна велич України як велич української духовности. УРП відстоює
відродження й розвиток української духовности на засадах патріотизму, національної самобутности, християнської етики й моралі.
УРП вважає, що з-поміж принципів республіканізму на нинішньому
етапі становлення й розбудови Української держави найбільшої уваги й
підтримки потребують саме ідеї державної стабільности і правової демократії, раціоналізму в економіці, національної величі України.
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1.4. ПАРЛАМЕНТАРИЗМ
Основним механізмом упровадження ідей і засад республіканізму нині
повинен стати парламентаризм. Партія проводитиме свою політичну лінію через
представників у Парламенті та в представницьких органах влади, для чого
утворюються депутатські фракції УРП.
УРП домагається прийняття тих законів, ухвал, які відповідають Програмі
партії, виражають прогресивні тенденції суспільного розвитку, спрямовані на
демонтаж комуністичних суспільних відносин і розбудову самостійних
державних демократичних структур України, а в протилежному випадку піддає їх
публічній критиці, вимагає перегляду.
Центральний державний архів громадських об’єднань України (далі – ЦДАГО України). –
Ф. 271. Українська Республіканська партія. – Ф. 271. – Оп. 2. – Спр. 33. – Арк. 14–16.

ЗАЯВА
УКРАЇНСЬКОЇ РЕСПУБЛІКАНСЬКОЇ ПАРТІЇ ПРО СТАВЛЕННЯ
ДО ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ І ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
Теперішня політична ситуація в Україні істотно відрізняється від тієї, яка була
до 24 серпня минулого року. Коли до цього Україна була колонією імперського
Центру і всі її демократичні сили гуртувалися навколо спільної ідеї визволення зпід московського ярма, то тепер, після проголошення незалежності і затвердження її всенародним референдумом, у суспільстві йде цілком нормальний
процес диференціації політичних сил. Тож цілком закономірно, що нові коаліції
та блоки повинні формуватися на нових, спільних для них політичних засадах.
Українська Республіканська партія, яка інтереси нації і держави ставить
вище власних, завжди прагнула й прагнутиме до реального, а не декларативного
об'єднання всіх демократичних чинників суспільства. Водночас УРП з усією
відповідальністю заявляє, що вона може консолідуватися лише з тими політичними і громадськими силами, які стоять на чітких національно-демократичних
позиціях і спрямовують свої зусилля на духовну й економічну розбудову
незалежної України. Ставлення УРП до партій і громадських об'єднань буде
визначатися їхньою реальною участю в державотворчому процесі і корисності
їхніх дій для молодої Української держави.
Українська Республіканська партія готова вступити в будь-яку національнодемократичну коаліцію чи блок, але з усією рішучістю заявляє, що ця коаліція
мусить бути побудована на рівноправних засадах, і роль УРП в ній не повинна
зводитися до другорядного підсобника інших політичних організацій. Лише
рівноправність і взаємодопомога, а не диктат одних політичних чинників і
ущемлення прав інших, може забезпечити єдність і врешті саму доцільність
коаліції політичних партій і громадських організацій у суспільстві. Це мусить
визначатися насамперед самими програмними документами політичних партій та
їхніх статутів. У цьому аспекті УРП і зробила у своєму статуті цілий ряд відповідних змін, які дають можливість консолідуватися з нею на рівних засадах
усім демократичним силам, які віддають перевагу не власним інтересам, а
високій меті відродження української нації і побудові незалежної держави.
ЦДАГО України. – Ф. 271. Українська Республіканська партія. –
Оп.1. – Спр.34. – Арк.36.
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УХВАЛА
III З’ЇЗДУ УРП ПРО ПОЛІТИЧНЕ СТАНОВИЩЕ В УКРАЇНІ
На нинішній процес державотворення в Україні негативно впливає ряд
зовнішніх і внутрішніх факторів.
До зовнішніх факторів слід віднести вперті і послідовні намагання проімперських
сил Росії перетворити СНД у нову організаційну форму панування Москви над колись
поневоленими народами. Щодо України це виявляється у висуненні територіальних
претензій, у підтримці сепаратистських елементів у Криму і на Півдні України, у
розпалюванні і підігріванні шовіністичних амбіцій навколо Чорноморського флоту, в
організації економічно-фінансового та інформаційно-пропагандистського тиску.
Загрозою для України є ескалація мілітарного конфлікту в Придністров'ї.
Ми також вважаємо неконструктивною позицію Заходу, який орієнтується
головно на Росію і не розуміє всіх складностей подолання в Україні наслідків
колоніальної спадщини.
Суть внутрішніх негативних явищ полягає передусім у неефективному функціонуванні органів державної влади і управління, що унеможливлює радикальне
проведення реформ. Найбільш виразно це виявляється у діяльності Верховної Ради
України, особливо Кабінету Міністрів Фокіна, який цілком можна назвати антиукраїнським. Усі державні структури виявилися неспроможними утворити адекватну суспільним потребам законодавчу базу і управлінські умови для її реалізації.
Викликає стурбованість спроба певних політичних кіл зберегти інститут
представництва Президента у проекті нової Конституції України, що створило б
передумови для консервації або реанімації авторитарного режиму.
Становлення багатопартійної системи перебуває у зародковому стані, що не
дає змоги реально впливати на якісний підбір висококваліфікованих кадрів для
державного будівництва. Формування управлінського і адміністративного
апарату і надалі залишається прерогативою і привілеєм посткомуністичної
номенклатури.
Унаслідок загострення соціально-економічної ситуації; а також повного
паралічу правоохоронної системи, Україну заплеснула хвиля масової злочинності,
яка становить реальну загрозу для безпеки громадян і молодої Української
держави.
Тому III з з’їзд УРП вимагає:
- виходу України з СНД;
- відставки Кабінету Фокіна як виконавчої структури, яка неспроможна
радикально проводити економічні реформи;
- більш рішучих заходів Президента України на забезпечення принципу унітарності Української держави, на зміцнення української нації на одвічних
етнічних територіях та сприяння наданню культурно-національних автономій
українцям, які проживають за межами своєї Батьківщини, на пришвидшення
інтеграції нашої держави в європейську і світову спільноту;
- негайного прийняття законів про вибори і про політичні партії, які б на
засадах поєднання пропорційності та мажоритарності створили умови для
реальної і цивілізованої політичної конкуренції;
- конституційно закріпити принципи, структури, функції і рівні представницької влади як дійового механізму противаг авторитарним тенденціям із боку
президентської влади;
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- невідкладно прийняти законодавчі і нормотворчі акти, які забезпечували б
результативність правоохоронної системи в боротьбі зі злочинністю;
- УРП підтримує позитивні дії Президента, які сприяють розбудові
української держави. Водночас партія буде рішуче виступати проти тих
президентських заходів, які не сприятимуть державотворчим процесам.
УРП готова співпрацювати з усіма політичними силами, які стоять на
платформі побудови демократичної правової держави, не проповідують насильницьких методів політичної боротьби, не декларують класової, національної та
релігійної виключності. У зв'язку з цим III з'їзд УРП виходить із ініціативою створення широкої коаліції національно-демократичних сил.
УРП стояла і буде стояти на сторожі інтересів української державності.
Слава Україні!
ЦДАГО України. – Ф. 271. Українська Республіканська партія. – Оп.1. – Спр.34.
Матеріали III з’їзду УРП. 1 травня 1992 р. – 2 травня 1992 р. – Арк.35.

РЕЗОЛЮЦІЯ
Ради Української Республіканської партії

проект

Україна розпочала відлік третього року свого існування як відроджена
незалежна держава. Два попередніх роки стали тяжкими роками розбудови і закріплення Української державності.
Попри всі негаразди, Україна впевнено, як рівноправна, ,йшла в сім'ю вільних
країн світу, про що свідчить дипломатичне визнання багатьох країн і вступ до міжнародних європейських і регіональних структур. Долаючи шалені перепони, формуються важливі атрибути державності – українські Збройні Сили, прикордонні війська,
митна служба та інші.
У той же час в Україні за два роки не зроблено майже жодного практичного
кроку в напрямку політичного й економічного реформування суспільства.
Україна досі є радянською, з законодавчою і представницькою владою, обраною
за часів комуністичного тоталітаризму здебільшого з комуністичної партноменклатури. Представники останньої домінують і у виконавчих структурах. Як показав
час, вони, в переважній більшості, байдужі, а то й настроєні вороже до інтересів
Української держави і неспроможні забезпечити процеси політичної і економічної
реформи. Як наслідок – поглиблення кризи і подальше зубожіння людей.
Розглянувши соціально-політичне становище, що склалося в Україні, Рада
Української Республіканської партії вважає, що вихід із кризи можливий лише
при поєднанні рішучих заходів політичного й економічного характеру, а саме:
- негайної відставки Прем'єр-міністра Л. Кучми і формування Уряду національного порятунку на чолі з Президентом України;
- прийняття Верховною Радою рішення про дострокове припинення повноважень Верховної Ради і Рад усіх рівнів;
- обрання Конституційної Асамблеї (зборів), прийняття нею Конституції
України, Закону про виборчу систему і проведення виборів до Парламенту і органів місцевого самоврядування;
- введення в обіг гривни, зі створенням стабілізаційного фонду у вигляді
землі і рентабельних конкурентноздатних підприємств;
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- введення надзвичайного стану в паливно-енергетичному комплексі;
- утворення державного органу для структурної перебудови економіки, яку в
короткий термін розробив би відповідну програму з орієнтацією на максимальну
внутрішню кооперацію і енергозберігаючі технології та розпочав би її реалізацію;
- форсування процесів приватизації, запуск механізмів демонополізації і
банкрутства;
- поступова ліквідація односторонньої економічної орієнтації на Росію,
розвиток двосторонніх взаємовигідних економічних зв'язків по всіх напрямках, у
тому числі і з Росією. Активізація Балто-Чорноморського регіонального
співробітництва, як на дво-, так і на багатосторонній основі.
м. Черкаси, 4 вересня 1993 р.
ЦДАГО України. – Ф. 271. Українська Республіканська партія .–
Оп.1.– Спр.46.– Арк. 92 – 92зв.

УКРАЇНСЬКА РЕСПУБЛІКАНСЬКА ПАРТІЯ «СОБОР»
(УРП «СОБОР»)
Попередня назва – Українська Республіканська партія

ВИТЯГ З «ПРОГРАМИ УРП «СОБОР»»
зі змінами та доповненнями, внесеними XVI З’їздом УРП «Собор»
9 грудня 2006 року
Вступ
Під час історичного референдуму 1 грудня 1991 року український народ,
реалізовуючи своє одвічне прагнення мати власну державу, висловився за незалежність України. В червні 1996 року пріоритетні принципи існування України як
суверенної і незалежної, демократичної, соціальної, правової держави закріплено
Основним законом – Конституцією України.
Однак за перші 13 років незалежності Україна так і не стала на шлях
побудови соборної національної демократичної держави, яка захищає інтереси
своїх громадян. Реальну владу в Україні перебрали управлінсько-олігархічні клани, міцно пов’язані спільними корисливими антинародними інтересами. Вони
прирікали більшість українців на злидні, безправ’я й зневіру. Держава виявилася
неспроможною захистити свої стратегічні інтереси в динамічному, дедалі більш
глобалізованому світі. Посилювався процес втрати Україною її політичного й
економічного суверенітету.
Українська республіканська партія «Собор» послідовно протидіяла наступові
авторитаризму й політичної реакції, дезінтеграції українського суспільства, втраті
національних орієнтирів, які загрожували майбутньому України. Партія взяла
активну участь у подіях Помаранчевої революції, які продемонстрували всьому
світові волю українського народу до справедливості, демократії й життя за європейськими стандартами. Перемога Майдану відкрила перед Україною нові перспективи повноправного входження до Європейської спільноти вільних народів.
На жаль, в силу низки грубих помилок чільних політиків, яких привів до
влади Майдан, виникла реальна небезпека реваншу тих сил, які уособлюють
минуле. В цих умовах УРП «Собор» вбачає своїм головним завданням збере33

ження незмінності європейського вибору держави, захист демократичних
завоювань Помаранчевої революції.
Політичну ситуацію в державі додатково ускладнила недосконала конституційна реформа, яка серйозно розбалансувала систему влади, зменшила можливості громадян обстоювати свої законні інтереси й впливати на ухвалення державних рішень. Тому партія домагатиметься вдосконалення конституційної реформи, виправлення недоліків закону 2222 від 8 грудня 2004 року, надання
достатніх конституційних гарантій місцевому самоврядуванню, насамперед на
рівні територіальних громад села, селища, міста.
Метою діяльності УРП «Собор» залишається забезпечення умов повноти
самореалізації української нації в Українській соборній національній демократичній державі. Здобувши незалежність, українці зуміли обстояти на Майдані свою
свободу. Однак досі не реалізованим залишається завдання забезпечення єдності
й консолідації українського суспільства на основі демократичних, національних,
європейських цінностей. Партія вважає своїм першочерговим завданням досягнення такої консолідації як необхідної передумови подальшого поступу України.
УРП «Собор» розглядає розбудову Української соборної національної демократичної держави як неодмінну умову політичного, економічного, культурного
піднесення українського народу, поліпшення його добробуту, утвердження
народовладдя, розвитку громадянського суспільства та збагачення духовності.
УРП «Собор» переконана: Українська держава зобов`язана дбати про відродження й розвиток української нації – унікальної складової світової спільноти націй.
Українська нація, як і інші національні спільноти в Європі, постає на основі власної
(української) мови, символіки, звичаїв, традиційних цінностей та атрибутів державності. Вона згуртовує повноправних активних громадян нашої країни, незалежно від
їхнього етнічного походження та конфесійної належності, соціального стану тощо,
об`єднаних почуттям українського патріотизму та спільністю історичної долі.
Формування української нації органічно поєднується з розбудовою демократичного
ладу, соціальної ринкової економіки, забезпеченням прав людини, розвитком
найширшої громадянської ініціативи, й передбачає збереження культурної,
конфесійної та мовної ідентичності етнічних спільнот в Україні.
Стрижнем діяльності УРП «Собор» є реалізація української національної
ідеї. Ми розуміємо її як здійснення права українського народу на збереження
власної неповторності в спільноті світових народів, на життя в незалежній,
соборній, міцній, заможній, демократичній українській державі.
Українська соборна національна демократична держава будується на визнанні і активному утвердженні традиційних народних та християнських цінностей,
національної історичної спадщини, мови, культури як факторів, що виконують
об’єднувальну функцію. Держава є не самоціллю, а умовою та інструментом
захисту власних національних інтересів. Ми стверджуємо: тільки сильна соборна
національна держава здатна захистити життєвий простір нації, забезпечити
демократичний лад, високий рівень життя.
Виходячи з викладених вище принципів, партія втілюватиме в різних сферах
суспільного життя такі програмові засади:
1. Розвиток суспільства. Державне будівництво
1.1. УРП «Собор» виходить з того, що державне будівництво повинно бути
підпорядковане потребам розвитку суспільства, за безпеченню гідних умов життя
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для кожної людини. Партія принципово домагається відповідальності влади та
прозорості її діяльності на всіх рівнях.
1.2. Партія обстоює формування збалансованої та ефективної системи трьох
незалежних гілок влади. В основі функціонування системи державної влади та
місцевого самоврядування повинен лежати принцип ефективної взаємодії,
стримувань та противаг, взаємного контролю, балансу права й відповідальності
(зокрема, в трикутнику: сильний президент – сильний парламент – сильний уряд),
з додержанням подальших принципів:
- всенародно обраний Президент України є главою держави, гарантом її
незалежності й безпеки, арбітром між гілками влади, захисником прав і свобод
громадян; він несе персональну відповідальність за виконання Конституції та
законів України та має достатні важелі для ефективного здійснення цього свого
обов’язку; він має право розпускати недієздатний парламент та призначати
позачергові вибори;
- однопалатна Верховна Рада України (парламент) формується на основі
вільних справедливих багатопартійних виборів;
- Верховна Рада України ухвалює закони й контролює їх виконання, а також
формує Уряд, який на основі солідарної з парламентською більшістю відповідальності забезпечує виконання ухвалених законів та проводить державну політику,
визначену парламентом;
- права парламентської опозиції як інституту контролю за діяльністю
виконавчої влади гарантовано й захищено;
- Прем‘єр-міністр є вищою посадовою особою системи виконавчої влади в
Україні; на пропозицію Президента і прем’єр-міністра Верховна Рада формує
склад Кабінету Міністрів;
- керівні посади в центральних і місцевих органах виконавчої влади є несумісні з депутатським мандатом в представницьких органах місцевого самоврядування всіх рівнів;
- партія обстоює підвищення статусу та спроможності місцевого самоврядування на рівні територіальних громад сіл, селищ, міст; надання обласним і
районним радам права формувати власні виконавчі органи та мати реальні бюджетні повноваження; виступає за поетапність та системність такого
реформування та забезпечення дієвого контролю за дотриманням законодавства
органами місцевого самоврядування;
- партія сприяє формуванню та здійсненню правової політики, динамічному
проведенню реальної судової реформи як механізму гарантування прав, свобод та
охоронюваних законом інтересів на основі принципу верховенства права;
- ми утвердимо незалежність судової влади від впливу інших гілок влади,
зокрема й через особливий порядок фінансування судів, впровадимо реальне суддівське самоврядування. Ми запровадимо дієві механізми очищення суддівського
корпусу від несумлінних суддів через спеціальні дисциплінарні комісії та процедури імпічменту, домагатимемося підвищення фахового рівня суддів.
1.3. Партія забезпечить оздоровлення роботи органів державного управління
та місцевого самоврядування, створення умов, які б стимулювали викоренення
корупції державних чиновників. Це буде здійснено через ухвалення законів
прямої дії, встановлення адекватного рівня оплати праці державних службовців,
та через запровадження ефективного контролю над владою з боку структур
громадянського суспільства.
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1.7. Партія обстоює принцип недоторканності та неподільності території
України, її унітарності. Зважена регіональна політика повинна сприяти розвиткові
всіх теренів України, консолідації української нації, стати передумовою подолання системної кризи, інструментом розбудови державності та демократії, розвитку
культури та духовності. Ця реформа має покласти край небезпечним тенденціям
дезінтеграції української нації за регіональними, конфесійними, мовними та
іншими ознаками.
1.8. Українська соборна національна демократична держава не може існувати
без розвинутого громадянського суспільства. Партія створить сприятливе законодавче середовище для його розвитку: для утвердження реальної багатопартійності
й піднесення ролі політичних партій, становлення системи громадських організацій, благодійних фондів, недержавних установ, підприємств, спілок, асоціацій
та товариств, забезпечення умов для їх активної участі в управлінні державою та
в здійсненні контролю за якістю цього управління. […]
09-12-2006
Програма УРП «Собор» [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://urpsobor.com.ua/?page_id=154

Анатолій Матвієнко∗
МІСІЯ ТВОРЕННЯ
Поза сумнівом націонал-демократи займають особливе місце в українській
політичній палітрі. Цілком заслужено ця політична течія асоціюється зі здобуттям
Україною незалежності, утвердженням національної культури і мови, великою мірою
– і з Помаранчевою революцією.
Для патріотів України національна демократія завжди сприймалася як найбільш послідовна державницька сила; для українофобів – як найлютіший ворог.
У той же час неможливо заперечити неадекватність сьогоднішніх національнодемократичних сил вимогам часу, їх дезорієнтацію, розпорошеність та слабкість.
Здобувши державність у 1991 році та політичну свободу у 2004-му, ця політична
течія так і не змогла сформулювати візії власної оновленої ролі в новітній Україні.
Відтак, логічно виникає запитання – а чи потрібні націонал-демократи вже в
сучасній, незалежній Українській державі? Чи, можливо, ця політична сила вже
вичерпала свою почесну місію результативним референдумом за незалежність 1
грудня 1991 року, а відтак –об’єктивно приречена на поступове згасання?
Для того, щоби сформулювати повноцінну відповідь на це запитання, необхідно належно оцінити як внутрішньо українські, так і загальносвітові тенденції
розвитку держав і націй.
Два сценарії глобалізації
Очевидно, що ми живемо в час глобалізації, і глобалізаційні тенденції надалі
посилюватимуться, продукуючи, у той же час, системні світові конфлікти із тими
геополітичними суб’єктами, які відмежовуючись від загальносвітових тенденцій,
залишатимуться на периферії розвитку – приміром, сучасні Іран, Бірма чи
Північна Корея.
Однак, глобалізацію як вкрай складний процес не можна розглядати
одновимірно.
∗

Матвієнко Анатолій – голова УРП «Собор».
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Наразі можна виділити принаймні два ключових сценарії, за якими вона
відбувається.
Ці сценарії зумовлені не тільки і не стільки сучасними зусиллями окремих
світових лідерів (нехай навіть й надпотужних). Великою мірою відмінності в цих
сценаріях були закладені історично в процесі творення та трансформації сучасних
держав та наддержавних утворень.
Так, на сьогодні ми можемо виділити два домінуючих підходи:
- американський тип, в основі якого – архетип держави, що постала на
«очищеній» колонізаторами від основного етносу території, і як наслідок,
колонізатори отримали можливість для творення державної організації «з чистого
аркуша».
Цей тип, фактично, не передбачає збереження бодай якоїсь національної
самобутності окремих складових і репрезентує ліберальний глобалізаційний
підхід – у США, безвідносно до того, що кожний окремий штат є де-юре окремою
державою («state»), принципової соціокультурної різниці між, приміром,
Вірджинією та Вайомінгом, не існує.
Хоч регіональні відмінності тут теж є і регіональний патріотизм заохочується –
але, звісно, в рамках загально американського. Втім, зауважимо, що в останні
десятиліття мультикультурність утверджується і в США – але за зовсім іншим
сценарієм, з наголосом на збереження культурних особливостей новоприбульців –
а не давно асимільованих у масі своїй «автохтонів».
- європейський тип, відповідно до якого держава постає як продукт
творення певної етнічної спільноти, але у той же час, в процесі творення
держави титульний етнос бере на себе відповідальність за примирення і співжиття з національними меншинами, що проживають на відповідній території, і
як результат цього примирення постає політична нація
- основа відповідної суверенної держави.
При цьому сценарії глобалізації не йдеться про відмову від національної
самобутності. Європейці надто цінують власну культуру та історію, й не
мають наміру у масі своїй од неї відмовлятися.
Відтак, держава європейського зразка, навіть увійшовши до наддержавного об’єднання – Євросоюзу, зберігає всі риси класичної національної держави. А сам Європейський Союз не має жодних шансів зробитися культурним
монолітом типу Сполучених Штатів Америки середини ХХ століття.
Жодна країна ЄС жодною мірою не асимілюється серед інших, а зберігає
власну самобутність, утворюючи мультикультурний світ сучасної Європи. При
цьому збереження національної самобутності неможливе без функціонування
в країні національно-демократичних політичних сил у широкому розумінні
цієї дефініції.
Відтак, перед Україною постає стратегічне питання майбутнього
розвитку.
Чи приймаємо ми глобалізацію як даність, чи ж заперечуємо її, відвертаючись від світу подібно Тегерану, Пхеньяну і Рангуну? Якщо ж ми вважаємо
себе частиною світу, то чи готові інтегруватися до нього за «американським»
(чи, кажучи у ближчих для нас дефініціях, – російським) зразком?
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Якщо ж ми цінуємо власну унікальність, то в який спосіб ми можемо зберегти
й розвинути власну культуру, інкорпорувати її в загальносвітовий простір?
Нові завдання для націонал-демократів
Ми зобов’язані пам’ятати про колосальні випробування, які випадали на
долю українського народу впродовж століть. На авторове глибоке переконання, ми не маємо права втратити свою самобутність, ба більше – перед нами
стоїть колосальне завдання відродити, а отже – актуалізувати, укріпити та
утвердити національну культуру.
На відміну від усіх західно- та більшої частини східноєвропейських
держав, ми й досі не завершили процес творення модерної української політичної
нації за європейським зразком.
За висловом відомого незалежного інтелектуала Миколи Рябчука, процеси
деколонізації й декомунізації в Україні далекі від завершення.
По суті, ми (за прикладом колишніх іспанських колоній у Латинській
Америці на початку ХІХ століття) будуємо значною мірою «креольську»
державу, де незалежність від метрополії здобули нащадки самих колонізаторів –
«креоли», де мова й культура колишньої метрополії далі є панівною, а мови й
культури автохтонних Майя чи Інків так і залишилися упослідженими (разом з
носіями цих мов і культур!).
А враховуючи недвозначні прагнення Росії асимілювати українців й перетворити нашу країну на «южно-русский край», південний штат нової Великоросії, ми
повинні докласти ще значних зусиль, аби український національний проект став
незворотною реальністю.
Переконаний, в усвідомленні цих загроз і задач й повинна народитися
нова місія національної демократії – місія вже не боротьби, але творення.
Ця місія, на моє переконання, повинна включати дві основні складові.
Перше – це власне націєтворення, що передбачає відродження національної
духовності та культури, усвідомлення власної, української, ідентичності та інтеграція в загальноукраїнський проект культурного потенціалу національних
меншин, що мешкають в Україні (і передусім – російської меншини).
Українська держава, на фундаменті української національної спадщини,
повинна постати як спільний дім і для українців, і для росіян, і для кримських
татар, і для євреїв, і усіх інших наших громадян.
Окремі починання у цій сфері (на жаль, поки що належно не усвідомлені, а
відтак – і не поціновані) вже зроблені президентом Віктором Ющенком. Завдання
націонал-демократів – продовжити цей шлях, створити умови, за яких жодний
політик не зможе повернути його назад.
Друге – це побудова справедливого громадянського суспільства, яке дозволить кожному громадянину відчути свою співвідповідальність за власну державу,
дасть можливість усвідомити власну причетність до розвитку країни.
Для цього необхідно подолати прірву, що існує сьогодні між владою і громадянином. Цей процес ніколи не розпочнеться у високих владних кабінетах – його
повинні розпочати самі громадяни через щоденну ініціативність, відмову від звичної
вже корупційної моделі, ретельний аналіз дій політиків без сліпого обожнювання
того чи іншого політичного фюрера.
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Завдання національно-демократичних політичних сил – це розпочати цей
процес, розбудити державотворчу ініціативу мільйонів. Першими кроками на
цьому шляху може бути: формування нових чесних і справедливих правил
співжиття і державної організації, які будуть сформовані самим суспільством, а
отже – матимуть в його очах безсумнівну цінність та авторитет.
А також реальне наближення влади до людей (через, зокрема, повернення до
мажоритарної системи виборів до місцевих органів влади всіх рівнів); прийняття
нової редакції Конституції установчими зборами – спеціально уповноваженим
органом, члени якого обиратимуться безпосередньо народом.
Переконаний, об’єднання української національної демократії довкола цих
ключових задач дозволить нашій державі збагатити Об’єднану Європу власною
національною самобутністю, і, відтак, зайняти своє вагоме місце в процесі
світового розвитку.
Анатолій Матвієнко: Місія творення [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://urpsobor.org.ua/586.html#more-586

∗ ∗ ∗
УКРАЇНСЬКА НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТІЯ
(УНДП)
Партію створено 16-17 червня 1990 р. У червні 1992 р. об’єдналася з
Українською національною партією.
Див.: Українська Національна Консервативна партія (1992 р.)

ВИТЯГ З ПРОГРАМИ
[…] СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНИЙ УСТРІЙ
І. Основні засади
1. Незалежну Українську Державу ми бачимо у вигляді парламентської республіки з багатопартійною виборчою системою, яку очолює Президент України,
обраний шляхом загальних, рівних, прямих і таємних виборів.
2. Адміністративно-територіальний устрій Української Держави має ґрунтуватися на місцевому (муніципальному) самоврядуванні областей і регіонів, представницькі органи яких обираються на багатопартійній основі й мають вирішальний
голос з питань життєдіяльності свого краю.
3. Право на утворення національно-культурних автономій в місцях компактного проживання єдиної національності мають представники усіх етнічних груп,
включаючи й адміністративно-територіальну автономію за умови вільного визначення її на основі консенсусу.
4. При уряді та органах місцевого (муніципального) самоврядування мають
працювати незалежні експертні комісії з числа відповідних фахівців (економістів,
соціологів, юристів, екологів, політологів тощо). Будь-яке політичне, економічне,
управлінське рішення уряду або органу місцевого самоврядування приймається
лише після висновку експертної комісії відповідного рівня.
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5. Найважливіші питання, що стосуються більшості населення регіону чи
країни в цілому, мають вирішуватися на основі загального референдуму. Відповідні статті Конституції та Закон про референдуми мають бути затверджені вже
па першому етапі відродження Української Держави її новим урядом або
Конгресом громадян України.
6. Визнаючи необхідність існування державного апарату як такого, що
координує дії окремих громадян та організацій і забезпечує загальну економічну
рівновагу, рівність прав і соціальний захист кожного громадянина, УНДП вважає,
що організаційні засади побудови держапарату та уряду мають виходити з
конституційного принципу примату інтересів особи над інтересами Держави.
7. Гарантом здійснення невід’ємних природних свобод і прав людини є право
приватної власності на вироблені людиною духовні та матеріальні цінності. Мета
й обов'язок державних інституцій – забезпечення правового й економічного
суверенітету особи, яка є основним суб'єктом суверенної Держави.
8. Основою політичного ладу Української Держави ми вважаємо конституційну гарантію вільної діяльності політичних, громадських, професійних, споживчих та інших асоціацій громадян згідно з їхніми інтересами та потребами.
Програми цих асоціацій та методи їхньої діяльності не повинні суперечити
провідним міжнародним актам та угодам з питань прав людини.
Україна багатопартійна: програмні документи нових партій. –
К.: МП «Пам’ятки України», 1991. – С. 113-114.

∗∗∗
ПАРТІЯ СЛОВ’ЯНСЬКОГО ВІДРОДЖЕННЯ

У липні 1990 р. створений ініціативний комітет з підготовки
установчого з’їзду. Партія не була легалізована.
ВИТЯГ З ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗВЕРНЕННЯ
Координаційного Комітету Партії Слов’янського Відродження
[…] Партія Слов’янського Відродження спрямовуватиме свою діяльність на
досягнення повної державної незалежності України, як однієї з рівноправних світових і слов’янських держав. Державна незалежність України є найпершою і
найголовнішою метою ПСВ.
Найвизначнішою особливістю Програми ПСВ є прагнення до всебічної
співпраці з усіма слов’янськими народами, які в майбутньому можуть утворити
міжнародну організацію – Організацію Слов’янських Націй, до якої увійдуть всі
слов’янські національні держави на рівних засадах (Білорусія, Болгарія, Боснія і
Герцеговина, Македонія, Польща, Європейська Росія, Сербія, Словаччина, Словенія, Україна, Хорватія, Чехія, Чорногорія, земляцтво бужичан в Німеччині). В
межах Організації Слов’янських Націй мають здійснюватися координація
політики слов’янських держав на міжнародній арені, економічна інтеграція,
різноманітні культурні, наукові, спортивні, громадські, приватно-особисті зв’язки
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як між слов’янськими державами, так і з слов’янами, які мешкають в інших
країнах світу.
Особливості наступних розділів Програми ПСВ, які стосуються безпосередньо України, такі:
у галузі прав людини:
негайне включення до Конституції України та законів України всіх
положень Загальної декларації прав людини ООН, інших міжнародних угод з
прав людини, до яких негайно повинна приєднатися Україна; захист всіх без
винятку прав громадян у судовому порядку;
громадянами України мають бути визнані:
особи, які народилися в Україні та їхні діти;
особи української національності у всьому світі;
інші особи, які прожили в Україні не менше 10 років, склали іспит з
державної мови і прийняли Присягу громадянина України;
особи, прийняті до громадянства автономних територіальних утворень
(наприклад, Крим, куди повертаються кримські татари);
галузі суспільно-державного устрою України:
побудова демократичної правової держави; верховенство права над
політикою панування закону в усіх ділянках суспільного життя та інші
засади правової держави;
багатопартійна система – основа демократизації політичного ладу;
забезпечення для меншості права на критику рішень, ухвалених більшістю
і на власну думку;
принцип федералізму, тобто розмежування компетенції і функцій державної влади між загальноукраїнськими органами влади і владою земель, за
яких має складатися Україна за історико-географічною ознакою: Бесарабія,
Буковина, Волинь, Галичина, Закарпаття, Запоріжжя, Київ, Лівобережна
Україна, Одеса, Поділля, Правобережна Україна, Причорномор’я, Слобідська
Україна, автономне утворення Крим, а також територія міста-столиці України (столична територія) і зона відчуження (Чорнобильська);
розмежування влади на законодавчу, виконавчу і судову;
законодавча влада має належати Всеукраїнським Народним Зборам у складі:
головної законодавчої палати – Ради Представників і двох дорадчих палат –
Ради Земель і Ради Національностей;
виконавча влада має належати Президентові України, який є главою
держави, головнокомандувачем Війська Українського, призначає (за згодою
Ради Представників) і звільняє членів Ради Міністрів, яка йому підзвітна;
найвищим органом судової влади має бути Конституційний Суд України,
який здійснюватиме Конституційний нагляд, очолюватиме загальноукраїнську систему судів (Всеукраїнський Касаційний Суд, всеукраїнські галузеві
суди, всеукраїнські територіальні суди) і буде найвищою судовою інстанцією
з деяких найважливіших питань: судді Конституційного Суду України
повинні призначатися довічно Президентом України за згодою Ради Представників; встановити термін повноважень інших суддів не менше 15 років;
припинити членство суддів у політичних партіях на весь термін повноважень
і не дозволяти політичної діяльності в органах судової влади;
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на рівні земель – також здійснити розмежування влади на законодавчу,
виконавчу, судову і місцеве самоврядування […]
у галузі національної оборони та безпеки:
Військо Українське комплектувати шляхом вільного найму;
Україні – статус зони, вільної від ядерної, хімічної та бактеріологічної
зброї;
утворення замість КДБ Управління Національної Безпеки України, яке
комплектуватиметься шляхом конкурсного відбору за ознакою професійної
компетентності;
заборона політичної діяльності у розташуванні Війська Українського,
установах національної безпеки і громадського порядку (міліції). […]
Інформаційне звернення Координаційного Комітету
Партії Слов’янського Відродження // Сучасні політичні партії та рухи на Україні
(Інформаційно-довідкові матеріали). – К.: ІПД, 1991. – С. 176-177.
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1991
УКРАЇНСЬКА СЕЛЯНСЬКА ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТІЯ
(УСДП)

Партію створено 9 червня 1990 р. Зареєстрована Міністерством юстиції
України 15 січня 1991 р. (реєстраційний номер 33). Партія діюча.
ВИТЯГ З ПРОГРАМИ
[…] ІІІ. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ
У державно-правовому:
- державний та політичний суверенітет України, інститут президентства,
перевага загальнолюдських цінностей, верховенство права як гарантії рівних
можливостей всіх індивідів, пріоритет місцевої влади у вирішенні питань, що
входять до її компетенції;
- повна рівність кожного громадянина, органу влади або окремого його представника перед законом, недоторканність особи, її житла, таємниця листування, телефонних розмов тощо. Заборона переслідування з політичних, соціальних, расових,
національних і релігійних мотивів, легальна діяльність об'єднань, товариств, партій;
- право людини сповідувати будь-яку релігію, або не сповідувати жодної,
відзначати національні і релігійні свята;
- деідеологізація держави, обмежене втручання її в економічне, соціальне та
культурне життя, оскарження в суді дій та рішень державних та будь-яких
партійних органів, запровадження суду присяжних;
- демократична система висування кандидатів на судову справу, незалежність
та недоторканність суддів, відповідальність за неповагу та образу суду,
розмежування законодавчої, виконавчої та судової влади;
- демократична система висування кандидатів в депутати, рівне представництво
селян у всіх органах народовладдя, загальне, рівне, безпосереднє виборче право з
таємним голосуванням, обов'язкова альтернативність, прямі вибори Верховної Ради,
Президента (Голови) республіки;
- найповніша гласність діяльності державних органів та громадських
організацій, публікація фінансових звітів усіх суспільних фондів, представницьких витрат, контроль громадськості за найважливішими рішеннями, регіональні
та загальні референдуми;
- приведення Конституції України у повну відповідність з положеннями
Загальної декларації прав людини ООН, інших міжнародних угод;
- скасування різних привілеїв, пільг категорії номенклатурних працівників;
- право кожного громадянина Республіки на реалізацію своїх здібностей,
суспільно корисних ідей, новаторських технічних рішень, трудової заповзятливості, справедлива і повна винагорода за працю;
- визначення рівня прожиткового мінімуму, регулярні публікації про доходи
різних соціальних груп та верств населення, зміна розміру пенсій, зарплат та
інших витрат у відповідності з інфляційним коефіцієнтом;
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- підвищення рівня життя багатодітних сімей, щомісячна допомога сім'ям, де
матері присвятили себе вихованню дітей до шестирічного віку;
- УСДП здійснюватиме громадський захист особи у випадках порушення щодо
неї державними органами чи громадськими організаціями діючого законодавства.
[…]
Україна багатопартійна: програмні документи нових партій. – К.: МП «Пам’ятки України»,
1991. – С. 98-99.

ВИТЯГ З ПОЛІТИЧНОЇ ПРОГРАМИ
Вступ
Відновлена наприкінці ХХ століття державність України стоїть перед
викликами століття ХХІ. Від того, як суспільство впорається з ними, залежить
майбутнє кожного з нас, наших дітей та онуків. Здобувши Незалежність, Україні
до цих пір не вдалось побудувати сильної держави. Попереднє покоління
політиків не змогло вирішити це завдання. Тому на зміну їм мають прийти нові
особистості – патріоти і професіонали, які готові ставити інтереси держави вище
власних амбіцій та уподобань. Політиками нової генерації є ті, хто об’єдналися в
Українській селянській демократичній партії. Звертаючись з цією Програмою до
українців, ми окреслюємо основні принципи та завдання, які дозволять нашій
країні вийти на один рівень зі світовими економічними та політичними лідерами.
Ми знаємо, ми вміємо, ми можемо!
Політичні пріоритети
Української селянської демократичної партії
Ми відновимо віру у владу та закон!
Україна перебуває у тенетах недієвих законів та скомпрометованих судів.
Саме це є головним тягарем України, який тягне нас на дно світової політики та
економіки. Допоки ми не зможемо навести лад із законами та судами, допоки ми
не навчимо політиків працювати за європейськими стандартами, працювати для
людей, розмови про роль України на світовій геополітичній карті залишаться
лише розмовами. Тому ми пропонуємо наступне:
- негайно ухвалити нову редакцію Конституції України, головним завданням
якої буде повернення до президентської форми правління. Український
парламентаризм перетворився на систему колективної безвідповідальності, яка не
здатна ухвалювати будь-які рішення. Тому відповідальність за подальший розвиток
держави має бути персональною;
- відмовитись від недієвої пропорційної системи виборів на користь
відкритих партійних списків у виборчих округах. Громадяни мають знати – кого
вони обирають, а депутат має знати своїх виборців;
- створити реальні механізми відкликання виборцями народних депутатів, які
не виконують своїх обіцянок або просто не працюють;
- встановити обмеження на обрання до парламенту не більше двох термінів
поспіль. Це створить механізм ротації політичної еліти України, відправивши на
заслужений відпочинок «динозаврів», що провели у стінах Верховної Ради майже
два десятки років;
- ліквідувати всі депутатські та чиновницькі пільги і привілеї. Чиновники
мають бути слугами народу, а не його господарями;
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- прив’язати депутатську та міністерську зарплати до середньої зарплати по
країні, із відповідним коефіцієнтом. Наприклад, зарплата депутата чи міністра
буде дорівнювати трьом середнім зарплатам по країні, а зарплата голови
Верховної Ради, Прем’єр-міністра та Президента – чотирьом середнім зарплатам;
- провести судову реформу, яка передбачатиме низку комплексних заходів.
Першим з таких заходів має стати запровадження механізму виборності суддів
представниками територіальних громад на чотирирічний термін повноважень та
дієвого механізму відкликання суддів, які порушують присягу та вчиняють
корупційні дії. Лише це зможе зупинити безкарність та корупцію;
- позбавити суддів недоторканості, передбачити у кримінальному
законодавстві більш жорсткі покарання за факти корупції у сфері судочинства;
- запровадити, на вимогу підсудного, суд присяжних. Це дозволить зменшити
кількість судових помилок, внаслідок чого часто-густо страждають невинні люди;
- запровадити управління судовою системою лише вищими органами судової
влади (Конституційним та Верховним судами);
- внести зміни до законодавства, які б гарантували реалізацію права громадян
України вирішувати найбільш важливі питання шляхом проведення місцевих та
загальнодержавних референдумів. […]
Редакція, затверджена ХІІІ З'їздом УСДП 20 грудня 2008 р.
Програма [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.useldp.org/index.php?page=page&article_id=4

∗∗∗
ПАРТІЯ ЗЕЛЕНИХ УКРАЇНИ (ПЗУ)

Партію створено 30 вересня 1990 р. Зареєстрована Міністерством юстиції
України 24 травня 1991 р. (реєстраційний номер 80). Партія діюча.
ВИТЯГ З ПРОГРАМИ
[…] I. ЛЮДИНА. СУСПІЛЬСТВО. ДЕРЖАВА.
Партія Зелених виступає за формування в Україні відкритого громадянського
суспільства, де політичні і правові інститути слугують інтересам людини. Зелені – за
реальний громадянський контроль над владою.
Зелені – за приведення законодавства України, судової та адміністративної
практики до повної відповідності із Загальною Декларацією прав людини та
Європейською Конвенцією прав людини. Зелені – за всебічний захист
екологічних прав людини.
Зелені виступають за реальну рівність можливостей для чоловіків і жінок, за
належне убезпечення прав дітей і ще ненароджених.
Зелені за пріоритетність забезпечення ефективної державної молодіжної політики,
яка б гарантувала всебічний розвиток молоді, рівні можливості для молодих людей.
Така політика має забезпечити нарощування інтелектуального потенціалу суспільства,
збереження національного генофонду, зміцнення сім’ї, соціального захисту молоді,
гарантії її працевлаштування.
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Зелені – за зміцнення засад парламентаризму і багатопартійності. Зелені
протидіють розвиткові авторитарних і тоталітарних тенденцій в діяльності
органів державної влади, в суспільно-політичному житті.
Держава для людини, а не людина для держави.
Партія Зелених виступає за розвиток України, як правової унітарної
позаблокової держави, господарська система якої базується на засадах екологічної
збалансованості та соціально орієнтованих ринкових відносин.
Приватна власність – фундамент демократії і соціальної захищеності
громадянина. Держава – гарант його прав.
Партія Зелених виступає за максимально можливу за унітарного устрою
децентралізацію управління.
Зелені, керуючись засадовим принципом «Мислити глобально – діяти
локально», виступають за забезпечення умов здійснення місцевою владою
гнучкої та збалансованої стратегії розвитку на засадах єдності прав
самоуправління і відповідальності за стан міст і селищ.
3елені виступають за широке впровадження в практику регіональних та
місцевих референдумів, належне законодавче забезпечення засад їхнього
проведення і обов’язкове врахування їхніх результатів в процесі ухвалення
рішень відповідними органами влади.
3елені виступають за беззастережне дотримання Європейської Хартії
місцевого самоврядування, за впровадження принципів Європейської Хартії міст
та Європейської Декларації прав міст.
3елені всіляко сприяють зміцненню організацій «третього сектору». Громадські
організації є осередками та інструментами здійснення незалежних неполітичних
неприбуткових громадських ініціатив у різноманітних сферах людської діяльності.
Рівень розвиненості неурядових організацій засвідчує рівень демократичності
суспільства. 3елені вважають за необхідне створення умов для активного залучення
громадських організацій до розв’язання суспільно значущих завдань. Вони можуть і
мають виступати партнерами держави у впровадженні соціальних, освітніх,
культурних, природоохоронних та інших проектів, здатні здійснювати ефективний
громадський контроль за діяльністю державних і політичних структур. […]
Програма [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.greenparty.ua/about/program-of-party/humen-society-country/humen-society-country_65.htm l

Володимир Костерін *
УКРАЇНІ ПОТРІБНА «ЗЕЛЕНА» НАЦІОНАЛЬНА ІДЕЯ
Україна повинна стати країною, де кожен її житель пишається особистою
участю у відродженні України та становленні її як однієї з найбільш розвинених
країн світу. Це можливо за допомогою загального духовного принципу, який
згуртує націю і направить енергію людей в єдине русло – творення справжнього
патріотизму.
Тому нам потрібна національна ідея, що відповідає викликам часу і культурноісторичних традицій. На мій погляд, національна ідея України – це екологічна безпека
та гармонійне співіснування з навколишнім середовищем.
*

Костерін Володимир – почесний голова Партії Зелених України.
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Універсальність цього принципу виражається в тому, що об'єднані в один
початок і глобальні реалії, і національні архетипи, і потреби країни.
«Зелена» національна ідея знайде відгук у душі кожної людини ще й тому,
що екологія стосується всіх, незалежно від національності, матеріального і
соціального статусу.
Екологія та глобальні виклики.
Усі згодні з тим, що природа і людина – єдині. Але людська діяльність скорочує, а в деяких випадках і знищує здатність природного середовища підтримувати
людське життя.
Ми бачимо, що у ХХ-XXI столітті природа отримала небувалу в історії
цивілізації навантаження, обумовлену чотириразовим зростанням чисельності
населення планети та 20-кратним збільшенням обсягу світового виробництва.
Наслідки – природні катаклізми, що мають руйнівну силу, і загроза
глобальної катастрофи, аспектами якої є зміна клімату, погіршення якості
повітря, води і ґрунту. Усе це відображається в економічних і соціальних
показниках, а також в людських життях.
Тому екологія – міжнародний тренд XXI століття і точка відліку для ухвалення
рішень на міжнародному, національному та локальному рівнях. Україні необхідно
враховувати це з позиції інтеграції у світове співтовариство.
Національний рівень
Для України питання екологічної безпеки повинен бути пріоритетним, зважаючи на низку факторів.
По-перше, Чорнобильська катастрофа – трагічна подія в історії українського
народу, яка забрала сотні тисяч життів, що торкнулася мільйони доль і залишила
мертву територію на «тілі» України.
Відомо, що до аварії на ЧАЕС привели особливості управління атомною
станцією, але з іншого боку, можливо, це попередження всьому світові про те, що
потрібно зупинитися і змінити споживацьке ставлення до природи. Україна
прийняла на себе весь удар заради людства.
Тому, долаючи минулі свої помилки, наша місія – бути прикладом екологічного благополуччя, відновити природний баланс і стати в буквальному сенсі
найчистішою країною в світі.
04.06.2010
Україні потрібна зелена національна ідея [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.greenparty.ua/news/news_22814.html

∗∗∗
ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТІЯ УКРАЇНИ (ДемПУ)

Партію створено 15-16 грудня 1990 р. Зареєстрована Міністерством
юстиції України 28 червня 1991 р. (реєстраційний номер 94). Партія діюча.
ПРОГРАМОВІ ПРИНЦИПИ
(ВИТЯГ)
Переживаємо зміну суспільних епох. Відходить у минуле ідеологія, політична та
соціально-економічна система «реального соціалізму». Режим, створений Комуністичною партією, адміністративний і політичний терор, безправ'я народу довели
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Україну до національної, економічної та екологічної катастрофи. Наш порятунок у
відродженні України, відновленні її державної незалежності, побудові
демократичного, правового суспільства.
ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ
Демократична партія України виходить із безумовної засади, що найвищою
цінністю в суспільстві є вільна людина. Наша система пріоритетів: особа –сім'я –
нація – держава. Основний обов'язок держави – забезпечення в суспільстві
верховенства законів, які мають відповідати загальноприйнятим людським
нормам, проголошеним Організацією Об'єднаних Націй, і традиціям українського народу.
Демократична партія ставить своєю метою досягнення державної
незалежності України та побудову в ній демократичного й гуманного суспільства,
де будуть створені умови для забезпечення добробуту народу, відродження й
усебічного розвитку української та інших національних культур, свободи
світогляду й віросповідання.
Схвалюючи Декларацію про суверенітет України, вважаємо, що шлях до
державної самостійності неможливий без демонтажу самодержавства КПРС як
інструменту колоніального гніту й тоталітаризму, без виходу України із СРСР.
Демократична партія України свої програмові засади втілює в життя
активною участю в суспільно-політичному процесі, співробітництвом з іншими
партіями, громадськими організаціями й рухами демократичного спрямування,
виборюванням на вільних виборах мандатів до органів державної влади,
поширенням своїх поглядів через засоби масової інформації, участю в
громадських заходах та іншими методами ненасильницької боротьби.
Демократична партія виступає за те, щоб кожний громадянин України
незалежно від національності, конфесійної належності, освітнього рівня, фаху,
майнового стану, посади брав активну участь у побудові нової України. Демократична партія відкрита для всіх громадян, крім винних у злочинах проти свого народу.
ПОЛІТИЧНА СИСТЕМА, ДЕРЖАВА, ПРАВО
Джерела політичної системи України, за яку змагається Демократична
партія:
- вічові традиції княжих часів;
- традиції Запорізької козацької республіки;
- ідеї доби Просвітництва;
- ідеї класиків українського гуманізму;
- досвід будівництва української державності в першій половині XX ст.;
- досвід сучасної боротьби народу України, спрямованої на злам диктатури
КПРС;
- кращі набутки сучасної світової демократії.
Основні принципи майбутньої політичної системи, за які бореться
Демократична партія:
СВОБОДА ЛЮДИНИ. Кожна людина від народження набуває невід'ємних
прав і свобод, які держава не може порушити або скасувати. Такими правами
Демократична партія визнає право на життя, право на свободу, право на
власність, право на змагання до щастя.
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РІВНІСТЬ. Усі члени суспільства є рівними перед правом. Виключаються
будь-які станові, національні, конфесійні та партійні привілеї. Забезпечуються
рівні шанси для всіх.
ДЕМОКРАТІЯ. Джерелом державної влади є народ, який утворює органи
влади шляхом демократичних виборів.
СОБОРНІСТЬ. Українська самостійна держава становить єдину та
неподільну цілісність.
Демократична партія виходить із того, що державна влада не є засобом
політичного панування одного класу над іншим, але є наслідком суспільної угоди
індивідів для забезпечення їхніх спільних інтересів та охорони природних
невід'ємних прав.
Демократична партія проголошує такі конституційні принципи побудови
правової держави:
- поділ влади на законодавчу, виконавчу та судову;
- верховенство права щодо влади;
- обов'язковість закону для самої влади;
- відповідність чинного законодавства нормам міжнародного права;
- упровадження конституційного суду;
- законодавче визначення меж повноважень уряду та органів
самоврядування;
- розв'язання корінних питань життя народу шляхом плебісциту;
- визначення меж діяльності держави щодо громадян;
- упровадження принципу недоторканності особи;
- право громадян на судовий захист;
- незалежність суду. Впровадження інституту присяжних;
- упровадження адміністративної юстиції;
- обов'язок держави надавати громадянам правову інформацію в повному
обсязі для забезпечення високого рівня правової свідомості;
- свобода друку, інформації, свобода асоціацій, свобода совісті;
- Демократична партія України виступає за департизацію армії та
правоохоронних органів. […]
Україна багатопартійна: програмні документи нових партій. –
К.: МП «Пам’ятки України», 1991. – С. 173-175.

ВИТЯГ З ПРОГРАМИ
Ухвалена X черговим з'їздом ДемПУ 15 грудня 2000 р.
1. ВСТУП
Після прийняття на 2-му з'їзді Демократичної партії України Програми
партії під загальною редакцією першого голови ДемПУ Юрія Бадзьо пройшло
достатньо часу і нові історичні обставини вимагають уточнення і конкретизації
сучасних завдань партії.
З часу проголошення незалежності в 1991 році в Україні відбувається зміна
суспільного ладу. Відходять в минуле соціалістичні відносини господарювання з
практично повною державною власністю на засоби виробництва. Боротьба за
зміну відносин власності проходить жорстко, часто без правил, всупереч здоро49

вого глузду і моралі. На жаль, демократичній громадськості з часу проголошення
незалежності України і до цього часу не вдалося самоорганізуватись в міцну
політичну структуру, здатну взяти в свої руки управління державою і компетентно розбудовувати економіку і соціально-політичні зносини. Декларативне проголошення побудови в незалежній Україні суспільства з ринковою економікою, без
чіткої програми і стратегії її досягнення, приводить до практичної анархії в економічних стосунках як всередині України так і з іншими державами. При цьому,
протистояння в суспільстві заганяє в глухий кут становлення і розвиток
виробництва. Як наслідок, життя громадян України все більше погіршується.
Зневірений у своїх надіях, український народ відходить від політичної активності. Це повністю відповідає інтересам потужних кланів, які дедалі більше
намагаються нав'язати свій шлях розвитку – створення суспільства для повного
задоволення своїх вузькокланових потреб.
Враховуючи позитивний досвід людства, найбільш прийнятною для України
є соціально-ринкова модель громадянського суспільства, побудована в найбільш
розвинених демократичних країнах світу, де держава здійснює функцію регулятора економічних та соціальних процесів, гарантуючи для громадян загальноприйнятні ідеї:
- забезпечення прав і свобод людини;
- соціальна рівність можливостей;
- добробут кожного громадянина;
- надання достатньої соціальної допомоги незаможним.
Реалізація таких ідей в Україні буде можливою при приході до влади сильної
політичної партії (блоку партій) національно-демократичного спрямування з
чіткою ідеологією та програмою дій. […]
3. ЦІЛІ, МЕТА І ЗАВДАННЯ ПАРТІЇ
Демократична партія, базуючись на проголошених принципах суспільної
діяльності, ставить перед собою такі основні цілі:
- побудова демократичного правового українського суспільства з забезпеченим добробутом всіх громадян України;
- забезпечення розвитку національної культури і духовності;
- створення суспільно-корисного, суспільно-ефективного та екологічно
безпечного господарства України;
- утвердження України в світовому співтоваристві як суверенної, незалежної
держави з стабільною економікою і мирною політикою.
Названі цілі взаємопов'язані і досягнення їх взаємообумовлене стратегічною
метою ДемПУ – побудови українського громадянського суспільства з такими
визначальними рисами:
- надання громадянам України реальних можливостей самореалізації і
гідного рівня життя;
- забезпечення прав, свобод, соціального та правового захисту;
- реальний пріоритет українського народу щодо влади, яку народ наділяє
повноваженнями оперативного управління суспільними процесами в Україні. […]
Ідеологічна визначеність партії передбачає відданість демократичним принципам, національній ідеї українського народу та загальнолюдським цінностям.
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Політична активність партії забезпечується:
- представництвом у владі;
- внутрішньопартійною демократією;
- системною участю у виборчих компаніях;
- вимогливістю до якості партійного поповнення;
- високоморальністю, компетентністю, енергійністю партійної еліти;
- якістю і регулярністю надання інформації в засобах масової інформації.
Суспільна корисність партії визначається:
- послідовним впровадженням суспільно-корисних реформ: економічних,
політичних, культурних, екологічних, правових, тощо;
- результативністю політичного посередництва між народом, владою та
іншими партіями в досягненні цілей та стратегічної мети ДемПУ.
4. ІДЕОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПАРТІЇ
Для реалізації національної ідеї та побудови громадянського суспільства
ДемПУ пропонує, відстоює і поширює наступні ідеологічні засади:
а) демократію, побудовану на принципах визнання громадян України джерелом
влади;
б) ідею утвердження української нації;
в) патріотизм стосовно свого дому, до свого краю, України;
г) свободу у вчинках і діяльності людини, якщо при цьому не порушуються права і
свободи інших людей;
д) гуманізм.
Ідеологічна позиція Демократичної партії ґрунтується на пріоритетах:
1) самоцінності людини, її прав і свободи;
2) раціоналістичного сприйняття світу: людина – і творець історії, і її
породження. Наша ідеологія має світський характер, передбачає свободу
сумління, відокремлення релігії і церкви від держави.
Виступаємо за створення єдиної помісної української православної церкви;
3) гармонійного поєднання українського патріотизму і демократизму;
4) позитивного діалогу політичних, філософських та наукових поглядів для
створення умов громадянської злагоди та повноцінного суспільного життя;
5) побудови суспільного ладу на засадах економічної, політичної та духовної
свободи громадян в незалежній демократичній Україні.
5. ПОЛІТИЧНА СИСТЕМА І ДЕРЖАВНІСТЬ
Демократична партія України народжена на основі двох фундаментальних
ідей: демократії і повної державної незалежності України.
19-го серпня 1991 року ДемПУ була єдиною партією в Україні, яка, у
відповідь на спробу державного перевороту, поставила перед Верховною Радою
України вимогу денонсувати договір 1922 року і проголосити незалежність
України, її вихід зі складу СРСР.
ДемПУ проводить політику консолідації громадян України, за громадянський мир і порозуміння.
ДемПУ за формування громадянського суспільства і розбудови в Україні
соціальної держави, яка передусім забезпечить:
- багатогалузеву економіку, що базується на приватній і державній формах
власності;
- становлення ринкових відносин з елементами державного регулювання;
- загальну зайнятість працездатного населення;
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- своєчасність розрахунків з оплати праці, товару, послуг;
- доступність всім громадянам цін за житло та комунальні послуги;
- доступність всім громадянам систем охорони здоров'я, соціального захисту
та освіти;
- підтримку малозабезпечених верств населення на рівні достатнього
прожиткового мінімуму;
- законодавчі гарантії прав, обов'язків і відповідальності громадян, їх
громадських і політичних об'єднань, засобів масової інформації.
Політичні засоби досягнення мети ДемПУ – це сумлінна праця членів партії
як єдиного організму, діалог, консенсус і співпраця з усіма політичними силами,
які бажають поліпшення добробуту громадян України.
В той же час, ми є послідовними противниками політичних сил, які сповідають екстремізм, шовінізм і тоталітаризм.
Демократична партія України – за демократичний політичний лад в Україні,
який ґрунтується на принципах:
- свободи самовираження людини (свободи слова, друку, мітингів, маніфестацій, тощо);
- свободи самоорганізації громадян (право на об'єднання в професійні,
громадські і політичні організації);
- поділ влади на законодавчу, виконавчу і судову з конституційним передбаченням їх конкретної взаємодії та залежності;
- забезпечення реального місцевого самоврядування;
- формування органів представницької влади шляхом прямих і таємних
виборів;
- верховенство права;
- право на організовану опозицію щодо влади;
- право на незалежність засобів масової інформації;
- рівність і відповідальність всіх, незалежно від посадового стану, перед
законом.
Демократична партія України вбачає Україну унітарною державою з єдиною
державною мовою – українською і забезпеченістю вільного розвитку мов усіх
національних меншин та етнічних груп, що мешкають на території України.
Вважаємо українську мову фактором національної безпеки.
ДемПУ, в умовах сьогоднішньої дійсності, проти ідеї федеративного устрою
України. Федералізація нині означає не адміністративне чи економічне самовизначення частин єдиної національної території, а політичну доктрину, суть якої –
антиукраїнський сепаратизм, зазіхання на територіальну цілісність української нації.
Демократична партія України обстоює змішану (президентсько-парламентську) форму державного устрою з чітким розподілом прав, обов'язків та
конкретної відповідальності.
Верховна Рада України є виразником загальної волі всіх громадян України,
яка матеріалізується у вигляді законів.
Місцеві представницькі органи влади (обласні, міські, районні, селищні,
сільські ради) зосереджують свої функції на формуванні бюджету, розпорядженні
підпорядкованою їм власністю і на вироблення програм господарського розвитку
підпорядкованих територій.
Державна воля народу, виражена в законах, реалізується через чітку
структуру виконавчої влади.
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ДемПУ відстоює реальне право на дострокове відкликання Президента
України і депутатів всіх рівнів у разі недостойного, неефективного виконання
своїх обов'язків, або вчинення злочинів, які завдали матеріальної та моральної
шкоди Україні.
Суду гарантується незалежність, яка, в значній мірі, визначається призначуваністю суддів на тривалий термін, недоторканістю їх, підлеглістю лише Конституції і законові, високим та автономним соціальним забезпеченням.
В перспективі, в інтересах забезпечення колегіальності правосуддя і справедливості при розгляді справ, ДемПУ підтримує введення інституту присяжних
засідників.
ДемПУ стоїть на позиціях повної департизації армії, системи правосуддя,
органів внутрішніх справ та служби безпеки.
Демократична партія України підтримує багатопартійність в Україні. […]
Політичні партії України: В 3 т. / Уклад.: Ю. Шайгородський –
К.: УЦПМ, 2005. – Т. І. – С. 241-244.

∗∗∗
КОМУНІСТИЧНА ПАРТІЯ УКРАЇНИ (КПУ)

Партію створено у липні 1918 р. Зареєстрована Міністерством юстиції
України 22 липня 1991 р. (реєстраційний номер 107). Діяльність партії
було призупинено згідно з Указом Президії Верховної Ради України від
26 серпня 1991 р. «Про тимчасове припинення діяльності Компартії
України» та припинена згідно з Указом Президії Верховної Ради України
від 30 серпня 1991 р. «Про заборону діяльності Компартії України». Згідно
з рішенням Конституційного Суду України від 27 грудня 2001 р.
№20-рп/2001 Указ Президії Верховної Ради України від 30 серпня 1991 р.
було визнано таким, що не відповідав Конституції України. 26 травня
2002 р. на об’єднаному з’їзді КПУ, зареєстрованої у 1993 р. під номером
505, та КПУ, зареєстрованої у 1991 р. під номером 107, було заявлено про
об’єднання партій.
ВИТЯГ З ПРОГРАМИ
[…] II. За суверенну правову демократичну державу
Найважливішим завданням Комуністична партія вважає утвердження
суверенності України як правової демократичної держави. Історичним кроком на цьому шляху стало проголошення Верховною Радою Української РСР Декларації про державний суверенітет України, прийняття ряду основоположних правових актів, які надають народові України статусу справжнього господаря на своїй
споконвічній землі, утверджують гідне йому місце в колі народів світу.
В основу Декларації покладено принципи, сформульовані XXVIII з'їздом
Комуністичної партії України, – забезпечення верховенства і самостійності
республіки у здійсненні внутрішньої і зовнішньої політики, повнота і неподільність
влади, цілісність і недоторканність території, незалежність і рівноправність у
зовнішніх зносинах.
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З'їзд поставив також питання про прийняття нової Конституції України, яка має юридично закріпити суверенність нашої держави, її справжню
самостійність у всіх сферах, вивести на передові рубежі демократичного розвитку.
Комуністи виходять з того, що носієм суверенітету і єдиним джерелом державної влади в республіці є народ, який здійснює її як безпосередньо, шляхом
прямого волевиявлення, так і через систему представницьких органів і органів
територіального самоврядування. Від імені всього народу України може виступати
виключно Верховна Рада УРСР. Будь-які наміри чи спроби узурпувати владу слід
розглядати як антинаціональні і ворожі інтересам народу.
Принципового значення Комуністична партія надає тому, щоб у новій Конституції республіки було закріплено соціалістичну спрямованість розвитку суспільства, радянську форму народовладдя, прихильність народу України добровільному і рівноправному співробітництву суверенних держав, які об'єдналися
на договірній основі в Союзі Радянських Суверенних Республік.
Партія виходить з того, що необхідними передумовами утвердження реального суверенітету України є зміцнення її економічного потенціалу, піднесення
добробуту і культури народу, поєднання прямої і представницької демократії,
конституційний захист основ державного і суспільного життя.
У зв'язку із введенням посади Президента республіки, що є главою держави і
очолює виконавчу владу, Компартія твердо виступає за збереження і подальше
вдосконалення системи Рад народних депутатів – унікального вітчизняного інституту
народоправства, за створення надійних гарантій, які виключали б можливість
встановлення в республіці особистої диктатури. Вона рішуче протистоятиме спробам
замінити систему місцевих Рад одноосібним і безконтрольним правлінням
«губернаторів» або «префектів», фактично відсторонити представницькі органи
від розв'язання насущних проблем загальнодержавного та місцевого життя і
передусім вивести з-під їх контролю вирішення практичних питань переходу до
ринкової економіки.
Надаючи важливого значення забезпеченню пріоритету суспільства над
державою, верховенства Закону, послідовному розвитку демократичних інститутів, Компартія вважає невідкладними завданнями подолання правового
нігілізму, радикальне оновлення правової системи, послідовне проведення
принципу поділу державної влади на законодавчу, виконавчу і судову.
Неприпустимими є обмеження прав будь-яких соціальних верств і груп населення, громадян та їх об'єднань, так само, як і користування привілеями та
пільгами, не передбаченими законом. Комуністи однозначно вважають, що будь-яке
рішення службових осіб, державних органів, громадських об'єднань, яке порушує
права людини, має оскаржуватися в судовому порядку.
Комуністи залишаються вірними дружбі радянських народів, яка на всіх
етапах виявляла і виявляє життєдайну силу в їх історичній долі. Вони послідовно виступають за подальше зміцнення братерства людей усіх національностей, які проживають на Україні, за забезпечення рівних прав і свобод
громадян без огляду на їх національну належність. Компартія твердо протиистоятиме будь-яким проявам національного екстремізму і шовінізму, національного
нігілізму. Комуністи розглядають національне самовизначення як особисту
справу кожного громадянина. Вони відстоюють пріоритет прав особи над права54

ми, що випливають з належності людини до певної нації, класу, політичної партії
чи релігійної конфесії.
Мають бути однозначно відкинуті щонайменші спроби нав'язати ідею пріоритетності прав «основної» нації, штучний поділ населення на «корінне» і «некорінне».
Партія і надалі приділятиме першочергову увагу гармонізації міжнаціональних
відносин, задоволенню духовних та інших потреб усіх національних груп, сприятиме
послідовному поєднанню національних та інтернаціональних цінностей. Важливе
значення має розвиток державності Кримської Автономної Радянської Соціалістичної Республіки – складової частини України.
Історично склалося так, що в нашій республіці ще з часів Київської Русі проживає найбільша в Союзі громада єврейської національності. Ми разом ділили
хліб-сіль, радість і горе. Через наші душі невиліковною раною проліг Бабин Яр.
Компартія України вважає своїм обов'язком і справою своєї честі заявити перед
усім світом: ми однозначно засуджуємо антисемітизм як ганебне явище, якому не
мусить бути місця на нашій благословенній землі.
Одним із найважливіших завдань КПУ вважає зміцнення позицій
суверенної України на міжнародній арені, зростання її авторитету і впливу як
повноправного члена світового співтовариства. Комуністи вважають принципово
важливим скрізь і в усьому дбати про надійне забезпечення національних інтересів
республіки, з тим щоб не допустити такого становища, коли б Україна потрапила у
політичну чи економічну залежність, перетворилася на сировинний придаток і ринок
дешевої робочої сили для зарубіжних держав.
Послідовно відстоюючи інтереси республіки, захищаючи права громадян, держава має сприяти консолідації суспільства, згуртуванню всіх соціальних верств, громадян усіх націй і народностей в ім'я прогресу
Радянської України. […]
Програма Комуністичної партії України //
Комуніст України. – 2011. – № 1. – С. 27-29.

∗∗∗
НАРОДНА ПАРТІЯ УКРАЇНИ (НПУ)

Партію створено 22 вересня 1990 р. Зареєстрована Міністерством
юстиції України 28 серпня 1991 р. (реєстраційний номер 123). Припинила
діяльність згідно з наказом Міністерства юстиції України від 14 січня
1994 р. № 2/5.
ВИТЯГ З ДЕКЛАРАЦІЇ
Прийнята на Установчому з’їзді 22.09.90 р.
В последнее время значительно возросло самосознание народа Украины,
активность демократических сил. Это способствует формированию различных
политических организаций, которые стремятся к построению независимого
Украинского государства.
Целью НПУ является построение мирным путем самостоятельной парламентской республики, сохранение народа Украины, помощь малообеспеченным
(последнее особенно важно в условиях перехода к рыночной экономике).
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Отдавая в своей деятельности приоритет заботе о малообеспеченных, партия
содействует созданию народных предприятий путем аренды, выкупа акций,
организации кооперативов и малых предприятий, свободных от кабалы министерств и
ведомств. Часть прибыли эти предприятия будут отчислять в спецфонды помощи
малообеспеченным слоям населения.
Девиз партии: «Каждый человек имеет право быть счастливым».
НПУ заботится о социальной справедливости, благополучии, юридической
защищенности населения и сохранении чести и достоинства граждан.
Партия сотрудничает со всеми демократическими организациями. Выступает
за поэтапный вывод из эксплуатации всех действующих АЗС, немедленную
остановку и демонтаж Чернобыльской АЗС, запрещение строительства новых
экологически опасных станций.
В программе спасения народа от последствий чернобыльской катастрофы НПУ
тесно сотрудничает со всеми экологическими движениями.
Партия против дальнейшей химизации сельского хозяйства, выступает за
организацию экологически чистых производств и оздоровление окружающей среды.
Партия заботится о возрождении истории Украины, ее культуры, топонимики, а также культуры этнических групп.
НПУ считает, что решение всех накопившихся в обществе проблем невозможно без установления нормальных (испытанных мировой практикой)
экономических и политических отношений. В связи с этим НПУ выступает за:
- равноправие всех форм собственности;
- жесткие антимонопольные законы;
- введение пособия по безработице в законодательном порядке;
- разработку новой Конституции, отвечающей международным нормам;
- разработку законов о выборах, исключающего фальсификацию и
отвечающего требованиям и интересам всех слоев населения;
- прямые выборы президента республики;
- явочно-регистрационный принцип образования политических партий;
- исключение политических организации из сферы производства, науки,
образования, армии и правоохранительных органов;
- отмена института прописки;
- свободный въезд и выезд из республики граждан Украины.
Решения руководящих органов партии носят рекомендательный характер для
территориальных организаций.
Україна багатопартійна: програмні документи нових партій. –
К.: МП «Пам’ятки України», 1991. – С. 136-137.

∗∗∗
ПАРТІЯ ДЕМОКРАТИЧНОГО ВІДРОДЖЕННЯ
УКРАЇНИ (ПДВУ)

Партію створено 1 грудня 1990 р. Зареєстрована Міністерством юстиції
України 27 вересня 1991 р. (реєстраційний номер 127). Припинила діяльність
згідно з наказом Міністерства юстиції України від 13 червня 1996 № 15/5.
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ВИТЯГ З ДЕКЛАРАЦІЇ
(прийнята у місті Києві 1 грудня 1990 р. Установчим з’їздом Партії
демократичного відродження України)
[…] Наше завдання – в союзі з іншими силами – сприяти перетворенню
України в демократичну незалежну державу з ефективною ринковою економікою
і соціальною захищеністю громадян.
Ми прагнемо зробити Україну державою,
– суверенність якої визнається світовим співтовариством,
– народовладдя в якій забезпечує дотримання міжнародно-визнаних
громадянських і політичних прав людини,
– економічний розвиток якої забезпечує реалізацію основних економічних,
соціальних і культурних прав громадян.
Ми не ставимо собі за мету «будівництво» якогось заздалегідь сконструйованого суспільства.
Наша мета – демократичне відродження України, формування політичних і
правових умов для свободи соціальної творчості людей на нашій землі.
Ми вважаємо, що такі умови може забезпечити в громадянському суспільстві
гуманістична демократія – правова демократія,
– яка ґрунтується на самоцінності людського життя і на неприпустимості
аморального законодавства;
– яка ґрунтується на принципах ненасильства і терпимості, суверенності
особистості та пріоритету загальнолюдських цінностей, невідчужуваності прав
людини і прав меншості;
– і яка захищає свободу для кожного при рівноправності всіх і справедливість для кожного при солідарності всіх.
Тих, хто пристане на такі цілі та цінності, ми закликаємо об’єднуватися –
заради піднесення в нашому житті, у всіх наших стосунках і відносинах діяльної
людяності.
1 грудня 1990 р.

Установчий з’їзд Партії демократичного відродження України. –
К., 1990. – С. 4.

ПРОГРАМНІ ПРИНЦИПИ
(ВИТЯГ)
1. ЦІЛІ І ЗАВДАННЯ ПАРТІЇ.
Наша головна мета – створення дійсно демократичної суверенної Української держави, утвердження на її землі принципів гуманізму, свободи і соціальної
справедливості, невід’ємності прав людини і верховенства закону. В основу своєї
діяльності партія ставить таку зміну суспільного, державного і економічного ладу
Республіки, яка забезпечить входження України, як рівної серед рівних, до
світової спільноти цивілізованих народів.
На нинішньому етапі,
– усвідомлюючи те, що загальна ситуація в республіці диктує необхідність
невідкладних і радикальних змін у всіх сферах життя суспільства і передусім в
економіці;
– будучи впевненою, що нинішній склад Верховної Ради УРСР, сформований
за умов всевладдя КПРС, не в змозі забезпечити необхідну для проведення
реформ законодавчу базу і сформувати уряд, здатний їх реалізувати;
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– враховуючи складність і суперечливість соціальних процесів і виходячи з
необхідності захисту демократії та збереження громадянської згоди в Україні,
партія ставить своїм завданням досягнення демократичними силами в
Республіці парламентської більшості і утворення коаліційного уряду народної
довіри, а також досягнення більшості в місцевих органах влади.
З досягненням цієї мети партія вважатиме своєю функцією утвердження
принципів демократії і свободи в громадській свідомості і практиці суспільного
життя, забезпечення національно-культурного відродження та високого добробуту
народу, незворотності суспільного прогресу. […]
4. СУСПІЛЬСТВО І ДЕРЖАВА
Партія розглядає державу як інститут, створений громадянами для виконання
специфічних функцій перш за все:
– захисту життя, прав, свобод і майна громадян;
– забезпечення суверенітету народу;
– організації економічного ринкового середовища, підтримки підприємницької
діяльності, стимулювання структурної перебудови економіки;
– здійснення соціальних гарантій;
– сприяння розвиткові охорони здоров’я, народної освіти, науки і культури;
– захисту середовища проживання.
Вказані функції здійснюються через законодавчі, виконавчі і судові органи.
Гарантом проти всевладдя держави щодо особистого, економічного, політичного і духовного життя повинно бути зміцнення і розвиток громадянського суспільства, яке базується на економічній незалежності, політичній свободі і
правовій захищеності людини.
Для втілення в життя цих принципів тоталітарна держава повинна бути
перетворена на правову.
Партія вважає найбільш відповідною формою державності для України з
урахуванням культурної, історичної та економічної своєрідності її регіонів федеративну республіку (федерацію земель з автономією Криму) з обраним всенародним
голосуванням Президентом, двопалатним парламентом, незалежним судом – в тому
числі Конституційним, підвладним Президентові Урядом (кабінетом міністрів) і
розподілом владних повноважень між федеральними (республіканськими), земельними і муніципальними (місцевими) органами влади і самоуправління.
5. УКРАЇНА, СОЮЗ РЕСПУБЛІК ТА СВІТОВА СПІЛЬНОТА
Партія розцінює розпад унітарно-імперського державного утворення – СРСР –
як незворотний прояв історичної необхідності. Істотні відмінності між союзними республіками та регіонами в рівні економічного, політичного та культурного розвитку, в
національних традиціях і звичаях роблять явно неспроможними надії на успішне
демократичне реформування його з єдиного центру за спільною для всього Союзу
програмою.
Виходячи з цього, партія сприятиме здійсненню державного суверенітету України, перетворенню її на повноправного суб’єкта міжнародних відносин, що неможливо без позбавлення Союзу функцій держави. Для цього, як перший крок,
пропонуємо укласти колективний міжреспубліканський договір про припинення
дії Конституції СРСР.
Ми проти будь-якого договору, що порушував би суверенітет України, і вважаємо за необхідне укладання рівноправних угод з республіками, створення на
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рівноправних засадах асоціації суверенних держав, що об’єднують в узгоджених
частках ресурси для спільного розв’язання цілком визначених завдань (система
колективної безпеки, що диктується часом, енергетика, транспорт і зв’язок,
масштабні науково-технологічні та екологічні програми).
Партія буде прагнути до того, щоб Україна, ставши повнокровним членом
світової спільноти, проводила політику, що ґрунтується на відкритості, заміні
протистояння відносинами рівноправного ділового партнерства і співробітництва,
невтручання у внутрішні справи інших держав, розширення зв’язків між народами в
галузях науки, мистецтва, спорту та інших сферах людського співжиття. […]
7. ПАРТІЯ В ПОЛІТИЧНІЙ СИСТЕМІ
Партія виступає проти безпосередньої участі політичних партій і
громадських рухів у господарській діяльності, що веде до зрощування партійних
структур з державно-господарськими і як наслідок – до тоталітаризму. Щодо
політичної сфери, то тут партії повинні виступати в ролі головних суб’єктів.
Основною умовою цивілізованого функціонування багатопартійної політичної системи партія вважає перегляд існуючої виборчої системи, що приховує за
демократичними атрибутами тоталітарну суть. В ситуації, коли виборець
змушений робити вибір із великої кількості незнайомих кандидатів, про політичне обличчя і моральні якості яких він не може скласти уявлення в ході короткої виборчої кампанії, правлячому відомчо-партійному блоку, що має необмежені
можливості висування своїх ставлеників через трудові колективи і одержавлені
«громадські» організації, тиску на виборців і маніпулювання громадською
думкою, завжди легше одержати більшість у представницьких органах, яка гарантує його перебування при владі.
При демократичній виборчій системі громадяни висловлюють довір’я не стільки
тому чи іншому кандидатові, скільки партії, яку він представляє, яка своїми
принципами і політичною практикою повинна заслужити це довір’я. Тому висунення
і підтримка кандидатів в органи народовладдя є прерогативою політичних партій, що
несуть відповідальність перед виборцями за наступну діяльність депутатів.
Партія, чи коаліція партій, що отримали підтримку більшості виборців,
набуває право і можливість втілювати в життя свої програмні принципи через
органи народного представництва.
Ми рішуче відкидаємо нецивілізовані методи досягнення мети: дезінформацію,
політичний шантаж, насильство, ідеологічний диктат, розпалювання низьких
пристрастей і використання примітивних інстинктів натовпу.
Наша партія постійно звертатиметься до вільного розуму громадян України,
до їх здорового глузду, до почуття власної гідності та справедливості.
Програмні принципи прийняті Установчим з’їздом ПДВУ 2 грудня 1990 р. як основа для
загальнопартійної дискусії до наступного програмного з’їзду партії

Установчий з’їзд Партії демократичного відродження України. –
К., 1990. – С. 15, 17-19, 21.

ПРОГРАМНІ ТЕЗИ
(ВИТЯГ)
[…] ІІ. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОГО СУВЕРЕНІТЕТУ УКРАЇНИ
ПДВУ, виступаючи за реальне втілення в життя Декларації про державний
суверенітет України, пропонує Верховній Раді УРСР, Верховним Радам усіх
союзних республік, які прийняли декларації про державний суверенітет, разом,
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правовим шляхом, усунути основну перешкоду реалізації своїх суверенітетів –
державність СРСР.
З цією метою пропонуємо укласти колективний міжреспубліканський
Договір про припинення дії Конституції СРСР.
У цьому договорі пропонується розглянути:
– правонаступництво держав – перехід прав і обов’язків від СРСР до держав, що
виходять з нього, на основі принципу контенуїтету договорів (неперервність їх дії);
– порядок поділу і передачі державам-наступницям майна, що перебуває у
віданні державних органів СРСР, включаючи валютний і алмазний фонди і
золотий запас;
– порядок сплати боргів СРСР державами-наступницями;
– порядок скасування державних органів СРСР.
При цьому, враховуючи високий ступінь взаємозалежності між економіками
держав, які виходять із складу СРСР, і надзвичайно високий ступінь інтегрованості їх військових ресурсів у Збройних Силах СРСР, ПДВУ виступає за те, щоб
після укладання Договору про припинення дії Конституції СРСР його учасники
уклали Договір про заснування Європейсько-Азіатської економічної співдружності (ЄАЕС) зі спільним ринком країн-учасниць і Договір про ЄвропейськоАзіатську військово-політичну коаліцію (ЄАВПК).
У цих договорах пропонується передбачити таке:
– і ЄАЕС, і ЄАВПК є виключно міждержавними утвореннями і як такі не
мають і не можуть мати будь-якої державної самостійності;
– відношення між усіма державами-учасницями ЄАЕС і ЄАВПК базуються
на засадах взаємної вигоди, рівноправності, невтручання у внутрішні справи одна
одної, непорушності існуючих кордонів і забезпечення прав національних
меншостей;
– до ЄАВПК Україна входить лише на період її перетворення у нейтральну
державу, передбачену Декларацією про державний суверенітет України.
Для створення сприятливих політичних передумов формування ЄАЕС і
ЄАВПК ми пропонуємо Верховній Раді УРСР заявити про визнання суверенітету
всіх союзних республік і запропонувати їм укласти договори про встановлення
дипломатичних відносин.
Одночасно ПДВУ виступає за формування однієї з головних засад державного суверенітету – самостійних Збройних Сил, підпорядкованих урядові України. При цьому ПДВУ домагатиметься прийняття такого закону про Збройні Сили
України, який виключає можливість їх використання урядом проти свого народу
і, одночасно, забезпечує соціальні і громадянські права військовослужбовців і
працівників правоохоронних органів. […]
ІV. ПЕРЕХІД ДО ПРАВОВОЇ ДЕМОКРАТІЇ
ПДВУ виступає за побудову на Україні системи правової демократії – такої
демократії, яка забезпечує не тільки права більшості, але й права меншості, невідчужувані права кожної людини, незалежно від її вірувань і переконань,
соціальної, національної або іншої приналежності.
Необхідною передумовою переходу до правової демократії є демонтаж
основних структур тоталітарної системи і формування основних елементів
демократичної: незалежних політичних партій, незалежних органів масової
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інформації і незалежного суду, що діє на основі Закону в умовах реального поділу
законодавчої, виконавчої і судової влади.
З цією метою ПДВУ насамперед домагається негайного прийняття законів:
– про політичні партії і громадські організації;
– про демонополізацію засобів масової інформації;
– про вибори органів влади на багатопартійній основі;
– про референдуми;
– про судову систему;
– про свободу совісті.
Одночасно ПДВУ домагається проведення референдуму з питань:
– перетворення Верховної Ради УРСР у постійно діючий орган, що має всі
повноваження парламенту європейського типу;
– дострокового переобрання Верховної Ради України у відповідності з
законом про вибори на багатопартійній основі. […]
Установчий з’їзд Партії демократичного відродження України. –
К., 1990. – С. 23-24, 31.

∗∗∗
ЛІБЕРАЛЬНА ПАРТІЯ УКРАЇНИ (ЛПУ)

Партію створено 12 вересня 1991 р. Зареєстрована Міністерством юстиції
України 10 жовтня 1991 р. (реєстраційний номер 132). Партія діюча.
ВИТЯГ З ПРОГРАМИ
Ліберальна партія України (ЛПУ) – це масова політична організація прихильників СВОБОДИ та НЕУХИЛЬНОГО ЗРОСТАННЯ ДОБРОБУТУ ГРОМАДЯН.
ЛІБЕРАЛІЗМ виник як пряме продовження багатовікової традиції вільного
мислення і боротьби за СВОБОДУ. Він утверджувався в боротьбі проти політичного
свавілля і тоталітаризму, економічного гноблення та духовного поневолення людини,
послідовно стверджуючи суверенні права людини та свободу ОСОБИСТОСТІ.
Лібералізм концентрував в собі і зараз найбільш повно і глибоко відбиває
загальнолюдські ідеали і цінності.
ЛПУ виступає як спадкоємиця прогресивних ідей і традицій лібералізму в
Україні. Наша партія – органічна частина світового ліберального руху.
ЛПУ є відкритою для конструктивного партнерства в галузі громадської і
політичної діяльності, обміну ідеями та інформацією.
Ми виступаємо за створення на ґрунті лібералізму широкого об'єднання
демократичних партій, рухів і організацій, маючи на меті реалізацію ліберального
проекту оновлення українського суспільства. […]
ЛІБЕРАЛІЗМ В ПОЛІТИЦІ
ЛПУ вважає себе повноправним суб'єктом політичного життя України як
партія парламентського типу. У своїй діяльності партія переслідує мету утвердження в Україні системи політичної демократії, конституціоналізму, парламентаризму і законності.
Для нас політичні цілі невід'ємні від засобів їх досягнення. Політичну
діяльність ми уявляємо собі як цивілізоване суперництво політичних сил за
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представництво в органах влади на засадах багатопартійної виборчої системи.
Партія вважає за необхідне домагатися створення системи контролю над владою з
боку громадського суспільства. Для цього необхідно, щоб громадяни мали повну
можливість контролювати діяльність своїх представників в органах влади.
Демократія – це політична, правова і економічна свобода. Провідним принципом демократії є свобода самореалізації особистості в площині політики, включно зі
свободою міняти свої переконання. Стан політичної свободи може бути збережено
лише за умови усвідомлення людьми її цінності і піклування про її утвердження.
Провідне значення для збереження демократичних засад суспільства мають
свобода слова і вільний доступ громадян до будь-якої інформації, що не складає,
відповідно до законодавства держави, комерційної чи іншої таємниці.
У нашому розумінні, свобода неможлива без громадянської відповідальності
і невід’ємно пов'язана зі становленням громадського суспільства і правової держави, основою якої є народовладдя.
ЛПУ бере участь у напрацюванні і здійсненні державної політики цивілізованим, демократичним шляхом. Особливо важливою площиною партійного
впливу є виборча кампанія, її підготовка і ефективне проведення, організація
центристських депутатських фракцій у представницьких органах влади всіх
рівнів. Для нас участь в органах влади чи можливість впливати на їх політичну
діяльність – засіб реалізації прав і свобод особистості.
Кінцева політична мета лібералів – втілення в життя провідних принципів
ЛІБЕРАЛІЗМУ в Україні з метою зменшення рівня державного впливу на суспільство, перш за все, в економічній площині, ґрунтовного скорочення втручання
держави в самодіяльність громадян, загрози свободі особистості. Розвиток суспільства повинен ґрунтуватися на внутрішніх механізмах саморозвитку, які
випливають з інтересів громадян, їх ідеалів та прагнень.
Системне реформування суспільства повинно здійснюватися на засадах
розуміння національно-державних інтересів, створення стабільного конституційного і правового поля для прийняття і реалізації довгострокових пріоритетних загальнонаціональних програм, в яких має відбитися бачення тактичних і
стратегічних завдань, механізмів і етапів їх здійснення.[…]
СИСТЕМА ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ
Тільки докорінно реформована, дебюрократизована і демократична держава
може відповідати сучасним вимогам.
Побудова ВІДКРИТОГО ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА І
ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ – головна мета лібералів. Держава повинна стати
гарантом прав і свобод громадян в усіх галузях. Права людини повинні бути
захищені від необґрунтованого втручання з боку держави.
Ми – за недоторканність особи і за рівну відповідальність всіх членів суспільства перед законом, презумпцію невинності, обов'язковість і доступність
адвокатського захисту для кожного, хто притягається до судової відповідальності,
незалежність суддів і відродження інституту присяжних.
Ключове значення має створення багаторівневої і спеціалізованої по гілках
права СУДОВОЇ СИСТЕМИ. Суди мають бути незалежними у правовому, майновофінансовому відношенні від законодавчих і виконавчих органів влади всіх рівнів.
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ЛПУ виступає за:
– конституційне розмежування законодавчої компетенції і функціональної
самостійності Парламенту України, Парламенту Автономної Республіки Крим,
регіональних і місцевих Рад народних депутатів;
– реальну політичну структуризацію Парламенту України, демократизацію
управління в ньому за рахунок збалансування і впорядкування функцій і ролі
депутатських фракцій і комісій, а також за рахунок створення ефективного
механізму правової взаємодії парламентських більшості і меншості.
Наша партія бачить гостру необхідність докорінної реорганізації системи
ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ шляхом розмежування сфери її компетенції зі сферами
діяльності інших владних структур, запровадження елементів стримування і
противаги, організації ефективної взаємодії різних гілок влади. Ми надаємо
принципової уваги конституційній відповідальності Президента і голови Уряду за
ефективність здійснюваної політики. […]
Політичні партії України: В 3 т. / Уклад.: Ю. Шайгородський. –
К.: УЦПМ, 2005. – Т. І. – С. 467-471.

ВИТЯГ З НОВОЇ РЕДАКЦІЇ ПРОГРАМИ ЛПУ
ВІЛЬНА ЛЮДИНА – ЗАМОЖНА ДЕРЖАВА
[…] Наші принципи
Ми, члени Ліберальної партії України, кидаємо виклик культу всевладної
держави і стаємо на захист прав особистості.
Ми, ліберали, прагнемо до світу свободи, світу, в якому людська особистість
суверенна і ніщо не може примусити Її або Його пожертвувати своїми цінностями
задля вигоди інших.
Ми віримо, що повага до прав особи є головною умовою вільного та
процвітаючого світу, що насильство й обман мають бути вилучені з людських
взаємовідносин і що тільки свобода може забезпечити мир і добробут.
Ми послідовно захищаємо права кожної особи, яка зайнята будь-якою
мирною і чесною діяльністю і вітаємо різноманітність ідей, яку дає свобода. У
світі, який ми прагнемо побудувати, кожна особистість вільна шукати свій
власний шлях і втілювати свої мрії без втручання уряду чи будь-якої іншої
владної сили.
Ми вважаємо, що кожна особа має право здійснювати виключну владу над
своїм життям і право жити за власним вибором, доки це не порушує рівних прав
іншої особи жити за її власним вибором.
Ми відводимо державі функцію забезпечення захисту життя, здоров’я, власності і
свободи від насильницьких зазіхань. Громадяни шляхом вільної і демократичної
процедури виборів дають повноваження чиновникам і структурам державної влади,
ставлячи жорсткі умови її існування і постійно контролюючи її діяльність.
Представники влади відповідають перед громадянами, а не перед вищим начальством.
Ми хочемо мати у своїй країні незалежний суд. Кожна людина має бути
впевнена, що у разі звернення до суду, він завжди прийме неупереджене рішення
і порушення закону потягне невідворотне покарання.
Ми доручаємо безпеку і захист цілісності та незалежності нашої Батьківщини
армії професіоналів, які свідомо обрали цю роботу.
Ми встановлюємо чіткі правові обмеження щодо уряду, аби не дозволяти
йому втручатися у сферу добровільних і договірних стосунків між вільними інди63

відами. Громадяни самі можуть домовитися між собою як суб’єкти вільної
торгівлі, створюючи в результаті економічну систему, єдино сумісну із захистом
прав особи, тобто вільний ринок.
Ми вільні люди і бажаємо вільно жити і працювати у будь-якому місці нашої
країни та світу. […]
Наші методи створення влади
«Для ЛПУ влада не самоціль, а інструмент реалізації прав і свобод. Мати
владу нам необхідно для втілення в життя ідеалів свободи, незалежності,
розкріпачення людини. Свобода, право і гідність окремої особи і народу завжди
були і будуть суттю відкритого суспільства. Створювати таке суспільство,
брати участь у його формуванні і розвитку – мета лібералів» Заява ЛПУ 1992 р.
Наш внесок у боротьбу за свободу – об’єднання з іншими вільними людьми на
захист наших спільних прав та інтересів – участь у Ліберальній партії України. Якщо
ми не об’єднаємось, ми нічого не зможемо зробити.
Партія потрібна нам для того, щоб поєднати близьких за духом людей, для
яких свобода – не зайвий тягар, не сваволя можновладця, не свобода виживати у
злиднях, а свобода достойно жити.
Наша партія потрібна нам для того, щоб отримати трибуну, щоб голос
кожного був почутий.
Наша партія потрібна нам для того, щоб у колі однодумців ми могли шукати
рішення проблем, що стоять перед країною.
Наша партія потрібна нам для того, щоб в результаті відкритого і чесного
обговорення висунути своїх представників кандидатами в депутати Верховної Ради,
області, міста, села, кандидатом у Президенти України.
Наша партія потрібна нам для того, щоб прийти до влади і віддати цю владу
народу.
Нова редакція програми ЛПУ [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.lpu.org.ua/index.php?area=1&p=static&page=new-program

∗∗∗
СОЦІАЛ-ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТІЯ УКРАЇНИ (СДПУ)
Партію створено 27 травня 1990 р. Зареєстрована Міністерством
юстиції України 1 листопада 1991 р. Припинила діяльність у зв’язку
з рішенням ІV з’їзду (28-29 листопада 1992 р.) про об’єднання
з ОСДПУ і створення єдиної партії – СДПУ.

ВИТЯГ З ДЕКЛАРАЦІЇ
«НА ШЛЯХУ ГУМАНІЗМУ І ПРОГРЕСУ»
Декларація принципів соціал-демократів України
Прийнята за основу Установчим з’їздом
Соціал-демократичної партії України
[…] ІІ. ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ
[…] 9. Соціал-демократи прагнуть до створення в найширшому розумінні
демократичного суспільства, для якого були б характерні такі загальні ознаки:
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а) автономність (суверенність, самостійність) людини, родини, організації
(групи), підприємства, народу та будь-якої іншої спільноти людей; спадкоємність,
творчий розвиток і передача традицій, як попереднього досвіду в кожній із них;
б) відкритість людини та організації, регіону та держави, їхні широкі зв'язки з
оточенням і сприйнятливість до нового, як необхідна передумова нормального
існування і розвитку;
в) порядок і керованість у вигляді координації інтересів різних людей, груп і
народів. Будь-який «центр» утворюється тільки на основі добровільного делегування йому повноважень «низів» і тільки для вираження їхніх інтересів;
г) наявність і співмірність протилежностей, які реалізуються через плюралізм
ідеологічний, політичний, економічний тощо. Монополія згубна для будь-якої
сфери життя;
д) надійність зворотних зв'язків у суспільстві, що реалізуються через такі
механізми, як виборча система, правові інститути, ринкова економіка, незалежні
засоби масової інформації тощо;
є) позитивна атмосфера життя суспільства, що грунтується на загальнолюдській моралі й етиці.
Ці ознаки є нашими критеріями демократичності суспільного устрою і поряд
з основними цінностями соціал-демократії – орієнтирами до дії.
10. Демократія проявляє себе й реалізується в чотирьох основних формах –
політичній, економічній, соціальній та національній. Усі вони в своїй єдності
разом із матеріальною та виробничою культурою людей, а також наукою,
мистецтвом, етикою і релігією складають загальнолюдську культуру в широкому
розумінні – як сукупність усіх тих матеріальних і духовних результатів діяльності
людей, що передаються і накопичуються від покоління до покоління.
У такому контексті соціал-демократи України розглядають розвиток
людської культури – сукупності того, що виділяє людство з біологічного світу, –
як найважливіший аспект суспільного життя та своєї політичної діяльності.
Соціал-демократи України заявляють, що оголошення будь-якої моделі
нашою «кінцевою метою» різко звужує саме розуміння суті нашого руху і
фактично є насильством над природним ходом суспільного прогресу. Соціалдемократія як політична концепція – це не концепція якогось досконалого
суспільства, що має бути побудоване в майбутньому; вона являє собою єдність
системи гуманних цінностей та раціоналізму, спрямовану на створення гідного
людини життя.
Наш позитивний ідеал – це цивілізоване, а значить вільне, демократичне,
солідарне, економічно ефективне та екологічно стійке людське суспільство, що
перебуває в постійному динамічному розвитку.
ІІІ. ПОЛІТИЧНА ДЕМОКРАТІЯ
Політична демократія – складова частина нашої концепції цивілізованого
суспільства. Її трактування в принциповому плані близьке до змісту, що його
вкладають у ці поняття інші демократичні рухи сучасності, водночас має свої
істотні відмінності
1. Історія розвитку вільних країн засвідчує, що незалежно від конкретних
моделей демократичного суспільства його характер визначається взаємодією
трьох основних складників: людини, соціальних груп (верств) і держави.
Людина – основа суспільства, носій фізичних, матеріальних і духовних
потреб, які формують її об'єктивний і суб'єктивний інтерес. Цей інтерес спонукає
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її до праці і творчості, визначаючи напрям розвитку суспільства і суспільні
взаємини. Неподільне існування людини і суспільства створює взаємодоповнюючі передумови прогресу і досягнення загального добра.
Соціальна група (верства) – сукупність особистостей, інтереси яких істотно
збігаються. Спільність інтересів соціальної верстви формує спільну спрямованість її діяльності, тісну взаємодію її членів.
Держава – політичний, економічний, правовий і соціальний механізм реалізації та захисту інтересів суспільства. Завдяки існуванню соціальних груп і різних
інтересів держава може виступати в різних формах. Її класова чи станова форми
служать механізмом реалізації в першу чергу інтересів тих верств, які мають
політичну владу. Демократична держава проголошує рівність усіх людей без
поділу на класи і стани і служить для здійснення загальнонаціональних інтересів,
гармонійного поєднання і взаємодії інтересів усіх верств суспільства.
Держава, зосереджуючи в своїх руках великі можливості, здатна ігнорувати
права особи. Як противага необхідне існування громадянського суспільства, яке
забезпечує волевияв громадян, реалізацію їхніх інтересів та здійснює контроль над
державою. Громадянське суспільство ми розуміємо як структуру, в якій окремі люди
та соціальні верстви через свої громадсько-політичні організації і партії отримують
можливість виявляти й обстоювати свої інтереси. Завдяки цьому влада не належить
тій чи іншій групі людей, що монопольно підпорядковує собі державні інститути, а
достатньо повно відбиває інтереси всього суспільства.
2. Демократія є на сьогодні оптимальна і єдино прийнятна для цивілізованого
світу, хоч і не ідеальна, форма суспільного устрою, механізм участі людини в прийнятті рішень. В умовах політичної демократії джерелом влади виступає воля народу,
що реалізується через вільно вибрані людьми органи самоуправління (парламент,
муніципальні органи), за допомогою яких суспільство управляє собою.
Політична демократія – не закінчений стан суспільного розвитку, а безперервний процес суспільного прогресу. Демократія передбачає взаємодію і зіткнення
ідей та інтересів, її основне завдання – підтримувати динамічну стабільність в
суспільстві та його саморегуляцію.
Демократія нетотожна консенсусу як прагненню до згоди і загальноприйнятних
рішень, і в цьому, на нашу думку, її як сильні, так і слабкі сторони. Демократія означає
здійснення політичної волі більшості за гарантованого права меншості мати свою
позицію і впливати на прийняття ухвал. Життя складніше за середній рівень суспільної
свідомості, і думка більшості може виявитися помилковою. Влада більшості не тільки
має бути обмежена правом голосу меншості та юридичним захистом її інтересів, а й
заради загального добра більшість має бути готовою до конструктивного діалогу зі
своїми опонентами, до повторного і ширшого обговорення кардинальних проблем та
шляхів їхнього розв’язання.
Необхідною умовою політичної демократії є створення демократичної правової держави.
3. Демократичну державу складають демократичні інститути державної
влади, сформовані в результаті вільних виборів на підставі загального і рівного
виборчого права. Ознаками демократичної держави передусім є:
- політичні права і свободи громадян: право вибирати і бути обраним,
свобода слова, сумління, організацій, зборів, демонстрацій;
- багатопартійна система, свобода діяльності для опозиції, можливість зміни
політичних партій у керівництві державою в результаті демократичних виборів;
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- свобода засобів масової інформації: преси, радіо, телебачення, їхня відповідальність тільки перед законом; право вільного поширення інформації, поглядів
та ідей; судова, а не попередня цензура;
- відкритість діяльності держави та її інститутів, вільний доступ до інформації для всіх; громадянин контролює державу, а не держава громадянина;
громадський контроль за збиранням інформації будь-якими установами та
охорона законом таємниці відомостей про особу.
Складовою частиною демократичної держави є широке регіональне та місцеве
самоуправління, децентралізована структура влади. Ми виступаємо проти одержавлення суспільства та посилення ролі держави і вважаємо неминучим поступове
зменшення її значення в житті вільного суспільства. Держава не може і не повинна
розв’язувати всі суспільні проблеми. Ми проти надання державі надмірних або
невластивих їй соціальних функцій, що веде до бюрократизації суспільства, неконтрольованої і неефективної діяльності державних інститутів, труднощів в їх фінансуванні.
Соціал-демократи всіляко підтримують розвиток усіх форм громадянської
ініціативи та відповідальності, співучасті громадян в управлінні суспільством на
основі різних інститутів самоуправління.
4. В основі правової держави лежить уявлення про суверенність особи, тобто
про невідчужувані права людини, що належать їй від народження на підставі того
факту, що вона народжується людиною, незалежно від її майбутніх взаємин з
державою. Правова держава існує заради людини, а не людина заради держави, тому
закріплені законом права особи мають пріоритет перед державними інтересами.
Таке розуміння прав людини та її відносин з державою принципово протистоїть
марксистському, в якому робиться наголос на права громадянські, в основі яких лише
громадянська цінність людини, її відповідність державній волі, піднесеній у ранг
закону. Зведення прав людини до рівня громадянських, з їхнім дарованим характером,
повністю вписується в систему тотальної державності і є засобом соціалізації
(одержавлення) індивіда на противагу принципові людської суверенності.
Соціал-демократи обстоюють розвиток особистісної основи, як всеосяжної
моральної засади державності, і прагнуть до створення правової держави, головним завданням якої буде гарантування прав людини та служіння інтересам вільного суспільства. Свобода суспільства вимірюється свободою кожної окремої людини, але зобов'язує особу дотримуватися загальноприйнятих норм, з допомогою
яких стабілізується суспільний розвиток.
5. Правова держава має такі ознаки:
- людина, громадські й політичні організації, а також держава мають рівні
права перед законом;
- правовою основою суспільства є прийнята народом демократична
Конституція, що стоїть над цілями і програмними установками будь-яких
політичних партій та організацій;
- джерелом законів є повноважні представники суспільства – законодавчий
орган, обраний демократичним шляхом;
- суворе дотримання принципу розділення законодавчої, виконавчої і судової
влади та їх взаємний контроль.
Політична демократія є передумовою поступального розвитку інших форм
демократії. […]
Україна багатопартійна: програмні документи нових партій. –
К.: МП «Пам’ятки України», 1991. – С. 77-80.
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∗∗∗
ОБ’ЄДНАНА СОЦІАЛ-ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТІЯ
УКРАЇНИ (ОСДПУ)

Партію створено 25-27 травня 1990 р. Зареєстрована Міністерством
юстиції України 15 листопада 1991 р. Припинила діяльність у зв’язку з
рішенням ІІІ з’їзду ( 12-13 грудня 1992 р.) про об’єднання з СДПУ і
створення єдиної партії – СДПУ.
ДЕКЛАРАЦІЯ
принципів Об'єднаної соціал-демократичної партії України
Об'єднана соціал-демократична партія України (ОСДПУ) ставить за мету
перетворення нині існуючого на території республіки суспільства на суспільство,
побудоване на принципах демократичного соціалізму у тому розумінні, як їх визнає
світова соціал-демократія. Це означає, що ОСДПУ повністю приєднується до
Франкфуртської декларації Соцінтерну 1951 р.
Під соціалізмом ми розуміємо таке суспільство, де здійснюється максимально можливе задоволення матеріальних і духовних потреб конкретної особистості
при мінімально необхідному обмеженні її прав, обумовленому єдиною необхідністю виконання невід'ємних прав іншої особистості.
Такий устрій суспільства забезпечується створенням державних структур,
що формуються вільним волевиявленням народу за допомогою загального
виборчого права при умові забезпечення ефективного контролю суспільства за
цими структурами. Формування цих структур «знизу до верху», наявність механізму контролю за ними і функціональна спрямованість їх на забезпечення соціалістичного (у наведеному вище розумінні) устрою суспільства робить ці
структури демократичними.
Суспільство демократичного соціалізму є суспільством гарантованих
законом рівних прав, рівних стартових можливостей і максимальної соціальної
захищеності для кожного. Це суспільство, як і його структури, будується
«знизу до верху»: не група формує особистість, а особистість створює групу.
Звідси принцип пріоритету інтересів конкретної особистості над інтересами
будь-якої групи, що являє собою універсалію. Це означає, що ми розглядаємо
соціалізм як категорію не економічну, а морально-етичну.
Конкретизуючи сказане, ОСДПУ заявляє:
1. У галузі економіки вона виступає за співіснування всіх форм власності
(приватної, суспільної і державної) за умови вільної конкуренції між виробниками, яка
регулюється ринком. При цьому власність розуміємо як право володіти, необмежено
користуватися і розпоряджатися матеріальними засобами, які необхідні індивідууму
(чи юридичній особі) для реалізації своїх цілей, за умови, що ці дії і цілі не шкодять
інтересам інших осіб, їх груп чи держави. З цієї умови випливає й необхідність
державного регулювання економіки як безпосередньо з допомогою законів, так і з
допомогою визначених законом економічних важелів.
2. Усі без винятку права, викладені в Загальній декларації прав людини і
громадянина, ОСДПУ вважає невід'ємно притаманними кожному індивідууму
в силу самого факту його народження і має намір домагатися їх негайної реалізації в повному обсязі.
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3. У галузі політичної демократії ОСДПУ вважає необхідним наявність:
багатопартійності, свободи діяльності для опозиції, можливостей перебування
у влади кількох партій. Будь-яка форма диктатури вважається несумісною з
політичною демократією, до складу якої входять також: свобода слова і думок,
свобода засобів масової інформації, свобода і незалежність профспілок,
існування правової держави. Термін «правова держава» включає в себе
рівність всіх перед законом, рівний для всіх обов'язок дотримуватися закону і
рівну для всіх відповідальність перед законом.
4. У галузі національних відносин ОСДПУ вважає, що представники будь-якого
народу, які проживають на території республіки, мають абсолютно рівні права як в
економічній сфері, так і щодо прав людини, незалежно від статі, віку, расової чи
національної належності, тривалості проживання та інше. Представник будь-якого
народу має повне право дотримуватися національних традицій, користуватися будьякою мовою, сповідувати будь-яку релігію чи не сповідувати ніякої.
Для досягнення цих цілей ОСДПУ вважає єдино можливим метод перманентних
реформ і в цьому плані готова співробітничати з будь-якою політичною організацією,
цілі і методи якої не суперечать цілям і методам ОСДПУ.
Слюсаренко А. Г., Томенко М. В. Нові політичні партії України. Довідник. –
К.: Т-во «Знання УРСР», 1990. – С.18-19.

∗∗∗
СОЦІАЛІСТИЧНА ПАРТІЯ УКРАЇНИ (СПУ)

Партію створено 26 жовтня 1991 р. Зареєстрована Міністерством юстиції
України 25 листопада 1991 р. (реєстраційний номер 157). Партія діюча.
ВИТЯГ З ПРОГРАМИ
[…] Демократична політико-правова система –
необхідна умова соціалізму
Реалізація ідеалу соціальної справедливості, його моральних принципів,
перетворення їх в норму людського існування можливі лише в суспільстві, що
зводить у закон, тобто закріплює в правах людини, ті гуманістичні цінності, які
постають із самої сутності людини. В основі цих цінностей – вільне виявлення
людської індивідуальності як трудящого індивіда, яке є першим кроком до
дійсного звільнення людства.
Забезпечити таке виявлення дає можливість тільки соціалістичне суспільство, в
якому немає і не може бути безробіття як економічної необхідності, в якому виключається експлуатація чужої праці, а трудящий є вищою цінністю суспільства.
Становлення і розвиток соціалістичного суспільства для перетворення
його в дійсність вимагає необхідних передумов і умов, які формуються в процесі
переходу від капіталізму до соціалізму. Безпосередню передумову становлення
соціалістичного базису створює високоефективна економіка, що спирається на
державну монополію трудящих, яка контролює і підпорядковує собі всі існуючі економічні уклади.
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Необхідною умовою становлення соціалістичного суспільства є демократична політико-правова система, в центрі якої – правова держава трудящих, що
реалізує соціалістичну політику.
Основу соціалістичної політики становить юридичне і фактичне утвердження
трудящих як власників засобів виробництва, що самостійно розпоряджаються своєю
робочою силою. Партія вважає необхідним домогтися закріплення в Конституції
України економічного фундаменту соціалістичного суспільства: 1) загальнонародної,
державної, колективної і індивідуальної (приватної) власності, при вирішальній ролі
суспільних форм власності і 2) права на працю і захист від безробіття.
На цьому фундаменті розвивається соціалістичне громадянське суспільство і
соціалістична держава, що ним формується, в якій всі трудящі класи, соціальні
групи і спільноти мають гарантоване законом право і фактичну можливість
виражати та відстоювати свої інтереси.
Держава, що не містить в собі діяльність трудящого як власника умов своєї
праці по здійсненню законодавчої влади, не є дійсно державою трудящих.
Природним продовженням соціально-економічної політики, зорієнтованої
на закріплення влади трудящих класів у суспільстві, є демократична політика
соціалістичної держави в сфері національних відносин. По суті, політична влада
трудящих не може стійко існувати без утвердження рівноправності всіх людей
незалежно від їх національної приналежності, без усунення будь-яких обмежень
прав людини за національною ознакою, без вільного розвитку всіх етнічних
груп, піднесення національної самосвідомості – при одночасному вихованні
почуття інтернаціональної дружби, поваги до національної культури, традицій,
цінності всіх націй і народів, що живуть в Україні та за її межами.
Соціалістичному суспільству чужа антигуманна обмеженість націоналекстремізму, шовінізму, расизму, що ведуть до розпалювання міжнаціональних
чвар і ворожнечі. У відносинах з іншими державами і народами політико-правова система соціалізму орієнтується на мир, гуманізм, взаємовигідне співробітництво незалежно від їх суспільно-державного устрою. Соціалістична
держава виступає як активна рушійна сила розвитку нового демократичного і
гуманного економіко-правового світового порядку в рамках ненасильницького
змагання двох способів розвитку, відстоюючи дійсну свободу індивідів на
основі соціальної справедливості. […]
Політичні партії України. – К.: ТОВ «К.І.С.», 1998. – С.501.

ДО СОЦІАЛІЗМУ ЧЕРЕЗ НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧНУ
СУСПІЛЬНУ СИСТЕМУ
(програма-мінімум Соціалістичної партії України)
Проголошуючи як програмну кінцеву мету своєї діяльності повновладдя трудящих мас, що забезпечить побудову соціалістичного суспільства і його стійкий
розвиток на власній основі, Соціалістична партія України приймає Програмумінімум, яка повинна вказати шляхи подолання наявного відчуження трудящого від
власності і державної влади.
Мета Програми-мінімум – створення достатніх передумов і необхідних умов для
безпосереднього переходу до формування державою трудящих соціалістичного планового господарського механізму і соціалістичної громадсько-політичної системи.
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I. Загальною передумовою, достатньою для переходу до соціалістичного будівництва, Соціалістична партія вважає багатоукладну економічну систему […]
II. Необхідною внутрішньою умовою переходу до соціалістичного будівництва є
демократична політико-правова система, що передбачає:
- державну владу трудящих класів;
- всенародне кооперування споживачів, народний контроль за суспільним
виробництвом і розподілом;
- об'єднання трудящих у демократичні профспілки;
- наявність у трудящих власної політичної партії, що оволоділа теорією
наукового соціалізму;
- розвинуту правову систему, яка забезпечує верховенство закону у суспільстві.
Необхідною зовнішньою умовою переходу до соціалістичного будівництва
партія вважає утвердження такого економіко-правового світового порядку,
який на основі мирного співіснування і співробітництва різних держав в інтересах міжнародної безпеки спирається на інтеграцію міжнародного комуністичного і робітничого руху, конструктивну взаємодію з усіма демократичними
рухами у світовому співтоваристві, при забезпеченні державної незалежності
України.
Суспільство, яке засноване на такій багатоукладній економіці, включаючи
наявність капіталістичного укладу, і з такою демократичною політико-правовою системою, ще не є соціалістичне суспільство, але воно є тією необхідною
сходинкою історичної драбини, між якою (сходинкою) і сходинкою, що зветься
соціалізмом, ніяких проміжних сходин нема. Це є «переддвір'я» соціалізму,
однак переступити поріг у соціалізм можливо лише пройшовши необхідні стадії
утвердження державної монополії трудящих через реформування багатоукладної економіки, створення демократичної політико-правової системи і участь
України в становленні нового економіко-правового світового порядку.
На першій стадії здійснюється роздержавлення власності і на його основі –
оновлення, становлення і розвиток як пріоритетних державного сектора і колективного укладу. […]
Паралельно з реформуванням багатоукладної економіки і в органічному
зв'язку з ним обов'язково йде створення демократичної політико-правової
системи:
- самоорганізація громадянського суспільства (реформа громадянського
самоуправління);
- реорганізація державного апарату (державна реформа);
- державно-правове самоствердження трудящих класів (правова реформа).
Так само в органічному зв’язку з економічною і політико-правовою сферою повинно йти становлення відносин України з іншим світом в рамках оновлюваного
економіко-правового порядку, що означає: по-перше, всебічний розвиток Співдружності незалежних держав; по-друге, відновлення структур економічної взаємодопомоги на новій основі між країнами соціалістичної орієнтації; по-третє, участь у всіх
формах міжнародного взаємовигідного співробітництва на дво- і багатосторонній
основі в складі всесвітніх і регіональних організацій.
Таким чином, Соціалістична партія України бачить шлях в соціалізм через перехідну народно-демократичну суспільну систему, вищою точкою розвитку якої і разом з тим відправним пунктом власне соціалістичного будівництва є політико-економічна державна монополія трудящих в умовах правової держави.
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В процесі утвердження такої перехідної суспільної системи Соціалістична
партія буде боротись, з одного боку, проти консервативної тенденції державнобюрократичного управління економікою, а з другого – проти не менш небезпечної реакційної абсолютизації її повороту до капіталізму.
Необхідність боротьби з названими тенденціями обумовлена характером теперішнього політичного і соціально-економічного стану в Україні.
Суспільство переживає кризу, яка все поглиблюється і загрожує перерости в
національну катастрофу. При владі фактично опинились політичні сили, які,
орієнтуючись на зовнішні фактори, намагаються здійснити поворот до капіталізації суспільства, реставрувати приватнокапіталістичний уклад, одночасно
руйнуючи державний сектор економіки. Настійливо впроваджується націоналізм
як державна ідеологія під демагогічну риторику про деідеологізацію суспільства і
агресивне заперечення історичних завоювань народу на шляху до соціалізму.
Нагнітання націоналістичного психозу провокує активізацію сепаратистських сил в ряді регіонів України, що створює загрозу територіальній цілісності
держави і міжнаціональному миру, ще більше дестабілізує ситуацію в Україні.
Зіткнулися в антагонізмі інтереси трьох основних соціальних груп: державної бюрократії, необуржуазії (переважно паразитичної, спекулятивної) і трудящих класів. Результат цього зіткнення повинен визначити напрямок розвитку
України – революційно-демократичний, до соціалізму, чи реакційно-бюрократичний, шляхом реставрації капіталізму.
Останній напрямок наштовхується на опір, викликаний об'єктивними факторами: високим рівнем концентрації монопольного виробництва, унікальною
структурою економіки України, колективістськими традиціями і звичкою
населення до соціальних ґарантій з боку держави.
У зв'язку з цим, враховуючи розстановку політичних сил, що складається,
цією Програмою-мінімум підтверджуються завдання партії для першої стадії
становлення перехідної народно-демократичної системи, визначені в Політичній
заяві 1-ї Всеукраїнської конференції СПУ:
1. Розгортання спільно з усіма прогресивними силами широкого загальнодемократичного руху, в рамках якого:
а) відстоювати верховенство закону в житті суспільства, реальні гарантії
прав людини, ствердження незалежної і демократичної судової системи;
б) домагатись не штучної, а справжньої багатопартійності на основі гуманістичних цінностей, не вибіркової, а повної гласності у всіх сферах суспільного життя;
в) прагнути до тісного співробітництва і добросусідства з народами колишнього СРСР, боротись проти націонал-екстремізму і неофашизму;
г) протистояти диктаторським тенденціям, номенклатурно-бюрократичному
свавіллю, корупції, «приватизації» будь-якими політичними силами державного
апарату і узурпації офіційної ідеології, засобів масової інформації;
ґ) підтримувати будь-які соціально орієнтовані форми самоорганізації населення, зокрема рух на захист прав споживачів, за екологічну безпеку, відродження і збереження культурно-історичних пам'яток, національних традицій, рішуче виступати за оздоровлення криміногенної ситуації в суспільстві, посилення
боротьби із злочинністю.
2. Захист соціальних завоювань трудящих, включаючи:
– активне сприяння відновленню і посиленню ролі профспілок в житті
суспільства;
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- підтримку самоорганізації трудящих і становлення виробничого самоуправління трудових колективів;
- боротьбу за повновладдя Рад народних депутатів, широке представництво в
них робітників, селян, трудової інтелігенції, підзвітність виконавчих органів
держави представницьким органам народу;
– відновлення народного контролю.
3. Відстоювання соціалістичного вибору народу, зокрема:
- боротьба за утвердження пріоритету суспільної і колективної власності в
різних її формах в системі багатоукладної економіки;
- відновлення раціональних принципів і механізмів планового господарства в
інтересах трудящих; підпорядкування державі ринкових механізмів;
Виходячи з цього, партія вважає за необхідне: в політичній сфері:
- консолідацію політичних сил для стабілізації і зміцнення державної
виконавчої та судової влади з метою забезпечення громадської безпеки, законності і
правопорядку, державної та господарської дисципліни;
- підтримку і посилення ролі Рад народних депутатів всіх рівнів як політичної основи держави, всебічний розвиток місцевого самоврядування, демократизацію виборчої системи в інтересах трудящих;
- активну державну і громадську боротьбу, спрямовану на ліквідацію спекуляції, корупції, організованої злочинності, протизаконних збройних формувань
націонал-екстремістських і профашистських організацій;
- збереження (і відновлення зруйнованих) господарсько-економічних
зв'язків з республіками колишнього СРСР і країнами Східної Європи, їх політико-правова інтеграція, що забезпечують незнижуваний рівень виробництва
основних видів продукції. […]
Політичні партії України. – К.: ТОВ «К.І.С.», 1998. – С.507-510.

ВИТЯГ З ПРОГРАМИ
СПРАВЕДЛИВА УКРАЇНА
[…] РЕФОРМУВАННЯ ВЛАДИ
Стан влади в Україні на всіх рівнях – від центрального до місцевого – викликає
законне незадоволення наших громадян. Цій владі люди не потрібні. Державний
апарат ще залишається закритою корпорацією чиновників, які часто переймаються
власним добробутом, а не інтересами людей. Конституційне положення про те, що
народ є джерелом влади можна забезпечити лише заміною «бізнес-влада» на
«людина є влада».
Гасло соціалістів «Права і владу – місцевим громадам!» залишається дієвим і
нагальним.
Соціалістична партія України вважає за необхідне:
▪ Завершити конституційну реформу, розширити повноваження влади на
місцях. Вся виконавча влада на місцях мусить перейти до виконкомів рад відповідного рівня. Обласні адміністрації (районних після змін до Конституції не буде)
матимуть лише функції контролю за діяльністю правоохоронних структур, за безпеченням прав і свобод громадян.
▪ Забезпечити чітко і прозоро механізми звітування влади перед громадянами. Друкувати в ЗМІ результати голосувань депутатів по всіх важливих
питаннях життя виборців.
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▪ Посилити відповідальність влади за перевиборні зобов’язання. Сприяти
розв’язанню місцевих проблем щодо вартості послуг, цінової політики, контролю
за реалізацією майна, ринком землі. Поліпшувати економічну, соціальну, морально-психологічну ситуацію в регіонах тощо.
▪ Змінити Бюджетний Кодекс з метою збільшення до 50-60% частки місцевих
бюджетів в загальнодержавному бюджеті.
▪ Боротися з бюрократизацією державного апарату і відчуженням влади від
народу. Посилити громадський контроль за діями влади.
▪ Удосконалити законодавство про вибори народних депутатів України,
депутатів місцевих рад через запровадження відкритих партійних списків та
закріплення депутатів за виборчими округами.
▪ Законодавчо вдосконалити механізми відкликання депутатів будь-якого
рівня.
Влада не може стояти вище за закон і прикриватися недоторканістю! Соціалісти вимагають позбавити депутатів всіх рівнів, Президента і суддів
необмеженої недоторканності, замінивши її загальноприйнятим у країнах світу
обмеженим імунітетом. Ми примусимо владу працювати на інтереси громадян!
[…]
Справедлива Україна [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.spu.in.ua/about/programa

Олександр Мороз ∗

ПОТРІБНА ЗМІНА ВЛАДИ, ЗМІНА ВНУТРІШНЬОЇ
І ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ. ДЕРЖАВИ ДЛЯ НАРОДУ,
А НЕ ДЛЯ ЗЛОЧИНЦІВ
[…] потрібна зміна влади, зміна внутрішньої і зовнішньої політики держави.
Держави для народу, а не для злочинців. Буквально так стоїть проблема, і наше
завдання полягає в необхідності донести розуміння такої небезпеки до кожної
людини.
Загалом зміна влади майже не залежить від виборів президента. Його функції
і набір претендентів на цю посаду свідчать: вони за інерцією робитимуть те, що й
нинішній президент. Зміни зможе розпочати новий парламент. Розпочати, бо
процес змін буде тривалим і не завжди тріумфальним. І стартом для нього може
стати розробка засад внутрішньої і зовнішньої політики, проект яких ми
пропонуємо суспільству в своїй програмі. А складовою цих засад повинні бути
наші пропозиції щодо виходу з кризи.
Як ви чудово розумієте, ніхто, крім соціалістів, не розпочне того процесу
перемін. Одним він чужий, інші – в прислузі олігархам. Справедливе (по
можливості) співжиття в суспільстві може організовувати лише партія, для якої
це її мета. Не імітація цілі, а сама ціль! […]
[…] З усього масиву проблем, які не дають людям нормально жити, нам
треба взятися за основні, які, безумовно, корисні людям і вирізнятимуть нашу
партію серед інших.
∗

Мороз Олександр – голова СПУ.
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В політичному плані йдеться про завершення реформи системи влади,
зміцнення статусу органів місцевого самоврядування. Це наша стратегічна лінія,
яку ми ведемо близько 15 років. Вона доповнюється боротьбою з корупцією, що
можливо при зміні виборчого закону.
В економічному плані за основу ми беремо вирішення на користь народу
всього, що зв’язано із земельними відносинами. А це і збільшення попиту на
внутрішньому ринку, оживлення підприємств промисловості, відновлення цілих
галузей економіки.
В соціальній сфері і захисті прав людей наша позиція незмінна. Вона
стосується зайнятості, оплати праці, освіти, медичного захисту, соціальних
гарантій, підтримки молоді.
Визначена наша позиція і в інших сферах суспільного життя. Але
реалізована вона буде успішно лише при наявності соціалістів у владі, в
першу чергу, при наявності фракції в парламенті. […]
14.09.2009
Потрібна зміна влади, зміна внутрішньої і зовнішньої політики держави. Держави для
народу, а не для злочинців [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.spu.in.ua/ua/documents/19831
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1992
СЕЛЯНСЬКА ПАРТІЯ УКРАЇНИ (СелПУ)

Партію створено 25 січня 1992 р. Зареєстрована Міністерством юстиції
України 3 березня 1992 р. (реєстраційний номер 214). Партія діюча.
ВИТЯГ З ПРОГРАМИ
Солідарне суспільство – міць держави, добробут народу
ВЛАДА – НАРОДУ
Селянська партія України підтверджує: політична мета нашої перемоги –
повернення влади українському народу цивілізованим шляхом виборів. Робітники
і селяни, інтелігенція, – стануть правлячим класом, втілять в життя соціалістичні
цінності: рівні можливості для всіх верств населення, соціальну справедливість і
захищеність, державні гарантії освіти, охорони здоров'я, культурного розвитку,
зайнятості і гідної оплати праці, пристойного пенсійного забезпечення. Народ
будуватиме добробут для себе! […]
ДЕРЖАВА І ВЛАДА В СОЛІДАРНОМУ СУСПІЛЬСТВІ Ми будемо
розвивати і вітати співробітництво з усіма суспільними силами, які визнають
пріоритетність інтересів громадянина, суспільства, держави. Ми виступаємо проти
монополії на владу однієї партії, ідеології, людини. Ми визнаємо і підтримуємо тільки
диктатуру права на основі верховенства інтересів всіх членів суспільства над
клановими, бізнесовими інтересами окремих груп. Відкинутими будуть лише ті, хто
ігноруватиме інтересами народу! Держава і влада служитимуть інтересам народу і
суворо каратимуть тих, хто спробує викривити цю мету. Держава гарантуватиме
реалізацію принципу соціальної справедливості і захищеності. Державна участь в
економічному житті гарантуватиме стабільність і передбачуваність розвитку. […]
НАРОДНИЙ ПАРЛАМЕНТ основа повернення влади народові України і
початок побудови Солідарного суспільства. 301 народний депутат від Селянської
партії України – гарантія перемоги соціалістичних цінностей, дійсне народовладдя і початок побудови Солідарного суспільства. Повернімо народу життя!
Програма селянської партії України [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://party.civicua.org/p026

Передвиборча програма Селянської партії
[…] Селянська партія України пропонує шляхи побудови сучасного, демократичного суспільства, а саме:
• здійснення політичної реформи;
• децентралізацію системи державного управління, перерозподіл владних і
фінансових повноважень між центром і регіонами;
• передачу виконавчої влади на всіх рівнях до органів місцевого
самоврядування, створення власних виконавчих органів, перетворення їх на
повновласних господарів на своїй території, підзвітних населенню;
• проведення реформи правоохоронних органів, судової системи,
запровадження виборності суддів, забезпечення верховенства права;
• відповідальність влади перед народом. […]
Хрещатик. – 2006. – 15 березня.
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∗∗∗
УКРАЇНСЬКА ПАРТІЯ ШАНУВАЛЬНИКІВ ПИВА
(УПШП)

Партію створено 4 квітня 1992 р. Зареєстрована Міністерством
юстиції України 8 травня 1992 р. (реєстраційний номер 243). 22 квітня
2000 р. назву змінено на Партія Підтримки Вітчизняного Виробника.
Скасовано запис про реєстрацію наказом Міністерства юстиції України
від 4 липня 2002 р. № 61/5.
Див.: Партія Підтримки Вітчизняного Виробника

ПРОГРАМОВА ЗАЯВА
(ВИТЯГ)
Утвердження державної незалежності України, що є визначальним фактором політичної ситуації в Україні, відбувається в умовах глибокої кризи суспільства в усіх
сферах. У силовому полі соціального конфлікту перебувають держава і громадяни,
виробник і споживач, різні суспільні демографічні групи, партії і політичні
об'єднання. Це наслідок деформації соціальної системи колишнього радянського
суспільства.
В цій складній ситуації, з метою вираження та захисту в законодавчих і виконавчих органах влади всіх рівнів політичних і соціально-економічних інтересів
людей, що прагнуть ефективно працювати задля себе, сім'ї, держави та цивілізованого життя, мати духовну опору та соціальну надію, ми створюємо Українську партію шанувальників пива.
Вона відкрита для кожного і для всіх, хто поділяючи її Статут, обстоює необхідність правового демократичного суспільства, створення кожній особистості
рівних можливостей для здійснення свого вибору, таких умов життя, за яких ніхто не
програє, впровадження ефективного механізму захисту споживчих прав людини
зокрема через відтворення цивілізованого типу шанувальників пива на основі
розробки та здійснення цілого комплексу заходів у цьому напрямку.
Партія прагне стати політичним союзом однодумців, які сповідують принципи
свободи, самоцінності людської особистості обстоюють гідність та права людини.
Загальною метою партії є формування в Україні громадянського суспільства на засадах приватного підприємництва, ринкових відносин та загальнолюдських цінностей.
Українська партія шанувальників пива буде пропонувати і законними
шляхами добиватися:
[…] В політичній сфері та галузі національних відносин:
– утвердження правової держави у відповідності з міжнародними нормами, в
якій гарантується безумовна відмова від політичного насильства і диктаторських
методів, визнання суверенітету народу, вирішення найважливіших питань більшістю
голосів і водночас терпимість щодо меншості, обов'язкове врахування її думки,
орієнтація на досягнення згоди будь-що, визнання рівності сторін, які співпрацюють,
готовність до компромісів і вміння їх забезпечити;
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– зміцнення політичного плюралізму, рівного права всіх націй у політичному житті, співробітництва з іншими організаціями, які поділяють платформу партії;
– рівноправність усіх людей незалежно від їх національності і місця народження, віросповідання, безумовного пріоритету прав людини. Права
народів на розвиток рідної мови, культури і звичаїв.
Партія виступає проти націонал-екстремізму, шовінізму, расизму, дискримінації громадян за національною, мовною, релігійною та іншими ознаками.
Закликаємо до партії всіх, хто розуміє необхідність побудови цивілізованого суспільства і прагне до цього.
Політичні партії України. – К.: ТОВ «К.І.С.», 1998. – С. 561-562.

ВИТЯГ ІЗ СТАТУТУ
(Прийнятий на Установчому конгресі 4 квітня 1992 р.)
Українська партія шанувальників пива (надалі – УПШП) – політичний союз
однодумців, який прагне до побудови цивілізованого, економічно ефективного та
екологічно сталого суспільства. Союз громадян, що словом і ділом сприятимуть
формуванню в Україні громадянського суспільства на засадах приватного підприємництва, ринкових відносин та загальнолюдських цінностей.
Своєю назвою партія декларує насамперед необхідність створення «суспільства
для людей», забезпечення для них гідних умов життя через захист їх споживчих прав
та прищеплення їм норм цивілізованого суспільства, як в організації праці, так і у
проведенні дозвілля, створення передумов для ліквідації соціальних пороків.
УПШП ставить за мету:
- захист у законодавчих і виконавчих органах державної влади всіх рівнів
політичних і соціально-економічних інтересів людей, особливо молоді та молодих сімей, що прагнуть ефективно працювати та гідно жити, мати духовну опору,
соціальну надію.
Соціальна надія, влаштування життя людини так, щоб вона не піддавалася
тиску несприятливих обставин, думала не тільки про власні інтереси та бажання,
але й турбувалася про майбутнє благо своїх дітей і близьких – ключовий елемент
діяльності УПШП;
- забезпечення політичних, економічних і соціальних свобод, які б допомагали людині реалізувати себе в обраній сфері діяльності, створювали кожній
особистості рівні можливості для здійснення свого вибору, відкривали доступ
кожному до всієї різноманітності життєвих шансів, усували всі зовнішні
перешкоди, що заважають цьому.
Політична формула УПШП – людина повинна мати такі умови для життя,
при яких ніхто не програє;
- розробку, пропаганду та внесення до законодавчих органів влади пропозицій
щодо впровадження ефективного механізму захисту споживчих прав людини,
здійснення громадського контролю за дотриманням законів України з питань захисту
споживачів та споживчого ринку, їх відповідності міжнародним стандартам;
- підтримку державних і профспілкових органів у їх зусиллях щодо
забезпечення людям належних умов ефективної праці та особистого життя. […]
Статут Української партії шанувальників пива // Поточний архів Міністерства юстиції
України. – Реєстраційна справа 243.
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ПАРТІЯ ПІДТРИМКИ ВІТЧИЗНЯНОГО ВИРОБНИКА
(ППВВ)
Попередня назва – Українська партія шанувальників пива

ВИТЯГ З ПРОГРАМИ
Партія Підтримки Вітчизняного Виробника (ППВВ), включаючись до
процесу створення демократичної миролюбної європейської держави Україна з
розвиненою сучасною економікою, в якій би безумовно дотримувались права та
свободи людини в органічній єдності з інтересами нації та держави,
основною метою своєї діяльності проголошує:
створення соціально-політичних та економічних умов, що дозволяють громадянам України в повній мірі проявити свій творчий потенціал, інтелектуальну і
духовну потугу, які, розвиваючись протягом багатьох віків, створили таку спільність як український народ. Руки робітників і селян, досвід техніків та інженерів,
інтелект науковців, ентузіазм службовців і творчої інтелігенції, а також родюча
земля, багатющі надра і величезні природні ресурси – ми маємо все, що необхідно
для достойного життя, що повинно працювати на благо нашої вітчизни, нації і
людини.
На теперішньому етапі свої головні надії партія пов’язує з вітчизняним
виробником товарів і послуг, які повинні наповнити український ринок, стати
конкурентоздатними на світовому ринку, втягуючи в їх створення і виробництво
все працездатне населення, яке хоче і може ефективно і плідно трудитись.
Проголошуючи свою головну мету, партія добре розуміє – потрібен величезний обсяг роботи та перетворень, що необхідно в галузі державного будівництва
та економіки, в вирішенні питань прав людини, у тому числі релігійних, і соціальної справедливості, у реорганізації галузі науки, освіти ти культури, а також
збройних сил. Рішення проблем, що названі, знаходиться у тісному зв’язку з
веденням грамотної міжнародної політики. Тому, виходячи з головної мети нашої
діяльності, ми вважаємо за необхідне конкретизувати свої програмні завдання та
принципи у всіх сферах життя і діяльності України.
І. ДЕРЖАВНЕ БУДІВНИЦТВО
Виходячи з того, що єдиним джерелом влади є народ, а людина, її життя,
права і свободи – найвища цінність у державі, партія вважає за необхідне сприяти
та здійснити наступне:
1.1. Сприяти чіткому розподілу влад на законодавчу, виконавчу та судову
при президентсько-парламентській формі правління, що виключає можливість
монополізації влади однією з її гілок.
1.2. Домагатися підвищення ролі самоврядування як у територіальному, так і
в галузевому понятті з мережею незалежних контролюючих державних та громадських інституцій.
1.3. Сприяти спрощенню зовнішніх та внутрішніх економічних взаємозв’язків, в основу яких покладені вимоги ринку і дієвість вітчизняних виробників.
Торгівля з іншими державами повинна працювати в інтересах України.
1.4. Сприяти утвердженню статусу України як миролюбної, але сильної у військовому відношенні держави, яка може захистити свою цілісність та незалежність.
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1.5. Створити систему енергетичної незалежності України, а також орієнтувати вітчизняну економіку на сучасні відтворювані енергетичні джерела.
1.6. Розробити чіткий механізм заміни неефективних ланок у структурі влади
новими, підзвітними народу через органи масової інформації.
1.7. Змінити існуючу селекцію керівних кадрів, орієнтуючись в першу чергу
на ділові характеристики і відданість Україні як незалежній державі, законодавчо
врегулювати питання участі державних службовців у діяльності комерційних
структур.
1.8. Узаконити форми та методи звітності державних службовців перед народом,
їх виступи в пресі, по телебаченню повинні вестися виключно на державній мові.
• Україна – унітарна держава з розвиненим місцевим самоврядуванням і
широкою економічною самостійністю її регіонів.
• Адміністративно-територіальний устрій, який гармонійно поєднував би
загальнодержавні, регіональні і місцеві інтереси як господарчі, так національні і
релігійні.
• Правовий характер державного устрою забезпечується:
- безумовним виконанням всіма норм Конституції та Законів України;
- пріоритетом інтересів людини над інтересами держави;
- існуванням громадських структур для контролю за діяльністю влади та
дотриманням прав громадян;
- рівними умовами діяльності партій, рухів, громадських організацій;
- досягненням єдності суспільства;
- реальною незалежністю засобів масової інформації.
- Діяльність органів влади, партій, громадських організацій повинна бути
націлена на забезпечення в Україні громадського миру, злагоди, зміцнення законності та правопорядку.
- Закони держави повинні віддзеркалювати норми моралі і ментальність української нації як корінного населення при збереженні прав і свобод всіх націй і
народностей. […]
Програма Партії Підтримки Вітчизняного Виробника // Поточний архів
Міністерства юстиції України. – Реєстраційна справа 243.

ВИТЯГ ІЗ СТАТУТУ
[…] 3. ППВВ ставить перед собою такі завдання:
а) сприяння побудові в Україні соціально-орієнтованої ринкової економіки з
пріоритетом приватної власності та високотехнічного виробництва; надійного
захисту інтересів виробників і споживачів; високого життєвого рівня; інтеграції
України в європейську та світову економічні системи;
б) сприяти перетворенню України в національну демократичну правову
державу, покликану забезпечити вільний розвиток особистості, захист прав людини і
нації, безперешкодне здійснення демократичних свобод;
в) сприяти захисту і примноженню культурних, політичних та господарських
традицій українського народу, відстоювати християнські цінності; недоторканість
особи та приватної власності, гармонійну взаємодію особи, родини, нації,
суспільства та держави;
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г) сприяти духовному відродженню української нації, всебічному розвиткові
української мови і культури, відродженню історичної пам’яті і національної
свідомості громадян України:
д) сприяти всебічному розвиткові мов і культур національних меншостей та
етнічних груп, що проживають на території України, стояти на захисті їхніх
життєвих прав та інтересів;
є) відстоювати національні інтереси України, домагатися гарантій безпеки її
громадян і прагнути побудови безпечного і стабільного громадянського
суспільства. […]
Статут Партії Підтримки Вітчизняного Виробника // Поточний архів
Міністерства юстиції України. – Реєстраційна справа 243.

∗∗∗
ЛІБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТІЯ УКРАЇНИ
(ЛДПУ)

Партію створено 24-25 листопада 1990 р. Зареєстрована Міністерством
юстиції України 17 липня 1992 р. (реєстраційний номер 268). У 2004 р.
назву змінено на Ліберально-демократична партія «ЗАХИЩЕНА
ОСОБИСТІСТЬ. ПРИВАТНЕ – ПОНАД УСЕ!», згодом – на Ліберальнодемократична партія України. Партія діюча.
ВИТЯГ З ПРОГРАМИ
[…] 2. ГРОМАДЯНИН, СУСПІЛЬСТВО, ДЕРЖАВА
Громадянам дозволено все, що не заборонено, державі заборонено все, що
прямо не дозволено.
Носій всієї влади в Україні (суверен) – народ України. Народ реалізує своє
повновладдя як прямим волевиявленням (плебісцит, референдум ), так і опосередкованим –обираючи представницькі органи та вищу посадову особу в державі.
Функції державної влади мають розподілятися між законодавчою, виконавчою та судовою владами. Повноваження всіх державних органів слід чітко
визначити та розмежувати законом.
Функції влади максимально можливою мірою передаються місцевому громадському самоврядуванню. Держава є інструмент в руках суспільства. На шляху до
розвиненого громадянського суспільства роль громадських інститутів має зростати.
Держава має гарантувати політичні, економічні, соціальні та інші права
громадян. Передумова таких гарантій – правовий характер держави, парламентська демократія, широкий цивілізований спектр політичних партій та течій, ефективне функціонування судової влади, розвиток самоврядування. Має бути створена муніципальна поліція та суд присяжних.
Конституція та законодавчі акти повинні надавати громадянам всю повноту
прав і свобод, зафіксованих в Загальній декларації прав людини, Пакті про громадянські та політичні права, Віденських угодах, інших документах міжнародної
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спільноти. Міжнародні угоди мають пріоритет над внутрішніми законами.
Інструкції та підзаконні акти, що суперечать законам, скасовуються.
Партія розуміє демократію як систему управління, що створює оптимальні
умови для прояву людської особистості. Демократія надає права меншості і
кожній окремій людині, спрямована на пошук компромісу та рішень на основі
консенсусу. Неухильне дотримання цивілізованих законів і відміна всіх інших –
органічна властивість демократії.
В демократичній державі можуть існувати будь-які політичні партії, за винятком
тих, програмні настанови або політична практика котрих підпадають під пряму
законодавчу заборону. Політична поліція неприпустима. Вільне розповсюдження
інформації забезпечується незалежними засобами масової інформації.
Партія виступає проти державної ідеології, монополії на ідеологію,
державної релігії або обов`язкового атеїзму.
Українська держава, як суверенна, не може входити до складу іншої держави.
ЛДПУ вважає, що завданням Української державності є утвердження реальної
незалежності, рівності та гідності у міжнародних відносинах. Цей процес включає
виважену зовнішню і внутрішню політику, вдосконалення законодавчої бази.
Становлення незалежної Української держави не повинно порушувати
геополітичну рівновагу, гальмувати перехід від конфронтації до співробітництва
між Заходом та Сходом.
На шляху до реального суверенітету Україна взаємодіє з зацікавленими
державами.
З огляду на культурні, економічні, етнографічні особливості регіонів ЛДПУ
бачить майбутню Україну як федеральну демократичну правову республіку.
ЛДПУ бачить майбутню Україну цивілізованим громадянським суспільством
– суспільством рівних можливостей, милосердним до бідних та знедолених.
Прийнята 24.11.90 на Засновному з’їзді ЛДПУ.
Внесені зміни та доповнення за рішеннями III з’їзду ЛДПУ 23.12.95 та VII
з’їзду ЛДПУ 17.01.04.
Програма ЛДПУ [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.ldpu.org.ua/liberalism/43219fc147e5a/

ПРОГРАМА КАНДИДАТА В ПРЕЗИДЕНТИ УКРАЇНИ
Ігоря Леонідовича Душина ∗
[…] ПЕРШОЧЕРГОВІ ДІЇ.
Україні потрібно надання російській мові статусу другої державної.
З ліберальної точки зору, держава повинна розмовляти зі своїми громадянами саме тією мовою, якою зручно саме громадянам. Якщо ж щонайменше половина населення розмовляє російською мовою, то в державі має бути запроваджена офіційна двомовність.
Україні потрібен федеративний устрій. І першим кроком у цьому напрямку має стати перерозподіл функцій і повноважень державної влади на користь
∗

Душин Ігор – голова Ліберально-демократичної партії України.
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місцевого самоврядування, а також розвиток самоврядування на регіональному
рівні. Усі можливі питання повинні вирішуватися на місцях! І саме тому ПЕРЕВАЖНА БІЛЬШІСТЬ (60 – 70%) БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ МАЄ ЗОСЕРЕДЖУВАТИСЯ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ.
Україні потрібен двопалатний парламент. Тепер, коли вибори за загальнонаціональними партійними списками до Верховної Ради та місцевих рад законодавчо закріплені, необхідно створити умови, за яких саме точка зору регіонів буде
важливим чинником державної політики.
Ми проти виборів до місцевих рад суто за пропорційною системою. Байдуже,
яких політичних поглядів дотримується районний та місцевий депутат або мер, якщо
він вирішує усі побутові та комунальні питання, важливі для мене та мого сусіда.
Сьогодні доволі часто належність громадянина до якоїсь партії не відображає
його реальних ідеологічних поглядів.
Україні потрібна поступовість розвитку, еволюція – краще, ніж революція. Вибори мають відбуватися кожні два роки і на них треба переобирати половину депутатів з усіх щаблів представницької влади. Суспільство змінює свої
погляди на сценарій розвитку держави частіше, ніж відбуваються вибори. Ми –
країна, що розвивається і змінює себе дуже швидко, відповідно змінюються і
погляди її громадян.
Україні потрібні високопрофесійні службовці. Ми – за дорогих (тобто –
високооплачуваних) чиновників. Ми впевнені, що у владі повинні працювати
фахівці найвищої кваліфікації. І за їхню роботу ми готові дорого платити. Це
вигідно передусім тому, що кваліфікація є запорукою уникнення управлінських
помилок, які прямо чи опосередковано позначаються на нашому житті. Вигідно
тому, що добробут місцевого або державного чиновника залежатиме не від
отриманих хабарів, а від якості його роботи.
Україні потрібна судова реформа. Ідея рівності прав кожного громадянина –
ліберальна по суті. Ліберали категорично проти наявного стану справ, коли
державні органи, які зобов’язані охороняти право і закон, займаються здирництвом; коли судова система судить за командою «згори» або за принципом «Правда
за тим – у кого товстіший гаманець!»; коли є можливість «замовити» неприємності для конкурента у прокуратурі, податковій службі, судах та інших державних
інстанціях. Суд мусить стати місцем встановлення справедливості, а не засобом
тиску чи зведення рахунків.
Україні потрібен новий план розвитку. Треба нині почати рух від «служіння
національній державі» до держави, яка ОБСЛУГОВУЄ суспільство. […]
Місія Ліберально-демократичної партії. Наша партія висунула свого
кандидата на виборах Президента України виходячи зі своєї місії – запропонувати
країні ліберальну альтернативу. Ми не хочемо стати заручни-ками політичних
сил, які не викликають нашої повної довіри. […]
Сьогодні нам найбільше потрібна ЗАХИЩЕНА ОСОБИСТІСТЬ.
ПРИВАТНЕ – ПОНАД УСЕ!
19.07.2004
Програма кандидата в Президенти України
Ігоря Леонідовича Душина [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.ldpu.org.ua/liberalism/42dcbc5ab8c51/
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∗∗∗
УКРАЇНСЬКА КОНСЕРВАТИВНА РЕСПУБЛІКАНСЬКА
ПАРТІЯ (УКРП)
Партію створено 6-7 червня 1992 р. Зареєстрована Міністерством
юстиції України 21 липня 1992 р. (реєстраційний номер 270). Припинила
діяльність згідно з рішенням Верховного Суду України від 18 червня
2003 р.; наказ Міністерства юстиції України від 27 червня 2003 № 72/5.

ВИТЯГ З ПРОГРАМОВОЇ ДОПОВІДІ
голови УКРП на ІІ з’їзді
Ми є свідками і учасниками надзвичайно інтенсивних глобальних політичних
процесів. Від результатів їх завершення залежатиме доля людства: або воно
крокуватиме до поступального розвитку і вдосконалення, або ж – до виродження і
остаточної катастрофи. Щоб краще зрозуміти їх суть і по можливості передбачити
наслідки та активно впливати на них, необхідно сучасні події розглядати не лише
через призму голого політичного прагматизму сьогодення. Мусимо проаналізувати їх
в історико-філософському, історико-культурному та морально-етичному контексті.
Для нас, українців, це особливо важливо, якщо хочемо, щоб наша політика
була перспективною з огляду на змагання за досягнення великої і справедливої
мети – якнайповнішої самореалізації української нації, яка можлива лише за умови
побудови національної Української Самостійної Соборної Держави (УССД) […].
Найголовніші ідеологічні засади:
1. Те, що Україна за формою і суттю має бути національною Українською
державою – аксіома, яка не підлягає будь-якій дискусії. Це право дане Богом
українському народові бути господарем на своїй землі;
2. Українська Соборна Самостійна Держава має стати могутньою світовою державою. Тільки в такій державі вповні зможе самореалізуватися великий український
народ. Слабка українська держава – ілюзія, бо імперські хижаки, розуміючи
потенційну силу української нації, робитимуть все, щоб задушити кволу державу;
3. При побудові своєї держави український народ мусить покладатися тільки
на власні сили. Розраховувати на взаємовигідні стосунки з іншими державами
Україна зможе за умови, якщо однозначно йтиме власним шляхом побудови
сильної національної держави;
4. Побудова сильної УССД – справа і обов'язок всіх українців, де б вони не
проживали. Таке наше бачення головних ідеологічних засад української нації і
державності. Ми переконані, що вони є правильними і справедливими.
Концепція державної політики України УКРП
УКРП вважає, що Україна повинна здійснювати таку політику, яка відповідала
б інтересам української нації і була б спрямована на побудову сильної світової Самостійної Соборної Української Держави. Тобто вона має ґрунтуватися на
головних засадах української національної ідеї.
Найголовнішим завданням влади повинно бути повсякденне піклування про
зміцнення всіх аспектів національної безпеки, примноження національного
багатства і зростання добробуту народу.
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Внутрішня політика
В галузі державного будівництва
Зусилля повинні скеровуватися на зміцнення унітарної української держави, з
сильною центральною владою і чітко налагодженими вертикальними зв'язками, які
забезпечували б здійснення єдиної державної політики з найважливіших питань,
безумовне виконання національного законодавства на всій території України.
Місцеві органи влади повинні мати широку свободу дій щодо питань місцевого значення.
Національна чи територіально-адміністративна автономізація чи федералізація
України в будь-яких формах ні під яким приводом недопустима.
Україну населяє український народ, який є автохтоном на своїй землі, тисячі
років обживав її і захищав від численних завойовників. Вкрай недопустимою
помилкою або зумисною політико-ідеологічною диверсією є твердження деяких
політиків і так званих вчених, що нібито Україна є багатонаціональною державою,
бо її начебто населяють багато народів.
Звичайно, такі заяви є антинауковою нісенітницею і їм потрібно давати рішучу
відсіч. В Україні проживає один український народ, а посеред нього є представники
інших народів – національні меншини, які в різні часи і за різноманітних обставин
появилися в Україні, часто як завойовники і поневолювачі.
Ми ніколи не визнаємо незаконної так званої республіки Крим, яка є витвором
мафіозно-шовіністичної комуністичної московської номенклатури. Вона мусить
бути ліквідована. Право на автономію в Криму в складі Української держави має
лише кримськотатарський народ.
Суб'єктом державної влади і її сувереном в Україні має бути український
народ. Він же є основою української нації і тільки він має визначати національний
характер Української держави.
Україна – єдине місце на Землі, де український народ може і повинен мати
найкращі умови для самореалізації і задоволення своїх потреб, тому завдання всієї
системи влади творити такі умови. Насамперед українці повинні мати відновлені у всій
повноті права в Україні після тривалого колоніального гніту. На жаль, поки що цього
ще не сталося через те, що влада в Україні за своєю суттю переважно не українська.
Для відновлення історичної справедливості та забезпечення необхідних умов
українському народові для побудови своєї національної держави на перехідний період
допустимі авторитарні форми влади, які повинні підготовити грунт для переходу до
справжньої справедливої правової демократії. Не можна дозволити демократію для
шовіністів-ворогів українського народу і його держави, для шахраїв і злодіїв.
Але авторитарна влада чи навіть диктатура як вимушена тимчасова
необхідність лише за умови, якщо це буде влада українська. Штовхає нас українців
до таких вимушених заходів тяжка колоніальна спадщина і небажання усунути її у
значній частині старої імперської номенклатури, яка й надалі залишається при
владі, а також політика імперських держав.
В сфері суспільного будівництва і соціальної політики
1. Необхідно здійснювати комплексні заходи для ліквідації багатовікового
колоніального гноблення українського народу:
- забезпечити умови для швидкого відродження і консолідації української
нації, надаючи стратегічного значення розвиткові української національної
культури, освіти, науки;
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- державна підтримка і необхідне фінансування системи освіти і науки,
закладів культури, підтримка українського книгодрукування і преси;
- очищення гуманітарних державних інституцій від індиферентних і ворожих
до української національної держави елементів;
- плекання національно-свідомої еліти […].
8. Україна повинна піклуватися і захищати права українців в цілому світі.
Особливу увагу необхідно приділити українській діаспорі в колишніх республіках
СССР і соцтабору, надаючи їм всесторонню допомогу.
9. Спираючись в державно-суспільному будівництві на українську національну ідею, ми не дозволимо, щоб політику з цих питань нам диктували ззовні або
нав’язували національні меншини в Україні. Ми виступаємо за консолідацію
суспільства і широку інтеграцію національних меншин в українську націю, але за
умови, що вони визнають право українського народу на створення національної
Соборної Самостійної Української Держави і працюватимуть разом з українцями
на зміцнення цієї держави. Тільки на таких умовах українці намагатимуться
забезпечити нацменшинам повні громадянські і політичні права, зберігати свою
національно-культурну ідентичність. Хто насмілиться виступати проти УССД,
посягати на право українців, тому не буде місця на українській землі. […].
Програмова доповідь голови УКРП на ІІ з’їзді // Політичні партії України. –
К.: ТОВ «К.І.С.», 1998. – С. 527–528.

∗∗∗
УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА КОНСЕРВАТИВНА
ПАРТІЯ (УНКП)

Партію створено 27 червня 1992 р. у результаті об’єднання Української
народно-демократичної партії та Української національної партії.
Зареєстрована Міністерством юстиції України 30 жовтня 1992 р.
(реєстраційний номер 318). Партія діюча.

Див.: Українська національна партія (1989 р.), Українська народно-демократична партія
(1990 р.)

ВИТЯГ З ПРОГРАМИ
Програма прийнята на установчому з’їзді УНКП 27 червня 1992 р.
Нова редакція програми затверджена на раді (з’їзді)
УНКП 22 березня 2003 р.
ВСТУП
Історичний досвід усього людства переконливо свідчить, що альтернативи
демократичному устрою суспільства немає. Всі деспотичні режими рано чи пізно
приводили свої народи лише до цілковитого економічного краху та духовного
зубожіння. Тоталітаризм будь-якого ґатунку сковує продуктивні сили суспільства, творчу енергію мас, стає на заваді становленню громадянського суспільства.
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Після більш як сімдесятирічного перебування в лабетах тоталітарного радянського режиму Україна нарешті реалізувала своє одвічне прагнення мати власну
державу. Це сталося під час історичного референдуму 1 грудня 1991 р., коли
український народ висловився за незалежність України. У червні 1996 р. пріоритетні принципи існування України як суверенної і незалежної, демократичної,
правової держави було закріплено Конституцією України. Наша держава встала
на шлях цивілізованого національно-демократичного розвитку, аби зайняти
належне їй місце у світі відповідно до свого геополітичного положення ключової
ланки між Заходом і Сходом.
Історична практика неспростовно засвідчила хибність марксистсько-ленінських ідей примітивного «пролетарського» колективізму та інтернаціоналізму, примату класу, суспільства та держави над особою. Дійсними рушіями прогресу постають у всьому світі лише духовні, в тому числі й національні, та матеріальні
інтереси особистості, прагнення всебічного задоволення яких полягає в основі
мирної еволюції усього суспільства до вищих рівнів досконалості. Тільки шляхом
гармонійного поєднання особистих інтересів можна досягти стабільного, врівноваженого поступу суспільства, що і є завданням державної влади.
Для створення такого суспільства необхідно мати свободу. Свободу особи –
для свідомого вибору нею своєї діяльності, мети та засобів її досягнення. Свободу
добровільних асоціацій – для вільної спільної праці та діяльності в ім'я задоволення власних потреб та інтересів. Свободу держави – для забезпечення надійних
і законних гарантій всіх інших прав і свобод, для вільного існування і прогресу
народу на основі гармонії узгоджених інтересів. […]
ІІ. ДЕРЖАВОТВОРЧА ПОЗИЦІЯ УНКП
2.1. Українська державність витікає з волі українців, їхнього етнічного та
історичного права на державне самовизначення. Керуючись історичним правом,
Україна має бути спадкоємицею всіх попередніх державних форм українського
народу від княжих часів до наших днів. Київська Русь – перша держава русичівукраїнців. Потім українська державність поставала в таких формах: ГалицькоВолинська держава, Велике Русько-Литовське князівство, Козацька держава,
заснована Б. Хмельницьким, Гетьманщина, Українська Народна Республіка і
Західно-Українська Народна Республіка, Карпатська Україна, Українська Самостійна
Соборна Держава, проголошена 30 червня 1941 р. у Львові – поки 24 серпня 1991 р.
не було проголошено незалежність України. Всі вище перераховані державні форми
українського народу свідчать, що життєдайне вогнище української державності на
наших теренах ніколи не згасало.
2.2. УНКП обстоює територіальну цілісність, недоторканність і конституційний
лад української держави. Необхідно забезпечити унітарність Української держави, не
допустити регіонального, релігійного, мовного та інших розколів України.
2.3. Партія виступає за формування збалансованої та ефективної системи трьох
незалежних гілок влади: законодавчої, виконавчої, судової. Президент України як
глава держави повинен нести персональну відповідальність за виконання
Конституції і законів України, бути гарантом дотримання її національних інтересів.
2.4. УНКП переконана, що пріоритетним напрямом державної політики України
має бути підтримка розвитку місцевого самоврядування. Держава мусить усебічно
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підтримувати ініціативи міст, спрямовані на вирішення проблем місцевого
самоврядування і побудову демократичного громадянського суспільства.
2.5. Конституцію Української держави УНКП розглядає як суспільний
договір, згідно з яким люди, об'єднуючись у державу, відчужують на користь
останньої частину своїх прав, тобто добровільно обмежують власну свободу
прийняттям обов'язків перед державою, але натомість набувають громадянських
прав, охорона і дотримання котрих гарантується державою.
2.6. УНКП вважає, що правова держава заснована на верховенстві законів,
поважанні особи і непорушності її прав, свобод і законних інтересів, виникає з
волі громадян для захисту їхніх спільних зацікавлень і утримується громадянами.
Тож державну політику треба будувати як універсальний інструмент, що
обслуговує розвиток людини та її самореалізацію.
2.7. Партія послідовно виступає за формування в Україні громадянського
суспільства як набору демократичних інституцій, механізмів самоврядування, що
уособлюють систему прояву життєдіяльності громадян держави. Необхідним є
баланс між владою і громадянським суспільством.
2.8. На переконання партії однією з передумов створення морально здорового громадянського суспільства мусить стати «декомунізація» і «декагебізація» суспільного життя в Україні.
2.9. Партія обстоює забезпечення оздоровлення роботи органів державного
управління і місцевого самоврядування, створення умов, які б стимулювали
викорінення корупції державних чиновників, формування прозорої системи
менеджменту. Необхідно оновити органи влади, призначити на посади державних
службовців осіб, які керуються національними інтересами. Для тих, хто
претендує на статус державного службовця, потрібно ввести обов'язкову
перевірку знань державної мови, історії та Конституції України.
2.10. УНКП виступає за корінну реорганізацію системи управління: перехід від
галузевого принципу її побудови до функціонального; ліквідацію галузевих міністерств, відомств, комітетів, замість яких потрібно утворити Комітет з управління державними цінними паперами і державними частками підприємств; надання Податковій адміністрації статусу Податкової інспекції з істотним скороченням штату і підпорядкуванням ДПА Міністерству фінансів. Податкова поліція має бути ліквідована,
бо за своєю суттю це репресивно-грабіжницький антиконституційний орган.
2.11. УНКП вважає, що потрібно створити ефективну й оптимально структуровану армію, спроможну гарантувати оборону та безпеку країни в межах можливостей держави. Військова реформа має поліпшити готовність і оперативну ефективність Збройних Сил України через оптимізацію їх структури, складу й
чисельності. Необхідно відмінити обов'язкову військову службу і перейти до
формування армії на основі професійно-добровільного контрактного принципу,
що сприятиме підвищенню соціального статусу військовослужбовців.
2.12. УНКП вважає за необхідне повернення історичних назв, перейменування міст, у назвах яких закарбувалася тоталітарна епоха. Насамперед потрібно повернути історичні українські назви таким українським територіям і містам: півострову Крим (який набув такої назви після захоплення татарами) – давньоруську
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назву Таврида, Севастополю – давньоруську назву Корсунь. Це свята для українців земля, адже в давньоруському місті Корсуні хрестився рівноапостольний
князь України-Русі Володимир – великий будівничий Київської держави, з цього
міста факел православ'я поширився на всю Київську Русь. Потрібно перейменувати також такі міста, як Кіровоград, Дніпропетровськ, які несуть у назвах
тавро тоталітарної комуністичної епохи, панування московської імперії на нашій
землі.
ІІІ. НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА УНКП
3.1. УНКП вважає, що націоналізм є процесом політичної самореалізації на-роду
і властивий тією чи іншою мірою всім націям. Водночас ми культивуємо український
націоналізм без приниження національної гідності інших мешканців України.
3.2. Усім громадянам України, незалежно від національності, необхідно
забезпечити рівні політичні та соціальні права, але що стосується національних
прав, то Українська держава насамперед зобов'язана забезпечити повноцінне
існування і розвиток української нації.
3.3. УНКП домагатиметься утвердження і реалізації прав української нації як
корінної. Українська нація тривалий час була підневільною і протягом століть
роз'єднаною, її землі були поділені Російською й Австро-Угорською імперіями, а
у ХХ ст. – СРСР-Росією, Польщею, Румунією, Угорщиною, Чехословаччиною.
Питання єдності українців на сьогодні стоїть надзвичайно гостро. Держава має
відіграти провідну роль у забезпеченні національної єдності та становленні
української нації. Однією з функцій держави повинно бути забезпечення
психологічного, економічного, культурного, морально-етичного, релігійного та
інших чинників народного буття, які б згуртовували народ в єдине ціле. У
державній політиці мають превалювати національно-патріотичні інтереси.
3.4. На погляд УНКП, необхідно запровадити такі умови надання українського
громадянства, як присяга на вірність Україні; перевірка знань державної мови, історії
та Конституції України; 10 років проживання на українській території, а для осіб
українського походження, які бажають повернутися в Україну, гарантувати позачергове надання громадянства.
3.5. УНКП вважає, що право на утворення національно-культурних автономій у місцях компактного проживання єдиної національності мають представники
всіх етнічних груп.
3.6. УНКП відкидає геноцид, етноцид та інші форми насильства над іншими
націями та етнічними групами. В той же час УНКП має за право і обов'язок
українського народу захист своєї недоторканності, теренової цілісності в разі
збройного нападу чи насильства з боку інших націй.
3.7. УНКП наголошує, що українці мають патріотичний обов'язок перед нацією
творити й розвивати свою культуру, плекати свої мистецтва й філософії, піклуватися
про мову, свої вірування, формувати свою еліту.
3.8. УНКП послідовно відстоюватиме позицію щодо збереження державного
статусу тільки за українською мовою (згідно із ст. 10 Конституції України). […]
Програма УНКП [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://www.uncp.soskin.info/?ch=1&fl=platforma
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∗∗∗
ХРИСТИЯНСЬКО-ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТІЯ УКРАЇНИ
(ХДПУ)

Партію створено 20 червня 1992 р. Зареєстрована Міністерством юстиції
України 23 листопада 1992 р. (реєстраційний номер 325). Партія діюча.
ВИТЯГ З ПРОГРАМИ
Програма ХДПУ – це програма самореалізації українського народу на християнських засадах.
Теоретичною основою ХДПУ є християнська філософія. Над усе – пріоритет
духовного над матеріальним началом; підпорядкованість політичної діяльності
моральним нормам і повага гідності людської особистості. те, що ми себе називаємо
християнами, накладає на нас величезну відповідальність, оскільки зобов’язує не
шкодувати сил для утвердження християнських цінностей у політичній, економічній і
соціальній сферах. […]
Державно-правова політика
Головним напрямом і завданням державно-правової політики християндемократів є побудова демократичної правової соціальної держави, за безпечення прав і свобод людини та гідних умов її життя.
У зв'язку з цим ХДПУ виступає:
за прискорення формування необхідних державно-правових інститутів на
основі Конституції України;
– за побудову сильної законодавчої, виконавчої і судової гілок влади,
що діють за принципом розподілу функцій влади на основі чіткого механізму
стримувань і противаг;
– за помірковану децентралізацію державної влади, формування по-справжньому народних економічно спроможних органів самоврядування на місцях;
– за формування національної правової системи, яка базується на визнанні
пріоритету загальнолюдських цінностей та загальноприйнятних норм і принципів міжнародного права;
– за прискорене політичне структурування держави, як основи політичної
стабільності суспільства;
– за зміцнення конституційної законності і правопорядку.
Основними шляхами формування громадянського суспільства в Україні
ХДПУ вважає:
– підвищення політичної культури населення, створення нових можливостей участі громадян в управлінні державними і суспільними справами;
– активізацію процесу роздержавлення усіх сфер суспільного життя, формування справжніх інститутів громадянського суспільства, як ринкового, так і неринкового
характеру, розвиток різних форм громадського самоврядування і самодіяльності;
– постійне удосконалення контрольних механізмів;
– максимальне розширення сфери судового захисту прав і свобод людини,
формування поваги до права і до закону;
– виховання українського патріотизму, поваги до національного, державного на основі національної історико-культурної спадщини;
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– зміцнення свободи інформації, відкритості суспільства на основі щонайширших зв'язків із зарубіжним світом;
– підняття рівня суспільної свідомості, подолання явищ соціальної пассивності. […]
1992 р.
Політичні партії України. – К.: ТОВ «К.І.С.», 1998. – С. 602, 604.
ВИТЯГ З ПРОГРАМИ
Програма ХДПУ – це програма, що ґрунтується на гуманістичних, загальнолюдських, християнських принципах і цінностях з метою сприяння формуванню і
вираженню політичної волі громадян по захисту їхнього права на свободу, на освіту,
охорону здоров’я, безпеку і якість життя. […]
Конституційна та судова реформи
ХДПУ – за інституційну спроможність інтегрування України в ЄС. Для цього
слід провести адміністративну реформу, основною метою якої є створення ефективної
системи державного управління, яка б відповідала стандартам демократичної
правової держави з соціально орієнтованою ринковою економікою. Ця система
має бути прозорою, забезпечувати верховенство права, неухильне дотримання
конституційних прав та свобод людини, утвердження дієвих механізмів громадського контролю за діяльністю законодавчої та виконавчої гілок влади.
Конституційна реформа у поєднанні з адміністративною має усунути
наявність розбалансованості між законодавчою, виконавчою та судовою гілками
влади, забезпечити їх ефективну співпрацю.
Мають бути реалізовані основні принципи судової реформи. Вона повинна не
лише зводитися до вдосконалення діяльності судів та суддів, а в широкому розумінні
сприяти створенню умов для посилення захисту прав та свобод людини і громадянина.
Необхідно зробити нові кроки у реформуванні ефективної системи виконавчої
влади як на центральному, так і на місцевому рівні. Головне – утвердити такі
механізми, які б забезпечили результативність управлінських рішень, розмежування і збалансування повноважень та відповідальності різних рівнів влади й місцевого самоврядування у сфері надання державних і громадських послуг.
Всебічний розвиток місцевого самоврядування має поєднатися з проведенням адміністративно-територіальної реформи. Слід оновити управлінську
еліту, залучити до системи управління на всіх рівнях енергійні, компетентні та
ініціативні кадри нової генерації.
Міжнародна політика
Християни-демократи вважають, що стрижнем стратегії економічного та соціального розвитку має стати створення реальних передумов вирішення основного
геополітичного завдання нашої держави – вступу України до Європейського
союзу. Для цього слід:
• забезпечити стале економічне зростання та прискорене подолання на цій
основі розриву в обсягах ВВП на душу населення між Україною та державами –
членами ЄС, опанування інноваційного шляху розвитку, підвалини якого мають
бути закладені в процесі структурної перебудови економіки, утвердження України
як високотехнологічної держави;
• забезпечити надійні передумови реалізації прав та свобод громадян у всіх їх
виявах, утвердити середній клас – основу політичної стабільності та демократизації суспільства, значно обмежити загрозливу диференціацію прибутків населення
та подолати бідність.

Політичні партії України. В 3 т. / Уклад.: Ю. Шайгородський. – К.: УЦПМ, 2005. – Т.ІІІ. – С.843.
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1993
КОНГРЕС УКРАЇНСЬКИХ НАЦІОНАЛІСТІВ (КУН)

Партію створено 18 жовтня 1992 р. Зареєстрована Міністерством юстиції
України 26 січня 1993 р. (реєстраційний номер 385). Партія діюча.
ВИТЯГ З ПРОГРАМИ
Вступ
Сучасна епоха – це доба самовизначення націй та становлення національних
держав. В Україні національної держави Української Нації досі не створено. У боротьбі за її створення постала політична партія – Конгрес Українських Націоналістів. […]
Конгрес Українських Націоналістів веде послідовну політичну боротьбу за побудову та утвердження самостійної соборної держави як Української Національної
Держави, яка стане запорукою відродження та розквіту Української Нації.
Основними напрямами діяльності Конгресу є:
- утвердження українських національних цінностей серед широкого загалу
українського суспільства;
- утвердження політичних, соціальних і культурних прав Української Нації;
- приведення до влади високоосвічених фахівців – патріотів;
- подолання наслідків колоніального минулого: космополітизму, зросійщення, комплексу меншовартості та інших.
- політичне забезпечення вільного всебічного розвитку і повного самовияву
творчих і духовних сил Української Нації, її утвердження в колі волелюбних
народів світу як повноцінного суб’єкта історії […].
III. Українська Національна Держава
Національною є та держава, яка виражає інтереси і волю свого народу, устрій
та життєдіяльність якої відповідають духовності й характеру нації, її історичним
традиціям та життєвим інтересам, яка побудована на засадах народовладдя, національної солідарності, соціальної справедливості, правового порядку та особистої
відповідальності.
Українська Національна Держава забезпечить найсприятливіші умови для
всебічного розвитку духовних і фізичних сил українського народу і є найкращим
засобом організації життя .
Український національний рух вступив у новий період боротьби за наповнення Української Держави українським національним змістом.
Джерелом суверенної влади в державі має стати нація. Ніякі установи, жодна
особа не можуть володіти владою, що явно не йде від нації.
Конгрес бореться за владу українського народу на українській землі, послідовно виступає за те, щоб на усіх її рівнях в Українській Державі стояли професійні, достойні представники, об’єднані беззастережною відданістю Українській
Національній Ідеї та Українській Нації.
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Стратегія і тактика державотворчої боротьби повинні мати не лише наступальний, а й випереджувальний характер на основі всебічного і своєчасного аналізу
та обґрунтованого прогнозування політичних ситуацій і дій зайнятих у суспільнополітичних процесах сил.
У державотворчій діяльності Конгресу за побудову Української Національної
Держави визначальним принципом залишається орієнтація на власні сили.
Дотримання цього принципу вимагає насамперед консолідації, зміцнення і
розбудови націоналістичного руху, нарощування його інтелектуального,
кадрового та економічного потенціалу.
IV. Політичні союзники та партнери
Союзниками, партнерами Конгресу в національно-визвольній боротьбі та
державотворчій діяльності можуть бути:
а) на внутрішньому терені – усі політичні партії та громадські організації,
українські патріоти національно-державницької орієнтації, які борються за національне відродження і побудову Української Національної Держави як держави
Української Нації;
б) на зовнішньому терені – політичні сили й громадські структури української діаспори та волелюбних народів світу, з якими нас єднає:
- спільна мета у побудові нового справедливого суспільного ладу епохи націй;
- боротьба за власну національну державність і незалежність проти всіх видів
поневолення, визиску, дискримінації націй, світової глобалізації;
- спільна діяльність за утвердження та розвиток Української Нації і
Української Національної Держави.
Конгрес підтримує справедливі міжнаціональні та міждержавні відносини в
світі, регіональні міждержавні утворення, побудовані на рівноправних ненасильницьких засадах.
Конгрес Українських Націоналістів є асоційованим членом Альянсу
Європейських Націй як національно-патріотична партія, що бачить Україну у
спільноті європейських країн і вірить у Європу без політичного, економічного та
культурного панування певної нації над іншими націями.
Конгрес вважає, що Українська Національна Держава постане не в наслідок
компромісної угоди того чи іншого політичного блоку, а тільки як результат волі
Української Нації.
V. Засади державотворення
Конгрес Українських Націоналістів виступає за утвердження Української
Національної Держави як:
національної – її структура та устрій відповідають державницьким традиціям
і життєвим інтересам Української Нації;
самостійної – її сила та могутність опираються на власний інтелектуальний,
економічний та військовий потенціали;
демократичної – її суспільно-політичний лад опирається на принципи
народовладдя й політичного солідаризму;
унітарної – з єдиною системою найвищих органів влади й управління без
внутрішніх самостійних державних утворень;
правової – в якій утверджено верховенство Права і Закону;
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європейської – що історично належить до спільноти європейських держав і
розвиває всебічну співпрацю з націями і державами європейського континенту.
Конгрес вважає, що політичним устроєм в Українській Національній Державі
має бути президентсько-парламентська республіка з широкими повноваженнями
місцевого самоврядування.
В Українській Державі Закон має бути вираженням загальної волі народу. Всі
громадяни особисто або через своїх представників мають право брати участь у
його створенні. Закон єдиний для всіх, незалежно від того, чи він охороняє, чи
карає; усі громадяни рівні перед ним.
Суспільство має право вимагати від будь-якої посадової особи звіту про її
діяльність. […]
XIII. Засади зовнішньої політики
У сфері зовнішньої політики Конгрес виступає за:
- спрямованість міжнародної політики Української Держави на забезпечення
життєвих інтересів Української Нації;
- ефективне забезпечення економічних та політичних інтересів України в
світі;
- рівноправну і взаємовигідну співпрацю з державами світу;
- формування українсько-російських відносин на основі взаємовигоди та
поваги до незалежності; домагання виведення з території України російських
військ (російських підрозділів Чорноморського флоту); повернення Росією
українських національних культурних цінностей, вивезених з України; повернення Росією, як правонаступницею СРСР, української частки алмазного та золотого
фондів та грошових вкладень;
- розвиток взаємовигідних партнерських відносин з державами, які визнають
свою провину щодо геноцидів українського народу і компенсують моральні та
матеріальні збитки, завдані українцям під час окупації чи анексії українських
етнічних територій, воєнних і каральних дій, депортацій та переселень;
- визнання Організацією Об’єднаних Націй голодомору 1932-1933 років як
геноциду Української Нації;
- дипломатичну, моральну та матеріальну підтримку Українською Державою
українців, які проживають чи перебувають за її межами.
XIV. Засади національної безпеки
На сьогоднішньому етапі Україна має достатній людський, науковий,
інтелектуальний, економічний потенціал, який, за умови виходу із політичної та
економічної кризи і раціонального державницького господарювання, може
забезпечити належні умови для розвитку і добробуту Нації.
Конгрес виступає за створення системи національної безпеки України яка має
охоплювати усі її сфери: військову, державну, економічну, соціальну, екологічну
та інформаційну.
Державна безпека: недопущення або нейтралізація втручання зовнішніх сил у
внутрішні справи України, порушення її територіальної цілісності та державного
кордону.
Економічна безпека: обмеження і недопущення внутрішньої та зовнішньої
економічної експансії, спрямованої на знищення народного господарства України; недопущення протизаконного відтоку з України матеріальних цінностей та
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фінансових ресурсів; ліквідація економічної злочинності та впливу злочинних
угруповань на економіку України.
Соціальна безпека має ґрунтуватися на створенні оптимальної моделі соціально-ринкової економіки, соціальному захисті та охороні здоров’я громадян.
Екологічна безпека: державні заходи щодо ефективної охорони навколишнього середовища, переведення виробництва на екологічно безпечні технології,
зниження техногенного навантаження на довкілля, обмеження згубного впливу на
людей і природу наслідків Чорнобильської катастрофи; зменшення кількості екологічно небезпечних підприємств і технологій.
Інформаційна безпека: державний захист українського інформаційного простору від деструктивної дії усіх засобів масової інформації та пропаганди,
здійснюваної в Україні та за її межами;
Всі вони є пріоритетними і тільки в комплексі забезпечують повний захист
життєвих інтересів Української Держави.
Найважливішими факторами гарантування національної безпеки є сильна
національна оборона і готовність населення, при потребі, виступити на захист
своєї країни.
З метою найефективнішого використання усіх ресурсів суспільства для
організації опору потенційному агресору слід створити систему оборони, основним
компонентом якої мають бути національні Збройні Сили.
Воєнна доктрина повинна передбачати:
- утримання в мирний час Збройних Сил з оптимальною чисельністю
військовослужбовців рядового та офіцерського складу;
- можливість їх швидкого нарощування в ході мобілізації за рахунок
підготовленого резерву;
- оснащення військ сучасними видами озброєння і воєнної техніки, як
власного, так і закордонного виробництва;
- збереження обов’язкової служби за призовом.
У мирний час основним завданням Збройних Сил має бути бойова підготовка,
яка забезпечить ефективність захисту територіальної цілісності Української Держави.
В Українській Державі армія стане для молодих людей вищою школою патріотичного виховання. Конгрес Українських Націоналістів стоїть на засадах організації сильної національної армії, перейнятої національно-патріотичним духом.
2. Головними завданнями військової реформи в Україні мають бути:
- збереження норм загального військового обов’язку;
- підвищення ролі і значення Збройних Сил України, престижу військової
служби;
- встановлення належного рівня бюджетних асигнувань на оборону;
- створення в Україні військово-промислового комплексу на основі підприємств
із замкненим циклом виробництва основних видів сучасної військової техніки і зброї;
- оснащення Збройних Сил усіма видами високотехнологічного озброєння;
- належне соціальне забезпечення військових;
- створення дієвої системи підготовки національно-свідомих військових
кадрів;
- підготовка української молоді до навчання у вищих військових закладах,
служби в Українських Збройних Силах;
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- військово-патріотичне виховання на основі кращих військових традицій
Українського війська.
Конгрес виступає за припинення скорочення Збройних Сил України […].
11.08.06
Програма Конгресу Українських Націоналістів [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://cun.org.ua/ukr/index2.php?option=com_content&task=view&id=1364&pop=
1&page=0&Itemid=66

∗∗∗
ПАРТІЯ ПРАЦІ (ПП)

Партію створено 26 грудня 1992 р. Зареєстрована Міністерством
юстиції України 27 січня 1993 р. (реєстраційний номер 388). У квітні 1998
р. назву змінено на Партія труда. Припинила діяльність згідно з наказом
Міністерства юстиції України від 28 лютого 2001 р. № 12/5.
ВИТЯГ З ПРОГРАМИ
Партія праці є політичною організацією, партією парламентського типу, що
об'єднує і представляє інтереси громадян України, основою життя яких є праця.
Мета Партії праці побудова суспільства соціальної демократії, забезпечення матеріального добробуту і вільного духовного розвитку людини праці на
основі соціально орієнтованої ринкової економіки, використання досягнень
науково-технічного прогресу.
Теоретичною основою Програми Партії праці є принципи сучасної соціал-демократії.
Історичний експеримент засилля економіки політикою провалився. Зміна
ідеологій – від ідеї загальної зрівнялівки до ідеї національної винятковості – на
перевірку виявилась зміною ширм, за якими – штучне гальмування природного
розвитку суспільства.
Засуджуючи політичне насилля багаточисельні помилки і злочини, скоєні в
роки «державного соціалізму», Партія праці в той же час з глибокою повагою
ставиться до праці старших поколінь.
Партія праці проголошує новий політичний курс, стержень якого –
стабілізація і лібералізація економіки, приватизація, тобто вираження на практиці соціально-економічних інтересів людини, трудового колективу, суспільства загалом.
Економічна доцільність, направлена на примноження достатку людини праці –
робітника чи селянина, науковця чи підприємця, рядовий учитель або керівник
підприємства – повинна диктувати як внутрішню, так і зовнішню політику
держави.
Партія праці об'єднує тих, хто знає, як покращити життя народу.
Ми – партія прагматиків, які займають центристські позиції в політичній системі суспільства.
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Ми об'єднуємо тих, кому є що втрачати, бо своєю працею виробили і
виробляємо матеріальні і духовні цінності.
Ми – партія тих, хто готовий вкладати свій інтелект, свою працю в розвиток і
процвітання сучасної України.
Куди ми кличемо
Партія праці виступає за зміну економічної основи суспільства, за рівноправність і вільний розвиток державної, колективної (кооперативної, акціонерної) приватної власності. Це дасть трудовій людині можливість жити по труду,
жити краще.
Партія праці виступає за ефективне управління державною власністю з
боку державних органів. На державних підприємствах повинні бути створені всі
умови для повнокровного життя колективу.
Партія праці вважає, що реформи не повинні проводитись за рахунок
обмеження загальнолюдських інтересів громадян, супроводжуватися зубожінням. Ми – проти революційних потрясінь суспільства.
Партія праці бачить Україну незалежною, демократичною, правовою державою з сильною представницькою, виконавчою і судовою владою. Держава –
для громадян!
Партія праці – за єдину Україну з широким місцевим самоврядуванням за
чіткого розмежування компетенції центру і регіонів, що не виключає в
перспективі федеративно-земельного устрою держави.
Партія праці виступає за систему офіційної двомовності, визнаючи українську мову державною.
Партія праці виступає за відкриту політику, направлену на наукове, культурне, спортивне співробітництво з усіма країнами світу.
Партія праці виступає за широке міжнародне співробітництво в області
контролю стану довкілля, створення ефективної національної служби екологічної безпеки.
Партія праці за здійснення громадянського контролю суспільства над
Збройними силами, за деполітизовану могутню армію оборонного типу.
Партія праці вважає центральним завданням зовнішньої політики держави
зміцнення економічних, політичних, гуманітарних та інших зв'язків з незалежними
країнами СНД, насамперед, з Росією, країнами Східної Європи. Україна повинна
стати повноправним членом економічного союзу країн СНД, добиватись створення
єдиного економічного простору з ліквідацією митних бар'єрів. Україна повинна бути
рівноправним учасником загальноєвропейського процесу, відігравати активну роль в
миротворчих акціях, стати гарантом мирного співіснування.
Партія праці вважає необхідним співробітництво і взаємодію з партіями
соціал-демократичної орієнтації. Перспективним завданням Партії праці є
членство в Соцінтерні. Партія праці розраховує на співробітництво і взаємодію з
тими силами суспільства, які готові взяти на себе відповідальність за вироблення
і реалізацію стратегії і тактики реформування України. […]
Політичні партії України. – К.: ТОВ «К.І.С.», 1998. – С. 341-343.
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∗∗∗
НАРОДНИЙ РУХ УКРАЇНИ (НРУ)

Створений як громадсько-політична організація 8-10 вересня 1989 р.
1 лютого 1993 р. зареєстрований Міністерством юстиції України як
партія (реєстраційний номер 391). Партія діюча.
ВИТЯГ З ПРОГРАМИ
ПРЕАМБУЛА
Як вияв незламності духу української нації, незнищенності її національної й
громадянської гідності, наприкінці 80-х років зародилася перша у новітній
українській історії масова громадсько-політична організація національнодемократичного спрямування – Народний Рух України. Супроти комуністичної
тоталітарної системи вперше постала організована політична сила, об’єднана
спільною метою і спільними завданнями.
Найпершою метою, найголовнішим завданням Руху стало здобуття незалежності України. Для цього необхідно було насамперед зруйнувати комуністичну
імперію, звільнити український народ від впливу більшовицької ідеології,
відродити високі почуття національної й громадянської гордості, патріотизму,
поваги до своєї історії, мови, культури.
Антиімперська, антикомуністична, державницька позиція Руху знайшла
широку підтримку в українському суспільстві. Разом з Українською Гельсінською Спілкою, Всеукраїнським товариством «Меморіал», Товариством української
мови Народний Рух України очолив боротьбу українського народу за незалежність, демократію, права і свободи людини та нації. Цю самовіддану боротьбу
увінчало здобуття Україною державної незалежності.
Основна програмна мета Руху, визначена ІІ Всеукраїнськими Зборами НРУ,
була реалізована Актом проголошення державної незалежності України 24 серпня
1991 року і Всеукраїнським референдумом 1 грудня 1991 року. Завершилася ера
змагань за державність.
Розпочалася ера будівництва держави, зміцнення й захисту державності,
усталення її національного та демократичного характеру.
В нових суспільно-політичних умовах постала необхідність перетворити громадсько-політичну організацію, якою був Рух, у потужну українську політичну
партію національно-демократичного спрямування. Ця мета була досягнута завдяки ініціативі, енергії та невтомним зусиллям видатного українського політичного діяча Вячеслава Чорновола. Саме новому, чорноволівському Рухові судилося бути політичною силою, що стоїть на сторожі здобутої незалежності України.
Нині молода Українська держава переживає складний період переходу від
колоніальної залежності, тоталітарного гноблення і командно-адміністративної
економіки до повноцінного державного буття, громадянського суспільства, розвиненого ринкового господарства. Триєдине завдання, що стоїть перед Україною
на цей період, містить у собі:
– завершення уконституювання держави, формування інститутів цілісної
національної державності, єдиної правової бази і на цій основі – формування української політичної нації як політичної спільноти громадян Української держави;
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– утвердження в державному та суспільному житті засад демократії, політичного плюралізму, формування структурованого громадянського суспільства;
– перебудову економіки на засадах приватної власності та конкуренції,
створення єдиного загальнонаціонального ринку.
Лише на основі виконання цих завдань можна досягти зміцнення державності при зростанні добробуту українського народу, збереженні й розвиткові його
національно-культурних і духовних надбань, забезпеченні прав та свобод людини
і громадянина.
Реалізуючи свою програму, Рух першим серед політичних сил сучасної
України запропонував цілісну Концепцію державотворення. Основні ідеї та
положення Концепції витримали випробування часом. Деякі з них втілені або
втілюються сьогодні. З прийняттям Конституції Україна остаточно визначила
напрям свого подальшого розвитку як незалежна, демократична, правова
держава. Налагоджується співпраця України з європейськими та трансатлантичними структурами. Триває аграрна реформа на засадах приватної власності на
землю та майно. Державна незалежність, свобода, демократія стають незаперечними, об’єднуючими вартостями для дедалі більшої частини суспільства, влади,
політичних та громадських організацій.
Проте Рух змушений констатувати, що за роки незалежності поруч з досягнутими успіхами відбулися значні негативні процеси. Нам не вдалося усунути від
важелів влади стару номенклатуру, яка продовжує радянські бюрократичні
традиції, часто нехтує національними інтересами задля особистих чи вузькогрупових, сприяє власному надзбагаченню за рахунок народу. Саме це спричинило гальмування і перекручення широких реформ у нашій державі, розгул
корупції і напівкримінальної тіньової економіки, формування олігархічного, неринкового капіталізму, різке зубожіння широких мас. Рух переконаний, що
причиною цього є відсутність у влади протягом цих років продуманої стратегії
реформування усіх сфер суспільного життя та прагнення їх послідовно реалізовувати. Саме таку стратегію послідовно пропонує Народний Рух України.
Витримавши складні випробування, в сучасних умовах Народний Рух
України є згуртованою, структурно оформленою політичною силою. Рух
дотримується чіткої, виваженої позиції щодо паритету державності й демократії,
прав людини і нації. Рух відкидає революційний шлях суспільних перетворень і
залишається відданим ідеям послідовних, еволюційних реформ, покликаних
створити належні умови для зміцнення української державності, розвитку
демократії, піднесення добробуту українського народу.
Сьогодні Рух – правоцентристська партія національно-демократичного спрямування, яка виступає за глибокі суспільні, економічні, адміністративні реформи в
інтересах усіх громадян України.
Рух стоїть на сторожі української національної ідеї, української державності,
національної демократії – високих ідеалів, за які змагалися всі покоління українських патріотів, заради яких жив і віддав своє життя лідер нашої партії,
Національний Герой України Вячеслав Чорновіл.
Розвиваючи державотворчі, демократичні, реформаторські традиції Руху, ХI
Всеукраїнські Збори (З’їзд) НРУ ухвалюють нову редакцію Програми Народного
Руху України.
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ІДЕОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ НАРОДНОГО РУХУ УКРАЇНИ
Відкидаючи тотальну заідеологізованість суспільного життя, Народний Рух
України визнає право на існування за різними системами цінностей.
Водночас Рух переконаний, що основою стабільності й розвитку українського суспільства є загальний консенсус щодо ідеї національної державності та
демократії, закладених у Конституції України. На цій основі можуть базуватися
різні ідеологічні позиції. Саме в такому сенсі Рух визнає ідеологічний плюралізм
в українському суспільстві.
Ідеологія як система базових цінностей є основою політичної позиції й
діяльності партії. Політичні партії не виростають безпосередньо на базі класів чи
інших соціальних груп, а відображають суспільні інтереси більш опосередковано
– через уявлення, переконання, світогляд, ідеологію. Тому лише умовно можна
говорити про соціальну базу партії.
Всіляко сприяючи утвердженню національної, демократичної, правової, соціальної держави, структурованого громадянського суспільства, появі економічно
незалежного громадянина, Рух визначає своєю суспільною базою весь український народ.
Роль політичних партій – концентрувати, узагальнювати та об’єднувати
висловлені в суспільстві ідеї й погляди в цілісну послідовну систему (програму
партії) на певній ідеологічній базі, пропонуючи суспільству більш означений
вибір. Ідеологічну базу партія перетворює в програму дій і конкретну політичну
діяльність. Партія, чиї програма й політична діяльність базуються на певних
ідеологічних засадах, має постійних прихильників, які не лише схвалюють
методи її діяльності чи симпатизують її речникам, а й, насамперед, поділяють
ідеологію, що її репрезентує партія.
В країнах, котрі щойно звільнилися від тоталітаризму і розподільчої
економіки, формування підприємницької еліти супроводжується створенням
лобістських партій, які не мають чітких ідеологічних засад, а покликані через
політичний вплив забезпечувати економічні інтереси певних груп. На відміну від
лобістських, ідеологічні партії демократичного спрямування мають сталий
електорат і можуть розраховувати на тривале політичне буття. Народний Рух
України – перша з-поміж сучасних українських партій, яка діє на основі чітко
сформульованої ідеології. Це ідеологія української національної демократії.
Народний Рух України формує свою програму на ідеологічних засадах, виходячи з завдань епохи державного будівництва.
В епоху боротьби за державність домінуючу роль відігравав заперечувальний
радикалізм, спрямований на руйнування комуністичної радянської імперії. Сьогодні провідною є ідея збереження і зміцнення української державності, послідовного внутрішнього реформування державних, суспільно-політичних та економічних відносин, формування української політичної нації, громадянського суспільства, захисту загальнонаціональних інтересів українського народу.
Обираючи реформаторський шлях розвитку, Рух обстоює центристську позицію і рішуче відкидає крайні радикальні ідеології – комунізм, що абсолютизує
класові інтереси, і фашизм, що абсолютизує націонал-екстремістську, расову систему цінностей.
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Для європейської християнської ментальності властивою рисою є прагнення до
консолідації суспільства саме на етнічній основі, до створення національної держави,
що є основою ідеологічних течій націоналізму.
Народний Рух України розуміє націоналізм як сукупність ідей, поглядів, цілей та політичної практики національно-визвольних рухів, що змагаються за
право корінної нації на створення власної національної держави, а також ідейні
засади державотворчої еліти суспільства у національних державах, які перебувають на стадії становлення. Центристською течією серед ідей, об’єднаних терміном «націоналізм», є національна демократія, на засадах якої стоїть Народний
Рух України.
Українська національна демократія не прагне вивищення української нації над
іншими. Вона має на меті утвердження українством своїх прав, рівних з іншими
державними націями, через створення власної держави.
Національна демократія – це синтезуюча ідеологія, яка поєднує вартості
консерватизму, лібералізму, соціальної демократії й ставить собі за мету реалізацію
цих вартостей у національній демократичній державі європейського типу. Рух є
продовжувачем традицій української національної демократії, започаткованої як
політична течія Іваном Франком.
Гасло Народного Руху України: «Державність, демократія, реформи!» В
ньому зосереджені основні цінності ідеології Руху. Національна, демократична,
правова, соціальна держава є основною цінністю в нашій ідеології. Тільки національна державність дає змогу українській нації відродитися, розвинути свою економіку і культуру, гарантує її тривале історичне буття. Тільки демократична держава забезпечує участь кожного громадянина в державному управлінні, у вирішенні кардинальних питань свого життя. Тільки правова держава гарантує права
людини, її особисті й громадянські свободи. Тільки соціальна держава не залишає своїх громадян напризволяще, дбає про піднесення рівня їхнього добробуту.
Українська нація стала етнічною основою Української держави, як це
проголошено в Декларації про Державний суверенітет України від 16 липня 1990
року і закріплено в Конституції України від 28 червня 1996 року. Тепер
українська нація повинна перерости обмеження свого буття етнокультурними
рамками, характерними для недержавної нації, й стати політичною нацією,
українським народом, який об’єднує в собі громадян України, незалежно від
їхнього походження, на засадах патріотизму, відчуття причетності до своєї
держави, відповідальності за її долю. Консолідація української політичної нації
має ґрунтуватися не лише на політичній спільності, а й на духовній єдності,
усвідомленні загальнонаціональних інтересів, утвердженні державно-національних, демократичних засад у всіх сферах життєдіяльності суспільства.
Рух розглядає нації як основні суб’єкти людської цивілізації. Лише в умовах
політичної, економічної, культурної незалежності можливий вільний розвиток
націй. Реалізація національно-культурних прав етнічних груп, що входять до
українського народу, невіддільна від усвідомлення ними національного характеру
української державності, визнання того, що Україна є споконвічною і єдиною у
світі територією, де можливе повноцінне буття і розквіт української нації.
Обов’язок національної демократичної держави – стати тією структурою, яка
захищатиме ззовні і забезпечуватиме внутрішню стабільність вільного громадянського
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суспільства. Зацікавленість у такому захисті з боку держави, прийняття і визнання її
суспільством означає утворення політичної нації як спільноти громадян національної
держави, яких об’єднують спільна історична доля, інститут громадянства, державна
мова, спільні основні духовні, суспільні та політичні цінності.
Природним продуктом і середовищем тоталітарного режиму, що десятиліттями панував в Україні, є масове суспільство, для якого характерна відсутність
власної структури, незалежних від держави об’єднань громадян, цілковите одержавлення суспільного життя, Рух вважає, що українському суспільству потрібно
відродити знищену тоталітаризмом внутрішню структурованість, звільнитися від
усебічної державної опіки і стати громадянським суспільством. Громадянське
суспільство як розвинена структура політичних партій, професійних та інших
об’єднань громадян, що виражають і захищають їхні групові інтереси, стоїть на
сторожі прав людей та суспільних груп, є надійною противагою державній бюрократії. Громадянське суспільство не зливається з державою і не протистоїть їй;
воно взаємодіє з державою, обмежуючи її вплив на життя людей до необхідного
мінімуму, і забезпечує вільне волевиявлення громадян у процесі формування
органів влади та розв’язання найважливіших питань державного життя.
Рівень демократії в державі визначається саме рівнем розвиненості, зрілості
інституцій громадянського суспільства, насамперед політичних партій, їхнього
впливу на формування політичних цілей і характер прийняття управлінських
рішень у державі.
Реформи – шлях, спосіб реалізації Програми Руху. Реформування державного устрою, суспільства, економіки, формування численного заможного середнього класу – це і створення соціальної бази демократії, і творення умов для
розвитку особистості, і забезпечення добробуту народу. […]
Народний Рух України у відповідності з засадами державності, демократії,
громадянського суспільства, приватної власності принципово обстоює необхідність партійного плюралізму.
Міжпартійна конкуренція в демократичному суспільстві – нормальне явище.
Вона повинна провадитися цивілізованими методами, на рівні пропагування
власної ідеології, програмних цілей. Така конкуренція не порушує стабільності
демократичного режиму, якщо ведеться на основі консенсусу щодо засадничих
державних і суспільних цінностей.
У сучасній Україні поки що такої загальної згоди немає. Деякі політичні
організації ставлять під сумнів або державність України, або її демократичний чи
національний характер. Рух не має спільного ні з ліворадикальними (марксистськими), ні з праворадикальними партіями та організаціями, ні з тими, хто у
різних формах пропагує фактичну ліквідацію Української держави чи суттєве
обмеження її суверенітету.
Політична єдність суспільства має досягатися в конкуренції з політичних та
ідеологічних питань, не порушуючи засадничої згоди щодо вищих цінностей і цілей.
Конкуруючи, Народний Рух України шукає співпраці з політичними силами, з якими
досягнення такого порозуміння можливе. Рух як правоцентристська національнодемократична партія співпрацює з політичними організаціями, програми яких
визначають своїм завданням побудову незалежної демократичної Української держави, збереження її територіальної цілісності, реформування її економіки в інтересах
найширших верств населення. Засобом поглиблення такої співпраці Рух вважає
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досягнення політичних домовленостей, формування політичних та виборчих блоків.
Рух прагне об’єднання з найближчими до себе політичними середовищами на
засадах визнання основних цінностей національної демократії, на основі
національної ідеї.
Водночас Рух вважає, що шкідливою утопією, яка ґрунтується на хибних
уявленнях, є думка стосовно доцільності й можливості створення єдиної партії,
котра мала б консолідувати всю українську націю. Творення такої партії – це
спроба деструктуризації політичного спектру, руйнування елементів громадянського суспільства; це шлях до ідеологічної монополії й тоталітаризму.
Народний Рух України підкреслює, що ідеологічний нігілізм значної частини
владної еліти призвів до заперечення ідеологічної визначеності влади, що загрожує суцільною деідеологізацією, так само небезпечною, як і тотальна заідеологізованість; до відмови від ідейної основи консолідації українського народу,
формування української політичної нації. Рух переконаний, що Україні як
державі, котра прагне ефективного поступального розвитку, необхідна націоконсолідуюча ідеологія. Наріжним каменем такої ідеології має бути українська
національна ідея, що згуртовує націю для побудови демократичної, правової,
соціальної Української держави, формування громадянського суспільства,
творення умов для заможного й вільного життя кожної людини. Ця ідея передбачає національний характер держави, політичну, економічну, інформаційну
незалежність України, самостійний шлях її розвитку.
Викладені нижче програмні положення Народного Руху України базуються
на сформульованих у цьому розділі ідеологічних засадах.
ПОЛІТИЧНА СИСТЕМА І ДЕРЖАВНА ВЛАДА
Політична система. В Україні політична система має бути органічним поєднанням демократично сформованої системи державної влади та інститутів громадянського суспільства, об’єднаних спільною метою – зміцнення державності, консолідації української нації, реалізації прав і свобод людини і громадянина,
вільного розвитку особистості.
Інституційною основою політичної системи мають бути держава, її органи
влади, місцеве самоврядування, розвинута система політичних партій як інструмент вираження політичної позиції та організованої політичної волі українських
громадян.
Світоглядною основою політичної системи України має стати ідеологічний
плюралізм, який гарантує право особи на власні ідейні переконання стосовно соціально-політичного, правового та економічного устрою Української держави, суспільних відносин, право оприлюднювати ці переконання, якщо вони не скеровані
проти державного суверенітету України, не завдають шкоди державним та
суспільним інтересам, соціально-політичним та майновим інтересам особи, та право
об’єднуватися з однодумцями для захисту та реалізації своїх переконань та інтересів.
Політична система забезпечує реалізацію суверенітету українського народу,
політичних прав і свобод громадян та груп громадян, захист їхніх особистих прав
щодо вибору діяльності, місця проживання, професії, громадянської самореалізації, віросповідання.
Апарат держави має здійснювати державну владу в інтересах усього народу,
захищати політичні свободи і права громадянина, інститути демократичної влади,
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ринковий економічний устрій. Цей захист здійснюється в межах і на основі
демократично утверджених правових норм, створених як результат суспільної
згоди безпосередньо (через всенародний або місцевий референдуми) або через
представницькі чи самоврядні органи народовладдя.
Рух вважає невідкладним послідовне проведення адміністративної реформи
як способу формування сучасної виконавчої влади в Україні на різних рівнях –
центральному, реґіональному, муніципальному.
Рух виступає за постійний суспільний контроль за діяльністю апарату держави шляхом оприлюднення звітності за результатами роботи його органів, через
можливості отримання поточної інформації про його діяльність, завдяки прозорості й публічності дій органів державної влади та місцевого самоврядування.
Такий контроль забезпечується за допомогою представницьких органів влади,
засобів масової інформації, незалежних професійних об’єднань, партійних,
правозахисних та інших самоврядних інституцій громадянського суспільства.
Державний устрій. Рух розглядає Україну як національну державу. Україна як
держава виникла внаслідок самовизначення української нації, що ґарантує її право на
утворення суверенної національної держави і самостійне визначення форм своєї
національно-державної організації.
За історичними, економічними, політичними, соціально-психологічними
чиниками українське суспільство не є однорідним. З метою створення умов для
послідовного творення єдиної політичної нації, збереження соборності, Україна
має залишатися унітарною за формою свого державного устрою, як того вимагає
Конституція держави. Водночас Рух обстоює необхідність послідовної децентралізації функцій державного управління, забезпечення ефективного функціонування органів місцевого самоврядування. Враховуючи наявність Кримської автономії, Рух розглядає Україну як унітарну державу з адміністративно-територіальним самоврядуванням як способом здійснення децентралізації функцій
державного управління.
Форма державного правління. Народний Рух України вважає, що перспективною формою правління для України є парламентсько-президентська республіка. Реалізувати цю форму можливо після завершення політичної структуризації
суспільства та становлення впливових загальнонаціональних політичних партій.
В умовах перехідного періоду з метою забезпечення більшої стабільності виконавчої влади Рух вважає за доцільне зберегти президентсько-парламентську
форму правління, передбачену Конституцією України 1996 року. Рух переконаний, що забезпечення цілісних, системних та ефективних реформ можливе лише за умови співпраці та солідарної відповідальності за свою діяльність Президента, Уряду й Парламенту держави. Рух виступає за політичну структуризацію
законодавчого органу влади, створення парламентської більшості та формування
на цій основі коаліційного Уряду.
Виборче право. У демократичних державах влада належить народові. Народ
здійснює своє суверенне право на владу шляхом участі у вільних виборах. Для
прискорення політичної структуризації Парламенту Рух виступає за виняткове
право політичних партій висувати кандидатів у народні депутати та на пост Президента України. Рух вважає, що в Україні має бути запроваджена пропорційна
виборча система обрання парламенту за загальнонаціональними виборчими спис104

ками партій – суб’єктів виборчого права із збереженням 4% бар’єру для представництва в парламенті.
Рух виступає за послідовне підвищення ролі політичних партій у місцевих
виборах. З цією метою Рух вважає доцільним поступове запровадження пропорційної виборчої системи на виборах до Верховної Ради Автономної Республіки
Крим, обласних рад, міських рад міст обласного значення.
Правова реформа. Народний Рух України вважає, що демократичні перетворення в нашій державі можливі лише за умови широкомасштабної правової реформи, покликаної запровадити нові правові основи державного життя. Рух
ставить за мету відродження зруйнованої більшовицьким тоталітаризмом правової культури, властивої українській нації й основаної на українських традиціях,
що сягають часів Руської Правди. Рух переконаний у необхідності наповнення
змісту конституційних норм новою нормативно-правовою базою, яка б
запровадила принципи відкритого громадянського, демократичного суспільства і
ринкової соціально орієнтованої економіки. Конкретне забезпечення конституційних прав і свобод людини досягається шляхом запровадження та неухильного
дотримання чітких і зрозумілих норм законодавства.
Рух переконаний, що правова система в Україні має будуватися на засадах:
- верховенства права на основі притаманних людині природних прав і
свобод, даних Богом;
- рівності усіх громадян перед Законом;
- законності усіх дій органів державної влади та місцевого самоврядування;
- справедливості в усіх сферах суспільного життя та взаємостосунках громадянина з громадянином чи громадянина з державою;
- надання громадянам усіх можливостей реалізовувати свої права і свободи
до тієї межі, що не заперечує прав і свобод інших громадян.
У сфері правової реформи важливу роль відіграє реформування судової
системи. Народний Рух України виступає за галузеву спеціалізацію судової системи,
що можна забезпечити застосуванням спеціалізованих. зокрема, адміністративних
судів, які входили б до загальної системи судочинства. Рух підтримує передбачене
Конституцією України запровадження інституту суду присяжних як основного
способу участі громадян у здійсненні судової влади. Рух вважає, що в демократичній
судовій системі не може бути окремих військових судів. Кожен громадянин України,
у тому числі й військовослужбовець, має рівні перед законом права.
Щоби суди, як незалежна гілка влади, могли належним чином виконувати
функції, покладені на них Конституцією, потрібно забезпечити їхню діяльність
відповідним фінансуванням. Рух виступає за визначення окремим рядком у
державному бюджеті асигнувань на потреби судів, котрі мають надходити
безпосередньо з казначейства, а не через органи виконавчої влади.
Самоврядування в Україні. Однією з підвалин демократичного ладу, формою якнайширшого залучення громадян до вирішення суспільних справ є місцеве
самоврядування, яке має розвиватися на основі Конституції України, а також
ратифікованої Україною Європейської Хартії місцевого самоврядування. Рух
виступає за реальне становлення місцевого самоврядування на базі територіальної громади як найбільш децентралізованої складової влади в Україні, за
забезпечення його основних автономій (організаційно-правової, кадрової та
матеріально-фінансової), за чітке розмежування повноважень між органами
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місцевого самоврядування та місцевими органами державної виконавчої влади, за
максимальну реалізацію принципу субсидіарності – передання владних повноважень на той найближчий до громадянина рівень, який здатний забезпечити їх
ефективне виконання. Рух виступає проти спроб виконавчої влади безпосередньо
керувати органами місцевого самоврядування, визначати структуру та штати
виконавчих органів і апарату рад. Рух вважає за недоцільне поєднувати посади в
органах виконавчої влади та місцевого самоврядування.
Головною проблемою місцевого самоврядування в Україні залишається
невреґульованість питань його бюджетного забезпечення. Рух переконаний, що
місцеве самоврядування повинно мати свою матеріальну базу та сферу власності, на
яку може поширюватися його управлінський вплив. Місцеві бюджети мають бути
максимально наближені до реалізації конституційного права щодо їхньої самостійності, самодостатності за рахунок створення реально ґарантованої бюджетної бази, в
тому числі шляхом законодавчого закріплення за місцевими бюджетами загальнодержавних податків, зборів та інших обов’язкових платежів. Необхідно здійснити
перехід до самостійного формування органами місцевого самоврядування власних
бюджетів на основі довгострокових нормативів бюджетної забезпеченості із вжиттям
державою заходів для вирівнювання бюджетів, які не забезпечені належними
бюджетними надходженнями.
Рух вважає, що у правовому полі місцевого самоврядування необхідні законодавчі акти, скеровані на реґулювання процесів управління комунальною власністю, майнових відносин, вирішення матеріальних, фінансових, кадрових питань
суб’єктів комунальної власності. Разом з необхідністю чітко розмежувати власні і
делеговані повноваження органів самоврядування Рух вважає за доцільне запровадити договірний характер делегування повноважень, яке має супроводжуватися
як наданням відповідних матеріальних та фінансових ресурсів, так і взаємними
зобов’язаннями щодо їх виконання.
Формування організаційно-правових та фінансово-економічних основ місцевого самоврядування повинне вирішити принципову проблему, яка полягає у
створенні дієздатних та самодостатніх територіальних громад.
Рух переконаний, що для подальшого розвитку місцевого самоврядування
доцільно: зміцнити відповідну законодавчу базу згідно з Програмою державної
підтримки і розвитку місцевого самоврядування в Україні; забезпечити узгодженість реформаторських процесів у проведенні адміністративної реформи, а також
у царині реґіональної політики та розвитку самоврядування; чітко розмежувати
сфери відповідальності органів державної влади і місцевого самоврядування
щодо надання державних і громадських послуг; реформувати міжбюджетні відносини; підвищити роль місцевих податків і зборів у формуванні доходів місцевого
самоврядування; розробити систему реальних мінімальних соціальних стандартів;
забезпечити становлення системи фінансового вирівнювання та формування і
ефективне функціонування комунальної власності територіальних громад; удосконалити систему державного нагляду і контролю за фінансово-економічною
діяльністю місцевого самоврядування відповідно до нових міжбюджетних
відносин.
Рух вважає, що регіональна політика в Україні повинна бути спрямована на
розв’язання основних завдань, що стоять перед державою. Її метою має бути
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зміцнення цілісності держави, пріоритет національних інтересів перед регіональними і місцевими, вирівнювання економічного розвитку регіонів та їх здатності
забезпечувати єдині стандарти соціальної політики держави. Рух оцінює як передчасну ідею запровадження поряд з місцевим також і регіонального самоврядування. Спочатку необхідно забезпечити реальний розвиток місцевого самоврядування на рівні територіальної громади, тоді – запровадження деконцентрації
виконавчої влади через передання її місцевим органам більших повноважень.
Лише після досягнення цих цілей можливо розглядати способи запровадження
регіонального самоврядування відповідно до сучасних західноєвропейських
моделей.
Рух переконаний, що розв’язання проблем регіональної політики потребує
консолідації зусиль усіх ланок влади – центральної та регіональної, місцевого
самоврядування, вдосконалення відповідної нормативно-правової бази, активної
участі громадян у вирішення публічних справ.
Ідеологічні засади Народного руху України [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.nru.org.ua/about/program/?id=17

ЗВЕРНЕННЯ
IІІ Всеукраїнської партійної конференції Народного Руху України
з нагоди 20-ї річниці створення організації
8-10 вересня 1989 року у Києві відбулися Установчі збори Народного Руху
України – масової громадсько-політичної організації, яка акумулювала в своїх лавах
найактивнішу, найініціативнішу частину українського суспільства, якій вже за два
роки судилося у нелегкій драматичній боротьбі вибороти відновлення незалежної
Української держави.
Двадцять років минуло з тих пір. Не всі витримали напруженого темпу в складних умовах державотворення, проте Рух, як тоді, так і нині, лишається в авангарді
захисту національних інтересів. Нас розколювали, нас прагнули замовчувати, нас
намагалися лякати, наших лідерів та однопартійців підступно вбивали або вони
безслідно зникали, але попри постійний тиск ми увесь цей час не здавалися і
лишалися тими, ким є – борцями за українську ідею, за інтереси народу.
З іменем Руху невід’ємно пов’язані святкові дати новітньої відновленої
Української держави. 1 грудня 1991 року загальним волевиявленням українського
народу був офіційно затверджений Акт проголошення незалежності України від
24 серпня 1991 року – таким чином було втілене в життя основне програмне
завдання Руху, визначене ІІ Всеукраїнськими Зборами НРУ. Можливо, саме тому,
усе, що має відношення до нашої з вами державної самостійності, знаходить таке
гостре розуміння і реакцію в серцях сотень тисяч теперішніх і колишніх активістів Народного Руху. Рух – партія державників.
У рік свого двадцятирічного ювілею Народний Рух України закликає співвітчизників, чий життєвий шлях в той чи інший період перетинався з нашою політичною силою, згадати ті славні часи перших масових мітингів і демонстрацій, Ланцюга Злуки в січні 1990 року, 500-ліття Козацтва, референдуму 1 грудня 1991
року, коли пульс народного волевиявлення об’єднав усю Україну.
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Боротьба за зміцнення державності триває. Поки є Рух, поки є тисячі його
активістів, в українській державі є надійні, загартовані, патріотичні кадри. Тому
збереження і нарощування сил, практична реалізація кадрового потенціалу – це
важлива складова діяльності Народного Руху України на сучасному етапі.
У двадцяту річницю свого заснування Рух звертається до всієї української
громади із закликом до єднання навколо ідеї національної демократії у сильній,
соборній, Українській державі.
Слава Народному Руху України!
Слава Україні!
30 травня 2009 р.
Звернення IІІ Всеукраїнської партійної конференції Народного Руху України з нагоди 20-ї річниці
створення організації [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.nru.org.ua/about/documents/?id=277

ЗАЯВА
ІІІ Всеукраїнської партійної конференції
Народного Руху України про політичну ситуацію в Україні
Ситуація в державі стала заручницею хронічної внутрішньої розбаланссованості у стосунках між гілками влади, помноженої на вплив об’єктивних зовнішніх чинників у вигляді негативних наслідків світової економічної кризи. Навіть попри уповільнення темпів інфляції у березні місяці цього року саме через внутрішньополітичну кризу удар по економіці країни, спричинений зовнішніми чинниками,
став більш помітним, ніж могло б бути. Відповідно атмосфера вітчизняного
політикуму набула ознак непоступливого протистояння між окремими угрупованнями, підставою дій яких є не благо українського народу, а приватні бізнесові
інтереси учасників. Особливу загрозу громадянському миру і спокою при цьому
становлять безкарні спроби розпалювання міжнаціональної ворожнечі з боку
кримінально-українофобських екстремістських угруповань на кшталт одеської
«Родіни», які, використовуючи підконтрольні інформаційні ресурси, зв’язки у вищих ешелонах влади та брутальну фізичну силу, спекулюють на економічних труднощах, підживлюючи їх нагнітанням протистоянь між громадянами України.
Водночас Народний Рух України констатує і обнадійливі приклади взаємопорозуміння, і нагадує, який відчутний внутрішньополітичний і зовнішньополітичний
ефект викликала спровокована Російською Федерацією газова криза січня 2009 року.
Попри критику дій Уряду з боку Секретаріату Президента, що його на той час
очолював В. Балога, у найвідповідальніший момент Президент Віктор Ющенко та
Прем’єр-міністр Юлія Тимошенко довели, що можуть спільно працювати заради
державних інтересів. Сподіваємося, що усунення В. Балоги з посади Голови
Секретаріату Президента суттєво поліпшить атмосферу вітчизняного політикуму,
лишивши в минулому нездорові особисті амбіції, інтриганство та нещирість у
взаєминах.
ІІІ Всеукраїнська партійна конференція Народного Руху України закликає всіх
суб’єктів суспільно-політичного життя дотримуватися у своїй діяльності двох
визначальних для ефективного функціонування державного організму норм, а саме:
1.Здатність консолідуватися довкола інтересів держави і народу.
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2. Вміння мислити та діяти стратегічно, виходячи із очікувань довгострокових результатів.
Умови для ефективного практичного впровадження цих норм були закладені
9 грудня 2008 року внаслідок створення в стінах Верховної Ради, за активної
участі і всебічного сприяння народних депутатів-членів партійної парламентської
групи НРУ, коаліції «Національного розвитку, стабільності й порядку» у складі
НУНС – БЮТ – Блок Литвина.
Виходячи з цього, ІІІ Всеукраїнська партійна конференція Народного Руху
України вважає нереалістичними та й непотрібними пропозиції щодо проведення
дострокових виборів Президента та Верховної Ради України чи переорматування
коаліції в бік космополітичних олігархічних угрупувань.
Народний Рух України також сподівається, що вітчизняні політичні еліти
вироблять єдині зовнішньополітичні погляди на європейську і євроатлантичну
інтеграцію, які не підлягатимуть ревізії і не ставатимуть темами для гострого
політичного протистояння.
У зв’язку з наведеним вище ІІІ Всеукраїнська партійна конференція Народного Руху України вимагає від усіх зацікавлених сторін чіткого беззастережного
дотримання конституційних норм і законів України як запоруки національної
безпеки.
30 травня 2009 р.
Заява ІІІ Всеукраїнської партійної конференції Народного Руху України про політичну
ситуацію в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.nru.org.ua/about/documents/?id=274

∗∗∗
УКРАЇНСЬКА ПАРТІЯ СПРАВЕДЛИВОСТІ (УПС)

Партію створено 19 грудня 1992 р. Зареєстрована Міністерством
юстиції України 9 лютого 1993 р. (реєстраційний номер 398).
У березні 2001 р. назву змінено на Українська партія Справедливості –
Союз ветеранів, інвалідів, чорнобильців, афганців (УПС – СВІЧА).
Припинила діяльність згідно з рішенням ІХ з‘їзду від 1 червня 2005 р.; лист
Міністерства юстиції України від 8 грудня 2005 р. № 32-45-3681
Див.: Українська партія Справедливості – Союз ветеранів, інвалідів, чорнобильців,
афганців (УПС – СВІЧА)

ВИТЯГ З ПРОГРАМИ
Новий шлях нашої Батьківщини – України, започаткований прийняттям 16
липня 1990 року Декларації про державний суверенітет України, продовжено
проголошенням 24 серпня 1991 року України незалежною демократичною
державою. Він став незворотнім з прийняттям 28 червня 1996 року Конституції –
Основного Закону України. Зроблено надзвичайно важливий історичний вибір.
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Український народ розпочав побудову суверенної і незалежної, демократичної, соціальної, правової держави у суперечливо-драматичний період розвитку
світової цивілізації. Поглиблюється екологічна криза, загострюються міжнаціональні відносини, постали демографічна, енергетична, продовольча, житлова та
інші глобальні проблеми. Прогресивні політичні і громадські діячі України, усвідомлюючи необхідність приведення реалій життя у відповідність із проголошеними цінностями, неодноразово закликали до здійснення радикальних економічних
реформ, реорганізації усієї політичної і соціальної системи. Однак численні плани
всебічної трансформації українського суспільства не супроводжувались визначенням чітких соціально-політичних орієнтирів, не підкріплювались наполегливою
працею. Внаслідок цього у нашій країні склалася кризова ситуація в економіці, не
зміцнюється державна влада, розквітає корупція. Зубожілий народ вимирає,
занепадають освіта, наука і культура, девальвуються традиційні моральні та
духовні цінності.
За таких умов небайдужі до долі України та її народу ветерани війни в Афганістані і ліквідатори наслідків Чорнобильської катастрофи, ветерани Великої
Вітчизняної війни і праці, представники студентства і викладачі вишів, науковці,
робітники, селяни та підприємці об'єднались в Українську партію справедливості
(УПС) з метою взяти активну участь у реформуванні усіх сфер суспільного життя
в Україні, реалізувати і захистити надані Конституцією свої права і свободи та
задовольнити політичні, економічні, соціальні, культурні та інші інтереси,
сприяти формуванню і вираженню політичної волі громадян.
Досягнення програмних цілей УПС здійснює, суворо дотримуючись Конституції України та законодавства України, керуючись принципами справедливості,
людяності і демократії. Ми визначаємо свою позицію як виважену лівоцентристську, що базується на здоровому глузді і загальнолюдських цінностях. Наша
партія враховує і використовує позитивний досвід наших славетних попередників, бере краще з досвіду прогресивних політичних партій і громадських рухів
світу, спирається на досягнення вітчизняної і світової наукової думки.
Ми боремося за те, щоб підростаюче покоління, всі верстви населення були
впевнені – Українська держава ніколи не залишить без допомоги і підтримки
своїх громадян, які потребують соціального захисту.
Справою свого обов'язку і честі УПС вважає дійовий та конкретний захист
інтересів, насамперед, ветеранів Великої Вітчизняної війни, ветеранів війни в
Афганістані та воєнних конфліктів в інших країнах, ветеранів Збройних сил і
праці, ліквідаторів наслідків Чорнобильської катастрофи, інших найменш
соціальнозахищених громадян України.
Розділ 1. Основні принципи діяльності
Української партії справедливості
УПС керується принципами, що не суперечать людській природі і
дозволяють в реальних умовах українського суспільства найефективніше досягти
поставленої Програмою мети.
У своїй діяльності ми утверджуємо:
• справедливість,
• людяність (гуманізм),
• демократію і політичний центризм,
• гармонійне поєднання інтересів особи і суспільства,
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• рівність кожного перед законом і верховенство права,
• свободу слова і свободу совісті.
Справедливість
Справедливість УПС розуміє як чесність, як суворе дотримання кожною
людиною встановлених у суспільстві правових та моральних норм поведінки і
взаємовідносин, поваги людської гідності. Разом з тим, суспільство і всі його
члени мають поважати природні, соціально-юридичні і моральні права кожної
людини. Ніхто ні за яких умов не має права порушувати їх, перешкоджати
кожному реалізовувати свої здібності та задовольняти свої інтереси, якщо вони не
завдають шкоди іншим людям, або усьому суспільству.
Людяність (гуманізм)
Цей загальнолюдський принцип вимагає гуманного ставлення до будь-якої
людини, поваги її прав і гідності, забезпечення свободи та всебічного розвитку її
особистості.
Усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах.
Права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними.
Ніхто не має права посягати на честь, свободу і гідність інших людей.
УПС вважає, що зрілість українського суспільства та його інституцій має
визначатися повнотою реалізації норми Конституції України про те, що «Людина,
її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканість і безпека визнаються в Україні
найвищою соціальною цінністю» (стаття 3).
Демократія і політичний центризм
УПС розуміє демократію як сукупність прийомів і методів запровадження
реального народовладдя в країні, орієнтацію державної влади на задоволення потреб
більшості при забезпеченні прав меншості. Це означає, що в демократичній державі
кожному громадянину гарантуються права і свободи, що суспільне життя
ґрунтується на засадах політичної, економічної та ідеологічної багатоманітності.
Лівоцентристська позиція УПС реалізується в її ідеологічних засадах при
визнанні політичної, економічної та ідеологічної багатоманітності суспільного
життя. В умовах перехідного періоду лівоцентристська політика має включати
програму послідовного реформування політичної системи та економічних
відносин, створення соціально орієнтованої ринкової економіки, достатні адресні
заходи щодо соціального захисту населення, досягнення національної злагоди та
політичної стабільності, конкретні і жорсткі дії у боротьбі з корупцією і
злочинністю, здійснення зовнішньої політики, яка ґрунтується на усвідомленні
національних інтересів України.
Гармонійне поєднання інтересів особи і суспільства
УПС виходить з того, що поєднання інтересів особи і суспільства гармонізує
суспільні відносини, консолідує український народ як політичну спільноту,
сприяє найповнішій реалізації здібностей кожної людини. Протиставлення цих
інтересів, намагання одні з них поставити вище інших (особистих над суспільними, чи суспільних над особистими) стримує проґресивний розвиток суспільства,
неминуче призводить до виникнення соціальної напруги, а за певних обставин, і
до конфліктних ситуацій. Тому УПС буде прагнути, щоб інтереси особи і
суспільства реалізовувались максимально гармонійно, взаємно доповнювались.
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Рівність усіх перед законом, верховенство права
Це означає, що всі громадяни держави незалежно від свого соціального стану
і походження, статі та етнічної приналежності рівні перед законом і мають його
дотримуватись. Запровадження цього принципу сприятиме становленню справедливого, демократичного громадянського суспільства. УПС зобов'язується неухильно дотримуватись цього принципу і реалізувати його через владні структури
всіма доступними політичними методами.
Свобода слова і свобода совісті
УПС вважає, що кожен громадянин має право на свободу думки і слова, на
сповідування тих чи інших ідей та ідеологій і їх оцінку, вільне вираження своїх
поглядів і переконань. В той же час УПС рішуче засуджує людиноненависницькі
погляди і дії. Кожному громадянину має бути реально забезпечене конституційне
право на свободу світогляду і віросповідання.
Керуючись у своїй діяльності вищезазначеними принципами, Українська партія
справедливості ставить завдання через входження до владних структур всіх рівнів
активно сприяти становленню в Україні справедливого гуманного громадянського суспільства, розбудові демократичної, соціальної, правової держави. Дотримуючись цих принципів, УПС особливу увагу приділятиме розв'язанню соціальних проблем.
Розділ II. Розбудова незалежної держави Україна
і створення громадянського суспільства
УПС вважає розбудову незалежної держави Україна як винятково важливе історичне завдання і розглядає це як чи не останній шанс українського народу побудувати сильну, незалежну, демократичну, правову державу на засадах громадянського суспільства. Для цього вже закладено правову базу і конституційно закріплено
здійснення державної влади на основі її поділу на законодавчу, виконавчу та судову,
визнається і гарантується місцеве самоврядування. Задекларовані принципи демократії і справедливості мають уберегти суспільство від встановлення тоталітарного
режиму державного правління, узурпації влади однією чи ґрупою осіб. УПС
наполегливо домагатиметься, щоб реально забезпечувалась конституційна норма про
здійснення народом влади як через органи державної влади і місцевого самоврядування, так і безпосередньо.
УПС виступає за практичне здійснення визначених Конституцією України
основних принципів державної влади, з чітким виконанім кожною з гілок влади
своїх функцій. УПС вважає, що дійовий вплив на всі гілки влади повинні мати
незалежні засоби масової інформації, які, відбиваючи все розмаїття суспільних
інтересів, допомагають формувати громадську думку.
УПС підтримує визначений в Конституції територіальний устрій України,
надає виключно важливого значення ефективному здійсненню місцевого
самоврядування в Україні, дотриманню статусу Автономної Республіки Крим за
нормами, визначеними в Конституції і законодавстві України.
УПС визнає дію в Україні принципу верховенства права. […]
Політичні партії України. – К.: ТОВ «К.І.С.», 1999. – С. 506-507.
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УКРАЇНСЬКА ПАРТІЯ СПРАВЕДЛИВОСТІ – СОЮЗ
ВЕТЕРАНІВ, ІНВАЛІДІВ, ЧОРНОБИЛЬЦІВ, АФГАНЦІВ
(УПС-СВІЧА)
Попередня назва – Українська партія справедливості

ВИТЯГ З ПРОГРАМИ
[…] Розділ II. Державотворення і суспільний розвиток
СВІЧА вважає розбудову незалежної держави Україна як виключно важливе
історичне завдання і розглядає це як можливість побудувати сильну, незалежну,
демократичну, правову державу на засадах громадянського суспільства. Для цього
вже закладено правову базу і конституційно закріплено здійснення державної влади
на основі її поділу на законодавчу, виконавчу та судову, визнається і гарантується
місцеве самоврядування. Реалізація задекларованих принципів демократії і
справедливості має уберегти суспільство від встановлення тоталітарного режиму
державного правління, узурпації влади однією чи групою осіб. СВІЧА наполегливо
домагатиметься, щоб реально забезпечувалась конституційна норма про здійснення
народом влади як через органи державної влади і місцевого самоврядування, так і
безпосередньо.
Партія виступає за практичне здійснення визначених Конституцією України
основних принципів державної влади, з чітким виконанням кожною з гілок влади
своїх функцій. Але СВІЧА визнає за доцільне проведення в країні системної політичної реформи. Цього вимагає час. Реформа повинна не лише подолати розбалансованість влади, але й надати нових імпульсів демократизації суспільства,
остаточно вивести державу з пострадянської системи управління.
Найбільш прийнятним для України вбачається поступове перетворення її в
парламентсько-президентську республіку, як європейської моделі демократії.
Але такий перехід можна здійснити лише за умови посилення впливу партій,
що, в свою чергу, уможливлюється переходом до партійно-пропорційної
системи виборів.
СВІЧА вважає, що дієвий вплив на всі гілки влади повинні мати незалежні
засоби масової інформації, які, відбиваючи все розмаїття суспільних інтересів,
допомагають формувати громадську думку.
Партія підтримує визначений в Конституції територіальний устрій України,
надає виключно важливого значення ефективному здійсненню місцевого самоврядування, дотриманню статусу Автономної Республіки Крим за нормами,
визначеними в Конституції і законодавстві України.
СВІЧА визнає дію в Україні принципу верховенства права.
Програма УПС-СВІЧА // Поточний архів Міністерства юстиції України. –
Реєстраційна справа 398.

ВИТЯГ ІЗ СТАТУТУ
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1 Українська партія Справедливості – Союз ветеранів, інвалідів, чорнобильців, афганців (УПС–СВІЧА) – політична партія, яка об’єднує на добровільній
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основі громадян України, які підтримують цілі і завдання, проголошені в
Програмі УПС–СВІЧА, та керуються у практичній діяльності її Статутом.
1.2 Мета УПС–СВІЧА – створення дійсно справедливого суспільства, яке
ґрунтується на загальнолюдських цінностях, побудова демократичної правової
держави, яка б давала рівні можливості для розвитку і реалізації прагнень, здібностей і ініціативи всіх своїх громадян, забезпечувала надійні соціальні гарантії і
гідний рівень їх життя.
1.3 Головні завдання УПС–СВІЧА:
– політичне сприяння найбільш повної реалізації завдань соціального характеру,
що стоять перед Всеукраїнським об'єднанням (Спілкою) «Соціальна
справедливість»;
– всебічне сприяння проведенню в Україні демократичних прогресивних
реформ в політичній, економічній, соціальній та інших сферах життя суспільства;
– участь у виборах до органів влади та місцевого самоврядування;
– розробка та сприяння прийняттю демократичних законодавчих актів;
– здійснення заходів та політичних акцій, спрямованих на розбудову
громадянського суспільства, пропаганду ідей партії;
– активне сприяння державним та громадським організаціям України у
патріотичному та духовному вихованні молоді. […]
Статут УПС-СВІЧА // Поточний архів Міністерства юстиції України. –
Реєстраційна справа 398.

∗∗∗
СОЦІАЛ-ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТІЯ УКРАЇНИ (СДПУ)

Партію створено 25 травня 1990 р. Зареєстрована Міністерством
юстиції України 4 березня 1993 р. (реєстраційний номер 419). Припинила
діяльність згідно з постановою колегії Міністерства юстиції України від
15 січня 1996 р. № 1; наказ Міністерства юстиції України від 15 січня
1996 р. № 2/5.
ВИТЯГ З ПРОГРАМИ
[…] ОСОБА ТА ДЕРЖАВА ПОЛІТИКА В СФЕРІ ДЕРЖАВНОГО
БУДІВНИЦТВА
ПРАВОВА СОЦІАЛЬНА ДЕРЖАВА
Держава є інституцією, покликаною обстоювати солідарні інтереси громадян. Держава в той же час являє собою організацію всього народу, а не знаряддя
панування певного класу.
Держава має забезпечувати умови вільного розвитку людини в дусі свободи,
тяжіння до культурного поступу та вільний доступ до надбань культури.
Рівень розвитку державних інституцій, їх спроможність захищати права та інтереси своїх громадян є загальним показником стану культури суспільства. Сучасна
держава не може розглядатись інакше як речник загальнолюдських, універсальних
цінностей, що відповідає міжнародним стандартам стосовно прав людини. З цього
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погляду правова і соціальна держава є вищою формою державності як такої, уособленням самої ідеї держави, втіленням концепції договірної організації суспільства.
Правова і соціальна держава об'єднує не підданих, як об'єктів маніпулювання
державної бюрократії, а відповідальних і зрілих громадян, суб'єктів права, активних учасників процесу державного будівництва.
Як рішучі прибічники політичної демократії ми стверджуємо принцип
рівності прав та обов’язків всіх громадян перед законом.
Соціал-демократична партія України сприятиме становленню в Україні
правової держави як такої, що в ній державна влада, з одного боку, обмежена
визнанням за людиною невід’ємних і невідчужуваних прав, а, з другого боку, –
підзаконною – закон в Україні повинен мати пріоритет над будь-якими відомчими актами, зокрема над підзаконними актами Президента України. Законодавство
є виключною прерогативою народного представництва в особі парламенту.
Ми вважаємо непорушним принцип народного суверенітету, вимагаємо
жорсткої підзвітності виконавчої влади перед законодавчою, та незалежність
влади судової.
Правова держава неможлива без вільних засобів інформації. Ми завжди
виступатимемо проти будь-яких спроб маніпулювання ЗМІ в ім'я корисливих
інтересів тих чи інших політичних та економічних угруповань.
Поза ідеологічним плюралізмом не може йтися про побудову правової держави.
Будь-які намагання встановити державну ідеологію слід рішуче заперечувати. Так
само жодна релігія не має права визнаватися обов'язковою або державною.
Для України, що тільки-но позбавилась ознак тоталітарного режиму комуністичного зразка, сьогодні є конче важливою проблема вірного вибору форми правління, запровадження якої стало б найдієвішим гарантом набуття основних засад
правової державності. Ми бачимо в перспективі Україну парламентською республікою. Тільки парламентська республіка здатна забезпечити в наших умовах
належну відповідальність держави перед народом, стати надійним запобіжником авторитарних тенденцій виконавчих структур.
Уряд України має формуватися народним представництвом (парламентом) і
бути підзвітним перед ним. Парламентська республіка уособлює представницьку
демократію, втілює ідеї народного суверенітету, сприяє розвитку політичної
ініціативи громадян, узгодженню інтересів соціальних верств.
Парламентська модель є чи не найважливішим чинником самоорганізації суспільства в рамках багатопартійної системи, політичного плюралізму; публічність,
відкритість політики є нормою для цієї форми правління. СДПУ вважає, що
політичні партії мають бути основним інструментом участі громадян України у
політичному процесі. На нашу думку, відповідальність за діяльність уряду слід
покласти на партійно оформлену більшість вищого законодавчого органу. Реформа
виборчої системи повинна мати на меті поступовий перехід до пропорційного
представництва як найефективнішого механізму розвитку багатопартійності в
Україні. На думку СДПУ, антипартійний синдром, який штучно прищеплюється в
суспільстві певними колами вищої бюрократії, є хибним та небезпечним, становить
неабияку загрозу модернізації політичної системи України.
Запровадження парламентської республіки несумісне зі спробами ультралівих політичних сил реанімувати радянську модель, за позірними гаслами
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«необмеженого народовладдя» якої приховується диктатура монополістичної
партії та безконтрольність чиновництва.
СДПУ оцінює як вкрай згубну для долі демократії в Україні політику
певних кіл національної бюрократії, спрямовану на перехід до ультрапрезидентського правління, що маскується заявами про доцільність конституювання в нашій державі змішаної (президентсько-парламентської) республіки. Фактично, вибір на користь ультрапрезидентського правління означатиме запозичення стратегії модернізації, властивої ряду керованих диктаторськими режимами відсталих країн «третього світу».
З цього погляду у нас не може не викликати стурбованості посиленні
симпатій з боку сил, які обслуговують президентську автократію, на адресу
найодіозніших диктатур нашої доби на кшталт піночетівської, засудженої
Соціалістичним Інтернаціоналом та світовою громадськістю. Так звана
«диктатура розвитку» матиме в Україні лише один наслідок – розвиток диктатури, відмову від шляху, обраного державами Європейської спільноти, відродження поліцейської, чи навіть тоталітарної держави.
Ми є прибічниками соціальної держави як «держави загального добробуту». Соціальна держава передбачає гідне існування кожного та усіх, відповідальну участь усіх громадян у прийнятті державних рішень, рівність можливостей, життєвих шансів.
Соціальна держава можлива лише там, де існує солідарне суспільство, визначальний принцип якого полягає у співробітництві провідних соціальних верств та
прошарків. Реальним втіленням цього співробітництва є побудова СИСТЕМИ
СОЦІАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА. Ця система ґрунтується на узгодженні принципових соціально-економічних рішень між основними суспільними суб'єктами, насамперед – найманими працівниками, то їх інтереси репрезентують профспілки,
роботодавцями, в особі підприємницьких асоціацій, та власне державою. Соціальне
партнерство являє собою систему захисту інтересів всіх працюючих, забезпечує
справедливий розподіл доходів. Щодо непрацездатних громадян, держава бере на
себе зобов'язання цілком задовольняти їхні головні матеріальні потреби.
Таким є наше розуміння держави і воно не потребує перегляду. […]
Політичні партії України: В 3 т. / Уклад.: Ю. Шайгородський. –
К.: УЦПМ, 2005. – Т. ІІІ. – С. 395-396.

∗∗∗
ПАРТІЯ ЕКОНОМІЧНОГО ВІДРОДЖЕННЯ КРИМУ
(ПЕВК)

Партію створено 1 листопада 1992 р. Зареєстрована Міністерством
юстиції України 11 березня 1993 р. (реєстраційний номер 426). У грудні
1995 р. назву змінено на Партія економічного відродження. Припинила
діяльність згідно з рішенням Верховного Суду України від 12 червня
2003 р.; наказ Міністерства юстиції України від 27 червня 2003 р. № 74/5.
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ВИТЯГ З ПРОГРАМИ ПАРТІЇ
ЕКОНОМІЧНОГО ВІДРОДЖЕННЯ
До нової держави і суспільства соціальної справедливості
Партія економічного відродження (ПЕВ) оцінює сучасний стан суспільства як
складний і суперечливий процес переходу від тоталітаризму до демократії.
Розпад радянської держави, зруйнування її політичної системи пробудили національно-патріотичні і релігійні почуття народів, звільнили енергію перетворення, привели до значних політико-економічних і світоглядних змін. Виникла
реальна історична можливість переходу до правової держави і суспільства
соціальної справедливості, що базується на здійсненні різноманітних ідеологій і
форм власності.
Впертий опір політичних сил, що не бажають відмовитися від монополії на
владу, блокує процес еволюційних перетворень, провокує економічну, політичну
і духовну кризу, веде до розвалу виробництва і управління, різкого загострення
міжнаціональних протиріч, катастрофічного зниження рівня життя народу,
морального занепаду, росту організованої злочинності.
З моменту свого виникнення ПЕВ послідовно обстоює курс на прогресивні
демократичні реформи, закликає всі соціальні прошарки і групи населення, незалежно від національної і релігійної належності, брати активну участь в створенні
основ цивілізованого суспільства в Україні.
В цей переломний період вітчизняної історії ПЕВ заявляє про свою прихильність до ідей політичної, економічної і духовної свободи особистості, мирного
розв'язання соціальних, міжнаціональних і конфесійних проблем, що виникають.
Разом з усіма проґресивними партіями і суспільними рухами України ПЕВ бореться за зміну політичної і економічної ситуації, що склалася, подолання конституційної кризи, створення соціально орієнтованої ринкової промисловості і
духовного відродження України.
Партія є політичною організацією соціал-демократичної направленості. Її
девіз: «Свобода! Злагода! Справедливість!». Без свободи не може бути соціальної
справедливості, без соціальної справедливості – свободи. Свобода і соціальна
справедливість можливі тільки наявності громадянської злагоди.
Політичний курс
Політичний курс партії продиктований патріотичним прагненням створити в
Україні квітучу державу, що спирається на принципи демократії, гуманізму і
справедливості.
Свої політичні цілі ПЕВ реалізує виключно легітимним шляхом, через органи
законодавчої і виконавчої влади у відповідності з Конституцією України і
Конституцією Автономної Республіки Крим.
Стратегічна мета ПЕВ – побудова правової держави і громадянського
суспільства соціальної справедливості – вищих цивілізованих соціальних форм,
де призначення і завдання держави повністю визначаються служінням інтересам
людини і суспільства. Виходячи з цієї гуманної мети, ПЕВ буде настійливо
добиватися закріплення в Конституції України і Конституції Автономної
Республіки Крим наступних гарантій:
- невтручання держави в приватне життя, особистої недоторканості, безумовного дотримання основних свобод і прав людини і громадянина;
- політичної і економічної свободи громадянина;
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- невтручання держави в легітимну діяльність політичних партій, незалежних
профспілок, релігійних і громадських організацій;
- права на працю і гідну оплату, охорону здоров'я, соціальне страхування,
освіту і культуру;
- розвитку місцевого самоврядування в містах і селах.
Партія виступає за конституційне закріплення в державному устрої України
основних принципів розподілу гілок влади – законодавчої, виконавчої і судової.
ПЕВ є прихильницею формування державної політики з врахуванням соціально-культурних, економічних і історичних особливостей регіонів України,
виступає за поступальний рух до федеративного устрою України з розподілом
повноважень, функцій, бюджету і власності між державою і суб'єктами федерації
при забезпеченні цілісності держави.
Особливий статус Автономної Республіки Крим (АРК) в складі України визначається на основі Конституції України і Конституції АРК, договорів і угод між
органами державної влади України і АРК.
Надаючи важливого значення процесу самоорганізації громадян в становленні правової держави, ПЕВ сприяє формуванню високої політичної культури
населення в умовах парламентської демократії, підтримує по-справжньому незалежні профспілки та інші об'єднання громадян.
В сфері міжнародних відносин партія виходить з необхідності всебічного
розвитку і зміцнення найбільш тісного взаємовигідного співробітництва України
з Росією, країнами СНД та іншими державами, за перетворення України в
сполучну ланку системи колективної євроазійської безпеки.
ПЕВ є партією парламентського типу і в сучасному розкладі політичних сил в
Україні займає центристські позиції. Вона відкрита для конструктивного політичного діалогу і співробітництва з усіма легітимними політичними партіями,
громадськими, зокрема професійними і національно-демократичними рухами,
зацікавленими в пошуках оптимальних рішень життєво важливих питань
економіки, політики і культури. […]
Політичні партії України. – К.: ТОВ «К.І.С.», 1998. – С. 260-261

∗∗∗
ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ПОЛІТИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ
«ДЕРЖАВНА САМОСТІЙНІСТЬ УКРАЇНИ» (ВПО «ДСУ»)
Партію створено 7-8 квітня 1990 р. Зареєстрована Міністерством
юстиції України 23 березня 1993 р. (реєстраційний номер 433). Припинила
діяльність згідно з рішенням Верховного Суду України від 26 травня
2003 р.; наказ Міністерства юстиції України від 9 червня 2003 р. № 55/5.
Політична філософія

Ідеологія ДСУ охоплює інтереси не соціальної чи партійної групи, верстви
чи класу, а інтереси нації. Політична ідеологія ДСУ націократична. Об'єднання
прагне до побудови націократичної держави, джерелом влади якої буде
УКРАЇНСЬКА НАЦІЯ.
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Нація – головне поняття політичної філософії ДСУ. Права та інтереси нації –
головні критерії наших дій. Держава правочинна тоді, коли керується інтересами
української нації. Завдання держави – служити нації, бути могутнім інструментом
її політичного та духовного самоствердження, її історичної творчості. Влада
української нації гарантуватиме й права кожного члена цієї великої спільноти.
Під нацією ми розуміємо етнос, який здобув власну державність, етнос, який
має владу над самим собою та національними меншинами. Поняття «нація» і
«держава» для нас неподільні.
ВОЛЯ, ВЛАДА І ВЕЛИЧ НАЦІЇ – трином нашої політичної філософії.
Національна воля виражає внутрішні прагнення удержавленого етносу.
Категорія «влада нації» має як внутрішній, так і зовнішньо-політичний вимір.
Влада над собою не є кінцевою метою нації.
Нація прагне до поширення свого впливу, своїх владних імперативів назовні.
Повноцінній національній ідеї тісно в межах власної держави, вона експансійно
виходить за межі внутрішніх національних проблем, їй властиві месіаністичні
поривання. Нація прагне свої цінності, своє розуміння світу зробити надбанням
інших націй, щоб сіяти своє зерно на інодержавному ґрунті.
Кожна розвинена нація прагне створити цивілізацію, включивши інші нації у
сферу свого впливу, в своє соціокультурне поле. Велика нація – це нація, яка досягла
успіхів у всіх сферах самовияву, зіграла всі ролі, накреслені їй РОДОМ, яка здатна
вчити світ, впливати на хід історії. Така нація – досконала, така нація – маєстатична!
Ми не приховуємо бажання стати свідками світової величі України. Так, ми
хочемо, щоб Україна стала політичною, економічною і культурною надпотугою.
Політична сила індукується силою мілітарною. Для того, щоб стати вагомим
політичним чинником історії, Україна повинна відмовитися від згубного
принципу нейтралітету, Україна повинна стати мілітарною, могутньою.
Країна, яка не хоче бути упослідженою і хоче впливати на історичні процеси,
мусить бути ядерною.
XXI століття стане епохою націократичних революцій. Західна цивілізація, що
ґрунтується на ліберально-демократичних (а фактично – трансформованих юдейських)
цінностях, вичерпала творчий потенціал. До катастрофи рухається й російська
цивілізація. Націократичиі ідеї Миколи Міхновського, Дмитра Донцова, Миколи
Сціборського та Степана Бандери переможно поширюються. Сонце XXI віку, що
сходить над Україною, возвістить світові тотальний націократичний ренесанс.
Політичні партії України. – К.: ТОВ «К.І.С.», 1998. – С.61-62.

ПРОГРАМА

(Зі змінами і доповненнями, затвердженими 6-м Збором
ДСУ 02.11.1997 р. в м. Києві)
1. Програмові засади
1.1. Самостійність України, проголошена 24 серпня 1991 року, є примарною:
Україна не має визначальних ознак державності – українського війська, національних правоохоронних органів, державних кордонів, власної зовнішньої
політики, незалежної економіки. Нинішні управлінські структури укомплектовані
кадрами комуністичної номенклатури, які протидіють державотворчим процесам
в Україні і сприяють подальшій русифікації українського суспільства.
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ДСУ вважає, що побудова держави українського народу можлива за умови,
коли українська національна ідея стане визначальною, пріоритетною і всеохоплюючою. Всі інші цілі та інтереси повинні їй підпорядковуватись.
Така настанова ДСУ викликана тим, що деморалізація українського суспільства досягла критичної позначки. Продовжується занепад української духовності.
Виживання української нації стало проблемою номер один: бути чи не бути.
Смертельна загроза розчинення української самобутності в російському морі
витончено маскується загальнолюдськими ідеалами й економічними принадами.
Над Україною нависла смертельна небезпека.
Тому дороговказом для українців мусить бути гасло: «Українська держава
понад усе!». Тільки українська держава забезпечить українському народові гідне
місце у світовому співтоваристві народів.
Єдино можливий шлях до національної держави – через національну диктатуру.
2. Політичні засади
2.1. ДСУ бореться за побудову національної соборної держави на етнічних
землях, в якій джерелом влади буде українська нація і устрій відповідатиме
прикметам, притаманним українській нації.
2.2. ДСУ протистоїть будь-яким намаганням пов'язати Україну з Росією
напівдержавними чи наддержавними угодами.
2.3. Залишки колоніальної структури та командно-адміністративної системи,
накинуті Україні Росією, мусять бути ліквідовані і замінені справжніми українськими владними інституціями.
2.4. ДСУ вважає, що джерелом влади в Україні може бути лише український
народ, безпосередніми керівниками української держави – українці.
ДСУ вимагає прийняти новий Закон про громадянство, який відповідав би
національним інтересам українського народу. Для участі у виборах ввести ценз
осідлості не менше 10 років. Вважати лояльність до української держави і знання
української мови передумовою надання українського громадянства.
2.5. Враховуючи особливу роль релігії у формуванні української свідомості
та становленні української державності, держава забезпечує необхідні і достатні
умови для рівноправного функціонування традиційних українських церков та
об'єднання їх надалі в єдину українську церкву.
2.6. Виходячи з історичного досвіду, що втрата національної мови означає
загибель нації, ДСУ бореться за якнайскоріше і всебічне впровадження української мови в усі ділянки життя українського суспільства.
Відродження українського суспільства ДСУ вважає першочерговим і невідкладним завданням української держави, її законодавчих, виконавчих та правових
установ. Українськість суспільства забезпечується владними та правоохоронними
органами й охороняється законом.
2.7. ДСУ відкидає марксизм-ленінізм, інші ідеології, котрі своєю суттю виходять із соціально-класових позицій і не вважають первинним національне єство.
2.8. ДСУ для досягнення тактичних цілей не сковує себе догмами, враховує
можливості політичної ситуації, не збочуючи зі стратегічної мети побудови
власної національної держави.
2.9. ДСУ виступає проти надання подвійного громадянства громадянам тих
держав, які мають до України територіальні претензії.
2.10. ДСУ вважає український та кримсько-татарський народи корінними
народами Криму.
120

2.11. ДСУ вважає незаконною територіальну російську автономію в Криму і
вимагає її скасування. […]
Політичні партії України. – К.: ТОВ «К.І.С.», 1998. – С. 61-63.

ВИТЯГ ІЗ СТАТУТУ

ДСУ об’єднує в своїх рядах етнічних українців і сповідує ідеологію революційного українського націоналізму, надкласового і надпартійного за своєю суттю.
Підвалиною діяльності ДСУ є ідея національної окремішності, самобутності та
неповторності українства.
Метою ДСУ є побудова української національної держави. Для цього потрібно якнайшвидше здобутись на організацію українських націоналістів,
об’єднаних спільною ідеєю самобутності української нації та її призначення, ДСУ
плекає національну еліту шляхом добору луччих людей, витворює енергію, що
одухотворить етнос і перетворить його в українську націю.
ДСУ усвідомлює байдужість зденаціоналізованої більшості. Завдання націоналістів – здійснити революцію в свідомості українців й скерувати енергію більшості для блага української нації. Творча і дієва меншість визначає, що ієрархічне
суспільство є гарантом життєдіяльності і сили нації. Лише організована сила
здатна оздоровити суспільство і побороти опір ворогів.
ДСУ керується принципом: корисна та діяльність, яка сприяє добру та
розросту української нації.
1.1. ДСУ створюється для:
– самоорганізації та солідарності українства, розбудови української держави;
– поширення українського визвольного руху та втілення ідей українського
націоналізму;
– ствердження духовних вартостей, честі та гідності вільної української
людини-господаря на своїй землі і в своїй державі;
– протидії зовнішнім та внутрішнім антиукраїнським чинникам
(організованим та неорганізованим): космополітизму, інтернаціоналізму, російському шовінізму, неоколоніалізму;
– покласти край пануванню чужинців в Україні.
Політичні партії України. – К.: ТОВ «К.І.С.», 1998. – С. 60.

∗∗∗
КОНСТИТУЦІЙНО-ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТІЯ (КДП)

Партію створено 21 червня 1992 р. Зареєстрована Міністерством
юстиції України 14 травня 1993 р. (реєстраційний номер 457). У вересні
2005 р. назву змінено на Партія «Віче». Партія діюча.
Див.: Партія «Віче»

Програмні принципи
Основою ідеології КДП є ліберальний консерватизм, який скептично
ставиться до людської природи і тому вважає головною цінністю свободу.
КДП принципово відрізняється від інших партій у поглядах на сучасну
ситуацію і її причини. Ми вважаємо процеси, що відбуваються, деградацією
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соціалізму. Однією із принципових рис соціалізму є фактична відсутність держави як набору інституцій з відомими повноваженнями. Коли держава охоплює
все, можна стверджувати, що її не існує. Деградація означає скорочення соціалістичної «держави». Проте «держава» не змінюється якісно, залишаючись групою осіб і кланів. Україна значною мірою підтверджує цей висновок. Наша
«держава» фактично діє на власний розсуд у відношенні до громадянина, її
нормотворча діяльність має суто економічний характер і спрямована на
отримання прибутку. Реальні політичні сили фактично співпадають з державними «інститутами». Громадськість не має ніякого впливу на поточну діяльність держави. Фактично держава перетворилася на самостійне утворення в
суспільстві і паразитує на ньому. В цих умовах неможливі і економічні
реформи, оскільки сама держава є головним економічним суб'єктом. Такий
стан речей притаманний африканським країнам і може тривати нескінченно.
Тому основним завданням партії є сприяння процесам самоорганізації суспільства – оскільки наявна влада ніколи не обмежить сама себе, то насамперед
громадяни України мають заснувати власну державу із заздалегідь відомими та
обмеженими повноваженнями. Для чого потрібно скликати Установчі збори.
Політичне завдання партії – домагатися цього від влади.
Державний устрій і політична система
КДП виступає за федеративний устрій України та президентську
республіку (президент обирається на прямих виборах, очолює уряд, який не
можна відправити в відставку). КДП не проти і чисто парламентської
республіки, але категорично проти будь-яких змішаних форм.
Самоорганізація суспільства
КДП виступає за найширше самоврядування громадян. Територіальне
самоврядування має здійснюватись за принципом «достатності» – компетенція
самоврядних органів має визначатися власністю та коштами, які є в їх розпорядженні. Будь-який територіальний колектив, що прийняв свій статут і взяв
на себе певні зобов'язання, може реєструватися як самоврядний орган. Держава
повинна лише встановлювати вимоги до виборів і деяких статутних принципів
самоврядування. Держава не може перешкоджати утворенню будь-яких
громадських об'єднань, зокрема, політичних партій, висуваючи вимоги до
кількості членів, територіального представництва тощо. […]
Політичні партії України. – К.: ТОВ «К.І.С.», 1998. – С.150.

ПАРТІЯ «ВІЧЕ»

Попередня назва – Конституційно-демократична партія
ВИТЯГ З ПРОГРАМИ
ПЛАН РАЗВИТИЯ СТРАНЫ
Национальная идея: «Украина – это я!»
Когда рождается национальная идея? Конечно, когда рождается нация. При
этом, национальная идея – это величина не постоянная. Она одухотворяет определенный этап жизни нации, и сменяется другой по мере изменения самой нации.
Украинская нация, тело и дух Украины формируются на наших глазах. Что же
это такое? Это – общность людей, объединенных гражданством Украины. И это –
главное. «Я –украинец» – так скажет и этнический украинец, и татарин, и русский, и
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еврей, и поляк, и араб, – если он гражданин Украины. Как «француз» – и во Франции, и везде в мире – француз, независимо от его этнического происхождения.
Украина – поразительно разнообразная страна. Она – как дорогое лоскутное
одеяло, составленное из разных тканей с разными рисунками. Вдумайтесь, на
западе страны – магдебургское право (самоуправление городов) с 14-го века, на
востоке – крепостное право, а на юге – рабство до конца 19-го века. 130 наций и
народностей. Православные московского и киевского патриархата, католики,
афтокефалы, греко-католики, мусульмане, иудеи, буддисты, протестанты… Разные традиции, разные культурные коды, разные крови, характеры, религии и
религиозные конфессии. Это – наш генетический клад и код!
Что же может объединить нас – таких разных? Ответ удивительно прост и
сложен одновременно. Это – наш индивидуализм. Это – наше «я», через которое
мы пропускаем все сущее. Наш эгоцентризм и индивидуализм – это не плохо и не
хорошо. Это – так. И из этого следует исходить при определении той национальной идеи, которая станет объединяющей для юной новой украинской нации
на ближайшие 20 лет. […]
Откуда мы, для чего пришли в этот мир, такой широкий и бескрайний, и что
будет после нас? Эти вопросы задает себе каждый – и горожанин, и селянин, и
интеллектуал, и неграмотный дедушка, и студент, и пенсионер. Этот вопрос
задает себе любой житель Земли. Ответ на этот вопрос кроется в следующем:
когда вы создадите картину будущего, воспользовавшись знанием прошлого, то
вы актуализируете и прошлое, и будущее в сегодняшнем дне. Тогда все
становится понятным и гармоничным и обретает очевидный смысл. Мы должны
научиться мечтать, используя полезную историю и научиться желать мирного сегодня потому, что знаем, куда идем. Мы должны исполнять три простых правила:
1. Знай свой род
2. Имей и используй родовые знания
3. Веди свой род.
Знай свой род. Значит, знай свою историю. Если мы проанализируем историю,
начиная с князя Олега, Святослава Храброго, Ярослава Мудрого, потом разделителей
феодальных князей, Богдана Хмельницкого, Гетьмана Мазепу, Московию и
Советский Союз, мы поймем, что все время украинские лидеры искали разрешения
собственных потребностей и государственного строительства во внешних факторах.
Но политика создания государства на основе внешних векторов всегда заканчивалась поражением украинских интересов, утратой территорий и собственного
национального самосознания. Это – первый вывод.
Анализируя историю войн и сражений украинцев можно сделать второй
вывод. Все крупнейшие из них были проиграны украинцами из-за недоверия друг
к другу или измены. Миллионы жизней украинцев стали ценой за недоверие и
измену самим себе.
И третий вывод. Величайшие народные восстания украинцев и национальные трагедии были результатом тотальной оторванности лидеров и элит от
народа. Непонимание лидерами и элитами того, что они являются порождением исторических корней и мудрости собственного народа, приводило их
к бесславной гибели.
Выборы 2004 года разделили Украину пополам только потому, что мы до сих
пор не имеем образа будущего. А причина тому – мы не знаем собственной актуализированной истории, своих корней, самобытности и силы собственной нации.
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Каждый человек, каждая семья, каждый народ имеет свою историю, как реки –
свои истоки. Истоки нашего духа и сознания глубоки и безмерны. Украинский
народ древний и мудрый. Даже если мы этого не осознаем, нас питают энергии
нашей земли, которая была родиной шумерской и трипольской культуры,
Великой Киевской Руси и Запорожской сечи. Переплетение культур и характеров,
смешение кровей и религий – в этом бесценный генетический клад и код нашей
молодой нации.
Используй родовые знания. Это означает осознание, что американский
«мир» с Ираком и Югославией, также как российским «мир» с Чечней и НордОстом нам не нужны. Мы не хотим следовать цивилизационным стереотипам, по
которым сникерс лучше всего утоляет голод. Мы уверены, что вареники лучше
утоляют голод. Мы основываемся на архетипах и убеждены, что наш народ
мудрый и просветленный. Сознание людей, а не царь и не герой, ведет людей на
бело-голубые или оранжевые майданы и создает новую Украину. Людей делает
людьми только Дух и Духовность. Отсутствие Духовности приводит к отсутствию четкого видения будущего и соответственно – Плана Развития Страны.
Отсутствие Духовности приводит к манипулированию людьми и человеческим
сознанием, к латанию дыр вместо осмысленного созидания.
У нас есть что-то особенное, что сохранилось через тысячелетия утрат и
угнетений. Это наши Дух и Духовность. Это – наш внутренний свет и тепло, по
которому безошибочно узнают украинцев. Мы никогда ни на кого не нападали и
принимали всех. В Философии Сердца – духовная сила нашей нации. Добавив к
этому сильную Волю современных украинцев, мы объединимся в глобальную
нацию и построим государство мира и благополучия.
Украина – молодая страна, украинцы – народ-ученик. Народы-ученики идут
в государственном строительстве всегда дальше, чем избранные народы. Это
происходит не потому, что у них больше мудрости или опыта. Напротив, у
учеников как правило нет ни того, ни другого. Но государственное и политическое строительство лучше идет в новой стране на окраинах цивилизации, а не в
старом государстве в ее центре. Потому что нет другого здания в том месте, где
задуман новый проект. Потому сегодня мы, украинцы, которые долгое время не
имели государства, можем строить государство-Храм народного примирения. Мы
можем позволить себе относиться к нашей молодой стране, как к молодому
человеческому организму, ведь ее тело и дух формируются на наших глазах.
Веди свой род.
Примирить себя с собой, себя – с другими, других – с государством, государство – с Миром – наибольшее благо для Украины. Стать местом поиска мира и
достижения примирения для всех враждующих – наша мировая миссия.
Все хотят покоя и согласия, мира и благополучия. Но пока каждый не
начнет с себя – дела не будет. Простить родным и близким, предкам и современникам, поверить в себя и в страну – на то есть воля Бога и наши устремления. В
этом – залог процветания любимой нами Украины. Люди устали от разочарований, вражды и горя. Они хотят ощутить радость от жизни еще на этом свете.
Сколько миллионов украинцев должно было погибнуть, чтобы мы наконец
поняли, что главные наши проблемы – в недоверии друг к другу, а главные наши
победы – в прощении!
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Осознав это, мы станем полнокровной, молодой, восходящей нацией. Молодой нацией, которая строится на тысячелетней истории наших предков и
устремлена в будущее третьего тысячелетия.
План развития страны ставит главной задачей раскрыть все могучие потенции
нашего народа. Тогда мы сможем обеспечить новое качество жизни, где на первое
место ставится уровень культуры, образования, духовного развития человека. Таков
– главный вектор нашего развития. Таков и главный вектор развития современной
человеческой цивилизации. Гуманизм, уважение прав человека, признание
человеческой жизни высшей ценностью доступны только при создании высокого
уровня личного и национального богатства. Нищий милостивым быть не может – так
сказано в Библии, так утверждает история человечества.
Поэтому мы ставим задачей объединение в Украине «западной» и
«восточной» философии и модели развития. «Западная» цивилизация ставит на
первое место материальное при пренебрежении духовным, а «восточная» –
духовное при пренебрежении материальным. Мы убеждены в необходимости
приоритетного развития просвещения, духовности и культуры. Но одновременно
мы знаем, как создать национальное богатство для финансирования этих
затратных сфер жизнедеятельности человека. Одностороннее понимание сути
прогресса и заданий науки часто приводит к трагедиям. Мы хотим, чтобы наши
люди были зажиточными и богатыми, но не попали в плен философии и
мании потребительства и варварского использования природы, которые
разрушают и людей, и Планету.
Дух как сила воли, основанная на народных традициях и Духовность как
способность творить добро в социальной сфере – основа новой национальной
идеи Украины.
Национальную идею нельзя взять по наследству, попросить в долг или кредит. Она рождается, ибо природа это позволила и час пришел. Украина – уникальная страна, это Храм, данным нам Богом и природой. Нужно быть готовыми
сделать Украину своей физиологической потребностью, такой же, как любить,
есть, рожать детей, строить дом. Тогда наше кровно-родовое «эго» превратится в
социально-коллективное «я».
То, что сами жители славной Украины крайне мало знают о ней, что слово
«патриотизм» замылено и «одето в шаровары» – это корневая причина многих
наших бед и разочарований. Сначала нужно полюбить и узнать самих себя:
украинцам – украинцев. И узнать и полюбить свою землю, с ее удивительной
природой, историческими ценностями, красивейшими городами и колоритными
селами. Поездить по стране, походить ножками, пообщаться с соотечественниками.
Потому что многие из тех, кто считает себя украинскими патриотами и живет на
западе страны, никогда не бывали или плохо знают ее восточные регионы, и
наоборот – на индустриальном Востоке совсем мало знают все, что западнее Киева.
В этом – большой пробел и большой ресурс развития самой страны.
Нужно наполнить себя Украиной, и тогда вместе с выдохом вы скажете:
«Украина – это я!» Это и есть наша национальная идея.
Сказав: ««Украина – это я!»», Вы почувствуете, как окружающий мир
отреагирует и подтвердит: «Да, Украина – это Ты».
Сначала «Украина – это я!» скажет с удовольствием и гордостью каждый из
48 млн. украинцев. Потом это скажем мы вместе – и нас услышит весь мир. И
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порадуется вместе с нами. Порадуется нашему трудолюбию и хозяйственности,
чувству прекрасного и чувству юмора, духовности и интуитивности, тактичности
и толерантности, а главное – вкусу к жизни.
И примет нас такими, как мы есть, не пытаясь нас «усреднить и стандартизировать». […]
Гражданское общество и государство-гувернер
Есть такое чудесное слово – Страна. Что это такое? Это единый организм,
состоящий из граждан (индивидуумов), общества и государства.
Украине – только 14 лет. Только рождаются новые поколения свободных
украинцев. Пока еще все взрослое население – родом из тоталитарного Советского Союза. В этом государстве человек был «винтик», ничто, государство
никогда его не спрашивало, что делать, и беспардонно вмешивалось как в его
частную жизнь, так и в вопросы личной жизни и смерти индивида.
Так же, как с человеком, СССР обращался с природой – реки поворачивали
вспять, горы – взрывали, ядерные бомбы испытывали на открытых полигонах
вместе с людьми. Это – наше наследство. С ним нам работать и преодолевать
долгие годы.
Сегодня перед Украиной стоит задача полностью реформировать государство и общество.
Главный вопрос реформы: что в ближайшие два десятилетия мы
должны строить – сильное государство или сильное общество?
Ответ очевиден – сильное гражданское общество. Потому что при отсутствии
развитого гражданского общества и наличии наследства тоталитарного режима Украина рискует снова скатиться к авторитарному, недемократическому государству.
Главная задача реформы украинского государства и общества – поставить на
первое место человеческую личность и утвердить главной ценностью человеческую жизнь в гармонии с природой.
Как же отдельный индивид может наиболее эффективно влиять на власть?
Наиболее эффективный инструмент – это гражданское общество.
Наша задача – научить человека формулировать свои желания и цели,
доносить их до власти, требовать их исполнения и контролировать такое
исполнение.
Неграмотные, аморальные и бездуховные люди – всегда сами искушают
власть манипулировать ими. Поэтому мы настаиваем на первоочередном развитии образования, культуры и информации – без них ни яркая индивидуальность,
ни гражданское общество –невозможны.
Только в результате согласованной и планомерной общественной деятельности мы сможем создать «восходящую» страну, где интересы человека, гражданского общества и государственной власти будут гармонизированы и снабжены
безотказными инструментами взаимной коммуникации и контроля.
Украинское общество требует:
– утверждения роли человека и общества как главных заказчиков и контролеров всех процессов в государстве;
– формирования общественного сознания;
– объединения усилий общества вокруг осознанной и провозглашенной
картины будущего страны.
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Сегодня украинское государство – слабое, государственный аппарат
малоэффективен. В этом – один из главных факторов, толчков для развития
самоорганизации граждан, осознания ими ответственности за собственную
жизнь и благополучие. Это – естественный путь к росту общественного самосознания и построению гражданского общества.
С целью законодательной поддержки деятельности общественных организаций, местного самоуправления, профессиональных объединений как субъектов
гражданского общества будут внесены существенные изменения в украинское
законодательство.
Всеукраинские общественные организации должны иметь право законодательной инициативы, как на местном уровне, так и на уровне парламента.
С целью усиления влияния мнения граждан на принятие решений местными и
государственными органами законодательной и исполнительной власти, будет
расширен круг вопросов, требующих утверждения на референдумах (вече) – как
местных и краевых, так и всеукраинских. Принципы прямой демократии, вече
должны вводиться везде, где это позволяет структура современного общества.
Общественные организации не будут платить никаких налогов, кроме
налогов на заработную плату. Арендная плата в государственной или
муниципальной собственности для общественных организаций будет
регулироваться специальной понижающей шкалой.
Местное самоуправление будет организовано по принципу социополисов,
имеющих самостоятельную налоговую базу для финансирования собственных
полномочий. При этом к собственным полномочиям будут отнесены все функции, обеспечивающие полноценную жизнь человека.
Будет проведена децентрализация функций государства на уровень местного
самоуправления, с передачей соответствующих финансов вместе с налогами и
налоговой базой. Функции государства и местного самоуправления будут четко
разграничены и практика передачи полномочий – прекращена. В результате
реализации этой программы будет достигнута оптимальная пропорция между
местными и государственным бюджетом как 60:40.
Главной функцией государства в отношении территорий будет создание
вместе с органами местного самоуправления социополисов проекта развития края
и финансирование его за счет государственного бюджета развития. Губернатор
края будет выполнять функции менеджера проекта развития края и возглавлять
Комитет по развитию края.
Выборы мэров городов будут осуществляться депутатами местного самоуправления, дабы обеспечить слаженную работу и ответственность политических
сил, представленных в местном самоуправлении. С целью окончательного отказа
от наследия тоталитарного прошлого местные органы самоуправления должны
быть переименованы из «советов».
Нам нужно государство, которое ведет себя как хороший гувернер.
Абсолютное большинство граждан Украины хотят, чтобы государство
выполняло именно эти функции и руководствовалось именно этими принципами.
Это государство, которое имеет следующие функции:
– воспитывает и прививает навыки;
– помогает и защищает;
– обслуживает гражданина и общество.
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Это государство, принципами работы которого являются:
– высокий профессионализм;
– уважение к людям, которые его наняли, подчинение их требованиям и
ответственность перед ними;
– невмешательство в личную жизнь граждан, которые его наняли.
Государство не должно вмешиваться в частную жизнь гражданина и
компетенцию местного самоуправления, а должно повысить качество государственных услуг.
Все важнейшие государственные решения должны приниматься с учетом
изучения мнения общества. Для этого будет широко использоваться практика не
только референдумов, но и публичных исследований общественного мнения,
опросов, широких публичных обсуждений.
При органах государственной власти обязательно должны быть созданы
общественные консультативные комиссии – как представительные структуры
гражданского общества.
В результате реформирования посттоталитарной системы правоохранительных органов будет значительно пересмотрена и сужена компетенция, роль и место силовых структур в украинском государстве. Одновременно за счет введения
новых норм и правил, оздоровления системы правоохранительных органов будет
повышена личная, общественная и корпоративная безопасность.
Путем постепенной и поэтапной реализации специальных программ будет
обеспечено равенство полов в государственной власти. Современная жизнь
безапелляционно требует сочетания мужской и женской психологии, мужской и
женской модели управления процессами. Модель, совмещающая мужскую волю
и императив с женской интуицией и практичностью – наиболее успешна в
современной политике, экономике и управлении. […]
План развития страны: Сокращенная версия для индивидуального и коллективного сознания /
Под редакцией: И. Богословской, И. Дидковского, А. Чалого. – К.: Издательство «Пенсия», 2006. –
С. 30-42, 112-120.

∗∗∗
ПАРТІЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ВРЯТУВАННЯ УКРАЇНИ
(ПНВУ)

Партію створено 11 квітня 1993 р. Зареєстрована Міністерством
юстиції України 20 травня 1993 р. (реєстраційний номер 458). Припинила
діяльність згідно з рішенням Верховного Суду України від 2 червня 2003 р.;
наказ Міністерства юстиції України від 9 червня 2003 р. № 52/5.
ВИТЯГ З ПРОГРАМИ
Незалежна Україна переживає критичний період свого розвитку.
Цей період становлення України як самостійної держави супроводжується
економічною кризою, різким погіршенням добробуту більшості населення,
боротьбою державних структур за владу, соціальними потрясіннями і політичною
нестабільністю в суспільстві.
За цих умов особливого значення набуває діяльність громадсько-політичних
об’єднань всіх прогресивних сил для досягнення конкретної мети: вивести країну
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з економічної і соціальної кризи, побудувати цивілізовану і правову державу, де
панували б верховенство закону і принцип соціальної справедливості.
Саме тепер, усвідомлюючи відповідальність за долю трудового народу,
передбачаючи розв’язання всіх нелегких задач в масштабах всієї країни, Партія
національного врятування України оголошує про свій намір консолідуватися з
усіма прогресивними синами суспільства.
1. Зовнішня політика партії
В основі зовнішньої політики партії лежать принципи миру, рівноправності,
самовизначення народів, повага незалежності і суверенітету всіх країн.
Тільки мирне співіснування з іншими народами планети може створити
умови для побудови економічно розвинутої країни.
Війна – протиприродний людській суті спосіб розв’язання міжнародних
питань. Війна – руйнівник, а тому й антипод ідеям партії, партії-творця. […]
3. Внутрішня політика
В області внутрішніх відносин в країні приіоритет повинен надаватися
громадянину, розширенню його законних інтересів, прав і свобод, які б поєднувалися з конституційними обов’язками.
Партія за розширення участі громадських організацій і обєднань громадян в
управлінні державою. необхідний також суворий контроль за діяльністю державних органів влади і управління всіх рівнів, а також посадових осіб.
Вся повнота влади в країні повинна бути передана народу.
Здійснення справжнього народовладдя – основна передумова для створення
розвинутої економіки суспільства і держави.
Політичні партії України. – К.: ТОВ «К.І.С.», 1998. – С. 337-338.

ЗВЕРНЕННЯ
ІІІ з’їзду Партії національного врятування України
до громадян України
Громадяни України! Наша Вітчизна в небезпеці. Національна катастрофа стала здійсненним фактом. Знахабніла, ненажерлива, хижацька і продажна влада
завела нашу Вітчизну в глухий кут історії. Україна з квітучої, заможної і щасливої держави перетворилася на жебрачку розвинутих країн. Вщент зруйновано
народне господарство. Рівень життя простих людей впав за межі уявного.
Запевнення нинішнього президента, що його курсу реформ немає альтернативи є цинізмом і знущанням над власним народом. Але цей президент ніколи не
піде добровільно, бо на нього чекає суд за злочини перед Вітчизною і співвітчизниками. Щоб залишитись при владі, його підручні використовують підкуп, обман
і погрози. Виборців запевняють, що обрання нового президента призведе до
втрати Україною стабільності, але ми бачимо, що за нинішнього президента у
нашої Вітчизни була тільки одна стабільність – на цвинтарі.
Заради майбутньої долі України, заради прийдешніх поколінь, наших дітей і
онуків закликаємо усіх людей доброї волі і патріотів Вітчизни об’єднатися і
згуртуватися, щоб спільними зусиллями не допустити переобрання нинішнього
президента Л.Кучми на наступний термін. За нами Вітчизна, мати-Вітчизна кличе!
Політичні партії України. – К.: «К.І.С.», 1999. – С.304.
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ВИТЯГ ІЗ СТАТУТУ
1. Партія національного врятування України (далі ПНВУ) – це політична партія, що об’єднала робітників, селян та інтелігенцію, які підтримують цілі та завдання, закріплені у Програмі та Статуті партії.
2.1. Метою ПНВУ є будівництво цивілізованої правової держави, сприяння виходу України з економічної і соціальної кризи та політичної нестабільності у
суспільстві.
2.2. Завдання ПНВУ:
– ідейно відстоювати рішення органів державної влади та управління, що
спрямовані на здійснення в Україні прогресивних форм і методів ринкової
економіки;
– сприяти будівництву громадянського суспільства з високим рівнем життя
та гуманної правової держави, пріоритетом якої є право власності;
– брати участь у розробці державної політики з питань соціальнополітичного й економічного розвитку України. […]
Політичні партії України. – К.: «К.І.С.», 1999. – С. 304-305.

∗∗∗
ПАРТІЯ ВІЛЬНИХ СЕЛЯН УКРАЇНИ (ПВСУ)

Партію створено 15 лютого 1993 р. Зареєстрована Міністерством
юстиції України 21 травня 1993 р. (реєстраційний номер 460).
Назву змінено на Партія Вільних Селян і Підприємців України, згодом –
Партія відродження села. Партія діюча.
ЗВЕРНЕННЯ
Президії Партії вільних селян і підприємців України до державницьких
національно-демократичних партій України
Наша держава стоїть на порозі вибору Президента України. Ми не тільки
сподіваємось, ми впевнені, що новообраний Президент перейметься і втілить в
життя ідеї, напрямки, викладені в «Засадах спільної передвиборної платформи
державницьких національно-демократичних партій країни».
Дуже важливо, щоб на цьому відрізку часу ми не випустили ініціативи в
створенні тактики, стратегії, в консолідації усіх конструктивних сил суспільства. На
вибори нового Президента ми зобов’язані йти разом з усіма демократичними силами.
В ім’я майбутнього нашої держави, на цьому надзвичайно короткому шляху
в часі, в наших діях мають відступити політичні чвари, егоїзм, особисті амбіції,
нетерпимість. Пряме перенесення внутрішньопартійної дисципліни окремих
партій на об’єднання Ради голів партій є неприйнятним. Запропоновані кандидати
в Президенти в ультимативній формі, як засвідчила практика, безальтернативно,
безапеляційно створили гнітючий стан при обговоренні. Тож про яку єдність та
конструктивізм може йти мова?
Ми виробили «засади» для майбутнього Президента. А треба було б спочатку
відпрацювати не «засади», а Статут для об’єднання Ради голів партій. Виписати
процедуру висунення чи залучення, обговорення кандидатів у Президенти і, як
виявилось, найголовнішим – регламентувати поведінку кожного члена Ради голів!
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Мабуть що, було б доцільним, до офіційної дати висунення кандидатів у Президенти, на наших засіданнях проводити виключно неупереджене обговорення
всіх без винятку претендентів демократичного напрямку. І лише після
зазначеного строку провести найдетальніший аналіз кандидатур із залученням
найавторитетніших політологів і не тільки, визначитись і об’єднатись навколо
єдиного претендента. Сьогодні демократичні сили не мають права на помилку!
Наша партія пропонує обговорити кандидатуру нинішнього Президента
України Леоніда Кучми.
Пропонуючи до обговорення кандидатуру Леоніда Кучми, ми виходимо з
такого:
– по-перше, не дивлячись, що нинішній Президент офіційно ще не оприлюнив
свого рішення про висунення себе на наступний президентський строк, ми впевнені,
що він це зробить. Політичний погляд Леоніда Кучми, оцінюючи його дії як
Президента України, не комуністичний і навіть не прокомуністичний. Ми вважаємо,
що як Президент демократичного напрямку, Леонід Кучма мусить бути обговорений
нами як можливий єдиний кандидат у Президенти від демократичних сил. […]
Політичні партії України. – К.: «К.І.С.», 1999. – С. 224.

Партія відродження села підтримає
на виборах Юлію Тимошенко
КИЇВ, 16 жовтня. (Олег Олійник – УКРІНФОРМ). Партія відродження села
та блок громадських організацій сільськогосподарських виробників підтримають
на наступних президентських виборах кандидатуру Прем'єр-міністра України
Юлії Тимошенко. Про це заявив голова партії, президент Асоціації фермерів та
приватних землевласників Іван Томич на прес-конференції в агентстві
УКРІНФОРМ.
І.Томич вважає, що українське селянство, громадяни України мають підтримати Ю.Тимошенко як єдиного кандидата від національно-демократичних сил на
наступних президентських виборах.
Він зазначив, що українське село опинилося перед серйозними викликами,
зокрема, тут погіршується демографічна ситуація, відбувається процес
концентрації земель.
«Лише загальнонаціональний лідер здатен розрубати ті пута, які заважають
розвиткові Української держави», – заявив І.Томич.
Голова партії позитивно оцінив діяльність Кабінету Міністрів щодо розвитку
обслуговуючої сільськогосподарської кооперації, назвавши 2009 рік «революційним» у становленні цього руху.
Він зазначив, що протягом 2009 року урядом було видано низку нормативноправових актів, спрямованих на державну підтримку діяльності обслуговуючих
кооперативів.
«Вперше урядом України на чолі з Ю.Тимошенко було виділено з Стабілізаційного фонду 90 млн грн на підтримку обслуговуючої сільськогосподарської кооперації, передано 20 молоковозів. Водночас були розроблені інвестиційні проекти щодо залучення нових технологій для кооперативів на загальну
суму 1 млрд доларів, здійснена велика просвітницька робота для популяризації
кооперативного руху», – сказав президент Асоціації фермерів та приватних
землевласників.
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І.Томич наголосив, що всі ці заходи уже приносять позитивні результати,
зокрема, щодо збільшення закупівельних цін на основну сільськогосподарську
продукцію, зменшення цін на пальне та міндобрива.
Наступного року, зазначив він, передбачається виділення понад 600 млн грн
на розвиток обслуговуючої сільськогосподарської кооперації.
Свою підтримку кандидатури Ю.Тимошенко на наступних президентських
виборах висловили також Віталій Львов – заступник голови Союзу сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів України та Микола Стрижак – заступник
голови Всеукраїнського громадського комітету підтримки аграрної реформи
[Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://presscenter.ukrinform.ua/news-24625.html?p=31

∗∗∗
ГРОМАДЯНСЬКИЙ КОНГРЕС УКРАЇНИ (ГКУ)

Партію створено 16 травня 1992 р. Зареєстрована Міністерством
юстиції України 10 червня 1993 р. (реєстраційний номер 469). У квітні
1998 р. назву змінено на Слов'янська партія. Партія діюча.
Див.: Слов’янська партія

ВИТЯГ З ПРОГРАМИ
Україна переживає важкий період в своїй історії. Крах Союзу і проголошення
незалежності не привели до покращення життя народу. В стані повного развалу
знаходиться економіка. Вихід з рубльової зони і введення власної валюти зруйнували фінансову систему республіки і єдиний ринок країн СНД.
Імітуючи проведення реформ, владоможці в Україні розтягують народне
надбання. Злидні і бідність величезної маси населення контрастують з багатством
і розкошами тих, хто скористався нинішньою ситуацією з метою власної наживи.
В країні фактично перемогла кримінальна революція.
Україна як унітарна держава, що спирається на націоналістичну ідеологію, не
має історичних перспектив. Незалежність, як вона тлумачилась націонал-радикалами, скомпрометувала себе. Сьогодні ясно, що реальний суверенітет Украйни може
бути досягнутий тільки в єдності слов'янських держав і їх історичних союзників.
Разом з розвалом Союзу розпадається єдність народів. Зруйновано їх спільний дім, що споруджувався протягом віків. Мільйони людей хворобливо переживають втрату Вітчизни. Їх тяга до єдності величезна і вона складає один з головних імпульсів сьогоднішнього політичного життя.
Керуючись вищесказаним, ми ставимо задачу досягнення конституційним
шляхом наступних цілей:
В області державного будівництва
Стратегічною метою партії є відновлення національної, духовної, економічної і історичної єдності України, Білорусі і Росії. Ми переконані: без подібної
єдності наш народ приречений на неминучу економічну, політичну і національну
катастрофу, а Україна втратить свою незалежність і перетвориться в колоніальний придаток Заходу.
132

В основу державного будівництва повинен бути покладений принцип:
«Держава для людини, а не людина для держави». Державність не може бути
самоціллю і вона не повинна перетворюватися в зброю для придушення одних
соціальних або етнічних ґруп іншими. Виходячи з цього, ми будемо добиватися:
- забезпечення миру і злагоди в суспільстві;
- побудова в Україні громадянського суспільства, в якому особа визнається
вищою цінністю і забезпечується пріоритет її прав над правами держави, нації,
класу, релігійних, політичних та інших об'єднань;
- переходу від диктату центру до регіонального самоврядування, від
унітарної держави до федеративно-земельного устрою України, що враховує
національно-культурні, мовні й господарські особливості регіонів;
- побудови правої держави, викорінення злочинності, корупції і мафії;
- незалежності засобів масової інформації, що гарантує свободу слова
громадянам і їх об'єднанням. […]
На шляху до нового Союзу
Чорно-біле мислення нав'язує суспільству дві крайніх позиції: або незалежна
Україна, повністю ізольована від колишніх союзних республік або реанімація
СРСР в його попередньому вигляді. І те, і інше неприйнятне. Ми пропонуємо третій шлях, що веде до Союзу, але відродженому на інших началах. Необхідне:
- створення постійно діючого колегіального органу СНД з чітко визначеними
повноваженнями;
- формування єдиного економічного, інформаційного, наукового й культурного простору без митних та інших бар'єрів;
- уніфікація цивільного законодавства в країнах СНД;
- створення інституту подвійного громадянства й підписання відповідних
угод як шлях, що веде до єдиного громадянства СНД;
- формування механізмів запобігання й погашення конфліктних ситуацій
міжнаціонального характеру;
- створення єдиних професіональних збройних сил, які підпорядковані колегіальному органу Співдружності та мають єдину мету – охорону зовнішніх
кордонів і забезпечення безпеки СНД за умови збереження внутрішніх військ
суб'єктів СНД;
- проведення узгодженої в рамках СНД зовнішньої політики.
Рух до нового Союзу повинен починатися знизу, бо тільки народи посправжньому відчувають потребу в єдності. Тому демократизація політичних
режимів в країнах СНД створить головну умову для добровільного відродження
союзу держав на конфедеративній чи іншій основі, що гарантує державний
суверенітет суб'єктам нового Союзу. Початком такого об’єднання вже сьогодні
могла би послужити більш тісна взаємодія України, Росії, Білорусі й Казахстану.
Політичні партії України. – К.: ТОВ «К.І.С.», 1998. – С. 68-69, 71-72.

СЛОВ'ЯНСЬКА ПАРТІЯ

Попередня назва – Громадянський конгрес України
ВИТЯГ З ПРОГРАМИ

Украина переживает тяжелый период в своей истории. Крушение Союза и
провозглашение независимости не привели к улучшению жизни народа. В
состоянии полного развала находится экономика. Выход из рублевой зоны и
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введение собственной валюты разрушили финансовую систему республики и
единый рынок стран СНГ.
Имитируя проведение реформ, власть имущие на Украине растаскивают
народное достояние. Нищета и бедность огромной массы населения контрастируют с богатством и роскошью тех, кто использовал нынешнюю ситуацию в
целях личной наживы. В стране фактически победила криминальная революция.
Украина как унитарное государство, опирающееся на националистическую
идеологию, не имеет исторических перспектив. Независимость, как она была
истолкована национал-радикалами, скомпрометировала себя. Сегодня ясно, что
реальный суверенитет Украины может быть достигнут только в единстве
славянских государств и их исторических союзников.
Вместе с развалом Союза распадается единство народов. Разрушен их общий
дом, возводившийся на протяжении веков. Миллионы людей болезненно
переживают утрату Отечества. Их тяга к единству огромна и она составляет один
из главных импульсов сегодняшней политической жизни.
Руководствуясь вышесказанным, мы ставим задачу достижения конституционным путем следующих целей:
В ОБЛАСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Стратегической целью партии является воссоздание национального, духовного, экономического и исторического единства Украины, Белоруссии и России.
Мы убеждены: без подобного единства наш народ обречен на неизбежную
экономическую, политическую и национальную катастрофу, а Украина утратит
свою независимость и превратится в колониальный придаток запада.
В основу государственного строительства должен быть положен принцип: «Государство для человека, а не человек для государства». Государственность не может
быть самоцелью и она не должна превращаться в орудие для подавления одних
социальных или этнических групп другими. Исходя из этого, мы будем добиваться:
- обеспечения мира и согласия в обществе;
- построения на Украине гражданского общества, в котором личность признается высшей ценностью и обеспечивается приоритет ее прав над правами
государства, нации, класса, религиозных, политических и иных объединений;
- перехода от диктата Центра к региональному самоуправлению, от унитарного государства к федеративно-земельному устройству Украины, учитывающему национально-культурные, языковые и хозяйственные особенности регионов;
- построения правового государства, искоренения преступности, коррупции и
мафии;
- независимости средств массовой информации, гарантирующее свободу
слова гражданам и их объединениям […]
НА ПУТИ К НОВОМУ СОЮЗУ
Черно-белое мышление навязывает обществу две крайних позиции: либо
независимая Украина, полностью изолированная от бывших союзных республик,
либо реанимация СССР в его прежнем виде. и то, и другое неприемлемо. Мы
предлагаем ТРЕТИЙ ПУТЬ, ведущий к Союзу, но возрожденному на иных
началах. Необходимо:
– создание постоянно действующего коллегиального органа СНГ с четко
определенными полномочиями;
– формирование единого экономического, информационного, научного и
культурного пространства без таможенных и прочих барьеров;
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– унификация гражданского законодательства в странах СНГ;
– создание института двойного гражданства и подписание соответствующих
договоров как путь, ведущий к единому гражданству СНГ;
– формирование механизмов предотвращения и гашения конфликтных
ситуаций межнационального характера;
– создание единых профессиональных вооруженных сил, подчиненных
коллективному органу Содружества и имеющих единственную цель – охрану
внешних интересов и внешней безопасности СНГ при условии сохранения
внутренних войск субъектов СНГ;
– проведение согласованной в рамках СНГ внешней политики.
Движение к новому Союзу должно начинаться снизу, ибо только народы понастоящему ощущают потребность в единстве. Поэтому демократизация политических режимов в странах СНГ создаст главное условие для добровольного
возрождения союза государств на конфедеративной или иной основе, гарантирующей государственный суверенитет субъектам нового Союза. Началом
такого объединения уже сегодня могло бы послужить более тесное взаимодействие Украины, России, Белоруси и Казахстана.
Программа принята 6 съездом партии
Киев, 17 марта 1996 года.
Політичні партії України: В 3 т. / Уклад.: Ю. Шайгородський. –
К.: УЦПМ, 2005. – Т. ІІІ. – С. 374-375.

∗∗∗
УКРАЇНСЬКА ПАРТІЯ СОЛІДАРНОСТІ
І СОЦІАЛЬНОЇ СПРАВЕДЛИВОСТІ

Партію створено 10 липня 1993 р. Зареєстрована Міністерством юстиції
України 28 липня 1993 р. (реєстраційний номер 484). Припинила діяльність
згідно з рішенням Верховного Суду України від 13 червня 2003 р.; наказ
Міністерства юстиції України від 3 липня 2003 р. № 78/5.
ДЕКЛАРАЦІЯ
про створення Української партії солідарності
та соціальної справедливості
(Затверджена Установчим з’їздом партії 10 липня 1993 р.)
Установчий з’їзд Української партії солідарності та соціальної справедливості, висловлюючи волю його учасників і всіх, хто їх делегував, вважаючи за
необхідне об’єднання суспільних зусиль, волі та інтелекту людей, занепокоєних
долею народу України, усвідомлюючи небезпеку загально національної кризи, яка
поглиблюється і створює загрозу основам української державності, виходячи з
потреб забезпечити гідні умови для життя людей, захист їх соціально-економічних,
політичних прав і свобод, ставить за мету добробут і розквіт народу України і,
ПРОГОЛОШУЄ:
створення і початок діяльності Української партії солідарності та соціальної справедливості і політичного союзу вільних людей, які прагнуть побудувати суспіль135

ство за законами гуманізму, справедливості, солідарної відповідальності всіх
верств населення за сьогодення і майбутнє України.
Ми виступаємо за:
- соціальний мир та громадянську злагоду;
- державну цілісність і суверенітет України;
- етнічну співдружність, рівноправність націй та народностей;
- демократичну правову державу з конституційним закріпленням багатопартійності і розподілу влади;
- економічну і політичну свободу, безпеку особистості, рівноправність всіх
форм власності;
- ефективний соціальний захист неконкурентоспроможних верств населення, соціальну справедливість та солідарність.
Ми віримо в перемогу Розуму, Демократії і Свободи!
Українська партія солідарності та соціальної справедливості є партією парламентського типу, діє виключно ненасильницькими методами в межах Конституції
і законів України.
Декларація Української партії солідарності та соціальної справедливості // Поточний архів
Міністерства юстиції України. – Реєстраційна справа 484.

МАНІФЕСТ

Допоможи нам, Господи.
Суспільство знаходиться на роздоріжжі.
Економіка страждає від нездатності «лікарів».
Народ втрачає надію на краще майбутнє.
Зубожіння стукає в двері тисяч сімей.
Політика перероджується в політиканство.
Терпець мільйонів уривається.
Співвітчизники!
Українська партія солідарності та соціальної справедливості – добровільне
об'єднання вільних людей, які прагнуть побудувати суспільство за законами
гуманізму, справедливості, солідарної відповідальності всіх соціальних верств за
сьогодення і майбутнє України. Наша партія, яка діє виключно законними методами, відкрита до рівного та творчого співробітництва з іншими суспільно-політичними організаціями, рухами, партіями, програмні цілі яких і засоби їх
досягнення базуються на шануванні закону, визнанні загальнолюдських
цінностей, визнанні прав особистості та її свобод.
Ми проти якої б то не було державної ідеології, проти політичних догм та
духовної монополії.
В суспільстві повинні бути центральними здоровий глузд, гуманний прагматизм, дух поваги до всякої праці, яка приносить особисту і суспільну користь.
Людина має бути вільною у виборі трудової діяльності на загальне і своє благо.
Партія виступає за побудову суспільства без ганебного приниження і страху
людини за своє майбутнє, за суспільство, яке забезпечує самореалізацію в праці,
творчості та науці. Яке захищає своїх слабких громадян від можливої агресії сильних.
Свобода особистості і право її добровільної участі в усіх сферах людської
діяльності – повинні стати основами державної політики. Держава і усі її інституції повинні всебічно сприяти розвитку приватної ініціативи. Необхідно прийняти
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курс на стимулювання росту приватного сектору, в т. ч. податковими методами і
кредитною політикою. […]
Маніфест Української партії солідарності та соціальної справедливості // Поточний архів
Міністерства юстиції України. – Реєстраційна справа 484.

∗∗∗
ТРУДОВИЙ КОНГРЕС УКРАЇНИ (ТКУ)

Партію створено 24 квітня 1993 р. Зареєстрована Міністерством
юстиції України 24 вересня 1993 р. (реєстраційний номер 498). Припинила
діяльність згідно з наказом Міністерства юстиції України від 19 червня
1996 р. № 17/5.
ПРОГРАМНІ ПРИНЦИПИ
(ВИТЯГ)
Сьогодні Україна переживає один з най відповідальних періодів своєї
багатовікової історії. Вирішується доля народу, майбутнє його держави.
Становлення України, як незалежної держави, співпало з глибокою економічною руйнацією. Намагання Уряду зупинити спад виробництва, інфляційні процеси не дають результатів, поглиблюється розбалансованість економіки, криза
фінансів та грошової системи, не отримують державної підтримки підприємницькі структури, не виключена загроза повернення до командної економіки. […]
Деформованого вигляду набуває державотворчий процес. Принципові питання державного будівництва нерідко вирішуються під тиском і на догоду крайнім
політичним силам, а тому хибують невиваженістю і помилковістю. Нерідко абсолютизується ідея української незалежної держави, змішуються поняття політичної самостійності і економічної доцільності, що надалі призводить до самоізоляції
України, розриву вкрай необхідних господарських та міждержавних зв’язків, дискредитації самої ідеї незалежності. Все це обумовлено у вирішальній мірі невизначеністю стратегічних напрямків у внутрішній та зовнішній політиці. Сьогодні у
владних структурах немає відповіді на питання – які наші головні соціальні,
економічні, політичні та духовні цінності, яке суспільство ми будуємо. Звідси
нерішучість і непослідовність у політиці, помилковість, несвоєчасність чи
поспішність у рішеннях, що приймаються.
Історичний досвід переконує, що лише об’єднаний народ може перебороти
злигодні і розруху, розпусту і вседозволеність, розбрат і соціальні конфлікти та
поступово вийти на шлях реального оздоровлення економіки, покращення умов
життя, стабільності і злагоди у суспільстві. […]
Основні цінності й мета
Ми впевнені, що злагода в суспільстві і його еволюційний розвиток можливі
лише за умови, коли в центрі державної політики не на словах, а на ділі будуть
права й свободи людини, її нагальні і довгострокові інтереси. Тому основними
цінностями українського суспільства бачимо: працю, добробут, права людини,
демократію, справедливість, солідарність.
Враховуючи історичний досвід, здобутки сучасного загальноцивілізованого
процесу, ТКУ бачить свою мету в побудові демократичного, справедливого, солі137

дарного суспільства, в основу розвитку якого покладено загальнолюдські цінності, суспільства, що поступово позбавлятиметься традиційних класово-формаційних ознак, суспільства, яке органічно поєднуватиме інтереси праці та капіталу.
Ми впевнені, що ідея утвердження самого такого суспільства зможе виступити як конструктивна консолідуюча сила, здатна привернути до себе виробника і
підприємця, інженера та агронома, науковця та діяча культури, молодь та людей
похилого віку.
Основою цього процесу має стати прискорений розвиток продуктивних сил,
утвердження сучасної багатоукладної економіки, розбудова суверенної України
як правової, соціальної держави.
Відходячи від минулого – не відмовляємося від своєї історії, бо прогрес – це
здатність йти вперед, звалити на себе весь тягар пережитого.
Відкидаємо в політичній практиці все, що обмежує права і свободу людини,
принижує гідність народу і беремо з досвіду власного минулого, з надбань інших
народів, те що служить утвердженню в суспільстві демократії, справедливості,
солідарності.
Віддаємо перевагу еволюційному реформаторству в інтересах всього народу
та кожної людини.
Будемо відстоювати право кожного громадянина на активну участь у
виробленні та реалізації політичних рішень по розбудові України.
Стоїмо на позиціях громадянського миру. Вважаємо, що політична боротьба
повинна точитись навколо ідей і не спрямовуватись проти їх носіїв.
Діятимемо в конституційних межах виключно політичними методами,
ставитимемо інтереси людини, суспільства в основу своєї діяльності.
Головне для нас – жити повсякденними турботами працюючих людей, а
також тих, що пішли на заслужений відпочинок, підростаючого покоління,
допомагати їм в самоорганізації, для реалізації нагальних і довгострокових
інтересів як за місцем проживання, так і на виробництві.
Ми будемо відкритими для співробітництва з іншими організаціями, з якими
маємо згоду з основних питань, а також до чесного діалогу з тими, хто має інші
переконання. […]
Програмні принципи Трудового Конгресу України // Поточний архів
Міністерства юстиції України. – Реєстраційна справа 498.

ВИТЯГ ІЗ СТАТУТУ
Трудовий Конгрес України, надалі ТКУ – політична партія, яка діє на
території України, на основі Конституції, чинного законодавства України та
цього Статуту.
Трудовий Конгрес України бачить свою мету:
– в розбудові України як правової, соціальної держави;
– в побудові демократичного, справедливого, солідарного суспільства, що
ґрунтується на загальнолюдських цінностях поступово позбавляється класовоформаційних ознак;
– в оздоровленні економіки, поетапному здійсненні її ринкової інформації,
забезпеченні кожному права на працю справедливого заробітку, соціальному
захисті населення. […]
Статут Трудового Конгресу України // Поточний архів
Міністерства юстиції України. – Реєстраційна справа 498.
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∗∗∗
КОМУНІСТИЧНА ПАРТІЯ УКРАЇНИ (КПУ)

Партію створено 19 червня 1993 р. Зареєстрована Міністерством
юстиції України 5 жовтня 1993 р. (реєстраційний номер 505). Партія
діюча.
ВИТЯГ З ПРОГРАМИ
[…] Компартія, надаючи важливого значення боротьбі за найближчі цілі, за
безпосередні життєві інтереси трудящих, органічно пов’язує цю боротьбу з
перспективою досягнення кінцевих цілей боротьби за соціалізм і комунізм. Бо
тільки націленість на досягнення кінцевої мети дозволяє кардинально вирішувати
ближчі та проміжні завдання.
Нашій партії глибоко чужа думка, буцімто мета виправдовує засоби. Вона бере
на озброєння лише такі засоби, що відповідають найвищим цілям класової боротьби і
випливають з аналізу об’єктивних умов та тенденцій суспільного розвитку і
революційного руху. Висока моральність і гуманізм революційних цілей робітничого
класу обумовлюють гуманний і моральний характер засобів боротьби за їх
здійснення. У своїй стратегії Компартія України виходить з імовірності трьох різних
етапів боротьби, цілі і завдання кожного з яких пов’язані між собою.
На першому етапі Компартія, як опозиційна сила, веде боротьбу за усунення
від влади антинародного, антинаціонального режиму і повернення влади
трудовому народові в особі Рад депутатів трудящих та інших повноважних
органів. Добивається здійснення невідкладних заходів для виходу України із
кризи, повернення народу і взяття під контроль держави майна, привласненого
всупереч суспільним інтересам; припинення падіння виробництва і відновлення
основних соціально-економічних прав трудящих; організації контролю трудових
колективів через створені на підприємствах ради робітників за виробництвом і
розподілом національного багатства.
На цьому етапі зберігається обумовлена нинішнім станом виробничих сил
економічна багатоукладність. Компартія здійснює постійний тиск на органи
влади з метою недопущення будь-яких кроків, спрямованих на дальше погіршання життя трудящих, обмеження їх політичних та соціально-економічних прав.
Найдоцільнішими методами боротьби на цьому етапі є: організація страйків,
в тому числі загальних політичних, мітингів та демонстрацій, пікетування,
кампанії непокори, бойкот неправомірних рішень і дій владних структур,
адміністрацій підприємств та інших організацій, збирання підписів громадян,
вимоги проведення референдумів, внесення відповідних законопроектів, запитів,
організація пропагандистських кампаній, виборів і перевиборів, відкликання
різних представницьких та інших владних органів тощо.
На другому етапі – після відновлення влади трудящих у формі Рад депутатів
трудящих – ліквідуються наслідки контрреволюції, забезпечується політична і
економічна стабільність, відновлюються основи соціалізму, утверджується провідна роль соціалістичних форм господарювання як обов’язкова умова виходу із
кризи і забезпечення зростання добробуту народу. Відновлюються народне господарство, рівень життя, соціальні гарантії. Вживаються заходи для забезпечення
активної і більш широкої участі трудящих в управлінні справами держави, під139

приємствами, здійсненні контролю за управлінськими структурами і можливостей реально розпоряджатися результатами своєї праці через Ради депутатів
трудящих і робітничі ради, профспілки, робітниче і селянське самоврядування,
професійні і творчі спілки, інші народжені життям форми організації трудящих і
прямого народовладдя.
На третьому етапі здійснюється перехід на більш високий ступінь соціалізму, на якому забезпечується панування суспільних форм власності на засоби
виробництва в міру зростання рівня реального усуспільнення праці, досягається
високий рівень її продуктивності на основі широкого застосування праце- та
ресурсозберігаючих технологій, досягнень інформатики, наукового управління,
розвитку творчої активності та самоврядування трудящих. На цій основі забезпечується неухильне підвищення добробуту народу і послідовне додержання
принципів соціальної справедливості, незворотність соціалістичних перетворень.
При виробленні стратегії і тактики відповідно до потреб країни, всіх трудящих партія прагне враховувати специфічні особливості та інтереси таких соціальних груп, як ветерани війни і праці, жінки, молодь, військовослужбовці, віруючі,
члени різних громадських організацій. Вона надаватиме їм допомогу і підтримку
і, в свою чергу, розраховує на їх розуміння і підтримку в політичних кампаніях за
врятування України, в боротьбі за соціалізм і відродження братерського союзу
народів.
Комуністи надають важливого значення подоланню кризи профспілкового
руху, поверненню його на принципові класові позиції в боротьбі за економічні і
соціальні права трудящих, проти наступу капіталу. КПУ сприятиме відродженню
міцного і організованого робітничого та профспілкового руху як фактора успішної реалізації класових інтересів трудящих, підтримуватиме галузеві, регіональні
і загальнодержавні об’єднання робітничого класу, селянства, трудової інтелігенції, які обстоюють свої класові, соціальні інтереси.
Комуністи послідовно добиваються створення в Україні міцної коаліції
справді демократичних сил, здатної подолати сили авторитаризму та псевдодемократії і бути надійною опорою трудящих у боротьбі за їх інтереси. Загальнодемократичний характер завдань, що стоять перед суспільством, особливо на першому
етапі, створює для цього необхідні умови.
У боротьбі за інтереси робітничого класу, всіх трудящих, проведенні своєї
політичної лінії партія прагне узгоджувати принциповість і тактичну гнучкість,
правильно розставляти і перегруповувати сили, вірно визначати напрямок
головного удару і найбільш слушні моменти для рішучих дій. Вона готова при
необхідності йти на компроміси із своїми реальними і потенційними союзниками,
а з окремих питань – із іншими політичними силами, але не на шкоду своїм програмним цілям, ідейно-теоретичним і політичним принципам, корінним інтересам
трудящих.
Відповідно до цього Компартія добиватиметься:
У політичній сфері: вирішальної участі в управлінні справами держави і
суспільства робітників, селян, трудової інтелігенції, військовослужбовців, молоді,
ветеранів, жінок, фактично відлучених зараз від цього; прийняття з цією метою
нових виборчих законів, що нададуть політичні і виборчі права трудовим колективам, а також правових актів, які передбачатимуть передачу Радам депутатів
трудящих вирішення всіх питань життя суспільства в центрі і на місцях,
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скликання при необхідності З’їзду Рад депутатів трудящих усіх рівнів, надання
радам робітників на підприємствах статусу основи формування системи Радянської влади, чіткий розподіл компетенції і відповідальності центральних і регіональних органів у здійсненні функцій державної влади при безумовному збереженні єдності і цілісності країни, недопущенні протиставлення одних регіонів
іншим; скасування інституту президентства; усунення бюрократизму із апарату
управління, ліквідації пільг і привілеїв, які він встиг собі установити, викорінення
корумпованості, а також спрощення й істотного здешевлення управлінських
структур; відновлення системи дійового народного контролю; конституційного
закріплення влади трудящих, правових засад радянського соціалістичного ладу,
соціально-економічних прав та свобод громадян, передусім найбільших соціальних
завоювань нашого народу – гарантованих прав на працю і на відпочинок, охорону
материнства і дитинства, на соціальне забезпечення, безплатну освіту, медичне
обслуговування і житло, права вільно обирати мову навчання і спілкування, доступу
.до багатств культури; придушення злочинності та корупції в усіх їх проявах,
зміцнення в інтересах трудящих правових засад державного і суспільного життя,
здійснення практичних заходів для створення високоефективного правосуддя,
зміцнення законності і правопорядку в країні, гарантування громадянам особистої
безпеки, надійної охорони їх життя, майна, здоров’я, честі і гідності.
Компартія сприятиме зміцненню безпеки і обороноздатності країни на основі
розумної достатності і входження до системи колективної безпеки країн Співдружності Незалежних Держав.
Вона вважає принципово неприпустимим використання Збройних сил при розв’язанні внутрішніх конфліктів і рішуче засуджує спроби під прикриттям «департизації» військових частин, прикордонних війську правоохоронних органів нав’язати їх
особовому складу націоналістичну ідеологію, настроїти проти народів і армій Росії,
інших дружніх держав, що є нашими природними союзниками.
Покликання Збройних сил – захист інтересів трудящих. Комуністи – проти
реалізації планів включення України до військових структур НАТО, перетворення її на буфер, санітарний кордон між західними державами та Росією. […]
Програма [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kpu.net.ua/program/

Петр Симоненко ∗
ПРОГРАММНЫЕ ЦЕЛИ КОММУНИСТОВ НЕИЗМЕННЫ!
Завершая цикл статей, посвященных классовой борьбе в политике, я хотел бы
поговорить с читателями о трех главных целях коммунистов, сформулированных в
Программе КПУ, принятой в 1995 году. О том, за что и ради кого мы боремся.
Первая наша программная цель – обеспечить власть трудящихся. Власть тех, кто
составляет подавляющее большинство нашего народа и производит все национальные богатства Украины – материальные и духовные. Тех, кого сегодня беспощадно
эксплуатируют олигархи, обирают коррумпированные чиновники, обманывают
продажные журналисты, оскорбляет с экранов телевизоров «интеллектуальная»
шпана, обзывая быдлом и биомассой. Иными словами, вашу власть, товарищи
читатели, потому что буржуи не заглядывают в коммунистические издания.
∗

Симоненко Петро – лідер Комуністичної партії України.
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Мы не случайно поставили эту нашу программную цель на первое место.
Ведь завоевать себе достойную жизнь трудящиеся могут только одним путем:
взяв управление государством в свои руки. В противном случае вас будут попрежнему эксплуатировать, грабить, обманывать и оскорблять.
Буржуазия украла у народа власть в 1991 году. А для того чтобы и сегодня
сохранять свое господство «демократическим» путем, ее политические представители на каждых выборах используют самые нечистоплотные средства для ловли голосов трудящихся: подкуп, запугивание, административный ресурс, олигархическую монополию на электронные средства массовой информации. А если
этим господам все же не удается выдавить нужный им результат, они «рисуют»
себе победу с помощью купленных судебных решений.
Олигархи и их политическая прислуга будут творить такую мерзость до тех
пор, пока вы позволяете им это делать. Пока боитесь. Пока терпите. Пока
потворствуете буржуазии своим молчанием. […]
Вторая программная цель Коммунистической партии Украины – социализм.
Буржуазные политики и идеологи злобно клевещут, будто коммунисты пытаются
отбросить Украину в прошлое. Нет! Социализм с его плановым, научным ведением хозяйства, не знающий эксплуатации человека человеком, экономических
кризисов, безработицы и нищеты – это ближайшее будущее и нашего народа, и
всего человечества.
А вот преступная реставрация буржуазного строя действительно загнала
Украину даже не во вчерашний, а в позавчерашний день! […]
Третья наша стратегическая цель – добровольный союз братских народов
независимых государств.
Идеологи олигархического режима лицемерно восклицают: «Зачем создавать
какой-то союз на востоке и севере, если есть другой союз – Европейский? Наш
путь лежит именно туда! Будущее Украины – в евроинтеграции».
Отвечу! Интеграция нашей планеты в целом, и Европы в частности – процесс
объективный. О его неизбежности писали еще К. Маркс и Ф. Энгельс.
Однако интеграция интеграции рознь! Одно дело, если мы войдем в
будущую объединенную Европу в составе сильного и процветающего союза
братских государств, как равные среди равных. Совсем другое – если станем
топтаться у ее порога, униженно упрашивая богатых хозяев впустить в дом. В
таком случае наша Родина навсегда останется европейской приживалкой,
которую из милости держат в лакейской, подальше от парадных апартаментов. А
ведь именно такую малопочтенную роль обманом навязывает ей сегодня
украинская буржуазия, рассчитывая получить жирные объедки с барского стола и
прикрыться натовским щитом от народного гнева!
Дам ответ и на другую ложь, еще более нелепую, циничную и кощунственную!
Националисты обвиняют Коммунистическую партию Украины в том, что,
выдвигая лозунг добровольного и равноправного союза суверенных народов, мы
якобы выполняем заказ российских олигархов.
Чудовищный бред! Российским олигархам никакой союз не нужен. Им и без
него неплохо живется. Особенно после того, как команда «оранжевых» националистов «добилась» резкого повышения цен на экспортируемый в нашу страну газ.
Скажу больше: российские олигархи так же панически боятся создания
такого союза, как и их украинские «коллеги». Ведь если угнетенные Украины и
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России объединятся и сообща выступят против угнетателей, господство крупного
капитала в обеих наших странах рухнет словно карточный домик!
Этот союз нужен каждому из вас. Вместе с трудящимися братских республик, с которыми наши прадеды сотни лет жили в мире и дружбе, наши деды
совершили социалистическую революцию, а наши отцы выиграли Великую Отечественную войну, мы договоримся и о способах борьбы против буржуазного
гнета, и о выгодных для всех ценах на украинское сало, белорусскую картошку,
российский газ. Людям труда нечего делить между собой!
Коммунистическая партия не определяет в своей Программе конкретных
форм будущего союза. Это вы сделаете сами, когда вопрос о его создании перейдет в практическую плоскость. Здесь гарантия того, что государственный
суверенитет Украины не будет ущемлен ни на йоту.
В заключение хочу сказать еще об одном.
Сегодня Коммунистическая партия Украины готовит новую редакцию своей
программы. Мы делаем это вовсе не потому, что разочаровались в наших главных
целях, о которых я говорил выше, или утратили веру в их реалистичность. Напротив,
КПУ считает, что сегодня они актуальны как никогда. И вполне достижимы.
Коммунисты готовят новую редакцию своей Программы для того, чтобы
проанализировать изменения, произошедшие в Украине и в мире за пятнадцать
лет после ее принятия, и на этой основе наметить более эффективные формы и
методы борьбы за власть трудящихся, за социализм, за добровольный союз
братских народов независимых государств. Наши главные цели остаются
неизменными! Твердо уверен в том, что их достижение отвечает коренным
интересам трудящихся Украины! Вашим интересам, товарищи!
Коммунист. – 2010. – 3 декабря.

ВИТЯГ З ПРОЕКТУ НОВОЇ РЕДАКЦІЇ ПРОГРАМИ
КОМУНІСТИЧНОЇ ПАРТІЇ УКРАЇНИ
Партия в борьбе за социализм
Новые реалии, обусловленные разрушительными процессами капиталистической реставрации, осмысление практики социалистического строительства,
опыта и проблем практической деятельности Компартии Украины после принятия в 1995 году ее Программы требуют уточнения стратегии и тактики партии.
Главными целями Компартии Украины были и остаются власть трудящихся,
социализм, союз братских народов.
Во всей практической деятельности Компартия исходит из того, что в современных условиях, как и в предоктябрьский период, нельзя идти вперед, не делая, говор
словами В. И. Ленина, шагов к социализму (См.: Полн. собр. соч., т. 34, с. 192).
Сегодня сторонников социализма вдохновляет пример Народного Китая,
превращенного под руководством Компартии в локомотив мировой экономики,
Социалистического Вьетнама, героической Кубы, подъем революционной борьбы
в странах Латинской Америки и на других континентах.
Содержанием своей деятельности партия считает развитие марксистсколенинского учения и его пропаганду, формирование в рабочем классе осознания
своей исторической миссии, соединение социализма с рабочим движением,
организацию трудящихся на борьбу за социалистическое переустройство жизни
общества.
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Компартия исходит из того, что в сложившихся в результате капиталистической
реставрации социально-экономических условиях переход к социализму не может
быть одномоментным актом, на этом пути предстоит пройти несколько этапов.
Осуществление задач первого этапа, составляющих программу-минимум
партии, призвано расчистить путь для качественного, революционного скачка в
развитии общества к социализму и завершиться переходом власти в стране в руки
трудящихся во главе с революционным авангардом – Коммунистической партией.
Содержание этих задач, которые носят общедемократический характер,
сводится к обеспечению скорейшего выхода нашей страны из глубокого всеохватывающего кризиса, решению острых социально-экономических и других
проблем в интересах трудящихся, улучшению их материального положения и
реализации законных прав.
Выступая против политики «шоковой терапии», так называемых либеральных реформ, навязываемых международным финансовым капиталом, Компартия
предлагает обществу развернутую программу кардинального реформирования
всей системы общественных отношений в интересах трудящихся с учетом
сложившихся реалий.
В политической сфере партия будет добиваться:
– утверждения подлинно демократических основ государственной и общественной жизни;
– упразднения института президентства, более четкого распределения сфер
компетенции и ответственности центральных, региональных и местных органов
власти;
– наполнения реальным содержанием и надлежащим финансовым обеспечением регионального и местного самоуправления;
– пересмотра избирательного законодательства в целях обеспечения надлежащего представительства в Верховной Раде Украины, органах местного
самоуправления рабочих, крестьян, интеллигенции, женщин, молодежи;
– создания советов трудовых коллективов, наделенных необходимыми
полномочиями для осуществления контроля за хозяйственной деятельностью
предприятий;
– восстановления системы действенного народного контроля;
– подавления коррупции, прежде всего в высших эшелонах власти,
организованной преступности;
– ликвидации необоснованных льгот и привилегий для чиновничества.
Витяг з проекту нової редакції програми Комуністичної партії України //
Коммунист. – 2011. – 1 квітня.

∗∗∗
ПАРТІЯ СЛОВ’ЯНСЬКОЇ ЄДНОСТІ УКРАЇНИ
(ПСЄУ)

Партію створено 30 липня 1992 р. Зареєстрована Міністерством юстиції
України 21 жовтня 1993 р. (реєстраційний номер 510). Припинила
діяльність згідно з рішенням Верховного Суду України від 3 червня 2003 р.;
наказ Міністерства юстиції України від 13 червня 2003 р. № 64/5.
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ВИТЯГ З ПРОГРАМИ
[…] ДЕРЖАВНЕ БУДІВНИЦТВО
Партія Слов’янської Єдності України – партія державників, яка виступає
проти будь-яких форм анархії, державного й правового нігілізму. Повинна бути
диктатура закону!
Партія вважає, що диктатура закону можлива лише за умов конституційної та
соціальної захищеності правоохоронних органів. Їхнє матеріально-технічне
постачання має відповідати світовим стандартам.
У галузі державного будівництва партія дотримується принципу федеративно-земельного устрою України як такого, що відображає історично посталі реалії,
з чітким розмежуванням повноважень регіонів та центру. Інтереси окремого
регіону не повинні переважати над інтересами решти регіонів або держави
загалом.
Партія виступає за подвійне громадянство в межах слов’янських держав або
держав, що раніше входили в СРСР.
Партія Слов’янської Єдності України буде боротися за гарантовану свободу
слова, друку й рівний доступ усіх громадян до засобів масової інформації. Проте
свобода слова не означає свободи брехні, наклепу, розпалювання національних,
релігійних та інших чвар. Антислов’янська пропаганда, ганьблення Вітчизни,
наруга над історичними цінностями та традиціями мають бути заборонені й
переслідуватися згідно з законом. Держава повинна гарантувати повноту й
вірогідність інформації в роботі преси, радіо, телебачення на загальнодержавному
й регіональних рівнях. Повинно бути виключене вибіркове субсидування
державою засобів масової інформації. […]
Програма Партії слов’янської єдності України // Поточний архів
Міністерства юстиції України. – Реєстраційна справа 510.

ПРОГРАММНЫЕ ЗАДАЧИ
ПАРТИИ СЛАВЯНСКОГО ЕДИНСТВА
1. Восстановление единого Отечества с целью самозащиты от экономической, идеологической и военной агрессии враждебных славянству сил, для
достижения экономической и политической стабильности. Прежде всего – союз
Украины, Белоруссии, России и Казахстана – армия, денежная система, законодательство, внешняя политика, транспорт, связь и т. д. с созданием культурной
автономии каждого народа).
2. Установление подлинного и всеобъемлющего народовластия (Советы)
и ответственной перед народом власти, выбираемой снизу доверху.
3. Многоукладность экономики с приоритетом социалистического способа
хозяйствования (без марксистских догматов). Рыночные отношения с государственным регулированием экономики. Государственная собственность на отрасли
хозяйства, от которых зависит боездатность страны и жизнеобеспечение населения. Общественная собственность на землю. Землю отечественному товаропроизводителю. Никакого западного диктата!
4. Обеспечение социальных гарантий на труд, оплату по труду, бесплатное
образование и медицинское обслуживание, жилье, отдых. Обеспеченная старость,
охрана детства и материнства.
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5. Жесткий правопорядок. Непримиримая борьба с коррупцией и злоупотреблением должностных лиц, органов власти и управления. Дисциплина и ответственность каждого работника. Неотвратимость возмездия изменникам и
расчленителям Родины, политикам-лжецам, казнокрадам, другим преступникам.
6. Равные права и возможности граждан любой национальности.
7. Возрождение отечественной науки, культуры, духовности. Искоренение всего того, что развращает народ. Воспитание молодежи в духе славянского патриотизма, гордости за свою Родину – Русь. Почитание человека-творца,
труженика. Приоритет православной (канонической) веры. Терпимое отношение к другим официальным конфессиям.
8. Защита прав и интересов славян, проживающих на территории других государств, от этнических, политических, экономических и социальных притеснений.
Программа Партии славянского единства Украины // Поточний архів
Міністерства юстиції України. – Реєстраційна справа 510.

ВИТЯГ ІЗ СТАТУТУ
[…] 2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ПАРТІЇ
2.1. Основною метою діяльності партії є сприяння формуванню в Україні
громадянського суспільства, соціально-орієнтованої ефективно діючої економіки.
2.2. Партія виступає за:
- проведення політики державного захисту вітчизняної економіки;
- створення умов для розвитку кожної області України та її регіонів, затвердження федеративно-земельного устрою України, що зможе забезпечити повноцінне самоврядування регіонів країни;
- відновлення зруйнованих внаслідок розпаду СРСР, економічних,
культурних, інформаційних та інших зв’язків між колишніми республіками
СРСР, в першу чергу між слов’янськими державами – Білоруссю та Росією;
- створення рівних умов для розвитку всіх культур в Україні, визнання
реальної двомовності та надання російській мові статусу другої державної мови
поряд з українською;
- забезпечення соціальної справедливості, створення розгорнутої соціальної
програми захисту прав та інтересів трудящих, захист інтересів вітчизняного
виробника. […]
Статут Партії слов’янської єдності України // Поточний архів
Міністерства юстиції України. – Реєстраційна справа 510.

∗∗∗
ОРГАНІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКИХ НАЦІОНАЛІСТІВ
В УКРАЇНІ (ОУН вУ)

Партію створено 30 грудня 1993 р. Зареєстрована Міністерством
юстиції України 19 листопада 1993 р. (реєстраційний номер 518).
У вересні 1997 р. назву змінено на Об'єднання Українських Націоналістів
(державників), згодом – Політична партія «Організація Українських
Націоналістів». Партія діюча.
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ПРОГРАМА

За Українську Самостійну Соборну Державу!

1. Українська національна ідея – рушійна сила нації
Проголошення Акту Незалежності 24-го серпня 1991 року ОУН трактує як
закономірний результат змагань протягом століть, героїчної боротьби мільйонів
кращих дочок і синів української нації, які за це віддали своє життя або терпіли
від ворожих сил та своїх яничарів страшну наругу, гоніння, геноцид…
Те, що український народ, як нація, зберіг дотепер в історичних межах, хоча й
обкраєних, свою окремішність самобутньої спільноти індивідумів, поєднаних сильною
мовою і традиціями, історією, культурою та волею свобідно жити самостійним життям
у власній державі, пояснюється дією невмирущої життєдайної сили українського
народу – української національної ідеї – як одного з важливих чинників виникнення в
історії людської цивілізації унікальної спільноти людей – української нації.
Українська національна ідея – як множина цінностей, що спонукає націю на
неповторну етнічну самобутність і самовизначеність, усвідомлення необхідності
незалежного існування державності в рамках вселюдської спільноти, розуміється
українськими націоналістами як творча – рушійна сила нації, що разом з тим не
протиставляється вселюдській спільноті, зміцнює її зв'язок з загально-людськими
засадами та бореться за соціальну справедливість і гідне людини життя.
Усвідомивши творчу дію національної ідеї, українські націоналісти сприяють
і спрямовують її вплив на свідомість народу та сприйняття ним засад:
а) національного патріотизму, боротьби за відродження культури, мови,
духовних цінностей;
б) державного патріотизму, пошанування законів;
в) забезпечення громадянських прав усім громадянам України, що не
протиставляють себе українській нації та поважають її традиції, звичаї та мову;
г) проведення економічних реформ;
ґ) забезпечення суспільного устрою на широкому народному представництві;
д) соціальної справедливості;
е) створення умов неможливості упадку державності та незалежності
України.
ОУН констатує, що ми живемо в час, коли відроджуючись, українська національна ідея наповнюється сучасним політичним змістом, знаходить визнавців і змагає
до створення організованого націоналістичного руху, який сьогодні стає фактором
оздоровлення українського суспільства, двигуном наступного етапу національновизвольних змагань, державно-будівних процесів одночасно зі стабілізаційним рухом
відродження та самовираження, як результату дії ідеї української нації.
2. Українська нація
Одне з головних місць в теорії і практиці українського націоналізму займає
вчення про націю, що сформувалося в боротьбі проти різних угодовських, великодержавних, проімперських поглядів.
Згідно цього вчення – нація є найвищою та найміцнішою формацією людської спільноти. Виходячи з розуміння того, що лише дія української національної
ідеї може піднести українську націю до рівня світових панівних націй, українські
націоналісти, в першу чергу, ставлять за мету сприяти та торувати дорогу тим
процесам в Україні, при яких українська національна ідея за найкоротший час
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могла б оволодіти умами якнайбільшого числа громадян України. Це укріпило б
українську націю і зробило б неможливим за будь-яких катаклізмів та дії зовнішніх чи внутрішніх негативних чинників уразити її гнилизною деградування.
Отже ми, націоналісти, змагаємо за відвоювання і утвердження на своїй землі
належних за своєю природою умов та можливостей ніким та нічим не обмеженого розвитку української нації.
В чоло своєї політики ми ставимо не зміну людини, це обов’язково приводить до насильства над особистістю, а зміну системи, в якій живе, діє й
формується нація в цілому і людина, – зокрема.
Вся діяльність, усі найкращі сили, які концентруються в ОУН, підпорядковуються одній меті – утвердженню, розвитку і зміцненню української нації
на своїй землі.
3. Українська держава, як форма буття української нації
Історією людської цивілізації стверджено, що нація може конкретизувати
свою волю до життя й влади лише у власній державі. Прагнення до національної
держави є природним прагненням кожного народу.
Національна держава є найвищою формою організації буття народу, постійною
об'єктивізацією волі нації та людини. Структура і устрій її відповідають зовнішньо,
притаманним прикметам нації та потребам її життя, і дають можливість оцінити
ступінь розвитку всіх дійових сил нації, що уможливлюють їх дальший розвиток.
ОУН вважає, що на сучасному етапі як найможливіша та найдоцільніша форма
державного устрою України є унітарна держава з широким повноваженням суб'єктів
територіального самоврядування. Уся діяльність ОУН підпорядковується головній
меті – виповнення проголошеної Української держави українським національним
змістом. Зміцнити Україну – це означає зробити її державою української нації.
ОУН закликає весь український народ, кожного свідомого громадянинапатріота за будь-яких змін суспільно-політичної формації та державного устрою
України все робити для зміцнення своєї держави.
У сильній монолітній українській державі, яку репрезентують в дії три влади
– законодавча, виконавча і судова – ОУН вбачає гаранта існування ніким і нічим
не обмежених можливостей розквіту та розширення української нації, соціальної
справедливості для усіх верств населення.
4. Влада – гарант суверенітету держави і нації
Центральною віссю, навколо якої скупчуються політичні, економічні, соціальні, культурні та мілітарні зусилля народу є питання влади. В рамках української національної ідеї влада уособлює та виражає усю повноту суверенного,
державного і культурного існування нації і є тим чинником, що представляє її в
фоні вселюдської спільноти.
Влада Української держави – це гарант побудови та утримання суспільнополітичного ладу, основні принципи якого виражають гармонійне поєднання
добра нації та її складових: суспільних станів, родини, громадянина.
ОУН направляє свої зусилля та розум на правильне розв'язання питання
влади, без якого неможливо навіть задовільно утвердити в суспільстві постулати
свободи і справедливості.
Виходячи з того, що в кожну державно-устрієву форму держави та її влади
можна вкласти різний зміст, ОУН принципово розглядає це питання як визна148

чальне. Усяка форма влади та притаманні їй структури не заперечуються ОУН,
якщо вона виповнена національним змістом і сприяє розквіту української нації,
чого не можна ні чим підмінити. ОУН ніколи не ставила, і не ставить завдання
відвоювання влади для себе, а вела і веде національно-визвольне змагання за
відродження влади для української нації, і захист її інтересів завжди ставить на
перше місце.
Реалізувати в умовах нашого часу засади демократії у нашій державі може
сьогодні тільки перемога утвердження української нації в ході боротьби за владу,
за національну державу. Одначе для ОУН не байдуже, якою буде держава і влада
у ній, яку політику буде проводити її уряд, на якій правовій основі буде судочинство і якою буде Конституція взагалі. Мірилом оцінки всього цього вважаємо те,
які можливості розвитку виражені і яке місце буде надано українській ідеї. Чи ця
система та структура дає якнайширші можливості розвитку, самоутвердженню та
поширенню української нації, забезпеченню духовно-культурної соборності
українців на етнічних землях та усіх континентах світу, їх участі в національнотворчому процесі на базі української державності.
Виходячи з конкретних умов, ОУН сприяє встановленню справедливого режиму. Не заперечує, за певного розвитку подій, і впровадження авторитарного
режиму з більш або менш вираженими елементами демократизму, але зовсім заперечує можливість виникнення і становлення в Україні будь-якої форми тоталітарного режиму.
Виходячи з викладених основних політико-ідеологічних положень доктрини,
ОУН буде підтримувати та сприяти усім, хто свої суспільно-політичні, соціальноекономічні та військово-стратегічні чинники та дії буде використовувати і
спрямовувати на розчищення і торування дороги тріумфу української національної ідеї, необмеженого утвердження, розвитку та розширення української нації,
розбудови та зміцнення Української держави. Саме з цих позицій ОУН буде
оцінювати стан та напрям розвитку політичних, економічних, соціальних та
мілітарних процесів і конкретними діями спрямовувати їх у русло, що найбільше
відповідає найкоротшому шляху та часу укріплення і процвітання української
нації та держави.
Політичні партії України. – К.: «К. І. С.», 1999. – С. 222–223.

ВИТЯГ З ПРОГРАМИ
Об‘єднання українських націоналістів (державників)
[…] 1. Об’єднання Українських Націоналістів (державників) є громадсько-політичною організацією, яка керується у своїй діяльності ідеологією українського націоналізму як сукупністю поглядів про найвищу цінність людської спільноти – націю.
2. Український націоналізм – це насамперед любов до Батьківщини,
піднесена на рівень самопосвяти і самопожертви, духовно–політичний рух, який
у праці та боротьбі за інтереси нації черпає сили у традиціях українського народу.
3. Провідною ідеєю діяльності ОУН(д) є українська національна ідея, тобто
ідеологічна формула, яка виводиться не тільки з актуальних проблем суспільства,
але й із постійних інтересів українського народу.
4. ОУН(д) вважає, що найвищою і найдосконалішою формою існування нації
є національна держава, яка забезпечує найкращі умови для визволення від націо149

нального і соціального поневолення, національно–культурного відродження і
соціально–економічного прогресу, вільного життя, добробуту і щастя всіх людей,
всебічного і гармонійного розвитку кожної людини.
5. ОУН(д) вважає своїм головним політичним завданням консолідацію
українського народу, досягнення національної злагоди та єдності, об’єднання
націоналістичних і національно-демократичних сил з метою національного
відродження і національного державотворення.
6. ОУН(д) відносить до своїх основних завдань ліквідацію наслідків колоніальної залежності України і більш ніж трьохсотрічного пригнічення української
нації, її мови та культури, залишків геноциду і етноциду української нації,
боротьбу з денаціоналізацією і русифікацією, приниженням національної та
особистої гідності, почуттям меншовартості, за національну, громадянську і
політичну свідомість.
7. ОУН(д) вважає, що сильна і процвітаюча нація не можлива без розвиненої,
духовно багатої та культурної людської особистості і стоїть на ґрунті узгодження
інтересів та прав нації з інтересами і правами особи.
8. Національна окремішність не виключає співпраці націй як в Україні, так і за її
межами в усіх ділянках культурного, економічного та політичного життя, яка є можливою в умовах свободи, самовизначення і взаємоповаги націй як рівних між собою.
9. Визнаючи верховенство інтересів нації над інтересами класів, партій і
груп, ОУН(д) підтримує всі інші суспільні сили в їхніх конструктивних зусиллях і
діях, спрямованих на благо нації.
10. ОУН(д) вважає українську мову основою української культури і духовності,
носієм історичної пам’яті і національних традицій, основним ідентифікатором
української нації, засобом єдності та духовною зброєю українського народу. ОУН(д)
виступає за збереження державного статусу української мови. […]
Програма [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ound.com.ua/
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ВСЕУКРАЇНСЬКА ПАРТІЯ ЦЕНТРУ
«ГРОМАДЯНСЬКА ЗЛАГОДА»

Партію створено 25 грудня 1993 р. Зареєстрована Міністерством
юстиції України 9 лютого 1994 р. (реєстраційний номер 539). Припинила
діяльність згідно з рішенням Верховного Суду України від 2 червня 2003 р.;
наказ Міністерства юстиції України від 9 червня 2003 р. № 58/5.
ВИТЯГ ІЗ СТАТУТУ
[…] МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ПАРТІЇ
2.1. Основною метою діяльності Партії є сприяння радикальному реформуванню суспільного ладу, економіки, політики та духовної сфери України від тоталітаризму до відкритого громадянського суспільства з економічною свободою,
політичною стабільністю, національною злагодою.
2.2. Партія виступає за:
- реформування органів місцевого самоврядування, політичної системи та
створення професійних органів представницької влади, демократичного державного устрою на засадах Загальної декларації прав людини ООН та принципу верховенства права;
- затвердження федеративно-земельного устрою України;
- створення умов для свободи економічної діяльності на базі приватного
підприємництва та інших форм власності та господарювання;
- забезпечення соціальної справедливості через умови рівних можливостей
народонаселення України;
- підтримку та розвиток національних традицій та духовних орієнтирів
народів України при інтеграції в культуру світової цивілізації;
- створення рівних умов для розвитку всіх культур народів України, визнання
реальної домовленості;
- консолідацію політичних та громадських сил з метою підтримання
стабільності у розвитку суспільства на базі пріоритету загальнолюдських
цінностей.
2.3. Для здійснення своєї мети Партія користується правом в установленому
порядку:
- брати участь у виробленні державної політики;
- брати участь у формуванні органів влади;
- доступу до державних засобів масової інформації під час виборчої кампанії;
- здійснювати політичну діяльність, проводити масові заходи (збори,
мітинги, демонстрації тощо);
- представляти і захищати свої законні інтереси, інтереси своїх членів у
державних та громадських органах;
- одержувати від органів державної влади і управління та органів місцевого
самоврядування інформацію, яка необхідна для реалізації цілей та завдань, що
передбачені цим Статутом;
- вносити пропозиції до органів влади і управління з питань, що випливають
із статутних завдань Партії;
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цілі;

- розповсюджувати інформацію про свою діяльність, пропагує свої ідеї та

- ідейно, організаційно та матеріально підтримувати інші об’єднання громадян, надавати допомогу в їх створенні. […]
Статут Всеукраїнської партії Центру «Громадянська злагода» // Поточний архів
Міністерства юстиції України. – Реєстраційна справа 539.

∗∗∗
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ
«ГРОМАДА» (ВО «ГРОМАДА»)

Партію створено 12 грудня 1993 р. Зареєстрована Міністерством юстиції
України 22 березня 1994 р. (реєстраційний номер 551). Партія діюча.
ВИТЯГ З ПРОГРАМИ
Основні положення ідеологічної платформи та політичної стратегії партії ВО
«Громада» беруть витоки в соціал-демократизмі Л.Українки та І. Франка, державницьких програмах М. Драгоманова та М. Грушевського.
Партія є прямим спадкоємцем і продовжувачем традицій українських громад, які започаткували себе у середині 19 століття. Ідеологія громадівців поєднувала любов до рідного народу, прагнення до всебічного народовивчення зі щирим
українським патріотизмом. Ці фундаментальні особливості світогляду громадівців відбилися у практичній діяльності, головним змістом якої стало служіння
національно-культурному відродженню України.
Сьогодні в Україні вони реалізуються в новій історичній формі, обумовленій
специфікою сучасного етапу розвитку української державності та змістом постіндустріальної інформаційно-технологічної цивілізації. Прояви останньої в
Україні ще не встигли визначитись у своїй класичній завершеності. Але динаміка
її розвитку в перспективі, в тенденції свідчить про те, що світова спільнота переростає стадію традиційного капіталізму; постіндустріальний світ соціалізується,
все більше повертається лицем до людини. Залучити Україну, визначити її
справжнє місце у цьому процесі – завдання першочергової ваги.
Все це об'єктивно визначає ідеологічну платформу «Громади» як гармонійний синтез європейського соціал-демократизму, української національної ідеї та
загальнолюдських християнських цінностей.
На порозі третього тисячоліття в Україні складається нова соціально-економічна та політична ситуація.
Уникаючи справжніх реформ і прагнучи при цьому зберегти підтримку Заходу, Україна не може вічно покладатися на свою геополітичну важливість, на місію держави, що стримує регіональні зовнішньополітичні інтереси Росії. Орієнтація на латиноамериканську економічну модель не наближає, а навпаки віддаляє
Україну від Європи. […]
Стратегічна мета та політичні пріоритети
Стратегічною метою ідеологічної роботи партії на сучасній стадії розвитку є
формування ідейних засад демократичного, громадянського, справедливого
суспільства, яке забезпечує народовладдя в рамках правової держави, реальну
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рівноправність усіх етнічних спільнот і соціокультурних груп, рівноправність
форм власності, реальні можливості для повної самореалізації людини, яка стає
самоціллю історичного розвитку.
Історична ситуація, що склалася в Україні в ході переходу до ринкової економіки визначає основні складові політичної стратегії партії ВО «Громада» в
таких пріоритетах:
Соціал-демократична концепція (система цінностей).
Національна ідея, відродження української нації як політичної нації.
Соціальна держава, соціальна справедливість, соціальний захист.
Приватизація та формування середнього класу. Право на приватну власність.
Соціальна демократія, демократична правова держава, політичний плюралізм, ідеологія національної державності. Громадянське, або відкрите суспільство
(пріоритет прав, свобод і інтересів людини і громадянина перед інтересами держави; гуманізація соціально-економічних процесів; екологічна безпека).
Соціально-християнські цінності, свобода совісті, незалежність церкви від
держави, рівноправність конфесій. Європейський соціал-демократизм та українська національна ідея.
Стратегія партії ВО «Громада» визначає політичні перетворення в Україні як
логічну послідовність окремих фаз розвитку, на кожній з яких окремі програмні
цілі партії набуватимуть першочергового значення відповідно до конкретних
умов і вимог розвитку держави та суспільства.
Ці пріоритети визначилися як закономірний результат історичної еволюції
посткомуністичних східноєвропейських країн в напрямку загальнолюдських
цінностей та ідеології соціал-демократизму.
Переважна більшість розвинених європейських країн будує свій добробут і
історичну долю на засадничих положеннях соціал-демократії. Модифікації
соціал-демократичної концепції можуть значно різнитися в різних країнах в
залежності від національних та історичних особливостей. Але її фундаментальна
перевага і привабливість для європейських народів полягає в тому, що вона
принципово орієнтована на досягнення політичного і громадського компромісу,
досягнення соціальної злагоди і соціального партнерства на основі балансу
інтересів та ефективної системи представницької демократії.
Соціал-демократична концепція найкраще відповідає українським національним традиціям, системі християнських цінностей та характеру економічних
ринкових перетворень в українській державі. Тому що одним з її засадничих
положень або принципів є принцип толерантності, терпимості, обов'язкового
вирішення соціальних конфліктів шляхом політичного компромісу (за рахунок
балансу інтересів). І в цьому відношенні соціал-демократична перспектива є
абсолютно співзвучною українському національному менталітету, історично
вираженому в понятті національної ідеї М. Грушевського.
Саме в рамках європейського соціал-демократизму цей процес набув загальнолюдського прогресивного характеру, що вирішальним чином сприяло піднесенню
української спільноти до рівня зрілої політичної нації. Соціал-демократизм поступово став консолідуючим фактором розвитку української спільноти і зробив реальністю споконвічну мрію українського народу про державне самовизначення.
Орієнтація на європейську модель соціал-демократизму є виграшною і з
геополітичної точки зору: подібна орієнтація може стати домінантою політичного
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розвитку багатьох посткомуністичних країн, зокрема Росії, що в перспективі
виключатиме загрозу конфронтації з нею і сприятиме реальному встановленню
стратегічного партнерства.
Таким чином, європейський соціал-демократизм та українська національна
ідея (яка органічно включає християнські цінності) – це ті наріжні камені, що
визначають політичну стратегію партії у найближчій історичній перспективі. […]
Демократія. Демократична правова держава. Політичний плюралізм
На нинішньому етапі історичного розвитку України, який завершиться президентськими виборами в 2004 році, як і в попередні періоди, політичним пріоритетом партії ВО «Громада» залишатиметься становлення і розвиток представницької (парламентської) демократії.
У рамках представницької демократії формуються ефективні механізми підзвітності всіх владних структур народові, розподілу державної влади між різними
її гілками, розмежування владних повноважень між законодавчою, виконавчою і
судовою владою, між владними структурами різних рівнів, періодична ротація
кадрів у всіх владних структурах шляхом прямих виборів і, особливо, недопущення узурпації влади в руках однієї особи або клану, чи номенклатурного прошарку.
Кланово-олігархічний режим, який утвердився сьогодні в Україні у формі
президентсько-парламентської республіки, продовжує створювати видимість
економічних реформ, не забезпечує реалізацію конституційних прав громадян та
інтеграцію країни в цивілізоване європейське співтовариство.
Відсутнє ефективне управління економікою, відбувається концентрація реальної влади в руках Президента і його найближчого оточення. Поступово трансформуються методи управління в напрямі посилення волюнтариського адміністрування і, зокрема, «ручного управління», що неминуче веде до встановлення
тоталітаризму. Тому вдосконалення демократичного народовладдя, зокрема обмеження влади Президента (парламентсько-президентська держава), політична
структуризація Верховної Ради, створення Уряду, відповідального перед парламентом, розвиток місцевого самоврядування та регіонального управління лишається для партії важливим пріоритетом політичної стратегії на період до президентських виборів.
Особливої уваги потребує реформування системи місцевого самоврядування
відповідно до соціально-економічних реалій, національно-культурних традицій та
Європейської Хартії місцевого самоврядування. Членство України в Раді Європи і
та важлива роль, яку вона відіграє в розвитку європейської інтеграції, визначають
орієнтацію на більшу економічну та політичну автономію регіонів як запоруку
сильної, децентралізованої, унітарної держави. Партія ВО «Громада» розробляє
на основі європейського та вітчизняного досвіду збалансовану програму децентралізації влади, перерозподілу владних повноважень від центру до регіонів, яка
передбачала б оптимізацію їх взаємовідносин в інтересах громадян, в інтересах
розвитку економічної самодіяльності населення.
Особливістю нинішнього етапу політичного розвитку України є реальна багатопартійність, те, що легітимний політичний плюралізм (гарантований Конституцією)
своєрідно поєднується з політичною нетерпимістю посттоталітарного суспільства,
дефіцитом конструктивного елемента. Переважна більшість партій і політичних
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лідерів заперечують саму можливість досягнення своїх програмних цілей шляхом
компромісу, балансу інтересів, домагаються повної перемоги над суперниками.
Партія «Громада» уникає прямої конфронтації зі своїми політичними
опонентами, шукає порозуміння і поєднання зусиль для національного відродження України. Партія заявляє про свою жорстку опозицію до діючого режиму.
Громадянське суспільство
Концепція громадянського суспільства знаменує якісно новий рівень демократизації, коли всі дії держави стають об'єктами повсякденного критичного аналізу і контролю на предмет їх адекватності потребам розвитку людини, її самореалізації. Тому формування громадянського суспільства стає актуальним лише
на вищому рівні державотворення, коли держава стає здатною дбати про певні
противаги та гарантії можливого тоталітарного збочення та не виправданого
втручання державної бюрократії в життя людини. Інститути громадянського
суспільства функціонують в правовому просторі держави, лишаючись водночас
не контрольованими нею. Саме завдяки цьому вони спроможні забезпечувати
баланс інтересів держави та особи і гармонізувати суспільні відносини в цілому.
Громадянське суспільство це – соціально і політично
структуроване суспільство
Необхідно водночас зазначити, що ідея громадянського суспільства передбачає високий рівень зрілості нації, а також наявність певної культурної традиції
(яка на Заході була започаткована епохою Відродження та вченням протестантизму) і розвивалась протягом століть.
Неспроможність правлячого режиму провести радикальні економічні реформи спричинили до того, що розвиток інфраструктури демократичного громадянського суспільства в Україні затримується порівняно не лише з країнами Східної
Європи та Балтії, але навіть з Росією. У відповідності з таким характером подій в
Україні пріоритетами політико-ідеологічної роботи «Громади» стає сприяння
розвитку інституціональної системи громадянського суспільства.
На практиці це передбачає створення або вкорінення в неурядові масові громадські структури, молодіжні і жіночі спілки, ветеранські організації, профспілкові організації, регіональні земляцтва та непарламентські політичні об'єднання
(зокрема товариства захисту споживачів або прав людини). Виходячи із запропонованої Програми національного відродження та розвитку України, партія ВО
«Громада» особливу увагу зосереджує на допомозі сім'ям і жінкам (освіта, кар'єра, емансипація, збереження сім'ї, сприяння народжуваності). Такі програми
набувають великого соціального значення для внутрішньої політичної консолідації суспільства. Пріоритетними тут залишаються орієнтири соціальної політики, що спрямовані на створення широкої мережі державних та недержавних
служб допомоги сім'ї, впровадження нових соціальних технологій її підтримки та
соціально-психологічної адаптації до ринкових умов, а саме:
Сприяння створенню молодих сімей з метою покращання соціального
клімату та демографічної ситуації в країні;
Забезпечення державної підтримки програми житлової політики для молодих
сімей (субсидії, довгострокові кредити на будівництво житла). […]
Програма [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://www.hromada.kiev.ua/hromada.htm#
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∗∗∗
ПАРТІЯ ПРАВ ЛЮДИНИ (ППЛ)

Партію створено 15 квітня 1994 р. Зареєстрована Міністерством
юстиції України 25 травня 1994 р. (реєстраційний номер 566).
Реорганізована шляхом об’єднання із СДПУ та УПС у єдину Соціалдемократичну партію України. Наказ Міністерства юстиції України від
22 березня 1995 р. №94/6.
ПРОГРАМНА ЗАЯВА
Про створення Партії прав людини (ППЛ)
Установчий з’їзд Партії прав людини,
висловлюючи глибоку стурбованість поглибленням загальнонаціональної
кризи і пов’язаним з нею падінням соціальної і правової захищеності людини,
прагнучи до всебічного захисту людини, її прав і свобод, створення гідних
умов її життя,
виступаючи за побудову незалежної демократичної, правової, соціальної держави, зміцнення легітимності всіх владних структур, спрямування їх зусиль на
беззастережне утвердження прав і свобод людини як визначального напрямку
цивілізованого розвитку українського суспільства,
засвідчуючи готовність діяти у відповідності з міжнародними зобов’язаннями України, що випливають з пактів про права людини,
ПРОГОЛОШУЄ:
- створення Партії прав людини (ППЛ), яка об’єднує у своїх лавах і навколо
себе справжніх поборників прав і свобод людини і домагається громадянського
миру, національної і політичної злагоди, сприяє розбудові демократичної
правової, соціальної держави.
Партія прав людини будуватиме свою роботу,
спираючись на такі базові принципи:
- людина є найвищою соціальною цінністю, а її основні права і свободи –
невід’ємні і непорушні;
- право на життя і здоров’я людини, на свободу і суверенність особистості,
повагу її честі і гідності, на недоторканність житла і свободу пересування, на
власність, на вибір професії, на збереження, відродження і розвиток національної
духовно-культурної самобутності;
- держава існує для людини, а не людина для держави, людина ж має дбати
про державу як засіб забезпечення своїх прав і свобод.
Програмна заява Партії прав людини // Поточний архів Міністерства юстиції України. –
Реєстраційна справа 566.
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∗∗∗
ПАРТІЯ ДУХОВНОГО, ЕКОНОМІЧНОГО
І СОЦІАЛЬНОГО ПРОГРЕСУ (ПДЕСП)

Партію створено 15 квітня 1994 р. Зареєстрована Міністерством
юстиції України 22 червня 1994 р. (реєстраційний номер 573). Припинила
діяльність згідно з рішенням Верховного Суду України від 3 червня 2003 р.;
наказ Міністерства юстиції України від 9 червня 2003 р. №62/5.
ВИТЯГ З ПРОГРАМИ
Стан духовної і матеріальної культури суспільства,
соціально-економічна і політична ситуація в Україні.
Наша Україна, її багатостраждальний народ, духовна і матеріальна культура
суспільства – в небезпеці!
Демократія, законність, конституційні гарантії і свободи під загрозою!
Генофонд нації, її інтелектуальний потенціал на межі загибелі!
Економіка, промислове виробництво, агропромисловий комплекс, фінансова
система країни – зруйновані до краю!
До цього краху держави, до її повного банкрутства, яке неодноразово визнавав сам Президент, призвели некомпетентність вищого керівництва, відсутність
щонайменшої уяви про стратегію і тактику реформування економічних і
політичних відносин, зневага до колективної думки професіоналів, моральна
убогість та ідеологічна бездарність можновладців, для яких влада стає самоціллю
і які вимагають її усе більше і більше, але не для рішучого перелому в економіці,
а виключно задля того, щоб піднестися над іншими носіями влади. Таке
настирливе і відверте антинародне змагання за владу небезпечне і для держави і
для країни в цілому. Воно являє смертельну загрозу для справжньої демократії
насамперед тому, що призводить до порушення рівноваги між різними гілками і
структурами влади, створюючи сприятливий ґрунт для насадження авторитарної
системи управління і зрештою – до звичайнісінького тоталітаризму.
Аналіз економічної, політичної і соціальної ситуації, що склалася станом на
середину 1997 року в Україні, свідчить про повну неспроможність нинішнього
режиму вивести державу з довготривалої кризи.
Те, заради чого були розпочаті кардинальні зміни в суспільстві, новоявлені
«реформатори» називали спочатку «капіталізмом з людським обличчям», потім
«пострадянським суспільством», «ринковим соціалізмом», «ринковим суспільством»,
а тепер дедалі частіше можна чути зізнання горе-ідеологів правлячої верхівки про те,
що ми йдемо до «дикого капіталізму» і навіть про «шлях, що не має кінця». […]
Український народ – господар своєї долі
Не врятують Україну від катастрофи розпорошені, відірвані від народу, кабінетні, декларативного плану політичні і громадські організації, псевдопатріоти,
політичні самозванці і популісти, Міжнародний валютний фонд і Світовий банк.
Не врятують Україну від загибелі політичні, лідери, які живуть за
принципом: люби себе в Україні, а не Україну в собі, нездатні позбутися власних
егоїстичних і конфронтаційних дій.
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Врятує Україну від загибелі державності і національної катастрофи лише сам
український народ, його працелюбність, благодійність, доброта, злагода, братерство, відданість рідній, багатостраждальній, сплюндрованій ядерним і духовним
Чорнобилем землі, вірність батьківському дому. Лише народ, об'єднавши свої
зусилля навколо прогресивних, патріотичних, демократичних сил суспільства,
заснувавши справжнє народовладдя в державі, здатний відродити Україну на
основі здійснення глибоких політичних, економічних, соціальних реформ і духовного відродження. Тільки спільними зусиллями можна і потрібно примусити всі
гілки влади діяти з урахуванням народних інтересів. Лише конструктивна
взаємодія забезпечить мобілізацію усього інтелектуального потенціалу нації, що
знаходиться у місті, і в селі, на вироблення нової, справді народної, глибоко
гуманної, ефективної і соціально орієнтованої політики.
Партія духовного, економічного і соціального прогресу –
виразник інтересів простого народу
Партія духовного, економічного і соціального прогресу (ПДЕСП) є політичною партією, яка бореться за здійснення в Україні глибоких демократичних
перетворень, що мають на меті створення умов для міцного громадянського миру
й суспільної злагоди, стабільної і соціально орієнтованої економіки, порятунку і
примноження інтелектуального потенціалу нації, утвердження пріоритету
духовних цінностей над матеріальними на основі консолідації усіх здорових сил
суспільства, об'єднання трудящих на принципах спільності ідей та інтересів.
ПДЕСП – це партія магістрів своєї справи, партія професіоналів, людей високоморальних і компетентних, усіх, хто чесною працею, талантом і розумом
створює матеріальні і духовні цінності.
Девіз партії на сьогоднішньому етапі: «Проти мітингів і барикад. За конструктивну опозицію».
Основною метою діяльності Партії є побутова в Україні морально здорового,
економічно і соціально процвітаючого суспільства на основі самовизначення української нації, територіальної єдності й цілісності, суверенітету, соціальної справедливості, патріотизму і поваги до людей праці.
ПДЕСП – партія парламентського типу. Її головне завдання – цілеспрямовано
впливати на зміст законодавчої і виконавчої діяльності, постійно тримати в центрі
своєї уваги політичну ситуацію в країні, активно впливати на діяльність Адміністрації Президента, Кабінету Міністрів України в ім'я демократії, справедливості,
волі, свободи і блага народу.
Партія духовного, економічного і соціального прогресу вважає своїм політичним
кредом – побудову справжнього народно-демократичного ладу в Україні. Вона відстоює конституційні принципи відродження української державності, створення правових умов для духовного і морального відродження, утвердження засад миролюбної
демократичної, правової держави за принципом: держава для громадян, а не
громадяни для держави, влада служить народу, а не народ – владі.
ПДЕСП, спираючись на велику соціальну базу, прагне запропонувати українському народу нову гуманну економічну політику, новий політичний курс.
Одним з найголовніших програмних принципів є прагнення поставити інтелект
суспільства на чільне місце серед усіх пріоритетів державної політики.
Використання інтелектуального потенціалу суспільства – це глобальне завдання
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політики на декілька десятиліть. Формування своєї інтелектуальної еліти (інтелектуальних і духовно наділених лідерів) є необхідною передумовою розвитку
суспільства і нації в цілому. З цим не можна зволікати чи відкладати на якийсь
більш сприятливий час, оскільки елітний прошарок суспільства легко руйнується,
але з великими труднощами відновлюється.
Тому партія рішуче виступає проти обрання державними лідерами людей,
обмежених інтелектуально, неосвічених, бездарних, нечесних, необов'язкових,
здатних до виконання соціального замовлення кримінальних елементів, деградованих особистостей, корумпованих кланів, мафіозних угруповань, представників
організованої злочинності, казнокрадів, суб'єктів антинародної діяльності,
зрадників загальнонаціональних інтересів. ПДЕСП виступає проти перетворення
України в жебрацьку республіку, економічний придаток розвинених країн світу,
проти політичної, економічної, військової, ідеологічної експансії в Україну впливових держав, виступає проти експансії іноземного капіталу і зв'язаної з цим
процесом деіндустріалізації країни, рішуче протестує проти розширення НАТО
на СХІД і вступу України до НАТО.
Партія духовного, економічного і
соціального прогресу виступає за:
- відродження суверенної, демократичної, правової Української держави;
- реанімацію, відродження і зміцнення економіки України, як суб'єкта
державної самостійності, рівноправного партнерства у міжнародних економічних
відносинах;
- право української нації на самовизначення;
- закріплення та зміцнення української державності;
- відродження духовності народу, національної культури, науки, мистецтва,
літератури, інтелекту нації;
- широку участь трудящих у громадсько-політичному житті країни,
створення політичних умов для приходу до влади чесних, порядних, компетентних, високопрофесійних, духовно збагачених та інтелектуально розвинутих людей вихідців з народних глибин, які душею, серцем і розумом вболівають за долю
свого народу;
- збереження національної гідності українського народу, посилення всенародної єдності, братерства, сімейних, родинних почуттів, злагоди в суспільстві;
- утвердження всенародної віри у святість, благодійність, здоровий глузд
людського життя, в торжество людського розуму, святої віри людей у справедливість, рівноправність, честь і совість;
- захист свободи і прав українського народу;
- відродження, зміцнення одвічної дружби, братерства, взаємоповаги з братніми слов'янськими народами і передусім з російським і білоруським;
- загальнонародний захист навколишнього середовища, збереження екології
в ім'я здорового і плідного життя людей на нашій планеті і в нашому суспільстві;
- велику повагу до людей праці, до людини-трудівника, творця, будівничого,
до національної спадщини, великого історичного минулого українського народу,
до борців за свободу, незалежність України, за волю українського народу, його
щасливе і спокійне життя;
- синівську теплу і щиру турботу, всебічне піклування про людей похилого
віку, інвалідів, ветеранів війни і праці, хто віддав своє життя і здоров'я в ім'я
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нащадків, прийдешніх поколінь та задля збереження і продовження людського
роду на землі під мирним небом і ясним сонцем;
- непримиренне ставлення до пригноблювачів народу, диктатури і безчинства влади, до злочинності і паразитних елементів; правове і політичне розкріпачення народу;
- повне оновлення управлінського апарату вищого ешелону влади як такого,
що зрадив інтереси народу, використовує своє становище тільки в особистих
корисних цілях, сприяє росту злочинності, корупції, розвитку тіньової економіки
і розгулу мафії;
- утвердження справжнього народовладдя у країні, де влада має служити народу, а не народ – скомпрометованій, корумпованій, неавторитетній, хижацькій владі;
- об'єднання всіх здорових сил суспільства в ім'я національного порятунку,
перед загрозою розпаду державності і національної катастрофи;
- здійснення демілітаризаційної політики на благо і процвітання нашого
народу;
- подолання національного нігілізму та девальвації загальнолюдських гуманістичних цінностей;
- надання можливостей кожній людині для реалізації її творчих здібностей;
- гарантію соціальних і політичних прав усім громадянам України;
- вільний розвиток культур і конфесій для всіх народів України, виховання
взаємної поваги і дружби між громадянами всіх націй і народностей;
- правовий і соціальний захист святая святих людського життя – материнства
і дитинства, широке залучення жінок до управління державою і формування
державної політики;
- формування нової національної політики виховання молодого покоління –
майбутнього України;
- захист життя і здоров'я людей, цивілізований розвиток освіти під протекцією держави і народної влади: забезпечення прав народу на безплатну освіту,
безплатну охорону здоров'я, гарантій працевлаштування;
- рішучу боротьбу з антигуманними проявами вандалізму, осквернення національних святинь, історичних, археологічних, культурних, етнографічних пам'ятників,
пам'ятних знаків, матеріалізованих символів життя і діяльності наших мудрих
предків;
- здійснення народовладдя на місцях через органи представницької влади і
місцеве самоврядування;
- скасування двовладдя на місцевому рівні;
- виховання у народу, особливо у молодого покоління, поваги до рідної мови –
безцінного надбання нації, а також поваги до мов і культур національних меншин;
- введення в законодавчому порядку кримінальної відповідальності високих
державних посадових осіб (Президента, Прем'єр-міністра, віце-прем'єр-міністрів)
за негативні (антинародні) наслідки їх державної діяльності.
Конституцію України – на службу українському народу. Всенародні
референдуми. Необхідна політична акція волевиявлення народу
ПДЕСП гостро засуджує діяльність вищих ешелонів державної влади, які
стали на ганебний шлях догідництва окремим високим державним посадовим
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особам при опрацюванні Конституції України, власне, задовольнивши їх
політичні амбіції та особисті інтереси, що розходяться з інтересами народу.
Конституція повинна служити українському народу, а не корумпованій
державній верхівці, можновладцям і політичним кланам.
ПДЕСП буде відстоювати право українського народу на прийняття істинно
народної Конституції, яка б відкривала широкий шлях до народовладдя в Україні
і стала перепоною на шляху оволодіння державною владою антинародними
політичними силами.
З усіх важливих питань, що зачіпають корінні інтереси народу, з найважливіших проблем суспільного життя повинні проводитися всенародні референдуми.
Це право народу необхідно чітко закріпити в конституційному порядку.
Проведення всенародних референдумів повинно бути обов'язковим для вирішення питань про зміни території України, дострокові вибори Президента, Верховної Ради України, входження України в наддержавні міжнародні структури та
інші економічні та військово-політичні союзи держав, зокрема до НАТО, з питань
земельного законодавства. Воля народу – обов'язкова для виконання всіма
гілками влади. […]
Політичні партії України. – К.: ТОВ «К.І.С.», 1998. – С. 240, 245-248.

ПЕРЕДВИБОРЧА ПЛАТФОРМА
Народ – інтелект – прогрес
Духовність – освіта – наука – професіоналізм
Добробут – народу
Змістом своєї діяльності ПДЕСП вважає духовний, економічний і соціальний
прогрес України. Спираючись на народну мудрість: «порятунок людей в розумі»,
партія ставить своїм політичним завданням збереження та вміле використання
інтелектуального багатства суспільства.
Партія буде сприяти приходу до влади освічених, здібних людей, майстрів
своєї справи, які за моральними якостями ставлять інтереси суспільного розвитку
вище власних, здатні інтелектуально збагатити роботу парламенту.
Партія – за зміну державної політики
Державна політика, що призвела до розвалу економіки, зубожіння нації,
знецінення духовності, людської гідності – не має права на продовження. […]
Партія пропонує:
- науково обґрунтовану програму реорганізації державного управління економікою. Створити економічний мозковий центр держави – Вищу економічну раду
(ВЕР) у складі Кабінету Міністрів, ліквідувавши Міністерство економіки, профільні
галузеві міністерства, утворивши замість них у складі ВЕР відповідні департаменти.
Сформувати нову структуру державного управління і регулювання економікою від
Вищої економічної ради до обласних, районних (міських) економічних Рад з
центрами (відділеннями) економічного прогнозування і програмування при них;
- започаткувати діяльність Всеукраїнського конгресу робітників для формування державної політики зайнятості робітничого класу, відродження трудових
колективів, задоволення їх законних вимог;
- механізм захисту інтересів сільських трудівників, рівноправний розвиток
усіх форм власності на селі, вважає за необхідне не допустити поспішної ліквідації колективних господарств та купівлі-продажу землі;
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- скликати у 1998 році Всеукраїнські Селянські збори для вирішення всього
комплексу питань про землю, розвиток сільськогосподарського виробництва і
долю нашого рідного села;
- утворити при Кабінеті міністрів Національний колегіум з питань захисту і
примноження інтелектуальної власності країни;
- ввести в практику діяльності законодавчої і виконавчої влади при вирішенні ключових, принципових питань проведення в конституційному порядку
всенародних референдумів.
Партія наполягає на:
- утворенні через Верховну Раду Вищого державного економічного трибуналу для оцінки реального становища в економіці;
- притягненні до кримінальної відповідальності високих державних
посадових осіб за скоєні ними злочини перед народом України;
- внесенні до законодавства таких змін, які б дали відчутні результати у
боротьбі з організованою злочинністю, корупцією.
ПДЕСП вважає, що в міжнародних відносинах Українська держава повинна
активніше проводити курс на взаємовигідне співробітництво, підвищення міжнародного авторитету України, неприєднання до воєнних блоків, розвиток економічних та політичних зв'язків з країнами світу, надаючи першочергового значення
відносинам з Росією та Білоруссю. Партія виступає проти розширення НАТО на
Схід і вступу України до НАТО. […]
Політичні партії України. – К.: ТОВ «К.І.С.», 1998. – С. 254-256.

∗∗∗
ПАРТІЯ КОМУНІСТІВ (БІЛЬШОВИКІВ) УКРАЇНИ
(КП(б)У)

Партію створено у липні 1993 р. Зареєстрована Міністерством юстиції
України 14 липня 1994 р. (реєстраційний номер 579). Припинила діяльність
згідно з рішенням Верховного Суду України від 25 червня 2003 р.; наказ
Міністерства юстиції України від 3 липня 2003 р. № 77/5.
ВИТЯГ З ПРОГРАМИ
[…] І. ПАРТИЯ
1.1. ПК(б)У – политическая преемница КП(б)У.
Высшей стратегической целью Партии (Программой-максимум) является
построение коммунизма – бесклассового социально-экономического строя, где не
будет места эксплуатации человека человеком и где будут созданы условия для
гармоничного развития каждого, а бытие организовано по принципу: «От каждого –
по способности, каждому – по разумной потребности!» Цель коммунистов – формирование развитой, общественно-активной личности, сочетающей в себе
духовное богатство, моральную чистоту и физическое совершенство. Но эта цель
может быть достигнута лишь через переходный период диктатуры пролетариата,
т. е. через социализм, при котором еще должен действовать принцип: «От каждого – по способности, каждому – по его общественно-полезному труду!»
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Но социализм еще нужно вернуть! Поэтому в условиях буржуазной действительности тактическими целями партии (Программой-минимум) будут: борьба
за прекращение насильственного разгосударствления и приватизации и вывод
республики из экономического кризиса, улучшение материального положения
трудящихся, а по приходе к власти – восстановление социалистической законности и правопорядка, возрождение СССР, как гаранта свободы и независимости,
и возрождение социализма, т. е. восстановление разрушенного контрреволюцией
народного хозяйства с последующим ростом не только экономического, но и
политического веса социалистической державы, ее влияния на судьбы людей
неустроенного мира […].
1.3. В политической области Партия будет бороться за советизацию государства, т. е. за полновластие Советов всех уровней, избираемых по производственно-территориальному признаку, и являющихся одной из форм диататуры
пролетариата – власти труда, для чего следует:
а) денонсировать беловежские соглашения, как противоречащие Конституции УССР;
б) прямыми контактами сторонников соввласти установить дружеские отношения со странами социалистической ориентации, оказывая постоянную помощь
трудящимся союзных республик в возрождении СССР;
в) с учетом контрреволюционного переворота разработать Конституцию
УССР, предусмотрев как отказ от т. н. «общенародного государства», так и
ликвидацию поста президента и всех его структур. Проект Конституции выдвинуть на всенародное обсуждение и утверждение съездом Советов;
г) в кратчайший срок провести выборы депутатов трудящихся в Советы всех
уровней, преимущественно из рядов рабочего класса;
д) законодательным актом отстранить от власти буржуазно-номенклатурный
аппарат, поставив вопрос об его ответственности за действия, направленные
против народа;
е) восстановить в полном объеме отнятые у трудящихся социальные гарантии;
ж) принять чрезвычайные меры по борьбе с организованной преступностью
и коррупцией;
з) национализировать средства массовой информации.
Решение задач переходного периода потребует нескольких лет напряженного
труда. За это время будет накоплен необходимый потенциал для дальнейшей
коренной реконструкции государственного управления в интересах коммунистической перспективы.
В классовом обществе принцип партийности руководства является единственным, с помощью которого господствующий класс осуществляет свою власть.
В социалистическом обществе это партия большевистского типа. Нужны не
фразы, а революционные действия.
«Диктатура пролетариата невозможна иначе, как через Коммунистическую партию» – (В. И. Ленин, ПСС, т. 43, с. 504) […].
III. ПАРТИЯ И ВЛАСТЬ
ПК(б)У считает, что этот тезис уже приобретает не только теоретическое значение, как дальнейшее развитие теории коммунистического и рабочего движения, но
и практическое. В условиях общечеловеческой эволюции и нового противостояния
основных противоборствующих классов, на этапе новых форм технического и
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информационного взаимодействия могут появляться и действительно будут
появляться новые возможности для выполнения планов пролетариата. Буржуазная
формация за последние годы наработала целый комплекс методов борьбы против
рабочих, и пролетариат, с учетом этих «новаций», обязан наработать свои.
Предлагается:
1. Неуклонно и методически создавать не только территориальные парторганизации ПК(б)У, но и партячейки на предприятиях, в организациях, учреждениях
и в силовых структурах.
2. В связи с утратой частью населения классовых позиций создавать школы
политграмоты, главной задачей которых будет раскрытие сути оппортунизма, приведшего к предательству народа и партии со стороны руководителей-перевертышей.
3. Для преодоления кризиса в организациях пролетариата создавать (как
первичные ячейки рабочей власти) Советы рабочих, крестьян, специалистов и
служащих во всех структурах общественной деятельности. Уже сейчас, в «обстановке неопределенности», необходимо образовывать забасткомы, стачкомы и др.
комитеты рабочего самоуправления.
4. Через эти органы устанавливать рабочий контроль над мерой труда и
мерой распределения, вплоть до смены директората его найма на контрактной
основе, а в чрезвычайных обстоятельствах – занятие самих предприятий, организация их охраны для сохранения производства. Организация массового гражданского неповиновения силовым атакам предпринимателей.
5. В связи с тем, что власти тянут с принятием закона об отзыве депутатов,
Советам рабочих и др. органам общественности создавать инициативные комитеты (или др. структуры), которым вменять в обязанность через соответствующие
Советы народных депутатов готовить собрания избирателей по поводу отзыва
тех, кто не оправдал их доверия. Протоколы собраний направлять вышестоящим
выборным органам для исполнения. Если мнение народа будет проигнорировано – готовить трудящиеся массы к политической стачке и отстранению таких
«депутатов» от властных функций явочным порядком (бойкот, пикетирование,
общественные разоблачения и пр.).
6. В целях усиления действенного контроля за деятельностью властей в селах, городах, районных, областных и др. центрах создавать общественные ревизорские группы (типа народного контроля) с правами КРУ (контрольно-ревизионных управлений), которым на основании временных удостоверений поручать от
имени рабочих или общественных советов производить проверку хозяйственной
и иной деятельности, соответствующих предприятий.
7. При установлении фактов хищения соцсобственности или др. госпреступлений, особенно связанных с искусственно создаваемыми условиями для продолжения развала страны, разрыва экономических связей и пр., повлекших геноцид
против собственного народа – рабочим Советам соответствующих регионов
назначать составы народных трибуналов для привлечения виновных к уголовной
ответственности с передачей материалов следствия или судебных разбирательств в
официальные органы власти для исполнения общественных приговоров. Использовать для этого юристов-общественников.
8. Предусмотреть создание рабочих дружин для охраны соцсобственности и
социальных завоеваний социализма, а также активистов рабочего движения.
9. В особых обстоятельствах создавать параллельные (теневые) правительства с полномочиями во всех жизненно важных сферах.
164

Эти «кабинеты» будут функционировать под покровительством (эгидой) народного доверия и руководствоваться революционной законностью.
10. Так как созревание пролетариата (рабочего класса) происходит быстрее
через рост числа забастовок и количества участвующих в них (с последующим
охватом целых регионов и отраслей), то Партия видит свои задачи в плане подготовки этих выступлений прежде всего с позиций политических требований к
действующим администрациям. Высшей точкой мирных форм революционной
борьбы является всеобщая политическая стачка, от результата которой могут
возникнуть и др. методы и приемы борьбы.
Не все, предусмотренное данными акциями рабочего движения, может быть
воплощено немедленно. Рабочий класс еще не преодолел свой имидж «социалистического трудящегося» и по привычке, а то и «по инерции» надеется на заботу
властей. Но это было вчера, при советской власти. Сегодня условия другие –
атакует капитализм со всеми его родимыми пятнами «свободной конкуренции».
Противостоять этому можно только борьбой организованного класса, а не
стихийными, спорадическими выступлениями отдельных его звеньев.
История поставила задачи: возрождение СССР и восстановление социализма
на Украине. Первоочередность их разрешения не имеет принципиального значения. Они будут решаться параллельно, помогая друг другу, а где раньше созреют
условия для решения этих задач – покажет время.
ПК(б)У будет искать контакты со всеми истинно левыми, прогрессивными
силами всего мира для усиления пролетариата в его борьбе против объединившихся эксплуататоров в лице империализма, реакции и фашизма.
НАШЕ ДЕЛО ПРАВОЕ, ПОБЕДА КОММУНИЗМА НЕИЗБЕЖНА!
Программа партии коммунистов (большевиков) Украины // Основные документы ПК(б)У. –
Днепропетровск: Библиотека «Искры», 1996. – С. 36-39, 46-48.

∗∗∗
ПАРТІЯ РЕАБІЛІТАЦІЇ ТЯЖКОХВОРИХ УКРАЇНИ
(ПРТУ)

Партію створено 22 жовтня 1994 р. Зареєстрована Міністерством
юстиції України 22 грудня 1994 р. (реєстраційний номер 614). У липні
2004 р. назву змінено на Партія Реабілітації Народу України; у грудні
2005 р. – на Ліберально-демократична партія патріотів України; у
березні 2007 р. – на Народно-Демократична партія патріотів України.
Див.: Партія Реабілітації Народу України, Ліберально-демократична партія патріотів
України, Народно-Демократична партія патріотів України

ПЕРЕДВИБОРЧА ПРОГРАМА
Партії Реабілітації Тяжкохворих України базується на «НОУ-ХАУ» –
нові форми у ринкових взаємовідносинах (БЛАГОДІЙНІСТЬ).

Девіз партії: «Благотворящий бедному дает взаймы Господу; и Он воздаст
ему за благодеяние его». (Біблія, Притчі, 19:17)
1. Працювати за формулою: «Богу Богово – Кесарю Кесарево» – підтримка
тієї Влади, яка при владі – Президента України.
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2. Відродження духовного та матеріального добробуту України на основі
духовних законів та нових форм ринкових взаємовідносин.
3. Ліквідація наслідків Чорнобильскої катастрофи, реабілітація мертвої зони.
4. Компенсація втрачених заощаджень населенню України.
5. Зробити Україну безподатковою країною.
6. Сприяння безподатковому ввезенню в Україну матеріальних цінностей,
медикаментів, екологічно-чистих продуктів харчування, транспорту, обладнання.
7. Впроваджувати проекти по зниженню правопорушень, сприяти зменшенню кількості в'язниць, закладів для малолітніх правопорушників до повної їх ліквідації. Призначити постійну пенсію для людей, які постраждали від соціальної
несправедливості.
8. Підняття духовного та матеріального стану громадян України, забезпечення прожиткового мінімуму кожному громадянину із розрахунку 900 доларів
США в місяць.
9. Реалізувати заходи для поповнення бюджету, погашення зовнішньої
заборгованності України за рахунок «НОУ-ХАУ» в світовій ринковій економіці,
залучення інвестицій в Україну.
Партія має реальний матеріальний потенціал для виконання цієї програми.
Це є поєднання духовного і матеріального. […]
Передвиборча програма Партії Реабілітації Тяжкохворих України // Поточний архів
Міністерства юстиції України. – Реєстраційна справа 614а.

ЛІБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧНА
ПАРТІЯ ПАТРІОТІВ УКРАЇНИ (ЛДППУ)

Попередні назви – Партія Реабілітації Тяжкохворих України, Партія
Реабілітації Народу України. Наступна назва – Народно-Демократична
партія патріотів України
ВИТЯГ З ПРОГРАМИ
Людство вступило в XXI сторіччя з важким тягарем минулого й з великими
надіями на краще майбутнє. Україна пройшла в XX столітті через криваві,
руйнівні війни, насильницькі революції й згубні реформи, втратила мільйони
людей. Нині настав новий історичний етап – етап очищення України від
мракобісся й засилля злісних, ворожих внутрішніх і зовнішніх чинників, етап її
відродження як великої держави, могутньої й миролюбної, гуманної й демократичної, вільної й процвітаючої, що дає всьому світу приклад справжньої цивілізованості й високої духовності. Час руйнівних «реформ» та їхніх ініціаторівлжереформаторів і лжедемократів – підходить до кінця. Але за останні півтора
десятиліття XX століття вони довели країну до стану національної катастрофи.
У третє тисячоліття Україна увійшла відновленою незалежною та
суверенною державою. І хоча за 14 років державотворення досягнуто багато, ми
не магмо того, про що мріяли, чого прагнули.
Значну долю відповідальності за ситуацію роз'єднання в Україні несе національна й політична еліта, яка після здобуття державної незалежності не спромоглася
сформулювати сучасну національну ідею, запропонувати концепцію розвитку
України на основі національних інтересів як політичне замовлення державі.
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За наявності надмірного партійного розмаїття та фактичної відсутності єдності провідних національно-патріотичних сил, а також невідповідності сучасної
виборчої системи потребам суспільства, в Україні не створені умови для приходу
патріотично-налаштованої еліти до влади і відсутній механізм для розробки й
впровадження цією елітою стратегії національного розвитку, ядром якої повинна
бути національна ідея.
Вивести нашу Батьківщину з загальної розрухи й кризи, домогтися її відродження й розквіту – таке завдання ставить перед собою Ліберально-демократична
партія патріотів України (ЛДППУ). ЛДППУ – партія справжніх патріотів України, партія опору антинаціональним силам закордонного впливу чинностям. її
соціальною опорою є в основному середні верстви суспільства, жителі малих і
середніх міст та селищ, жителі сільської місцевості, патріотично настроєних громадян, переважна більшість яких – люди працездатного віку й значна частина
молоді. ЛДППУ – це центристська, демократична партія. Вона будує свою політику на здоровому глузді, на історичних моральних цінностях нашого народу й з
урахуванням світової практики.
Її головна мета – відродження могутньої демократичної й процвітаючої
держави Україна. У сучасних умовах ЛДППУ висуває ідею патріотизму на перший план, що зв'язано, насамперед, з необхідністю діяти в національних інтересах
України. Урятувати народи України від поневолення й вимирання – історичне
завдання ЛДППУ, всіх патріотів України. У своїй діяльності ЛДППУ керується
також ідеями лібералізму й демократії. У розумінні ЛДППУ лібералізм – це
справжня, а не уявна – свобода. Це. насамперед, захист цивільних прав і свобод
особи як громадянина будь-якої національності, що населяють Україну. Демократія в розумінні ЛДППУ передбачає демократичний устрій держави у формі президентської республіки, демократичний характер всіх гілок влади – законодавчої,
виконавчої й судової. ЛДППУ є прихильницею суспільства соціальної справедливості, вона відкидає не тільки комунізм, але й дикий капіталізм. Партія виступає
за створення рівних умов для реалізації кожним громадянином своїх можливостей. У суспільстві соціальної справедливості повинне заохочуватися прагнення
людини чесним шляхом домагатися високого рівня /добробуту. На Україні не
повинно бути голодних, бездомних і безробітних. Досягнення справжньої свободи, демократії й добробуту громадян неможливо, якщо в країні не буде встановлений правопорядок на основі твердого дотримання владою й громадянами
Конституції й законів України. Ніхто не може бути вище закону, ніхто не має
права його ігнорувати! ЛДППУ – парламентська партія; її завданням прийти до
влади через парламент, через парламентські й президентські вибори. […]
[…] 2. ЛДППУ ЦЕНТРИСТСЬКА ПАРТІЯ
Ліберально-демократична партія патріотів України, (ЛДППУ), є політичною
партією, яка створена на основі спільності інтересів громадян України, прихильників загальнонаціональної програми суспільного розвитку. Це політична організація громадян України – свідомих прихильників свободи людини у суспільстві
соціальної справедливості та стабільності суспільного порядку й національного
розвитку в сучасній українській державі.
Наші цілі й завдання
ЛДППУ відстоює інтереси народу України.
Мета Партії – утвердити в країні систему демократичних відносин, на основі
якої забезпечується безперервна демократизація всіх сфер життя, соціальна спра167

ведливість, свобода і солідарність громадян, постійно поліпшується їхнє життя,
все повніше задовольняються їхні потреби. Всупереч насаджуваному сьогодні
роз'єднанню і протиставленню людей за майновою та фінансовою ознаками
ЛДППУ виступає за вільну реалізацію можливостей кожної особистості й розвиток суспільства як цілого в його єдності та розмаїтті.
Рух до демократичної, соціально-орієнтованої і правової держави передбачає
розвиток виробничого самоврядування і перетворення безпосередніх виробників
суспільних багатств у рівноправних учасників розподілу доходів підприємств. За
цих умов збільшуватимуться інвестиції в людину, забезпечуватиметься справедлива оцінка її праці в усіх сферах життя, на підприємствах усіх форм власності,
на кожному робочому місці.
Суть названих відносин змінюватиметься, їх провідна роль зменшуватиметься, розкріпачуючи людину, роблячи її вільною. Буде подолане відчуження
людини від умов реалізації її творчого потенціалу, оновлюватиметься спосіб
життя суспільства.
ЛДППУ вважає, що в Україні має бути забезпечений пріоритет прав та інтересів людини, а не держави чи ринку. Не заперечуючи ролі ринкових відносин.
Партія дотримується принципу: ринкові відносини в економіці. Освіта, здоров'я,
культура, духовність, творчість, турбота про літніх людей, захист дітей і молоді
це сфери суспільного життя, цінність яких не вимірюється грошима. їх не можна
перетворювати у джерело прибутку. Без них сучасне суспільство втрачає сенс
свого існування і розвитку, втрачає як в економічній ефективності, так і в
стабільності. […]
[…] 4. ЛДППУ ЗА УНІТАРНУ ДЕРЖАВУ
У своїй програмі щодо державного будівництва ЛДППУ виходить із двох
факторів:
- державний апарат повинен бути ефективним і не корумпованим;
- держава повинна забезпечити рівні права і можливості громадянам будьякої національності на всій території України.
ЛДППУ вважає, що без виконання цих умов істотно підняти життєвий рівень
населення неможливо. Відродження величі України неможливе без зміцнення
центральної влади, тобто української державності.
Зміниться роль держави. Замість адміністрування в усіх сферах життя вона
створюватиме умови для розвитку ініціативи і зацікавленості людей у використанні їхніх здібностей, підвищенні ефективності та продуктивності праці.
Економіка стане народною, народовладдя – справжнім, суспільство – громадянським. Оптимальною формою державного правління ЛДППУ вважає демократичну
республіку з розвинутим територіальним самоврядуванням у вигляді рад різного
рівня і їх виконавчих органів. Народовладдя здійснюється як єдина воля народу у
вигляді законодавчої, виконавчої, судової влад, які реалізують її різні, а тому
самостійні функції, які не підмінюють і не пригнічують одна одну.
Ми хотіли й хочемо сучасної держави, головне багатство якої – соціально
орієнтований та суспільно вмотивований гуманітарний капітал у ринковому поєднанні з природними ресурсами та фізичним капіталом, справедливо розподілений
між громадянами та їхніми об'єднаннями через власність та ринкові ефективності
її використання – недержавні інститути громадянського суспільства.
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Сила такої держави – у свободі людей, у політичній підтримці держави з
боку суспільства, в усвідомленні та виконанні державою політичної волі нації.
Волі до ефективного поєднання свободи, власності та справедливості в інтересах
стабільності й розвитку. Свобода використання гуманітарного капіталу нації на
основі сучасної ринкової економіки забезпечує багатство суспільству навіть за
умови бідних природних ресурсів. А демократія та соціальна справедливість
роблять країну сильною.
Підвищення ефективності української держави і влади забезпечить:
- поєднання централізації та децентралізації державної влади;
- розмежування функцій держави та громадянського суспільства;
- відокремлення господарської функції від державної влади;
- святенність і недоторканність приватної власності при рівноправності всіх
форм власності;
- свободу діяльності економічних суб'єктів від державного чи політичного
втручання;
- захист ринкового середовища від необдуманих інновацій, олігархів та
державних монополій;
- побудову економічного підґрунтя нації;
- національний контроль за результатами приватизації та національне
управління цими процесами.
Основу нації складає народна громада. Народ, самоорганізований у територіальні громади, з верховенством своєї свободи, як головного джерела публічної
влади, і є, власне, нацією.
Тому стрижень розвитку – розбудова самодостатніх і ефективних громад.
Формування у них національної свідомості слугує головним джерелом усвідомленої суспільством політичної волі до реформ європейського типу та формування
імпульсів національного та політичного розвитку України. Саме народ, який у
своїй суспільній свідомості та єдності піднявся до рівня модерної української
нації, спроможний наповнити сучасним українським змістом національну ідею та
сформулювати відповідне завдання державі на розробку, законодавче та
виконавче забезпечення відповідної державної політики.
Саме так формується верховенство нації як замовника державної політики та
контролера змістовного спрямування такої політики, що і є сутністю Національного
Суверенітету. Саме тоді держава у межах повноважень Державного Суверенітету,
дійсно слугуватиме народу України та нести свої обов'язки перед нацією.
ЛДППУ виступає за чітке визначення, розмежовування, гармонійне поєднання
та взаємодоповнення Державного, Національного, Політичного та Суверенітету особистості. Лише тоді нація зможе виступити ефективним розробником сучасної національної ідеї та національної доктрини розвитку, а Держава – її дисциплінованим та
відповідальним розробником та виконавцем в рамках державної політики.
Гармонійна єдність Національного суверенітету, Державного суверенітету
територіально самоорганізованої нації та Політичного суверенітету об'єднаного
різнобічними інтересами відкритого громадянського суспільства визначає архітектуру сучасної правової держави, а їхнє єднання у забезпеченні суверенітету
особистості – робить державу сильною, соціально орієнтованою, ефективною.
Всі ці позиції спрямовані на те, щоб перетворити Україну з аморфної держави в унітарну (єдину) державу із сильною виконавчою владою.
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ЛДППУ вважає за необхідне реформувати й зміцнити судову систему
України. Суд повинен бути дійсно незалежним від виконавчої і законодавчої влади, вільним від партійно-політичних пристрастей. На належний рівень необхідно
підняти роботу прокуратури і працівників, силових структур. Важливе місце в
забезпеченні правопорядку в країні ЛДППУ відводить правоохоронним органам і
спецслужбам. Спираючись на накопичений досвід, необхідно відтворити, а потім
розвити потужні, високоефективні, технічно оснащені спецслужби, які по своїй
структурі, функціям, кадровому складу повною мірою відповідали б статусу
правової держави. Вирішити цю проблему можна в рамках єдиного, потужного
державного органу. Зміцнення державності неможливо без боротьби зі злочинністю. У ЛДППУ розроблена конкретна програма боротьби зі злочинністю, у тому числі з організованою. Вона буде домагатися прийняття суворих і справедливих законів по боротьбі з корупцією, організованою злочинністю, бандитизмом, контрабандою, торгівлею наркотиками, незаконним збутом зброї, вимаганням (рекетом). ЛДППУ вважає за необхідне посилити покарання за тероризм,
навмисні вбивства й інші злочини проти особистості й власності. Вона вимагає
відновлення смертної кари для особливо небезпечних злочинців.
У зміцненні української державності важливу роль могли б зіграти засоби
масової інформації (ЗМІ). ЛДППУ, не вважаючи засоби масової інформації
«четвертою владою», бачить у них реальну силу, що покликана відігравати
величезну інформаційну і виховну роль.
Однак у новій Україні основні засоби масової інформації виявилися в руках
антинаціональних сил, були скуплені олігархами і дотепер виконують їхнє соціальне замовлення, що суперечить корінним інтересам країни і її громадян. Власне
кажучи ЗМІ розв'язали дійсну інформаційну війну проти власного народу, ведуть
антиукраїнську, антипатріотичну пропаганду, виступають у ролі служників
Заходу, сприяючи подальшому розвалу країни і перетворенню її в напівколонію.
На думку ЛДППУ, основні канали телебачення повинні перебувати в державній
власності й функціонувати під демократичним багатопартійним контролем.
ЛДППУ розділяє ідею про світський характер Української держави, в якому
релігія відділена від держави. Підтримуючи рівноправність релігійних переконань для всіх народів, що проживають на Україні, ЛДППУ виступає проти спроб
підірвати позиції православ'я, що сповідає більша частина віруючих країни.
Позиція партії полягає в тому, щоб не допустити в країні конфесійного протиистояння і релігійних конфліктів.
Державотворення з сильною центральною владою усуне передумови /до місцевого сепаратизму, різко зменшить причини для міжнаціональних конфліктів і
територіальних претензій адміністративних одиниць одна до одної, відновить
пріоритет загальнодержавних інтересів над місцевими. У результаті будуть створені умови для раціонального керування економікою, зникне безліч непотрібних,
часом шкідливих бюрократичних органів, ліквідуються міжрегіональні бар'єри, що
негативно позначаються на розвитку ринкових відносин. Висуваючи принципові
положення і конкретні пропозиції щодо вдосконалювання державного устрою,
ЛДППУ бачить у цьому шлях до відродження і зміцнення України. […]
Програма Ліберально-демократичної партії патріотів України // Поточний архів
Міністерства юстиції України. – Реєстраційна справа 614 б.
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НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТІЯ ПАТРІОТІВ
УКРАЇНИ (НДП(п)У)

Попередні назви – Партія Реабілітації Тяжкохворих України,
Партія Реабілітації Народу України, Ліберально-демократична партія
патріотів України
ВИТЯГ З ПРОГРАМИ
Ключова проблема сучасного етапу – катастрофічний розрив, що виник між
громадянами та державою, виборцями та владою, суспільством та економікою.
Тіньова економіка та публічна політика, що спирається на адміністративне свавілля та бюрократичний волюнтаризм, привели суспільство до масових злиднів,
деморалізації та зневіри у власних силах. Тому становище України пов’язане з нагальною необхідністю досягти єдності українського суспільства. Збудувати ефективну економіку та сильну представницьку владу. Дійти до згоди в питаннях
довгострокового майбутнього України.
Україна, якої ми прагнемо – це сучасна держава з європейським рівнем
добробуту всіх громадян, добросусідським економічним оточенням та високим
міжнародним авторитетом.
НДП(п)У – це партія, яка готова взяти на себе відповідальність за вирішення
усього комплексу завдань, що постали сьогодні перед Україною, усім українським суспільством. Ми розраховуємо на широку народну підтримку та переконані
в тому, що загальнонаціональний успіх можливий лише за умови досягнення
громадського миру та соціального партнерства. Наш орієнтир – Україна демократична, де єдиним джерелом розвитку держави є народовладдя, захист свобод та
прав громадян України – найвищих цінностей демократії. У НДП(п)У є своя
соціально-політична місія. Ми заявляємо про себе як про політичну силу, яка
здатна стати ефективним інструментом подолання протиріч у суспільстві, бути
провідником нових проектів стратегічного розвитку України.
Наша мета – побудова в Україні вільного, демократичного, правового, справедливого, незалежного суспільства, в якому створені умови для організаційного поєднання праці, знання, таланту людини та її власних можливостей для самореалізації.
Діяльність партії будується на ідейних засадах світової демократії. В ній
поєднуються традиційні духовні цінності українського народу, ідеї свободи,
соціальної справедливості української державності.
НДП(п)У дотримується цінностей, навколо яких ми пропонуємо об’єднатись
громадянам України:
• Україна як суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова
держава, що гарантує своїм громадянам усі права і свободи;
• при владі мають бути політичні сил и, здатні не тільки проголосити правильну політику, але й забезпечити її реалізацію;
• добробут як матеріальна база розвитку людини та суспільства на основі
гуманізації економічного розвитку, підпорядкування економічних перетворень
творчому розвиткові особистості, випереджаючого розвитку освіти та культури;
• людина, її свобода, здоров’я, духовність, добробут, громадянські, політичні та соціальні права, впевненість у майбутньому;
• людина як фундамент здорового буття народу, як основа організації суспільства, його духовного та соціального розвитку;
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• демократичні реформи приділяються людям і лише тою мірою, якою вони
відповідають інтересам різних верств суспільства;
• створення необхідних умов і стимулювання розвитку і реалізації творчого
потенціалу юнаків і дівчат у галузі науки і техніки, літератури і мистецтва; художньої народної творчості, збереження і розширення мереж культурно-розважальних закладів, центрів творчого розвитку особистості, молодіжних клубів,
шкіл, консультаційних центрів тощо;
• розвитку спортивного руху, руху туризму, інших форм активного відпочинку молоді, відновлення традицій масової фізичної культури, формування здорового способу життя молодих людей.
Утворення конституційних засад демократичного державотворення.
Становлення громадянського суспільства
Партія виходить з того, що вирішальною передумовою успішного функціонування правової держави є розвинуте громадянське суспільство, широко розгалужена
система добровільних об’єднань громадян, за допомогою яких вони здатні
самостійно захищати свої права, свободи та інтереси від будь-якого беззаконня та
свавілля, змушувати державу та її органи враховувати у своїй діяльності різноманітні
громадські інтереси. Тому партія виступає за гарантований розвиток цивілізованої
багатопартійності, вільне функціонування громадських об’єднань, ефективну
діяльність різних форм місцевого самоврядування, за гарантовану незалежність
засобів масової інформації. Партія сприятиме утворенню законодавчої бази, необхідної для становлення громадянського суспільства.
Конституційні норми
Прийняття Конституції (Основного Закону) України ознаменувало цивілізоване завершення процесу конституційного самовизначення українського суспільства, визначило фундаментальні правові засади в державному будівництві, в
поділі владних повноважень, у взаємовідносинах громадян та власних інституцій.
Права та свободи людини визнані найвищою цінністю, а їх реалізація – головним
напрямком і змістом діяльності держави. Для практичної діяльності партії це
означає необхідність6
• поновлення конституційним демократичним змістом практичної діяльності всіх державних інституцій, запровадження конституційних норм у повсякденну
практику роботи органів влади всіх рівнів, органів місцевого самоврядування в
норми повсякденного життя та поведінки всіх і кожного;
• впровадження системи правового виховання громадян, правової освіти та
допомоги, починаючи із засвоєння кожною людиною змісту Конституції України;
• встановлення контролю з боку громадськості за здійсненням та дотриманням Конституції;
• ініціювання розробки та забезпечення прийняття необхідної низки законів,
приведення всієї нормативно-правової бази у відповідності до Основного Закону.
Утворення правової, демократичної, соціальної держави.
Партія підтримує ідею прямої та представницької демократії, яка означає не
лише волевиявлення більшості та спосіб його здійснення через демократично обраних представників народу, чия влада обмежена законом, а й передбачає та
гарантує демократичні свободи для меншості. Виходячи із положень Конституції
України принципів демократичної, правової, соціальної держави, партія ставить
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завдання розбудови такої демократичної політичної системи, в якій інтереси
громадян і водночас законодавчої та виконавчої влади і в суспільному житті в
цілому репрезентуються впливовими політичними партіями, громадськими
організаціями та іншими інститутами громадянського суспільства; утвердження
конструктивної взаємодії законодавчої та виконавчої гілок влад, практики їх
цивілізованих взаємовідносин в межах правового поля Основного Закону з метою
реалізації фундаментальних прав особи на життя, безпеку, свободу, власність.
Партія сприяє проведенню в Україні судової реформи з метою реалізації
незалежності судової влади. […]
Програма Народно-Демократичної партії патріотів України //
Поточний архів Міністерства юстиції України. – Реєстраційна справа 614 в.

ВИТЯГ ІЗ СТАТУТУ
[…]І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Народно-Демократична партія патріотів України (скорочено НДП(п)У)
є політичною партією, яка створена на основі вільного волевиявлення громадян
України.
1.2. Партія діє на основі добровільності, рівноправності її членів, чинного
законодавства України, Програми та цього Статуту.
1.3. Партія взаємодіє з іншими партіями (блоками), будь-якими органами
державної влади, підприємствами, установами, об’єднаннями громадян, не
втручаючись в їх діяльність та в діяльність службових осіб.
1.4. Партія не допускає дії, які мають на меті:
• ліквідації незалежності України;
• зміни конституційного ладу насильницьким шляхом;
• порушення суверенітету і територіальної цілісності України;
• підриву безпеки держави;
• незаконне захоплення державної влади;
• пропаганда війни, насильства, розпалювання міжетнічної, расової чи
релігійної ворожнечі;
• посягання на права і свободи людини;
• посягання на здоров’я людини. […]
Статут Народно-Демократичної партії патріотів України //
Поточний архів Міністерства юстиції України. – Реєстраційна справа 614.

∗∗∗
УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АСАМБЛЕЯ (УНА)

Партію створено 2 січня 1992 р. Зареєстрована Міністерством юстиції
України 29 грудня 1994 р. (реєстраційний номер 617). Партія припинила
діяльність згідно з наказом Міністерства юстиції України
від 6 вересня 1995 № 26/5.
Документів не виявлено.
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1995
МІЖРЕГІОНАЛЬНИЙ БЛОК РЕФОРМ (МБР)

Партію створено 17 грудня 1994 р. Зареєстрована Міністерством
юстиції України 31 січня 1995 р. (реєстраційний номер 625). Припинила
діяльність згідно з наказом Міністерства юстиції України від 25 лютого
2002 № 11/5.
ВИТЯГ З ПРОГРАМИ
Шлях України до економічного відродження,
громадянського суспільства і цивілізованої держави
1. Час, який пройшов після проголошення державної незалежності України, виявився в значній мірі втраченим для її народу, для розвитку громадянського
суспільства і становлення цивілізованої держави. Триває загальний розпад економіки
і масове зубожіння населення, руйнується духовність. Більшість інститутів державної
влади і соціальної інфраструктури деградує, все далі віддаляючись від інтересів
громадян. Зловживання, свавілля і корупція на всіх рівнях влади і управління досягли
небачених масштабів, позбавляючи державу останніх залишків довір'я і шанування.
2. Докорінні причини цього полягають в тому, що політична і соціальноекономічна система, успадкована від Радянського Союзу, і ешелони влади, які
збереглися в ній, нездатні забезпечити розвиток суспільства в бік цивілізованої
ринкової економіки і затвердження цінностей, на яких засновані всі економічно
розвинуті держави. Викликана цим соціально-економічна і структурна криза
значно посилилася розрухою спільного економічного простору з колишніми
союзними республіками, що набуло катастрофічних наслідків для економіки
України і добробуту її громадян.
3. Величезну шкоду народові України принесла спроба нав'язати суспільству
панування націоналістичної ідеології і спрямування державного будівництва в
глухий кут національно-етнічних пріоритетів.
4. Разом із цим втрачається те цінне, що необхідно було б зберегти і примножити із минулого: цінності культури, людської солідарності і соціальної відповідальності, традиції і історична пам'ять, що об'єднують, а не роз'єднують людей.
5. Все це приводить до того, що становлення України як незалежної держави не
спирається на консолідацію громадян і суспільства, а зводиться лише до
встановлення атрибутів державності і посилює розрив між державою і суспільством.
6. Ми бачимо вихід з глухого кута в рішучому проведенні глибоких економічних і політичних реформ, в утворенні на землі України нової цивілізованої
демократичної держави, вільної від всіх форм тоталітаризму, держави, спроможної гідно увійти до світового співтовариства вільних і заможних народів. […]
2. Права та свободи людини. Держава і громадянське суспільство
2.1. Основні принципи розвитку держави і суспільства.
41. Майбутнє України як самостійної цивілізованої держави, її цілісність і
добробут можуть бути забезпечені тільки в міру формування відкритого громадянського суспільства на засаді безумовного пріоритету міжнародно визнаних
прав та свобод особистості.
42. Необхідно ініціювати конституційну реформу, яка утворює правову
основу нової держави. Разом із тим, в перехідному періоді до прийняття постійної
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Конституції, яка відповідає загальновизнаним цінностям стабільного громадянського суспільства, дієздатність і стійкість державної влади повинні забезпечуватися Конституційними законами (Малою Конституцією), які включають закони
про права громадян, про державну владу і місцеве самоврядування, а також про
принципи функціонування економіки.
Мета цих законів – забезпечити сильну виконавчу владу в умовах перехідного періоду при гарантії прав людини, а також створити необхідну законодавчу
базу для економічних реформ.
43. Ми відстоюємо такі принципи розвитку держави і суспільства:
а) вищою і безумовною цінністю визнається свобода особистості, обмежена
тільки свободою і добробутом інших людей;
б) гарантією свободи особистості є економічна незалежність громадян від
держави, що базується на невід'ємному праві приватної власності і можливості вільно знаходити застосування своїм здібностям. Всі громадяни можуть вільно, без
дозволу з боку держави, займатися будь-якою незабороненою законом діяльністю, і зобов'язані виконувати тільки визначені законом обов'язки;
в) всі громадяни рівні в своїх правах, незалежно від їх соціального і національного походження, рідної мови, політичних чи релігійних переконань
г) держава в своїй політиці виходить із національно-мовного самовизначення особистості. Це означає, що визначення рідної мови, національної належності
чи відсутність таких є особистою справою кожного громадянина, не може
фіксуватися ніякими офіційними документами і ніяким чином не може впливати
на взаємовідносини громадян з державою;
ґ) оживання і розвиток мов обумовлені культурно-історичними традиціями,
підлягають власним законам і не можуть служити інструментом, адміністративного нав'язування пріоритетів чи дискримінації. Держава, в особі своїх органів і
посадових осіб, при здійсненні своїх функцій зобов'язана користуватися тими
мовами, якими користуються її громадяни. Тому повинна бути здійснена
природна рівноправність тих мов, що достатньо розповсюджені в державі і серед
населення. Відповідно до цього на загальнодержавному рівні як державна повинна використовуватись українська мова. Поряд з цим, як офіційна повинна використовуватись російська мова. В місцях компактного проживання національно
етнічних груп місцеві територіально-адміністративні органи влади можуть
вирішувати питання офіційного використання інших мов;
д) держава гарантує всім громадянам рівні політичні права, включаючи
право утворення політичних партій, суспільних об'єднань і професійних спілок.
Не допускається виникнення офіційно нав'язуваної ідеології ні в якій формі.
Забороняється утворення громадянами будь-яких воєнізованих угруповань, а
також будь-яких політичних партій і об'єднань, заснованих на національному
розмежуванні громадян, що пропагують національний, соціальний і релігійний
розбрат, або допускають насильницькі дії;
е) виключається політична цензура в будь-якій формі, зокрема у відношенні
до засобів масової інформації, включаючи державні. Держава в особі будь-яких
своїх органів і посадових осіб не володіє ніякими привілеями у визначенні змісту
будь-яких радіо- та телетрансляцій і друкованих органів за винятком офіційних
повідомлень. Всі громадяни мають необмежене право доступу до будь-яких
засобів масової інформації як вітчизняних, так і зарубіжних;
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є) всі громадяни мають право на власний розсуд змінювати своє місце проживання, виїжджати за межі України і повертатися до неї, за винятком випадків,
спеціально обумовлених законом. […]
3. Державний устрій
48. Державний устрій України повинен засновуватися на таких принципах:
а) забезпечення цілісності і єдності держави на основі її земельно-федеративного устрою, що складається з адміністративного самоврядування регіонів
(земель, областей), високого рівня їх самостійності в соціально-економічному
розвитку і збереженні культурно-історичної самобутності;
б) здійснення місцевого самоврядування в містах і інших населених пунктах;
в) розмежування повноважень, податкової бази і бюджетів між федеральним
(загальнодержавним), регіональним (земельним, обласним) і місцевим рівнями
при пануванні загальнодержавних законів. Всі регіони як об'єкти територіального
самоврядування рівні в своїх правах і обов'язках, діють на основі єдиних нормативних умов формування прибутку бюджету і здійснюють поряд із загальнодержавними програмами самостійну соціально-економічну, культурно-мовну і екологічну політику;
г) розмежування виконавчої і представницької влади на всіх рівнях, що досягається обранням голів виконавчої влади відповідно населенням держави (президент), регіону (губернатор) і міста чи іншого населеного пункту (мер). Представницькі органи влади кожного рівня в рамках своєї компетенції незалежні, діють
самостійно і не підзвітні органам влади більш вищого рівня;
ґ) цілісність і єдність загальнодержавної системи влади і управління досягаються
тим, що губернатори виконують розпорядження президента в рамках повноважень, які
їм делегуються, а мери виконують відповідні розпорядження губернаторів;
д) головою держави і виконавчої влади на федеральному (загальнодержавному) рівні є Президент. Виконавчу владу здійснює уряд, підпорядкований
Президенту чи безпосередньо Адміністрації Президента;
є) законодавчу владу на загальнодержавному рівні здійснює двопалатний
парламент, нижня палата якого обирається за пропорційною системою на
багатопартійній основі, а верхня – на основі рівного представництва регіонів. […]
Політичні партії України. – К.: ТОВ «К.І.С.», 1998. – С. 308, 313–315.

∗∗∗
СОЦІАЛ-ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТІЯ УКРАЇНИ (СДПУ)

Партію створено 21 січня 1995 р. Зареєстрована Міністерством юстиції
України 28 лютого 1995 р. (реєстраційний номер 633). Припинила
діяльність згідно з постановою колегії Міністерства юстиції України від
15 січня 1996 р. та наказу міністерства від 15 січня 1996 р. № 2/5.
ПРОГРАМОВА ЗАЯВА
Соціал-демократична партія України,
- виступаючи за зміцнення самостійності і соборності України, за побудову
демократичної правової соціальної держави, за утвердження громадянського суспільства, об’єднаного цінностями свободи, рівності, справедливості й солідарності,
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- висловлюючи стурбованість долею українського народу, поставленого
загальнонаціональною кризою на межу виживання,
- прагнучи до створення умов для вільного всебічного розвитку людини,
створення гідних умов для її праці та відпочинку, завсдчуючи готовність
діяти в інтересах найширших верств народу, в інтересах кожної людини,
продовжуючи понад сторічну традицію української соціал-демократії,
- розуміючи відповідальність за Батьківщину перед сучасним і прийдешнім
покоління,
проголошує на своєму З’їзді об’єднання громадсько-політичних сил України соціал-демократичного спрямування. […]
Основними напрямками і завданнями Соціал-демократичної партії України є: […]
В ГАЛУЗІ ПОЛІТИКО-ПРАВОВОГО ЖИТТЯ
І ДЕРЖАВНОГО БУДІВНИЦТВА
1. Сприяння розвитку громадянського суспільства, яке ґрунтується на засадах свободи і рівності людей.
2. Розвиток демократії, яка визнає людину найвищою соціальною цінністю,
реально забезпечує всім право участі у вільних виборах.
3. Сприяння зміцненню суверенітету України як демократичної соборної держави.
4. Чіткий розподіл функцій органів державної влади у відповідності з
Конституцією.
5. Забезпечення єдності виконавчої влади на всій території України.
6. Проведення виборів до вищого законодавчого органу держави на
багатопартійній основі.
7. Перетворення Верховної Ради України на двохпалатний парламент. Вибори нижньої палати на засадах пропорційного представництва партій і виборчих
списків. Перетворення Ради регіонів на верхню палату парламенту, яка обирається прямими виборами на засадах рівного представництва регіонів.
8. Розширення прав регіонів для вирішення соціально-економічних проблем.
Поступовий перехід до земельно-адміністративного устрою держави.
9. Сприяння формуванню правової системи України, розробці законодавства
на гуманістичних традиціях українського народу і у повній відповідності з міжнародними нормами щодо прав і свобод людини, створення ефективного механізму
їх реалізації та захисту. Єдине і стабільне законодавство, що не дозволяє довільних тлумачень.
10. Незалежна судова система. Затвердження суду лавників (присяжних).
11. Вільний розвиток місцевого самоврядування. Чіткий розподіл функцій
між державною владою і місцевим самоврядуванням.
12. Право кожного на збереження і захист своєї національної належності.
Сприяння консолідації та розвитку української нації, її історичної свідомості,
культури; розвитку етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності усіх
національних меншин. Недопустимість будь-якої дискримінації за національною
ознакою.
Програмова заява Соціал-демократичної партії України // Поточний архів Міністерства
юстиції України. – Реєстраційна справа 633.
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∗∗∗
ХРИСТИЯНСЬКО-ДЕМОКРАТИЧНИЙ СОЮЗ (ХДС)

Партію створено 19 березня 1994 р. Зареєстрована Міністерством
юстиції України 2 серпня 1995 р. (реєстраційний номер 676). У березні
1995 р. назву змінено на Християнсько-ліберальний Союз, у березні
2004 р. – на «Християнсько-Ліберальна партія України». Партія діюча.
ВИТЯГ З ПРОГРАМИ
Наша многострадальная страна – на перепутье.
Исторически сложилось так, что украинский народ практически не имел
шанса на создание собственной, чётко выраженной национальной идеи. В прошлом столетии над Украиной огненным смерчем пронеслись две мировые войны и
одна гражданская. Физическое уничтожение интеллектуальной элиты в 20-е годы,
масссовая депортация украинцев из западных областей перед Второй мировой
войной, голодомор 1932-33 годов, голод 1947 года, эра безверия и бездуховности
на протяжении более чем 70 лет подорвали генетический фонд нации.
Христианско-либеральная партия Украины, исходя из приоритета национальных интересов Украины, предлагает обществу последовательную программу создания и реализации национальной идеи, решительной поддержки создателей рабочих
мест – отечественных предпринимателей, восстановления моральности, духовности
украинского народа, реформирования экономики государства, его аппарата управления на основе опыта развитых стран, развитых демократий.
Только разум, только использование многовекового опыта борьбы украинского народа за независимость, опыта народов мира в строительстве собственной
державности дадут нашей стране реальную надежду на успех.
Наши лозунги: свободный человек – зажиточная семья – богатое государство.
Наши политические задания, политическая ориентация
Партия ставит перед собой такие основные задания:
• строительство Украины как христианского суверенного демократического
правового социального государства, упрочение и развитие государственных
институций;
• строительство справедливого, солидарного гражданского общества, которое
учреждается на общепризнанных в цивилизованном мире моральных ценностях;
• посредством создания в обществе среднего слоя – введение, поддержка и
развитие эффективной социально-рыночной экономики;
• повышение жизненного уровня и благосостояния каждого гражданина и
каждой семьи;
• упрочение позиций Украины в международном содружестве;
• внедрение принципов веротерпимости – равных прав на существование в
Украине различных религиозных направлений;
• консолидация сил, способных прагматически и разумно решать экономические, общественные, государственнические проблемы в интересах гражданина,
семьи, общества, государства.
Практические направления деятельности партии:
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1. Первоочередное обеспечение социальной направленности внутренней политики. Не на словах, не на бумаге, а на деле. Образцом в этой важнейшей сфере
политической работы партия считает скандинавские страны – Швецию, Данию,
Норвегию, где безработные, дети и старики обеспечены гораздо лучше, чем работающий гражданин Украины.
2. Публичность работы всех ветвей власти. Прошли те времена, когда власть
имущие отгораживались от народа высокими заборами и охраной КГБ, а
инструкции об их льготах и привилегиях имели статус «совершенно секретных».
Народ должен знать всё о тех, кому он доверил управлять государством и его
институциями, разрабатывать и принимать законы, от имени Украины выносить
судебные приговоры и решения. Рядовой гражданин должен иметь постоянную
возможность знать образ жизни этих людей и иметь возможность давать им
собственную оценку. Власть должна быть ответственна перед гражданином, подотчётна ему. Власть должна постоянно публично отчитываться перед обществом за каждую копейку, которую ей доверил народ Украины. Народ нанимает
чиновника, чтобы он осуществлял власть в интересах народа публично.
3. Украинцы достойны моральной власти. Годы независимости показали,
что такое власть коррумпированная. Это – раковая опухоль на теле общества.
Коррупция разъедает мораль, губит экономику, калечит судьбы простых людей.
С этим пора кончать. Только Вера может спасти наш народ. Верующий руководитель любого ранга, верующий чиновник не позволит себе взяточничество и хамство. Честным может быть и не христианин, и атеист. И всё же жизнь доказывает,
что искренне верующий человек морален по определению. Моральный человек
служит обществу, а не своему карману.
4. Современное общество не может существовать вне верховенства Закона.
Причём верховенства не только продекларированного в Конституции, но и внедрённого в повседневную жизнь. Фемида в Украине не должна лукаво подглядывать из-под повязки на глазах, кто перед ней – чиновник, богач или простой
бедняк. Только тогда, когда все равны перед Законом, можно требовать от
любого члена общества неукоснительного выполнения правил, обычаев и
законов. И нельзя этого требовать тогда, когда за грошовую кражу полуголодного
человека сажают в тюрьму, а вора-чиновника, крадущего из государственного
бюджета сотни тысяч, к ответственности не привлекают. С таким положением
вещей также надо кончать, и покончить бескомпромиссно.
5. Одновременно с искоренением в обществе коррупции, этого позора в современном европейском государстве, претендующем на звание правового, необходимо
покончить с рудиментом тоталитарного прошлого – так называемыми льготами и
привилегиями чиновничества. При этом партия знает, что есть чиновник чиновнику
рознь. Преданный делу чиновник-профессионал ничего общего с чинушамикоррупционерами не имеет. Но именно честный чиновник на склоне лет начинает
понимать, что жизнь прошла, а богатств он не нажил. А бессовестный чиновниккоррупционер кичится своими неправедно нажитыми особняками, Мерседесами и
счетами за границей. Партия считает, что Украина должна решительно очиститься от
практики спецсанаториев, спецпредприятий, спецраспределителей, спецполиклиник
и прочих «спец…», оставшихся нам от недавнего прошлого.
6. Богатым бывает только то государство, которое умеет экономить на
расходах. Положение, при котором в разорённой Украине чиновники передвигаются на супердорогих лимузинах, иначе, чем кощунственным, не назовёшь.
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7. Считается, что в Украине прошла судебная реформа. Да, она осуществлена… на бумаге. Символ развращённой Фемиды – полунищий судья в полуразвалившемся служебном кабинете. Никогда такой суд не будет служить человеку.
Он будет прислуживать власть имущему и человеку с туго набитым кошельком.
Проигравшим в таком суде всегда будет «человек с улицы». Суд всегда и везде –
лицо общества. В Украине это лицо должно быть человечным и привлекательным. Сегодня это не так, и партия способна предложить программу реальной, а не
«бумажной» судебной реформы.
8. Партия делает и будет делать всё, чтобы избавить Украину от позорящей
нашу страну и реально угрожающей здоровью общества проблемы так называемый «бомжей» и беспризорных детей. Это наш христианский долг.
9. И главное: повседневная, эффективная и адресная забота государства,
каждого политика и чиновника о каждом гражданине Украины, о конкретных стариках и детях, живых людях, а не о «населении» или «народе». Население и народ
состоит из простых людей, о которых и следует заботиться, знать их нужды и
проблемы, реально помогать им. Нужны общегосударственные программы решения тех или иных проблем в области медицины, образования, жилищного строительства. Но результат осуществления этих программ должен ощутить каждый
человек, которому они адресованы.
Партия имеет правоцентристскую ориентацию.
Приоритеты партии: гражданин, его честь и достоинство, свобода, его конституционные права; здоровая и зажиточная семья как основа общества и государства; верховенство права как гарантия гражданских свобод.
Видение партией путей реформирования общества и государства
Партийное кредо относительно реформирования экономики: реформы для
гражданина, а не для государства.
Для реализации реформ нужны интеллектуальные силы, которые в состоянии
не только разработать курс реформ, но и разумно его внедрить.
Цель партии – привлечение умных, моральных и ответственных профессиональных политиков, ученых, экономистов, юристов, производственников, задачей
которых будет разумное управление государством после получения партией
поддержки большинства общества.
Основополагающими ценностями для членов партии в процессе реформирования общества и государства являются: обеспечение конституционных прав
человека, верховенство закона, неприкосновенность добытой честным трудом
частной и коллективной собственности, беспощадная борьба с преступностью,
коррупцией, их искоренение, умная и последовательная политика обустройства
Украинского государства. […]
Вопросы государственного строительства
Цель партии – построение в Украине демократического, правового, социально ориентированного государства, способного гарантировать конституционные
права и свободы гражданина.
Партия видит такие пути достижения этой цели: всестороннее и гармоничное
развитие всех ветвей власти – законодательной, исполнительной, судебной; многопартийность; демократические и подлинно независимые средства массовой
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информации; взвешенная, разумная, непротиворечивая законодательная база по
всем вопросам общественной и государственной жизни. […]
Идеологическая платформа Христианско-либеральной партии, таким образом, состоит:
• во внедрении в общественные отношения и во взаимодействия общества и
государства непреходящих христианских ценностей. Господь Бог даровал землянам своего Сына, Сына человеческого – Иисуса Христа, Христа-Спасителя. Божьи заповеди и проповеди Иисуса – путеводная звезда нашей партии;
• в проповедовании и внедрении в политике, экономике, в структурах государственной власти и в обществе триады плодотворных идей либерализма: 1) свобода индивида во всех областях жизни как условие развития общества; 2) свобода
частного предпринимательства и конкуренции; 3) правовое государство,
парламентская демократия, максимальное расширение политических и гражданских прав и свобод. […]
Програма [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.hlpu.org.ua/programma.html

∗∗∗
СОЦІАЛ-НАЦІОНАЛЬНА ПАРТІЯ УКРАЇНИ (СНПУ)

Партію створено 13 жовтня 1991 р. Зареєстрована Міністерством юстиції
України 16 жовтня 1995 р. (реєстраційний номер 686). У лютому 2004 р.
змінила назву на Всеукраїнське об’єднання «Свобода». Партія діюча.
Див.: Всеукраїнське об’єднання «Свобода»

ПРОГРАМА СОЦІАЛ-НАЦІОНАЛЬНОЇ ПАРТІЇ УКРАЇНИ
Створена де-факто восени буремного 1991 року у Львові та офіційно
зареєстрована в жовтні 1995 року, Соціал-національна партія України (СНПУ) своєю
діяльністю та безкомпромісною позицією заклала еталонні основи ідеологічного
обличчя, зовнішнього стилю та вулично-силового драйву українського націоналізму
ХХІ століття. Ідеологічна доктрина СНПУ, визначена як соціал-націоналізм,
залишається найперспективнішим шляхом виходу з безодні, куди Україну завели
ліберальні екстремісти та відверті агенти впливу іноземних держав.
Поряд із офіційно зареєстрованою Мінюстом у 1995 році програмою партії, в
СНПУ існувала й активно використовувалась оригінальна початкова програма
зразка 1991 – 1992 років, що стала свого часу проривом соціал-націоналізму в
перспективу боротьби у авангарді національної революції. Подаємо її текст для
ознайомлення (при читанні просимо мати на думці час написання програми та
загальний дух епохи):
1. Соціал-Національна партія України (СНПУ) ставить собі за мету взяти
політичну владу в Україні для побудови нової держави і нового суспільства.
2. У своїй діяльності СНПУ керується ідеологією соціал-націоналізму, в
основі якої нація і її добробут, а також людина, якій повернуто почуття честі і
особистої гідності, людина, яка культивує в собі дух боротьби і керується не
поняттями добра і зла, а принципом справедливості.
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3. В основу виховання соціал-націоналізм кладе розвиток патріотизму,
релігійної свідомості незалежно від конфесійної приналежності, спорт і естетику.
4. СНПУ йде до створення масової політичної організації, основу якої буде
творити молоде покоління.
5. СНПУ не буде вступати в блоки з іншими партіями. СНПУ черпає свої
сили з себе і стає сильнішою не шляхом коаліцій, а збільшенням чисельності і
ідейної твердості своїх рядів.
6. СНПУ вважає Російську державу причиною всіх бід на Україні.
7. Росія, яка є традиційно відсталою щодо Європи, насильно втягнувши Україну
в сферу свого впливу, на декілька століть відрізала більшу частину України від
здобутків європейської цивілізації в політиці, економіці, культурі, побуті.
8. Росія, яка є традиційно деспотичною і догматичною, принесла на Україну,
яка мала багатовікову традицію існування громадських свобод і демократичного
управління, чужі для українців способи взаємовідносин між людьми.
9. Для Росії чуже є поняття національної держави, яке є традиційне для країн
Європи, в чому непримиримі розбіжності в поглядах на державу між Україною і
Росією.
10. На відміну від українців, психологія і традиції яких творилися протягом
тисячоліть, росіяни ще не сформована нація, переважна більшість так званих
росіян – вчорашні угро-фінські племена, народи Уралу і Сибіру, кочівники
монголоїдного походження, тому для росіян так характерний національний
нігілізм, який є деструктивним для народів з традиційною культурою.
11. Боротьба з промосковськими настроями і московським впливом на
Україні – одне з першочергових завдань СНПУ.
12. Дати можливість українцеві бачити світ українськими очима, повернути
йому національний характер – одне з основних завдань СНПУ.
13. СНПУ непримиримий противник комуністичної ідеології і політичних
партій та суспільних рухів які пропагують і проводять її в життя. СНПУ вважає,
що через комуністичну ідеологію свідомо розкладається людина і суспільство
шляхом підміни моральних і естетичних цінностей.
14. Всі інші політичні сили СНПУ відносить або до націонал-колаборантів –
зрадників української революції, або до націонал-романтиків – пустоцвіт
національної революції, які окрім голої «революційної» фрази ні на що не здатні.
15. Україна – геополітичний центр Євразії. В силу цього вона може існувати
тільки як могутня держава, або як самостійна держава не існувати взагалі. Ми
змінюємо застаріле гасло «Самостійна Україна» на гасло «Велика Україна».
16. Тільки могутня Українська Держава буде гарантом миру і добробуту для
всіх громадян України.
17. СНПУ бачить Україну як державу української нації, з республіканським
устроєм, всі громадяни якої, незалежно від національної і релігійної приналежності, користуватися рівними правами і захистом держави.
18. Політичне життя в Україні буде побудоване на основі багатопартійності.
Забороненими будуть тільки ті політичні партії та суспільні рухи, в програмах
або характері діяльності яких буде стремління не до політичних змін, а до
знищення Української Держави.
19. СНПУ, як правляча партія, буде боротись з опозиційними їй партіями і
рухами не забороною, а пропагандою своїх ідей та силою особистого прикладу.
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20. Деполітизована економіка з різноманітними формами власності – в основі
господарства майбутньої держави. Багатоукладність економіки – один із
здобутків сучасної цивілізації. Вплив з боку держави не економічні процеси –
тільки через податкову систему.
21. Податкова система буде відрізнятись заохочуваністю і стабільністю.
Український підприємець зможе без страху планувати свою діяльність на десятки
років вперед.
22. Власна, вільноконвертована грошова одиниця, простимулює український
бізнес наситити український ринок в першу чергу.
23. Коло заборонених видів економічної діяльності буде максимально
звужене і протягом часу мінімально змінюватиметься.
24. Основа розвитку держави – розвиток нації, основа розвитку нації – її дух і
добробут.
25. Право приватної власності визнається невід’ємним правом кожного
громадянина і ніколи не може бути відмінене.
26. СНПУ гарантує ліквідацію безробіття, надійний соціальний захист усіх
громадян України.
27. Громадяни України будуть користуватися повною політичною і
релігійною свободою, можливістю вільно пересуватися як межах України, так і за
її кордонами; вільно обирати місце проживання.
28. Свободи громадян України не будуть обмежуватися в зв’язку з їх
поглядами чи діяльністю, крім випадків, в яких вони будуть направлені на
знищення Української Держави.
29. СНПУ для досягнення своїх тактичних завдань не сковує себе догмами, а
керується можливостями моменту, постійно пам’ятаючи про стратегічні цілі.
30. СНПУ передбачає в недалекому майбутньому на Україні період ще
небаченої політичної і економічної кризи, катастрофічне падіння рівня виробництва, масове безробіття, а тому для спасіння України, для добробуту її громадян і
світової громадськості, очолює українську революцію.
31. СНПУ впевнена в своїй перемозі. Вона знає, що новий світ, нове
суспільство, яких так чекає людство на порозі третього тисячоліття, вийдуть з
України. […]
Програма [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.vatra.org.ua/sotsialnatsionalizm/prohrama-sotsial-natsionalnoyi-partiyi-ukrayiny.html

ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ «СВОБОДА»
(ВО «СВОБОДА»)
Попередня назва – Соціал-Національна партія України

ВИТЯГ З ПРОГРАМИ
Програма захисту українців (зареєстровано – лютий 2004 р.)
Ми – Українці. Ми – у своїй, Богом даній країні. Даруй нам, Боже, звитягу,
щоб стати творцями Великої Держави.
Головною метою Всеукраїнського об’єднання «Свобода» є побудова могутньої Української Держави на засадах соціальної та національної справедливості.
Держави, яка посяде гідне місце серед провідних країн світу і забезпечить
безупинний розвиток української нації.
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Для досягнення цієї мети ВО «Свобода» пропонує чіткий план негайних першочергових кроків.
І. Влада і суспільство. Докорінне очищення та справедливий лад
1. Провести люстрацію влади. Усунути від влади агентуру КГБ та
держслужбовців, які працювали на керівних посадах в КПСС
2. Оприлюднити списки агентів КГБ СССР, які перебували або перебувають
на державній службі в Україні та інших суспільно значущих посадах.
3. Призначати на звільнені після люстрації вакансії молодих спеціалістів, випускників українських вишів, відібраних за принципами патріотизму і професіоналізму та, після підвищення кваліфікації, на спеціальних державних управлінських курсах.
4. Встановити обов'язкову перевірку держслужбовців та кандидатів на
виборні посади з допомогою поліграфа («детектора брехні») на причетність до
корупційних дій, співпраці з іноземними спецслужбами та подвійного
громадянства.
5. Ухвалити Закон про контроль не тільки доходів, але й видатків державних
посадовців та членів їхніх сімей.
6. Запровадити в кримінальному законодавстві принцип «чим вища державна
посада, тим вищий рівень відповідальності за скоєний злочин».
7. Встановити в паспорті та свідоцтві про народження графу «національність».
Визначати національність за Реєстраційним про народження або Реєстраційним про
народження батьків, враховуючи побажання громадянина України.
8. Ввести кримінальну відповідальність за будь-які прояви українофобії.
9. Винести на всенародне обговорення проект Закону про пропорційне представництво в органах виконавчої влади українців та представників національних меншин.
10. Винести на всенародне обговорення проект Конституції, згідно з яким
Українська держава є президентською республікою, Президент України є главою
Української Держави, головнокомандувачем Збройних Сил України і безпосередньо очолює Уряд України.
11. Скоротити термін перебування на посаді Президента України до
чотирьох років (одна і та сама особа може обіймати цю посаду не більше ніж два
терміни поспіль). Обирати Президентом можна лише громадянина України за
народженням, який проживає останні 20 років в України, досяг 35-ти річного
віку, володіє і спілкується державною мовою, не був судимий і не притягувався
до відповідальності за проступки антиукраїнського характеру.
12. Запровадити пропорційну систему виборів до парламенту за відкритими
виборчими списками. Обирати депутатом Парламенту можна громадянина України, який останні 10 років проживає в Україні, досяг 18-ти років, володіє і спілкується державною мовою, є дієздатним та несудимим.
13. Забезпечити рівний доступ усіх учасників виборів до ЗМІ для висвітлення
своїх програмних засад, дебатів тощо. Заборонити платну політичну рекламу у
ЗМІ за три місяці до початку та впродовж усієї виборчої кампанії.
14. Зобов'язати кандидатів на всі виборні посади вказувати в офіційних біографіях національну приналежність, усі попередні (від радянських часів) партійні
та державні посади і судимості – не лише непогашені, але й погашені. Знімати
кандидатів з реєстрації через приховування біографічних фактів або позбавляти
депутатів мандату, якщо приховування виявиться після виборів.
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15. Забезпечити рівну участь у виборчих комісіях представникам усіх
політичних сил, що беруть участь у виборах.
16. Скасувати депутатську недоторканість щодо кримінальних та економічних злочинів. Заборонити притягнення до юридичної відповідальності депутатів
усіх рівнів за їхню політичну позицію, висловлювання і характер голосування в
радах та їхніх органах (окрім випадків антиукраїнської, антидержавної, українофобської діяльності).
17. Обмежити термін дії парламенту та місцевих рад з п'яти до трьох років.
Скоротити кількість народних депутатів України у парламенті до 300.
18. Запровадити дактилоскопічне голосування (за відбитком пальця) з метою
забезпечення винятково особистої участі народних депутатів у роботі парламенту.
19. Заборонити збільшувати розмір заробітної плати та інших матеріальних
винагород народним депутатам протягом чинності їхніх повноважень.
20. Запровадити обрання: місцевих суддів – громадою строком на 5 років,
суддів апеляційних судів – з'їздом суддів місцевих судів строком на 7 років,
суддів Верховного Суду – з'їздом суддів України строком на 10 років.
21. Підвищити віковий ценз судді до 30 років. Обирати суддею можна громадянина України, який має досвід роботи в галузі права не менше ніж 5 років, є
дієздатним та несудимим, і який останні 10 років проживає в Україні та володіє і
спілкується державною мовою.
22. Забезпечити функціонування єдиного реєстру судових рішень з метою
однакового застосування закону всіма судами держави.
23. Здійснювати відшкодування моральних або матеріальних збитків, яких
зазнає особа через помилкові або неправомірні рішення органів державної влади,
місцевого самоврядування та дії посадовців, у повному розмірі коштом винуватців. Відшкодовувати збитки за неправомірне судове рішення коштом судді, що
його ухвалив.
24. Винести на всенародне обговорення проект закону про нову трирівневу
систему адміністративно-територіального устрою України, яку складають 300
повітів, а також міста, селища і села.
25. Запровадити мажоритарну систему виборів для депутатів сільських,
селищних та міських рад, пропорційно-мажоритарну (змішану) – для депутатів
повітових рад. Обирати депутатом місцевої ради можна громадянина України,
який на день виборів досяг 18 років, є дієздатним, не судимим і проживає на
території громади не менше ніж 5 років.
26. Забезпечити територіальним громадам право шляхом таємного, рівного і
прямого виборчого права обирати на 3 роки сільського, селищного, міського та
повітового голову, який очолює виконавчий комітет.
27. Забезпечити територіальним громадам право відкликати депутатів місцевих рад, суддів місцевих судів та право висловити недовіру голові виконавчого
комітету, землевпоряднику і керівникові відділу внутрішніх справ шляхом
плебісциту.
28. Забезпечити підвищення ролі місцевого самоврядування шляхом перерозподілу повноважень та фінансових ресурсів між центральними органами влади і
органами місцевого самоврядування за принципом: формування бюджету «знизу
вгору».
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29. Запровадити практику якнайширшого прямого народовладдя у територіальних громадах – референдуми, плебісцити, загальні збори тощо. Проводити місцеві референдуми з життєво важливих питань. Запровадити механізм вета громади щодо рішень органів місцевого самоврядування.
30. Поглибити вплив місцевого самоврядування на життєдіяльність громади
шляхом створення будинкових, вуличних, квартальних комітетів та інших органів
самоорганізації населення. Дозволяти наділяння землі та нове будівництво у
населених пунктах тільки за згодою цих органів. Спірні земельні та будівельні
питання вирішувати шляхом проведення місцевих референдумів.
31. Дозволити усім психічно здоровим та несудимим громадянам України
вільно набувати і володіти вогнепальною і холодною зброєю. […]
IV. Громадянство і міграція. Право на Батьківщину та захист життєвого
простору
1. Ухвалити новий Закон про громадянство, згідно з яким громадянство надаватиметься тільки тим особам, що народилися в Україні або є етнічними українцями,
які повернулися з-за кордону для постійного проживання і роботи в Україні.
2. Дозволити набувати громадянство України у виняткових випадках особам,
які проживають в Україні не менше ніж 10 років, вільно володіють українською
мовою, знають історію Української Держави та Конституцію України. Заборонити цим особам набувати громадянства України, якщо їх притягали до
кримінальної відповідальності.
3. Передбачити сувору кримінальну відповідальність за незаконне надання та
отримання громадянства.
4. Викорінити незаконну практику подвійного громадянства. Позбавляти
українського громадянства осіб, які приховують те, що вони є громадянами іншої
держави.
5. Конфісковувати у порушників Закону про громадянство набуте в Україні
майно та капітал на користь держави.
6. Сприяти масовому поверненню в Україну етнічних українців. Забезпечити
пільгові умови повернення на Батьківщину українців та їхніх нащадків,
народжених за кордоном.
7. Укласти двосторонні угоди про легалізацію заробітчан-українців. Здійснювати державний захист українців за кордоном усіма можливими засобами.
8. Створити умови для повернення на Батьківщину українським заробітчанам. Зароблені їхні гроші і майно, за умови їх вкладення у розвиток підприємницької діяльності в Україні, вважати інвестиціями, які не оподатковуються.
9. Усунути основну причину трудової міграції та демографічної кризи –
забезпечити конституційне право на житло кожній українській сім'ї.
10. Встановити заборону усиновлення українських дітей чужинцями.
11. Запровадити симетричний візовий режим з іншими країнами. Дозволяти
безвізовий в'їзд в Україну лише громадянам тих країн, які скасували візовий
режим для громадян України.
12. Ухвалити закон про суворіші антиімміграційні заходи та вдосконалення
системи утримання і депортації чужоземців-нелегалів.
13. Посилити охорону державного кордону та перекрити канали нелегальної
міграції.
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14. Запровадити обов'язкову реєстрацію іноземних громадян, які прибувають
на територію України. Запровадити, у зв'язку з загрозою міжнародного тероризму
та злочинності, єдину систему біометричного контролю для всіх, хто в'їздить в
Україну (база даних відбитків пальців, сітківки ока тощо).
15. Укласти з іншими державами, з територій яких нелегальні мігранти потрапляють в Україну, угоди про реадмісію (повернення нелегалів).
16. Забезпечити місця в гуртожитках вишів першочергово українським, а не
іноземним студентам.
17. Здійснювати регулярні перевірки матеріалів реєстрації іноземців, що
прибувають з навчальних закладів, зі списками студентів, які дійсно в них навчаються. Забезпечити своєчасний виїзд з території України студентів, яких відрахували з навчальних закладів. […]
VI. Історична справедливість. Тяглість державотворення та подолання
наслідків окупації
1. Вказати у Конституції України, що правонаступність сучасної Української
Держави була започаткована ще в Київській Русі, продовжена Галицько-Волинським князівством, Козацькою Республікою періоду Гетьманщини, Українською
Народною Республікою, Західно-Українською Народною Республікою, Карпатською Україною та Українською Державою, відновленою Актом 30 червня 1941
року та що Незалежна Україна постала як наслідок понад трьохсотлітньої національно-визвольної боротьби українців.
2. Визнати факт окупації України більшовицькою Росією у 1918–21 рр.,
наслідком чого вчинено безпрецедентний геноцид українців.
3. Добитися від Верховної Ради України, ООН, Європарламенту, парламентів
країн світу визнання геноциду українців у ХХ ст., у результаті якого знищено
20,5 млн. українців, злочином проти людства (терор і пограбування мирного
населення під час війни більшовицької Росії проти УНР у 1918–21 рр.; розкуркулення та насильницька колективізація; штучні голодомори 1921, 1932–33, 1947
років; кілька хвиль фізичного знищення української еліти у 1920–30–40 та 1970-х
роках; фізичне знищення мирного населення у воєнний період; примусове
вивезення українців на чужину; операція «Вісла»; мордування в тюрмах та знущання у «психушках» з українських патріотів аж до початку «пєрєстройки»; пограбування народного господарства, історичних та культурних цінностей;
пограбування та нищення українських церков; вкрадені у громадян заощадження
у 1991 році; переслідування за національною та релігійною ознаками; планомірне
нищення української культури та мови, тотальна русифікація).
4. Відкрити всі архіви ВЧК-ГПУ-НКВД-МГБ-КГБ, які зберігаються у Центральному архіві та обласних архівах Служби безпеки України.
5. Здійснити публічний судовий процес над комунізмом. Добитись у
судовому порядку заборони комуністичної ідеології як людиноненависницької і
такої, що завдала невиправної шкоди українському народові. Порушити кримінальну справу за фактом Голодомору 1932–33 рр., який визнано державою геноцидом українського народу, тобто злочином, до якого не застосовуються терміни
давності.
6. Ліквідувати і заборонити використання знущальних щодо українців імперсько-більшовицьких символів, відзначень дат, пам'ятників та назв на честь катів
України. Заборонити встановлення на території України будь-яких імперських пам'ятників та символів, які прославляють історію держав-окупантів.
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7. Створити спеціальну слідчу структуру для розшуку злочинців, які нищили
українську націю і після виявлення притягати їх до кримінальної відповідальності.
8. Вимагати від Москви офіційного визнання, вибачення та компенсації за
геноцид українців. Добитися від Росії повернення заощаджень громадян України (83 млрд.крб. станом на 1991 р). Наполягати на передачі Україні належної їй
частки Алмазного фонду, золотих та валютних запасів, закордонного майна колишнього СРСР.
9. Виплатити компенсації репресованим українцям та їхнім нащадкам у розмірах, відповідних до їхніх страждань.
10. Надати українцям Кубані, Холмщини, Надсяння, Підляшшя, Лемківщини,
що насильно виселені з рідних земель, статус депортованих з усіма соціальними
гарантіями.
11. Розробити та запровадити державні просвітницькі програми «Правда про
геноцид українців». Запровадити окрему навчальну дисципліну «Історія геноциду
українців у ХХ ст.» в усіх навчальних закладах.
12. Визнати боротьбу, яку до кінця 50-х років проводила Організація Українських
Націоналістів (ОУН) та Українська Повстанська Армія (УПА), національно-визвольною боротьбою Українського народу. Визнати вояків УПА та підпільників ОУН
учасниками національно-визвольної боротьби за державну Незалежність України.
13. Надати ветеранам ОУН-УПА належні пільги і компенсувати недодані за
роки Незалежності.
14. Скасувати спеціальні пенсії для вислужників совєтського режиму,
керівників комуністичної партії та каральних органів СРСР.
15. Розповсюджувати правду про Визвольну боротьбу українців у ХХ ст.
засобами соціальної реклами, відкритих парламентських слухань, документальних та
художніх фільмів, книговидання тощо. Запровадити спеціальний курс вивчення
історії Визвольної боротьби українців у XX ст. в усіх навчальних закладах.
16. Заснувати Державний музей-меморіал Української звитяги (Збройної
боротьби за Незалежність у ХХ ст.).
17. Запровадити на державному рівні святкування у першу неділю травня
традиційного для українців Дня Матері.
18. Оголосити 14 жовтня (св. Покрови – покровительки українського козацтва, день створення УПА) державним святом – Днем Української Зброї. Скасувати
святкування 23 лютого – так званого «дня захисника вітчизни» (Савєтской Армії).
19. Сприяти поверненню в Україну національних, культурних, історичних та
інших цінностей, вивезених за кордон в період окупації.
VII. Зовнішня політика і оборона. Європейський україноцентризм та
сильна держава
1. Визначити європейський україноцентризм стратегічним курсом Держави,
згідно з яким Україна прагне стати не лише географічним, але й геополітичним
центром Європи.
2. Припинити всяку участь України в наддержавних євразійських утвореннях
з центром у Москві: Союзі Незалежних Держав (СНД) та Єдиному Економічному
просторі (ЄЕП).
3. Наповнити реальним змістом єдиний дійсний геополітичний проект, у
якому провідну роль відіграє Україна, – ГУАМ. Залучати до цієї співдружності
інші країни Чорноморсько-Каспійського басейну.
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4. Спрямувати зовнішньополітичні зусилля на побудову тісної політичної та
економічної співдружності з природними союзниками – країнами Балто-Чорноморської геополітичної осі (Швеція, Норвегія, Фінляндія, Литва, Латвія, Естонія,
Польща, Болгарія, в перспективі – Білорусь тощо). Ініціювати взаємовигідні угоди між цими державами та Україною в усіх стратегічно важливих галузях:
торгівлі та митній політиці, енергетичній безпеці та транзиті, обороні тощо).
5. Розробити та впровадити державну програму становлення позитивного образу
України у світі. Залучати через спеціальні державні програми численну українську
діаспору до лобіювання українських інтересів у інших країнах світу.
6. Делімітувати (встановити договором) та демаркувати (позначити на місцевості пограничними знаками) державні кордони України, у тому числі – морські.
В разі подальшого зволікання Росії – встановити державні кордони в односторонньому порядку (за прикладом Естонії). Забезпечити належну прикордонну охорону. Запровадити візовий режим з Росією.
7. Вимагати від країн, які обіцяли безпеку та недоторканість кордонів
України в обмін на відмову від ядерної зброї (Будапештський меморандум,
1994 р.), дієвих, а не паперових ґарантій. Укласти чіткі двосторонні угоди з США
та Великобританією про негайну повномасштабну військову допомогу Україні в
разі збройної агресії Росії.
8. Звернутися до Генеральної асамблеї та Ради Безпеки ООН з вимогою дати
оцінку заявам Росії про можливість нанесення превентивних ядерних ударів без
оголошення війни.
9. Відновити ядерний статус України у зв'язку з порушеннями Будапештського меморандуму Росією (одним з ґарантів безпеки України): конфлікти довкола
о. Тузла та Керченської протоки, прямі погрози, брутальний політичний та економічний тиск, регулярні спроби піддати в сумнів територіальну цілісність України
посадових осіб Росії. Відновити тактичний ракетно-ядерний арсенал держави.
Звернутися до США та Великобританії про сприяння та допомогу в ядерній програмі України.
10. Розпочати реальні, а не декларативні дії, які уможливлюють Україні інтеграцію до європейських структур безпеки: очистити владу та силові структури від
агентури Москви; знешкодити фінансовані Росією підривні організації; делімітувати
та демаркувати кордони; погасити осередки сепаратизму; нейтралізувати усі
територіальні претензії до України; забезпечити виведення російських військових баз
з української території; негайно реформувати та розбудовувати ЗС та ВМС України.
11. Вимагати від країн-членів НАТО вигідних для України умов, чітких
ґарантій та конкретних термінів можливого вступу України до Альянсу.
Розробити та втілювати паралельний план безпеки і оборони України.
12. Розвивати власну систему попередження про ракетний напад та засобів
дій у відповідь на самостійній чи спільній з іншими країнами основі. Відновити у
повному обсязі системи ППО країни для захисту всього повітряного простору.
Зміцнити об'єктове ППО для захисту стратегічних об'єктів та багатонаселених
міст. Звернутися до країн Заходу з проханням надати Україні в оренду мобільні
системи ППО для розгортання протиракетного і протиповітряного щитів в обмін
на надання оперативної інформації з українських радіолокаційних станцій у
Севастополі та Мукачевому. Перевірити таким чином реальну готовність країнчленів НАТО до співпраці з Україною в сфері оборони та безпеки.
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13. Встановити фінансування Збройних Сил України на рівні 5% від ВВП (до
подолання технічного відставання ЗСУ від країн-сусідів), враховуючи нагальну
потребу реформування та переозброєння війська. Реформувати ЗС України, у т.ч.
ВМС і ВПС, оснастити їх кораблями, літаками, ракетними ударними комплексами та комплексами ППО 4-го та 5-го покоління, переозброїти наявну техніку
(літаки, кораблі) сучасними зразками озброєння. Розбудовувати військовопромисловий комплекс для забезпечення сучасним вітчизняним озброєнням
українського війська та ефективної участі України у світовому ринку зброї.
14. Заборонити приватним структурам продавати українську зброю за кордон. Створити єдине державне підприємство торгівлі озброєнням та забезпечити
суворий контроль за ціноутворенням і надходженням виручених коштів у державний бюджет України. Спрямувати усі виручені від продажу зброї кошти винятково на потреби оборони. Ліквідувати практику зняття з бойового чергування
будь-якого озброєння для продажу іншим державам.
15. Розробити і планомірно впровадити до 2017 року нову програму реформи
та побудови українського війська, яка забезпечить реальну обороноздатність
держави. Створити високотехнічну і професійну контрактну армію – регулярні
війська. Заснувати народний резерв ЗСУ.
16. Створити єдину систему вишколу та мобілізації резервістів (за швейцарським зразком). Відновити у повному обсязі систему початкової військової підготовки та цивільної оборони у загальноосвітній школі та мережу військових
кафедр у вишах.
17. Створити ефективну контррозвідувальну службу для гарантування безпеки українського запілля та боротьби проти диверсантів і саботажників імовірного противника.
18. Встановити паритет сил на Чорному морі. Добудувати та ввести до
складу ВМСУ ракетний крейсер «Україна» (однотипний із флагманом ЧФ РФ
крейсером «Москва»). Реорганізувати та посилити берегову охорону Чорноморського узбережжя. Встановити на стратегічно важливих напрямках на чорноморсько-азовському узбережжі України протикорабельні та протичовнові ракетні
комплекси для захисту водного простору, розмістити сучасні протиповітряні
протиракетні комплекси для прикриття військ берегової охорони та морської
піхоти ВМС. Збільшити чисельність військ в Криму, переоснастити їх сучасними
ракетно-артилерійськими установками та бронетехнікою для швидкого
розгортання та протидії можливій агресії.
VIII. Крим і Севастополь. Встановлення Конституційного порядку та
забезпечення стабільного розвитку
1. Винести на всеукраїнський референдум питання про зміну статусу Криму з
автономного на обласний та скасувати спеціальний статус міста Севастополя.
2. Надати Севастополю право вільного порту (на зразок «порто-франко»).
Надати курортно-рекреаційним територіям Південного та Західного узбережжя
Криму – статус вільної від оподаткування економічної зони.
3. Створити Українські контрольно-пропускні пункти на всіх об'єктах, орендованих до 2017 року Чорноморським флотом Російської Федерації. Запровадити суворий
контроль за пересуваннями іноземних військовослужбовців територією України.
4. Підняти Державні Прапори України над усіма об'єктами, орендованими
ЧФРФ та встановити порядок використання іноземної державної символіки на
території України відповідно до законодавства України й міжнародних норм.
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5. Забезпечити невідкладне примусове виконання всіх рішень українських
судів щодо вилучення українського майна із незаконного користування ЧФРФ.
Звернутись до судових інстанцій з позовами щодо відшкодування пов'язаних із
цим збитків. Провести ретельну інвентаризацію майна, споруд та територій, які
використовує ЧФРФ.
6. Здійснити в односторонньому порядку та згідно з міжнародними стандартами підрахунок орендних ставок за перебування ЧФРФ на території України.
7. Посилити охорону державного кордону на Азовському та Чорному морях.
Забезпечити суворий митний контроль за всіма вантажами, що потрапляють на
територію України через ЧФРФ.
8. Запровадити постійне безперешкодне фахове інспектування військових
об'єктів ЧФРФ на території України щодо відповідності їхнього функціонування
до Законів України та підписаних міжнародних угод. Вимагати від РФ детального
звіту про перебування на території України (включно з територіальними водами
та континентальним шельфом) зброї та боєзапасу.
9. Розробити на рівні РНБО програму односторонніх дій України в разі
невиконання РФ зобов'язань щодо виведення ЧФРФ з території України до 2017
року. Вимагати негайного виведення ЧФРФ з Криму, якщо Російська Федерація і
далі порушуватиме Закони України та підписані міжнародні угоди.
10. Здійснити повну ревізію прав власності та прав використання землі та
майнових об'єктів на території Криму.
11. Відновити відповідно до чинного законодавства права громадян на
безперешкодне користування землями загального користування – пляжами та
прибережними смугами у стометровій зоні від лінії припливу.
12. Ухвалити Державну Програму інтеґрації в Українське суспільство його
кримської частини, що передбачало б економічну, транспортну, культурну,
інформаційну та освітню інтеґрацію.
13. Упровадити Державні програми представлення Української культури та
мистецтва в Криму. Надавати на конкурсній основі Державну підтримку осередкам Української культури та україномовним ЗМІ у Криму.
14. Забезпечити українцям Криму безперешкодний доступ до україномовних
ЗМІ та книгарень за допомогою цільових дотацій з Бюджету.
15. Забезпечити українцям Криму можливість безперешкодно здобувати освіту рідною мовою в загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах.
Затверджена Установчим З'їздом СНПУ 9 вересня 1995 р., зі змінами і доповненнями, внесеними ІХ З'їздом СНПУ 14 лютого 2004 р, ХХ З'їздом Всеукраїнського об'єднання «Свобода» 24 травня 2009 р.
Програма [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.svoboda.org.ua/pro_partiyu/prohrama/

З ПРОЕКТУ
«Національної Конституції» ВО «Свобода», затверджений XVIII З'їздом
ВО «Свобода»
Преамбула
Ми, громадяни України, розуміючи, що Українська нація є спадкоємицею
розвиненої духовної і матеріальної культури трипільців, скіфів та сотень наступних поколінь українців, що континуїтет сучасної Української Держави був запо191

чаткований в Київській Руси, а продовжений Галицько-Волинським князівством,
Козацькою Республікою періоду Гетьманщини, Українською Народною Республікою, Західно-Українською Народною Республікою, Карпатською Україною та
Українською Державою, відновленою Актом 30 червня 1941 року, що Незалежна
Україна постала як наслідок понад трьохсотлітньої національно-визвольної боротьби українців.
Знаючи, що Українська нація перебувала у тяжкому, понад трьохсотлітньому
колоніальному ярмі, що вона пережила страшний геноцид у роки Голодомору,
який підірвав її генофонд, що протягом сотень років знищувалася її мова і культура, що проти українців спрямовувалося вістря комуністичних репресій.
Усвідомлюючи свій обов'язок і відповідальність перед Творцем, загиблими у
боротьбі за свободу України, нинішніми і прийдешніми поколіннями українців,
Бажаючи утвердити ідеали справедливості та верховенства права в Українській Державі,
Вважаючи, що Держава є гордістю і справою честі вільнолюбних українців, а
свобода – це засіб досягнення щастя і заможного життя,
Керуючись власним сумлінням та Божою волею,
Спираючись на славну історичну спадщину розбудови народоправної держави та досконале і розвинене українське право періоду Гетьманщини,
Домовляємось розбудовувати національну, неподільну, правову, соціальну і
справедливу Українську Державу, яка має стати гарантом прав і свобод Української нації в цілому та кожного українця зокрема.
РОЗДІЛ 1
Права Української нації та обов'язки Української Держави
Стаття 1. Суверенітет належить винятково Українській нації, яка здійснює
його прямо чи опосередковано через своїх представників або референдум. Будьякий замах на узурпацію всього суверенітету або його частини, здійснений
особою або групою осіб, карається у кримінальному порядку.
За злочини проти Української нації, Української держави та особливо тяжкі
злочини проти людини і громадянина вводиться смертна кара.
Стаття 2. Основою українського державотворення є Національна Ідея – ідея
повновладдя української (титульної) нації на українських землях.
Громадяни України розбудовують Українську Державу, яка повинна постійно піклуватися про інтереси Української нації в цілому та кожного українця
зокрема. Українська Держава повинна створювати належні умови для повноцінного духовного і культурного розвитку нації та високого матеріального рівня
життя українців.
Стаття 3. Україна є національною, неподільною, правовою, соціальною та
справедливою Українською Державою з президентською формою правління. Українська Держава захищає честь і гідність особи і громадянина та гарантує реалізацію широких прав і свобод українців. Українська Держава забезпечує рівність
українців у правах і перед законом незалежно від соціального стану, віросповідання і статі.
Розбудова Української Держави здійснюється на засадах національної та соціальної солідарності, історичної справедливості, владної ієрархії та особистої
відповідальності посадовців органів державної влади і громадян за виконання
покладених на них обов'язків.
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Українська Держава повинна бути серцевиною духовності Української нації
та всієї європейської цивілізації.
Стаття 4. Українська Держава зобов'язана захищати суверенітет нації, кордони і територіальну цілісність України. З цією метою діють Збройні Сили України,
судові та правоохоронні органи країни. Невиконання зазначеного обов'язку тягне
за собою кримінальну відповідальність вищих посадових осіб держави.
Українська Держава зобов'язана забезпечувати реальний суверенітет Української нації через повернення ядерного статусу, досягнення повної енергетичної та
інформаційної незалежності України.
Українська Держава здійснює керівництво виробничою і збутовою політикою
енергоресурсів, упроваджує новітні енергоощадні технології в усіх галузях народного
господарства, сприяє розробці інноваційних технологій альтернативної енергетики.
Стаття 5. Україна є унітарною державою з розвиненою системою місцевого самоврядування. Державна влада поділяється на законодавчу, виконавчу і судову гілки.
Стаття 6. В Україні діє принцип верховенства права. Джерелом права є ця
Конституція, правові закони та інші нормативно-правові акти, національна
правова традиція, загальне право (здоровий глузд), норми права справедливості,
судовий прецедент, міжнародні договори і конвенції, ратифіковані Національною
Радою України. Норми Конституції України є нормами прямої дії.
Конституція України має вищу юридичну силу.
Українське право поділяється на приватне і публічне право.
Норми приватного права базуються на законах, договорах, угодах, контрактах, загальному праві, праві справедливості та судових прецедентах.
Норми публічного права базуються на законах, що мають імперативний характер.
Нормами приватного права регулюються відносини, що стосуються інтересу
приватної особи, а нормами публічного права – публічно-правові відносини.
Заборонено регулювати публічно-правові відносини нормами, що відносяться до сфери приватного права.
Стаття 7. Єдиною державною (офіційною) мовою в Україні є українська
мова.
Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови
на всій території України в усіх сферах державного і суспільного життя.
Незнання державної мови або небажання послуговуватися нею на роботі та
під час публічних виступів є підставою для позбавлення депутатського або іншого представницького мандата, звільнення службової особи з посади.
Для контролю за дотриманням чистоти державної мови створюється
Академія української мови.
Громадяни України з числа національних меншин мають право на створення
та функціонування культурних організацій, товариств, недільних шкіл з метою
факультативного вивчення рідної мови.
Стаття 8. Українська Держава зобов'язана вживати заходів до об'єднання
Української нації, розвитку її національної свідомості, самобутньої етнічної культури, збереження звичаїв, охорони і примноження культурних цінностей українців.
Українська Держава зобов'язана сприяти масовому поверненню в Україну
етнічних українців, що мешкають і працюють за кордоном. Із цією метою Українська Держава створює сприятливі умови для їх облаштування на Батьківщині.
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Стаття 9. Громадянами України є особи, що народилися на її території.
Громадянами України стають етнічні українці, які повернулися з-за кордону для
постійного проживання і роботи в Україні.
Особи без громадянства, які проживають в Україні не менше 10 років, вільно
володіють українською мовою, знають історію Української Держави та зміст Конституції України, у виняткових випадках можуть стати громадянами України.
Зазначені особи не можуть набути громадянства України, якщо їх притягали до
кримінальної відповідальності.
Держава зобов'язана укласти договори із сусідніми країнами про реадмісію
іммігрантів.
Подвійне громадянство заборонено. Громадянин України, який приховав, що
він є громадянином іншої держави, втрачає українське громадянство.
Стаття 10. Земля, її надра та інші природні ресурси і об‘єкти, що розташовані
на території України або в межах її континентального шельфу, є виключною
власністю Української нації. Володіти і користуватися ними можуть фізичні або
юридичні особи в межах і порядку, встановлених Українськими нормами права.
Право власності на землю існує лише на земельні ділянки під житловими
будинками та іншою нерухомістю на праві приватної власності, а також на присадибні ділянки. Набувати право власності на землю іноземцями та особами без
громадянства заборонено.
В Україні функціонує державний земельний кадастр.
Стаття 11. Українська Держава зобов'язана охороняти землю, яка є основним
багатством Української нації.
Право володіти землею може належати державі, громаді, фізичній або
юридичній особі.
Земля надається у довгострокове володіння українським громадянам із правом її родинного успадкування.
Право володіння землею може набути лише громадянин, який мешкає у даній
місцевості не менше двох років і особисто веде на ній господарство. Громадяни, які
бажають набути у володіння землю у розмірі, більшому за середній розмір селянського земельного паю для даної місцевості, повинні скласти кваліфікаційний іспит.
Земля виморочного сільського двору переходить у володіння сільської
громади.
Забороняється торгівля землею сільськогосподарського призначення. Сільськогосподарські землі використовуються виключно за прямим призначенням, інше
використання цих земель заборонено. Винні у порушенні зазначеної заборони
притягуються до кримінальної відповідальності.
Українська Держава ставить під свій контроль виробництво біопалива, якість
сільськогосподарської продукції, може встановлювати високі або заборонні мита
на експорт продовольства.
Стаття 12. Українська нація має право на проживання в екологічно чистому
середовищі. Українська Держава зобов'язана вживати заходів для запобігання
забруднення повітря, води, землі і всього середовища в цілому.
Будь-яка шкода, заподіяна природі, повинна бути загладжена у повному обсязі за рахунок винуватців. У випадку неможливості відновлення попереднього
стану природного середовища фізичні або юридичні особи, винні у заподіянні
шкоди, притягуються до кримінальної відповідальності з одночасною сплатою
штрафу у подвійному розмірі вартості збитків.
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Стаття 13. Громадяни України рівні в правах та перед законом.
Надання державою фізичним або юридичним особам будь-яких привілеїв
заборонено.
Стаття 14. Українська Держава проводить справедливу соціальну політику.
Для найманих працівників в Україні діє погодинна оплата праці, мінімальний
розмір якої регулюється законодавством України.
Українська Держава сприяє найманим працівникам у набутті права власності
на підприємства державної та комунальної форм власності, участі в їхньому
управлінні та в справедливому розподілі їхніх прибутків.
Розмір максимальної заробітної плати у працівників бюджетної сфери не
повинен перевищувати мінімальну заробітну плату більше, ніж у п'ять разів.
Стаття 15. Українська Держава зобов'язана дбати про збільшення чисельності
Української нації.
Реалізація програми «Репродуктивне здоров'я нації» здійснюється за рахунок
коштів Державного бюджету України.
Робити аборти, окрім випадків, обумовлених медичними показниками,
заборонено.
Стаття 16. Держава гарантує паспортну ідентифікацію громадян за національною ознакою.
Громадяни України різних національностей є рівні в правах.
Процент українців та представників національних меншин, що навчаються в
середніх спеціальних та вищих навчальних закладах, працюють в органах законодавчої, виконавчої та судової влади всіх рівнів, служать у Збройних Силах України та працюють у правоохоронних органах, в освітній і культурній сферах, охороні здоров'я, мають бізнес, є власниками виробництв, має відповідати національному складу населення України, який встановлюється Всеукраїнським переписом
населення.
Державні дотації, які надаються фізичним або юридичним особам, також слід
розподіляти пропорційно національному складу населення України.
Стаття 17. Держава гарантує вільне об'єднання громадян у політичні партії та
громадські організації, діяльність яких спрямована на благо Української нації.
Комуністична ідеологія в Україні заборонена.
Заборонено будь-яку антиукраїнську діяльність, а також створення антиукраїнських партій, організацій та рухів.
Стаття 18. Інформаційний простір є надбанням Української нації і належить до
сфери національної безпеки. Українська Держава зобов'язана охороняти національний інформаційний простір та виділяти достатні кошти на його розвиток і
функціонування.
Цензура в Україні заборонена. Кожен може вільно висловлюватись, писати,
друкувати за умови особистої відповідальності за зловживання такою свободою
відповідно до норм Українського права.
Громадяни мають право на отримання інформації.
Заборонено антиукраїнську пропаганду і культивування аморальної і
протиправної поведінки, насилля, сексуальних збочень і всього, що суперечить
духовності Української нації.
Стаття 19. В Україні існує свобода совісті. Церква відокремлена від держави.
Особи з духовним саном не мають права бути обраними до органів державної
влади чи органів місцевого самоврядування.
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Організація і проведення релігійними громадами політичних заходів заборонена.
Українська Держава сприяє об'єднанню християнських церков у єдину
Українську Помісну Церкву.
Стаття 20. Українська Держава проводить зовнішню політику, спрямовану на
забезпечення інтересів Української нації, її безпеки, територіальної цілісності. У
зовнішній політиці Українська Держава враховує інтереси української діаспори.
Україна може вступати у військові союзи та блоки лише у разі виникнення
загрози її незалежності, територіальній цілісності та існуванню українців як нації.
На території України заборонено розташовування іноземних військових баз.
Створення військових формувань будь-якими особами або групою осіб заборонено. Українська Держава дозволяє і контролює створення та діяльність напіввійськових формувань.
Стаття 21. Формування законодавчої, виконавчої і судової гілок влади громадяни України здійснюють шляхом загального, прямого, чесного і таємного
голосування. Право голосу мають усі повнолітні громадяни України, що не
позбавлені громадянських і політичних прав.
Стаття 22. Кожен вільний робити все, що не шкодить іншому.
Межі свободи визначені нормами моралі і Українського права. Нікого не
можна змусити робити те, що суперечить нормам моралі та Українського права.
Стаття 23. Державними символами України є Національний Прапор, Національний Герб та Національний Славень.
Національним Прапором України є стяг із двох рівновеликих горизонтальних
смуг жовтого і блакитного кольорів.
Національним Гербом України є Тризуб – Знак Княжої Держави Володимира
Великого.
Національним Славнем Української Держави є повний текст твору П.
Чубинського «Ще не вмерла Україна...» на музику М. Вербицького.
Столицею України є місто Київ. […]
[…] РОЗДІЛ ІІІ
Національна Рада України
Стаття 49. Повноваження законодавчої влади надаються Національній Раді
України, яка складається з трьохсот депутатів.
Строк повноважень Національної Ради України становить три роки.
Вибори депутатів Національної Ради України проводять на основі загального, прямого і рівного виборчого права шляхом таємного голосування.
Обрання депутатів Національної Ради України відбувається за пропорційною
системою з відкритими виборчими списками.
Депутатом Національної Ради України може бути громадянин України, який
на день виборів досяг вісімнадцяти років, є дієздатним, не судимим і останні
десять років проживає в Україні.
Строк повноважень Національної Ради України становить три роки.
Стаття 50. Чергові вибори до Національної Ради України проводяться в першу
неділю листопада третього року її повноважень.
Позачергові вибори до Національної Ради України проводяться за результатами всеукраїнського плебісциту, якщо у ньому взяли участь понад п'ятдесят відсотків від загальної кількості виборців, а за рішення проголосувала більшість
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учасників плебісциту; за рішенням більшості від конституційного складу
Національної Ради України; за рішенням Президента України.
Дострокові вибори до Національної Ради України проводяться не пізніше
шестидесяти днів з дня ухвалення рішення про їх проведення, а дату проведення
визначає Президент України.
Стаття 51. Депутати Національної Ради України реалізують свої повноваження на постійній основі і не можуть поєднувати депутатську діяльність з іншими
видами діяльності, крім читання публічних лекцій.
На період виконання своїх повноважень депутати Національної Ради України
отримують службове житло, яке не може перейти у їхню приватну власність.
Депутати Національної Ради України не можуть користуватися будь-якими
пільгами або привілеями.
Заробітна плата депутата Національної Ради України протягом чинності його
повноважень залишається незмінною.
Стаття 52. Депутатська недоторканність відсутня.
Депутат Національної Ради України не може бути притягнений до юридичної
відповідальності за свою політичну позицію, висловлювання і характер голосування в Національній Раді Україні та її органах. Ця норма не застосовується у
випадку антиукраїнської, антидержавної діяльності депутата.
Стаття 53. Депутати Національної Ради України об'єднуються у фракції політичної партії (виборчого блоку політичних партій), за виборчими списками якої
вони були обрані.
Стаття 54. Повноваження депутата Національної Ради України припиняються
достроково у разі:
а) припинення повноважень Національної Ради України;
б) подання особистої заяви про складення повноважень;
в) набуття ним громадянства іншої держави або виїзду на постійне проживання за межі України;
г) порушення ним вимоги про не поєднання депутатської діяльності з іншими
видами діяльності;
ґ) набрання чинності судового вироку або визнання його судом недієздатним
чи обмежено дієздатним;
д) невходження депутата Національної Ради України, обраного від
політичної партії (виборчого блоку політичних партій), до складу депутатської
фракції цієї політичної партії (виборчого блоку політичних партій) або його
виходу зі складу такої фракції;
е) усунення з посади в порядку імпічменту;
є) у випадках, передбачених статтею 7 Конституції України.
Стаття 55. Національна Рада України збирається на дві сесії кожного року: у
перший вівторок лютого і у перший вівторок вересня.
Депутати збираються на першу сесію не пізніше, ніж за п'ятнадцять днів
після офіційного оголошення результатів виборів. Перше засідання новообраної
Національної Ради України відкриває голова Центральної виборчої комісії. Він
зачитує присягу депутата Національної Ради України, після чого кожен депутат
підписується під текстом присяги.
Текст присяги:
«Я (ім'я, прізвище), депутат Національної Ради України, присягаю вірно служити Українській нації, боронити її суверенітет і територіальну цілісність Україн197

ської Держави, спрямовувати свої дії на поліпшення добробуту українців, їх прав
і свобод, піклуватися про авторитет України на міжнародній арені».
Стаття 56. Позачергові сесії Національної Ради України скликає Голова
Національної Ради або його заступник на вимогу однієї третини депутатів або
Президента України.
Стаття 57. Засідання Національної Ради України проводяться відкрито. Закрите засідання проводиться за рішенням двох третин від конституційного складу
Національної Ради України.
Голосувати на засіданнях Національної Ради України депутат має особисто.
Делегування депутатом іншому народному депутатові свого обов'язку особистого
голосування тягне за собою юридичну відповідальність.
Стаття 58. Цією Конституцією Національна Рада України вповноважена:
а) розробляти і виносити на референдум зміни або доповнення до Конституції;
б) ухвалювати закони, які не суперечать нормам Конституції та нормам Українського права;
в) затверджувати Державний бюджет, поданий Президентом України,
вносити до нього зміни та доповнення, контролювати його виконання;
г) вводити і скасовувати податки, контролювати їхнє стягнення та витрати;
ґ) заслуховувати щорічні послання Президента до Української нації,
д) усувати в порядку імпічменту з поста Президента, депутатів Національної
Ради України, міністрів, керівників інших органів державної влади, Голову
Фонду державного майна, Голову та членів Рахункової палати, Уповноваженого з
прав людини, Голову і членів Ради Національного банку, Голову та членів
Центральної виборчої комісії, суддів Верховного Суду.
е) утворювати і ліквідовувати повіти, змінювати межі населених пунктів і
повітів та перейменовувати їх;
є) призначати чергові та позачергові вибори до органів місцевого самоврядування;
ж) ратифіковувати та денонсувати міжнародні договори України;
з) ухвалювати рішення про скерування депутатських запитів до Президента
та міністрів, підтриманих не менше, ніж третиною від конституційного складу
Національної Ради України.
Стаття 59. Національна Рада України обирає Голову Національної Ради та
двох його заступників.
Голова Національної Ради організовує її роботу та проводить її засідання;
організовує роботу Секретаріату Національної Ради; скеровує закони на підпис
Президентові України, представляє Національну Раду у стосунках із
відповідними органами влади інших держав; оприлюднює за своїм підписом
закони, щодо яких Національна Рада України подолала президентське вето.
Стаття 60. Депутати Національна Рада України працюють у комітетах, які готують законопроекти, у тимчасових спеціальних комісіях, які може створювати
Національна Рада України відповідно до норм Українського права.
Стаття 61. Повноваження Національної Ради України припиняються:
а) у день відкриття першого засідання Національної Ради України нового
скликання;
б) на другий день після оприлюднення результатів всеукраїнського плебісциту чи прийняття постанови про дострокове припинення її повноважень біль198

шістю від конституційного складу депутатів Національної Ради або на підставі
Указу Президента про проведення позачергових виборів.
Стаття 62.Рішення про дострокове припинення повноважень Національної
Ради України приймають депутати Національної Ради або Президент, якщо:
а) протягом п'ятнадцяти днів депутати не зібралися на пленарне засідання
першої сесії;
б) протягом тридцяти днів чергової сесії не можуть розпочатися пленарні
засідання;
в) протягом п'ятнадцяти днів після відкриття першої сесії депутати не
можуть обрати Голову Національної Ради та двох його заступників;
г) протягом п'ятнадцяти днів у роботі чергової сесії беруть участь менше
двох третин депутатів від конституційного складу Національної Ради;
Підставою для дострокового припинення Президентом повноважень Національної Ради, після консультацій з Головою Національної Ради та його заступниками, є:
а) порушення Національною Радою статей Конституції України;
б) ухвалення Національною Радою закону, що суперечить нормам
Конституції та Українського права;
в) виникнення з вини Національної Ради ситуації, що загрожує безпеці країни, існуванню прав і свобод Української нації та громадян України.
Президент України не може достроково припинити повноваження Національної Ради протягом останніх трьох місяців строку її повноважень.
Стаття 63. Національна Рада України ухвалює закони, постанови та інші акти
більшістю від її конституційного складу.
Накладене на закон вето Президента Національна Рада може подолати двома
третинами від її конституційного складу.
Стаття 64. Національна Рада України ухвалює закони, якими може:
а) встановлювати додаткові гарантії прав і свобод Української нації та громадян
України; засади підприємництва, утворення і діяльність об'єднань громадян;
б) вдосконалювати норми публічного і приватного права взагалі, та норми
публічного і приватного процесуального права зокрема.
Винятково закони України встановлюють:
а) Державний бюджет України, який затверджують щорічно на період з 1
січня по 31 грудня; засади грошово-кредитної політики;
б) види і розміри податків, мита та акцизних зборів;
в) основи соціального захисту неповноправних і малозабезпечених та єдиний
порядок нарахування пенсій.
Стаття 65. Право законодавчої ініціативи у Національній Раді належить
депутатам та Президентові України.
Стаття 66. Закон, ухвалений Національною Радою, Голова Національної Ради
за власним підписом скеровує Президентові України. Президент України протягом десяти робочих днів зобов'язаний підписати цей закон та оприлюднити або
накласти на нього вето.
У разі накладення вета на закон, Президент України зобов'язаний протягом
десяти днів повернути його разом із обґрунтуванням причин відмови до Національної Ради України.
Національна Рада України може подолати вето Президента України двома
третинами голосів від конституційного складу. У разі подолання Національною
199

Радою України вета Президента, закон підписує та оприлюднює Голова Національної Ради.
Закон набирає чинності з дня його оприлюднення, або в інші терміни,
зазначені у ньому.
Стаття 67. Грошовою одиницею в Україні є гривня. Рада Національного
банку України здійснює контроль за проведенням грошово-кредитної політики та
забезпечує стабільність грошової одиниці.
Стаття 68. Контроль за дотриманням конституційних прав і свобод людини і
громадянина здійснює Уповноважений з прав людини та громадянина.
РОЗДІЛ ІV
Президент України
Стаття 69. Президент України є главою Української Держави, главою
виконавчої гілки влади і безпосередньо очолює Уряд України.
Президент України є гарантом суверенітету Української нації, територіальної
цілісності України, дотримання норм Конституції України та Українського права.
Президент України користується правом недоторканності на період виконання своїх повноважень.
Стаття 70. Президент України перебуває на посаді протягом чотирирічного
терміну.
Вибори Президента України проводяться на основі загального, рівного і
прямого виборчого права шляхом таємного голосування.
На посаду Президента не може бути обраний той, хто не є громадянином
України за народженням, не проживав останні двадцять років в Україні, не досяг
тридцятип'ятилітнього віку, не володіє і не спілкується державною мовою, був
судимим або притягувався до адміністративної відповідальності за проступки
антиукраїнського характеру, визнаний недієздатним, чи обмежено дієздатним.
Одна й та сама особа не може обіймати посаду Президента України більше,
ніж два терміни.
Заборонено суміщати посаду Президента України з будь-якими іншими посадами.
Вибори Президента проводяться у першу неділю листопада четвертого року
його повноважень.
Стаття 71. Президент України вступає на пост на другий день після офіційного оголошення результатів виборів і складає присягу на урочистому зібранні
українців у столиці України такого змісту:
Я (ім'я та прізвище), волею українців обраний Президентом України, присягаю на
вірність Українській нації і зобов'язуюсь усіма своїми діями боронити її суверенітет,
незалежність і цілісність Української Держави, дбати про добробут українців, їхні
права і свободи та діяти згідно з нормами Конституції України та Українського права».
Приводить Президента до присяги голова Верховного Суду України.
Стаття 72. Президент України:
а) є гарантом суверенітету Української нації та прав і свобод українців; забезпечує територіальну цілісність і незалежність Української Держави, екологічно
безпечне середовище проживання українців; дбає про їхній добробут;
б) здійснює керівництво зовнішньою і внутрішньою політикою України;
організовує роботу Уряду України, спрямовує і координує роботу міністерств та
інших органів державної влади;
в) укладає міжнародні договори; ухвалює рішення про визнання держав;
приймає вірчі грамоти представників інших держав;
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г) призначає та звільняє глав дипломатичних представництв України в інших
державах та при міжнародних організаціях;
ґ) є Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил України, призначає на
посади та звільняє з посад вище командування Збройних Сил та інших військових
формувань; оголошує війну, надзвичайний або воєнний стан; ухвалює рішення
про мобілізацію резервістів; використовує Збройні Сили у разі раптового нападу
на територію України або на її Збройні Сили;
д) оголошує окремі місцевості України зонами надзвичайного екологічного лиха;
е) згідно зі статтею 50 Конституції України припиняє повноваження Національної Ради та призначає позачергові вибори до неї; згідно зі статтею 56
Конституції України скликає позачергові сесії Національної Ради;
є) призначає та звільняє міністрів, керівників інших органів державної влади,
Генерального прокурора, прокурорів повітів і міст;
ж) утворює за згодою Національної Ради суди;
з) підписує або ветує закони, ухвалені Національною Радою;
и) присвоює вищі військові звання, дипломатичні ранги, спеціальні звання та
ранги; нагороджує державними нагородами;
і) видає укази і розпорядження, обов'язкові до виконання на всій території
України; укази і розпорядження повинні реєструватися в Міністерстві справедливості України;
к) виступає у Національній Раді зі щорічним посланням до Української нації.
Стаття 73. Президент України організовує розробку Урядом України проекту
закону про Державний бюджет України, подає його на затвердження Національній Раді України та забезпечує виконання Закону про Державний бюджет.
Формування Державного бюджету України здійснюється знизу догори.
Стаття 74. Президент через прокуратуру наглядає за відповідністю Конституції України та нормам Українського права законів і постанов, ухвалених
Національною Радою України, рішень і розпоряджень повітових, міських, селищних і сільських рад та їхніх виконавчих комітетів.
Стаття 75. Генеральний прокурор вносить протест до відповідних органів
державної влади стосовно порушення ними норм Українського права, а у разі
незадоволення протесту, звертається до суду.
Генеральний прокурор оскаржує закони і постанови, ухвалені Національно
Радою, у Верховному Суді України, рішення і розпорядження повітових, міських,
селищних і сільських рад та їхніх виконавчих комітетів – у місцевих судах.
Стаття 76. Президент може піти у добровільну відставку, може бути
усунений з поста Національною Радою України в порядку імпічменту.
Стаття 77. У разі добровільної відставки Президента України, неспроможності здійснювати свої обов'язки через хворобу, усунення з посади у порядку
імпічменту або смерті, права і обов'язки Президента здійснює Віце-президент
України до вступу на пост новообраного Президента України.
Стаття 78. На другий день після офіційного вступу на пост Президента
України усі міністри, керівники інших органів державної влади, Генеральний
прокурор та прокурори повітів подають на ім'я Президента заяву з проханням про
звільнення з посади за власним бажанням.
Стаття 79. Президент, депутати Національної Ради України, міністри, керівники інших органів державної влади, Голова Фонду державного майна, Голова та
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члени Рахункової палати, Уповноважений з прав людини, Голова і члени Ради
Національного банку, Голова та члени Центральної виборчої комісії, судді Верховного Суду можуть бути усунені з посади за злочини та аморальні вчинки у
порядку імпічменту.
Ініціатива про притягнення зазначених посадових осіб до відповідальності у
порядку імпічменту у зв'язку з підозрою про вчинення ними злочину або аморального поступку, належить більшості від конституційного складу Національної Ради.
Національна Рада створює тимчасову слідчу комісію, яка проводить розслідування справи. Після її звіту Національна Рада ухвалює рішення про порушення
справи стосовно притягнення посадовця до відповідальності в порядку імпічменту і звертається з проханням до Голови Верховного Суду доручити одному із
членів Верховного Суду створити спеціальну тимчасову слідчу комісію з представників слідчих органів у складі трьох осіб.
Очолювана суддею спеціальна тимчасова слідча комісія має право вимагати
від посадових осіб, організацій та установ надання їй інформації та документів у
справі, що розслідується. Відмова особи, установи чи організації співпрацювати з
комісією, дає їй право порушити кримінальну справу проти винуватців і
скерувати її до суду.
Спеціальна тимчасова комісія має завершити розслідування протягом одного
місяця з дня її створення.
Національна Рада заслуховує голову спеціальної тимчасової слідчої комісії
та за наявності підстав ухвалює рішення про усунення посадовця з посади в
порядку імпічменту. Рішення приймається не менше, ніж двома третинами
голосів від конституційного складу.
Якщо справа про імпічмент стосується Президента, то, після заслуховування
висновків і пропозицій спеціальної тимчасової слідчої комісії, Національна Рада
ухвалює не менше, ніж двома третинами голосів від її конституційного складу
рішення про порушення справи про імпічмент і скеровує його до Верховного
Суду. Верховний Суд протягом одного місяця має дати висновки про те, що дії, в
яких звинувачено Президента, містять ознаки злочину або аморальної поведінки.
Після отримання позитивних висновків Верховного Суду Національна Рада
не менше, ніж трьома четвертими голосів від її конституційного складу ухвалює
рішення про усунення Президента з поста в порядку імпічменту.
Після позитивного рішення Національної Ради щодо усунення посадовця з
посади в порядку імпічменту, матеріали справи за підписом Голови Національної
Ради скеровуються до суду за місцем вчинення злочину для притягнення
винуватця до кримінальної відповідальності.
РОЗДІЛ V
Територіальний устрій України та місцеве самоврядування
Стаття 80. Територія України є цілісною і неподільною, а державна влада
здійснюється шляхом поєднання централізації і широкого місцевого самоврядування територіальних громад.
Стаття 81. Систему адміністративно-територіального устрою України складають повіти, міста, селища і села.
До складу України входять триста повітів, статус і межі яких визначаються
конституційним законом.
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Стаття 82. В Україні гарантується місцеве самоврядування, яке є правом і спроможністю органів місцевого самоврядування здійснювати в межах закону регулювання і управління суттєвою часткою суспільних справ, які належать до їхньої
компетенції, в інтересах територіальної громади.
Розмежування повноважень між органами державної влади та органами
місцевого самоврядування, підстави та порядок делегування органам місцевого
самоврядування повноважень органів державної влади встановлюються конституційним законом
Стаття 83. Жителі одного або декількох поселень об'єднуються в територіальну громаду, яка є адміністративно-територіальною одиницею, має визначені в
установленому законом порядку межі території та здійснює місцеве самоврядування в порядку, визначеному законом як безпосередньо, так і через органи
місцевого самоврядування: сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи.
Обов'язком органів місцевого самоврядування є надання членам громади
визначеного законом рівня адміністративних, соціальних та культурних послуг.
Члени громади можуть створювати квартальні, вуличні, будинкові та інші
органи самоорганізації населення.
Стаття 84. Депутатів сільської, селищної, міської та повітової ради обирають
на основі рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування виборці, які проживають на території громади не менше, ніж два років.
Депутатів сільської, селищної, міської ради обирають терміном на три роки
на основі мажоритарної системи виборів, депутатів повітової ради – на основі
пропорційно-мажоритарної (змішаної) системи.
Кількісний склад місцевих рад визначається відповідно до кількості жителів
кожної громади.
Стаття 85. Члени територіальної громади шляхом таємного, рівного і
прямого виборчого права на основі мажоритарної системи голосування обирають
на три роки сільського, селищного, міського та повітового голову, який очолює
виконавчий комітет.
Стаття 86. Депутати місцевих рад не можуть суміщати своє депутатство з
роботою у виконавчих комітетах.
Депутатом місцевої ради мають право бути обраними громадяни, які на день
виборів досягли вісімнадцяти років, є дієздатними, не судимими і проживають на
території громади не менше, ніж п'ять років.
Стаття 87. Члени територіальної громади шляхом плебісциту можуть
відкликати депутатів місцевих рад та висловити недовіру голові виконавчого
комітету, землевпоряднику і керівникові відділу внутрішніх справ.
Стаття 88. Матеріальною і фінансовою основою територіальної громади є її
земля, рухоме і нерухоме майно, усі надходження до бюджету від місцевих та
половина від державних податків.
Стаття 89. Громади села, селища, міста через органи місцевого самоврядування здійснюють функції землекористування, управління майном, що є у власності громади; затверджують бюджети і контролюють їх виконання; встановлюють вид і розмір місцевих податків і платежів; забезпечують проведення місцевих
референдумів, плебісцитів та виконують їх рішення.
Повітові ради затверджують повітові бюджети, які формуються з коштів
місцевого бюджету, залучених на договірних засадах, та з коштів державного бюджету, що виділяються для фінансування діяльності відповідних виконавчих комітетів.
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Стаття 90. Виконавчі комітети місцевих органів самоврядування забезпечують:
а) виконання норм Конституції і законів України, норм Українського права;
б) підготовку і виконання місцевих бюджетів;
в) виконання державних і місцевих програм соціально-економічного і культурного розвитку, програм охорони здоров'я та довкілля, розвитку підприємництва.
Стаття 91. Голови виконавчих комітетів є підзвітними та підконтрольними
місцевим радам та територіальній громаді, а в частині виконання делегованих
повноважень – органам виконавчої влади.
Рішення голів місцевих виконавчих комітетів, які суперечать нормам Конституції, законам України та нормам Українського права, може опротестувати
відповідний прокурор. У разі незадоволення протесту, прокурор може звернутися
до суду з позовом про скасування зазначеного рішення.
Голова виконавчого комітету складає повноваження, у разі висловлення йому
недовіри двома третинами депутатів від складу відповідної ради.
Стаття 92. У межах повноважень, визначених Конституцією і законами
України, нормами Українського права, органи місцевого самоврядування ухвалюють рішення, обов'язкові до виконання на відповідній території.
Інші питання організації місцевого самоврядування, формування, діяльності
та відповідальності органів місцевого самоврядування визначаються законом.
5 серпня 2007 р.
Національна Конституція ВО «Свобода». Проект. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
www.svoboda.org.ua
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ПАРТІЯ НАЦІОНАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО
РОЗВИТКУ УКРАЇНИ (ПНЕРУ)

Партію створено 21 грудня 1995 р. Зареєстрована Міністерством юстиції
України 25 січня 1996 р. (реєстраційний номер 709). Партія діюча.
ПЕРЕДВИБОРЧА ПРОГРАМА
Партія національно-економічного розвитку України (ПНЕРУ), відчуваючи
політичну відповідальність за майбутнє України, пропонує обґрунтовану програму розвитку українського суспільства шляхом удосконалення політичної системи,
відродження вітчизняного виробництва, створення розвинутої соціальної сфери
та забезпечення обороноздатності країни.
Особливістю програмних положень Партії національно-економічного розвитку України є її спрямування на розвиток держави власними силами.
Складові стратегії Партії включають ідеологічні мотивації власного шляху
розвитку на основі прискорення науково-технічного прогресу в усіх сферах
виробництва, створення високих умов життя населення як передумови подолання
демографічної кризи та запровадження такої фінансово-кредитної політики, яка б
забезпечувала повну мобілізацію фінансових ресурсів та їх використання для відтворення економічного потенціалу України.
Перш за все, треба удосконалити політичну систему України, яка ще не має
свого власного українського обличчя. Надзвичайно вагому роль відіграє ідеологія
політичних партій. Вона визначає цінності, які близькі людям, та ґрунтується на
науковій основі. Найбільш повно виражає людські прагнення Партія національноекономічного розвитку України, її ідеологія має стати ідеологією всього українського
народу. Ось чому ПНЕРУ не сприймає пропозиції, які часто-густо звучать в ефірі
щодо федералізації України. Вони не ведуть до зміцнення політичної системи та
держави в цілому, а навпаки сприяють сепаратистським настроям окремих політичних угрупувань. Ми бачимо Україну єдиною, сильною і неподільною.
Пропорційна виборча система теж не сприяє якості політичного управління
державою. Вона, по суті, ліквідує пряме виборче право, чим порушує Конституцію України. За оцінкою ПНЕРУ, виборці повинні вибирати не царів, цариць чи
бояр, а ідеологію і її носіїв, які виступають за національні інтереси держави, за
розвиток вітчизняного виробництва власними силами, за соціальні та інші перетворення. Політичну систему повинні формувати люди, які не обтяжені власними
заводами, фабриками та величезними капіталами в закордонних банках.
Будь-яка політична система не може об'єктивно слугувати інтересам держави, якщо її управлінці будуть «недоторканними». ПНЕРУ вважає, що за Конституцією України всі громадяни повинні бути рівними і не можуть бути «недоторканними», інакше крадіжки та хабарництво ми не викорінимо.
Запропонована адміністративна реформа спрямована теж на зміну політичної
системи, але з тією поспішністю, з якою вона проводиться, та в умовах економічної розрухи. Таке реформування може посилити кризу в державі.
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Серйозним недоліком діючої політичної системи є невизначеність у тому, яке
суспільство ми будуємо, а залежно від цього в необхідному напрямку не розвивається
правова база. Часто-густо говорять про ринкові перетворення, які характерні
розвинутому капіталізму, але у нас про це мовчать. Насправді в Україні процвітає
«дикий капіталізм», який за безцінь відібрав у робітників і селян майже все майно.
Рівень державного управління не ефективний, тому економіка не розвивається, а соціальна сфера прийшла в занепад. […]
Забезпечити достойне життя людини – найголовніший постулат економічної
стратегії ПНЕРУ. Вирішити цю проблему буде можливо тільки тоді, коли в управлінських структурах працюватимуть справжні патріоти, коли ідеологія «Власні
сили» стане домінуючою в країні. Ми маємо все, щоб зробити життя українців набагато кращим. Власні ресурси, власна робоча сила, власні інвестиції – ось ті
важелі, які сьогодні треба задіяти для того, щоб будувати житло для людей, школи, лікарні, дитсадки, об'єкти соціального призначення, дороги, об'єкти відпочинку, маючи унікальне не освоєне чорноморське узбережжя, але не вистачає політичної волі, стратегії соціального розвитку держави. В державних структурах
працює багато «чужих» людей. Вказані напрями не потребують завозу із-за
кордону робочої сили, ресурсів, коштів, абсолютно нічого. […]
Політична та економічна незалежність України можлива лише за умови високої обороноздатності країни. Твердження, що нам ніхто не загрожує, не правильне. Слід відновити виробництво нової військової техніки.
Передвиборча програма ПНЕРУ [Електронний ресурс] / Режим доступу:
http://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2006/printblob?pf7171=22&kodvib=600

Павло Матвієнко ∗

ІДЕОЛОГІЯ ПНЕРУ – ВЛАСНІ СИЛИ
[…] ПНЕРУ запропонувала не декларативну програму у вигляді загальних
напрямів роботи, а науково обґрунтовану систему конкретних заходів щодо виведення економіки країни з кризи, її подальшого розвитку та окреслила стратегію
діяльності на перспективу. За науково-теоретичним багажем ПНЕРУ не має
рівних. У програмних положеннях партії окреслена необхідність удосконалення
політичної системи, державного управління, визначено конкретні напрямки
поліпшення інвестиційного клімату в країні, обґрунтовано напрямки захисту
вітчизняного товаровиробника, визначені резерви використання національного
фінансового потенціалу тощо. В книгах голови партії Павла Матвієнка «Національному розвитку – власні сили», «Як захистити незалежність України», «Політичні спрямування Партії національно-економічного розвитку України», «Розвиток
грошово-кредитних відносин у трансформаційній економіці України» та інших не
тільки всебічно аналізуються економічні та політичні проблеми держави, але й
пропонуються конкретні шляхи їх вирішення. Науковість політичної концепції
економічного розвитку вперше розкриває власні можливості держави вирішення як
економічних, так і соціальних проблем суспільства. По-новому розглядається проблема становлення українського суспільства за рахунок власних природних ресурсів,
власних фінансів, власної робочої сили для забезпечення поступального розвитку
вітчизняного виробництва і на його основі зростання добробуту населення. ПНЕРУ
∗

Матвієнко Павло – голова Партії національно-економічного розвитку України.
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проти «відкритих дверей» засилля в Україну зарубіжного непотребу і розпродажу
національного багатства та вітчизняних банків.
Сповідуючи ідеологію «Власні сили», ПНЕРУ стоїть на принципах захисту
незалежності України. Вона чи не єдина в цій країні партія, яка в найбільшій мірі
практично виражає інтереси народу у створенні нових робочих місць, в нарощуванні обсягів виробництва. Завдяки політичній спрямованості ПНЕРУ
вітчизняний Промінвестбанк вклав в економіку суверенної України 50 млрд. дол.
США, що в 5 разів більше іноземних інвесторів.
ПНЕРУ чиста і чесна партія. Вона за рівні права всіх громадян без корупції,
хабарництва, без недоторканності депутатів усіх рівнів.
Наша Вітчизна в небезпеці! Пора забути про принцип «моя хата скраю» і
стати господарями на своїй землі та поставити заслін безпрецедентному грабунку
загальнонародної власності. Настав час невідкладних протекціоністських заходів
порятунку всього українського. Партія національно-економічного розвитку
України за те, щоб патріотичне гасло, породжене ПНЕРУ, «Українське – найкраще» стало девізом кожного українця. […]
Ідеологія ПНЕРУ – це ідеологія розвитку нації, це пріоритет національної
ідеї, національних інтересів та українського патріотизму, які є дієвим фактором
мобілізації суспільства. ПНЕРУ переконана, що однією з основних рушійних сил
розвитку держави повинен стати патріотизм. […]
ПНЕРУ має нове бачення стратегії розвитку України. На основі глибокого
аналізу суспільно-економічних тенденцій в Україні та інших країнах світу, Партія
національно-економічного розвитку України вперше в історії нашої держави
визначила єдину загальнонародну стратегію розвитку на основі ідеології побудови високорозвиненого суспільства власними силами. Вона базується на особивому трикутнику: держава – національні інвестори – вітчизняне виробництво.
Кожна його складова виконує свої функції: держава законодавчо захищає національного товаровиробника та інвестора, створює умови для їх розвитку. Національні інвестори, впевнені в захисті повернення їх коштів, вкладають вітчизняні
фінансові ресурси у виробництво. Вітчизняне виробництво у співпраці з наукою
забезпечує повну зайнятість населення, масове виробництво високоякісних
вітчизняних товарів, високий рівень заробітної плати. […]
Вибрані українським народом депутати від фракції Партії національно-економічного розвитку України діятимуть за наказами своїх виборців в інтересах
всього українського народу.
Пріоритетними для них будуть такі закони, які, в першу чергу, будуть спрямовані на покращання життя наших співвітчизників: робітників, селян, вчителів,
лікарів, молоді, пенсіонерів, військовослужбовців. Депутати від ПНЕРУ займатимуть центристську позицію для захисту національних інтересів, підтримки
вітчизняних товаровиробників, банків та створення надійної безпеки країни.[…]
ПНЕРУ займає принципову позицію щодо недоторканності депутатів. За
Конституцією України всі громадяни мають рівні права. Не може бути расового
поділу на людей «білих» і «чорних». Нова Верховна Рада має показати приклад
демократизму, людяності та працьовитості.
ПНЕРУ готова жити і працювати за такими принципами.
Матвієнко Павло. Ідеологія ПНЕРУ – власні сили [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: www.obriy.pib.com.ua/2006/05_06/
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∗∗∗
НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТІЯ (НДП)

Партію створено 24 лютого 1996 р. Зареєстрована Міністерством юстиції
України 30 травня 1996 р. (реєстраційний номер 744). Партія діюча.
ВИТЯГ З ПРОГРАМИ
Наша мета – побудова в Україні вільного, демократичного, справедливого,
солідарного суспільства, в якому створені умови для органічного поєднання праці, знання, таланту людини та її власності, можливостей для самореалізації кожної особи.
Діяльність партії базується на ідейних засадах народної демократії. В ній
поєднуються традиційні духовні цінності українського народу, ідеї свободи
особистості, соціальної справедливості, української державності.
Народно-демократична партія дотримується цінностей, навколо яких ми
пропонуємо об'єднання громадян України:
Людина, її свобода, здоров'я, духовність, добробут, громадянські, політичні
та соціальні права, впевненість у майбутньому.
Родина як фундамент здорового буття народу, як основа організації суспільства, його духовного та соціального розвитку.
Добробут як матеріальна база розвитку людини та суспільства на основі
гуманізації економічного розвитку, підпорядковування економічних перетворень
творчому розвиткові особистості, випереджаючого розвитку освіти та культури.
Україна як суверенна і незалежна демократична, соціальна, правова держава,
що гарантує своїм громадянам усі права і свободи.
Виступаючи за докорінне реформування всіх сторін суспільного життя, ми
вважаємо, що основна увага в реформах має приділятися людині. Реформи – для
людей, і лише тою мірою, якою вони відповідають інтересам різних верств
суспільства.
При владі мають бути політичні сили, здатні не лише проголосити правильну
політику, а й забезпечити її реалізацію. Влада повинна нести відповідальність за
неспроможність забезпечити поступальний розвиток суспільства. […]
УТВЕРДЖЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНИХ ЗАСАД ДЕМОКРАТИЧНОГО
ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ. СТАНОВЛЕННЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
Партія виходить з того, що вирішальною передумовою успішного функціонування правової держави є розвинуте громадянське суспільство, широко розгалужена
система добровільних об'єднань та організацій громадян, за допомогою яких вони
здатні самостійно захищати свої права, свободи та інтереси від будь-якого беззаконня
та свавілля, змушувати державу та її органи враховувати у своїй діяльності
різноманітні громадські інтереси. Тому партія виступає за гарантований розвиток
цивілізованої багатопартійності, вільне функціонування громадських об'єднань,
ефективну діяльність різноманітних форм місцевого самоврядування, за гарантовану
незалежність засобів масової інформації. Партія сприятиме ухваленню законодавчої
бази, необхідної для становлення громадянського суспільства.
Конституційні норми – в практику життя держави, кожного громадянина
Прийняття Конституції (Основного Закону) України ознаменувало цивілізоване завершення процесу конституційного самовизначення українського суспіль208

ства, визначило фундаментальні правові засади в державному будівництві, в
поділі владних повноважень, у взаємовідносинах громадян та владних інституцій.
Права та свободи людини визнані найвищою цінністю, а їх реалізація – головним
напрямком і змістом діяльності держави. Для практичної діяльності партії це
означає необхідність:
- наповнення конституційним демократичним змістом практичної діяльності
всіх державних інституцій, запровадження конституційних норм у повсякденну
практику роботи органів влади всіх рівнів, органів місцевого самоврядування, в
норми повсякденного життя та поведінки всіх і кожного;
- впровадження системи правового виховання громадян, правової освіти та
допомоги, починаючи із засвоєння кожним змісту Основного Закону;
- встановлення дієвого контролю з боку громадськості за здійсненням та
дотриманням Конституції, правових норм тими, до кого вони звернені;
- ініціювання розробки та забезпечення прийняття необхідної низки конституційних законів, приведення всієї нормативно-правової бази у відповідність до
Основного Закону.
Утвердження правової, демократичної, соціальної держави
Партія підтримує ідею прямої та представницької демократії, яка означає не
лише волевиявлення більшості та спосіб його здійснення через демократично
обраних представників народу, чия влада обмежена законом, а й передбачає та
гарантує демократичні свободи для меншості.
Виходячи із задекларованих у новій Конституції України принципів демократичної, правової, соціальної держави, партія ставить завдання:
- розбудови такої демократичної політичної системи, в якій інтереси
громадян і в органах законодавчої та виконавчої влади, і в суспільному житті в
цілому репрезентуються впливовими політичними партіями, громадськими
організаціями та іншими інститутами громадянського суспільства;
- переходу до виборів Верховної Ради України на пропорційній основі,
запровадження пропорційної складової у виборах до місцевих рад;
- утвердження конструктивної взаємодії законодавчої та виконавчої гілок
влади, практики їх цивілізованих взаємовідносин у межах правового поля Основного Закону з метою реалізації фундаментальних прав особи на життя, безпеку,
свободу, власність.
Консолідація української нації.
З метою становлення української нації партія обстоюватиме:
- виховання у громадян незалежно від їх етнічного походження почуття
належності до народу України, любові до Вітчизни, поваги до її історії та
культури;
- забезпечення розвитку й активного функціонування української мови як
державної в усіх сферах суспільного життя з одночасним гарантуванням вільного
використання та розвитку російської мови, мов усіх національних меншин;
- активне сприяння збереженню національної культурної спадщини України,
а також самобутності національних меншин, їх мов, культурних надбань;
- рішучу боротьбу з будь-якими проявами дискримінації громадян за ознакою їх етнічного походження, належності до тих чи інших національних меншин.
[…]
Програма [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.ndp.org.ua/index.php?pid=1287388855&id=67
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КОНЦЕПЦІЯ РОЗБУДОВИ
НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧНОЇ ПАРТІЇ
(2000-2004 рр.)
Народно-демократична партія розглядає себе як невід'ємну складову частину
політичної системи України. Ми не перебільшуємо свою роль у становленні
української правової демократичної держави, але й не вважаємо її другорядною.
Україна змінюється. Змінюємося разом з нею і ми. Завершено перший етап
нашого розвитку. Партія, народжена через об'єднання, стала парламентською,
пройшла випробовування владою.
Погляд на майбутнє НДП, напрями і зміст її розвитку, першочергові та
перспективні завдання викладено у цій концепції.
1. Незалежна Україна: сутність змін та перспективи
Головний зміст процесів, що чиняться в Україні – зміна суспільного ладу. Це
розуміють і ті, хто в економічних і політичних свободах вбачають довгоочікувану
перспективу гідного життя, і ті, хто відчувають в них смертельну загрозу своїм
привілеям або звичкам.
Зміна ладу – це, передусім, зміна відносин власності. І запекла боротьба за
цю власність. Часом без будь-яких правил, поза межами закону, здорового глузду
і моралі. В цьому витоки протистояння, що існує повсюдно і наслідком якого є
непослідовність і незавершеність проголошених реформ, а також незадовільне
соціально-економічне становище.
Економіка України й досі є заручником обтяжливої спадщини системи господарювання Радянського Союзу, а також нерівноправних стосунків із зовнішнім
світом. Водночас вона потерпає від прямого протистояння лівої опозиції та
неефективності управління. Спотворюють її також і олігархічні клани, що дедалі
більше стають визначальним чинником економічного життя держави.
Як наслідок – невиправдані соціальні втрати, зневіра значної частини населення у правильності обраного курсу, апатія в політичній сфері, надзвичайно
складна внутрішньополітична ситуація.
Блокування лівою опозицією у Верховній Раді назрілих змін у законодавстві,
перманентне протистояння парламенту та уряду, і, як наслідок, гальмування
соціально-економічних перетворень в Україні, призвели на початок 2000 року до
загострення існуючих соціальних проблем та кризових явищ у стосунках між
законодавчою та виконавчою гілками державної влади.
Формування нелівої більшості у Верховній Раді та нового керівництва
парламенту є певною можливістю прискорити модернізацію законодавства у контексті започаткованих реформ, але не розв'язує головної проблеми – відсутності
політичної відповідальності законодавчої влади. Ця проблема може бути
розв'язана лише шляхом внесення змін до Конституції, які дозволять парламенту
формувати уряд політичної більшості і нести з ним солідарну відповідальність
перед суспільством, Президенту України як главі держави нададуть право
розпускати парламент в разі, якщо в ньому не створюється або руйнується політична більшість.
Результати парламентських 1998 року і президентських виборів 1999 року,
численні соціологічні опитування переконливо свідчать про поступове скорочення кількості громадян, які виступають проти політики соціально-економічного і
політичного реформування України на засадах демократії та соціально орієнтова210

ної ринкової економіки. Разом з тим незавершеність і непослідовність реформ,
зниження життєвого рівня людей призводять до постійного зменшення довіри
народу владним структурам. Незначною є і довіра до політичних партій.
Ієрархія першочергових проблем українського суспільства залишається незмінною. Найбільш гострі: несвоєчасна виплата пенсій, зарплат, стипендій; криз в
економіці; зростання безробіття, цін на продукти і товари першої необхідності;
здороження медичних послуг; особиста безпека громадян.
Які ж перспективи позитивних зрушень? Відчутні зміни на краще відбудуться лише за умов оптимізації системи влади, становлення розвиненого громадянського суспільства, посилення активності та ініціативи громадян. Роль політичних партій у цьому є ключовою, але самі партії, у свою чергу, мають досягти
«критичної маси» впливу на суспільство. […]
3.1 Визначення ідеологічних засад
Вихідні позиції:
Приниципи, цінності, пріоритети
НДП не претендує на відкриття невідомих людству цінностей. Суспільна значущість таких понять як нація, особистість, добробут, духовність людського життя,
культурна самобутність, стабільність, свобода, справедливість, рівноправність тощо є
загальновизнаною. Та чи інша політична філософія створює лише власну ієрархію їх.
Ми не стоїмо на позиціях ідейного фундаменталізму, а сповідуємо діалектичний підхід до реалій матеріального і духовного буття.
Ми наголошуємо на моральності політики як антитезі всеохоплюючому
прагматизму.
Партія будує свою філософію і політичну практику на визнанні:
• невід'ємних прав і свобод людини в солідарному суспільстві;
• невіддільності свободи і відповідальності;
• взаємозв'язку ефективності і соціальної справедливості;
• поєднання національних історичних традицій і досягнень сучасної
світової цивілізації;
• необхідності еволюційного розвитку суспільства.
Ми – частка українського народу. І тому його державність і національна безпека для нас – поняття, цінність яких не підлягає сумніву.
Ми є послідовними противниками тоталітаризму та екстремізму. Наші політичні засоби – це діалог, співпраця, взаємодія, консенсус. Ми пропонуємо ідеологію, яка сприятиме об'єднанню демократичних політичних сил України, утверджуватиме злагоду в суспільстві.
03.07.2004
Концепція розбудови Народно-демократичної партії [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://ndp.org.ua/index.php?pid=1287388855&id=16

ПЛАТФОРМА
НАРОДНОЇ ДЕМОКРАТIЇ
Наш вибір – народна демократія
НДП – сучасна політична сила. Народно-демократична партія – активна та
послідовна учасниця економічних та політичних реформ в Україні. На початку
1996 року кілька провідних демократичних партій та громадських організацій
об'єдналися в одну потужну партію, що проголосила свій вибір – побудову
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суспільства народної демократії та соціально орієнтованої ринкової економіки.
Створення НДП стало своєрідною відповіддю на суспільно-політичну вимогу
щодо надання широкої підтримки соціальних, економічних та політичних реформ
в Україні.
Партія представлена фракцією в Верховній Раді України, має представництво в
усіх обласних, міських, районних радах та в більшості сільських і селищних рад.
НДП має розгалужену організаційну мережу, що відповідає адміністративнотериторіальному поділу України (понад 6560 партійних організацій), а партійні
лави налічують понад 280 тисяч членів. Сьогодні можна констатувати існування в
Україні організаційно оформленого суспільно-політичного руху народної демократії, який об'єднує цілу низку громадських організацій – Народно-демократичну
лігу молоді, Всеукраїнське жіноче народно-демократичне об'єднання «Дія», Всеукраїнську екологічну лігу, Народно-демократичну асоціацію депутатів «Довіра»,
Народно-демократичне об'єднання «Нова Україна». Стрижнем цього руху є НДП.
Ідеологія НДП. Гуманістична ідеологія народної демократії ґрунтується на
визнанні законних індивідуальних прав і свобод особистості, реалізованої в
соціально справедливому і солідарному суспільстві вільних громадян. Людина –
господар своєї долі. Цю тезу народні демократи відстоюють твердо і послідовно.
Ідейні засади народної демократії поєднують в собі традиційні духовні
цінності українського народу, ідеї свободи особистості, соціальної справедливості, гуманізму та демократичної державності.
Політична позиція НДП. Партія презентує політичний центр. Найближчі
політичні партнери НДП – партії лейбористського напрямку (трудові партії),
ліберал-демократичні та націонал-демократичні партії, партії лівоцентристського
(соціал-демократичного) спектру.
Для НДП центристська позиція – це система практичних дій щодо вирішення
найбільш гострих соціальних, політичних та культурних конфліктів, поступове
зменшення впливу ідеологічних крайнощів на суспільну свідомість. Саме тому
вона базується на принципах суспільної рівноваги, соціальної відповідальності,
діалогу та співпраці, політичного консенсусу. Центристська позиція забезпечує
створення умов для діалогу різних ідеологій та культур, традицій та соціальних
укладів, релігій та конфесій.
Неприйнятними для НДП є крайньо ліві та крайньо праві політичні напрямки,
ідеології екстремізму, фашизму, расизму, розпалювання міжнаціональної та релігійної ворожнечі, політичного та морального насильства над особистістю.
Політичні традиції. Ключові ідеї, що визначили обличчя європейської
демократії у ХХ столітті, – це, по-перше, ідеї утворення об'єднаної Європи як
своєрідного «союзу народів» (відома в минулому ідея створення «Сполучених
Штатів Європи»), та, по-друге, подолання тоталітаризму у будь-якому його
прояві (фашизм, комуністичний тоталітаризм) на основі ствердження
демократичних цінностей та формування єдиних демократичних інституцій.
НДП уособлює в собі одну з найбільш розвинутих політичних течій в європейській політиці – народну демократію. Історія руху тісно пов'язана з розпадом
у Європі наддержав-імперій та формуванням національних держав. Політичною
програмою більшості народних партій країн Західної та Східної Європи стали
забезпечення прав та свобод людини, націєтворення та перехід від «імперської
Європи» до «Європи народів».
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Місія НДП. Народно-демократична партія вважає своєю метою розвиток
демократичних процесів у країні, забезпечення прав та свобод людини, створення
політичних, економічних та соціальних передумов для утвердження української
політичної нації як самостійного творця своєї історії, здатного реалізувати
європейський вибір в умовах глобалізації та регіональної інтеграції XXI століття.
Політичне гасло НДП
ЛЮДИНА – господар на своїй землі і у своїй державі
РОДИНА – щасливе дитинство, перспективна молодість, заможна зрілість,
забезпечена старість
ДОБРОБУТ – забезпечимо власними силами
УКРАЇНА – в родині європейських народів
Пріоритетні політичні завдання для народної демократії
2004–2006 – утвердження демократичних принципів у політичній та економічній сферах життєдіяльності суспільства, початок втілення нової модернізаційної стратегії розвитку України.
2006-2008 – участь у формуванні Єдиного демократичного простору у Великій
Європі. Початок входження України до структур Європейського Союзу. Формування
сталих відносин з Росією та країнами СНД на основі зони вільної торгівлі.
2008-2011 – повноправна участь у процесах європейської інтеграції. Синхронізація внутрішніх та зовнішніх перетворень
I. Українська мрія
У сучасному глобалізованому світі лише міцні духом та вірою нації зберігають свою цілісність та ідентичність. Нації, які це усвідомили, демонструють
соціальну стабільність та стале економічне зростання. Інші продовжують блукати
замкненим колом злиднів та духовної спустошеності.
Нашому суспільству, яке насправді має багаті історичні традиції, міцний
родинний уклад, високий рівень освітньої культури, розвинені форми колективізму в найширшому розумінні цього слова, притаманна високорозвинена духовність. І головним підтвердженням цього є його спроможність, попри всі економічні та соціальні негаразди, розвиватися на засадах громадянського миру та
збереження внутрішньої цілісності.
По-перше, наші співгромадяни, що підтвердили свій вибір стосовно державної незалежності на референдумі 1991 року, стикнулися із загрозами етнічного та
культурного розбрату у власній державі. В умовах глибокої соціально-економічної кризи були фактично штучно ініційовані нові внутрішні конфлікти: регіональний соціокультурний розкол на Захід та Схід, розгорнулися суперечки щодо
історії та історичної спадщини.
По-друге, панування кланової олігархії та «тіньової економіки», розкол суспільства на меншість дуже багатих та абсолютну більшість бідних, демографічний глухий кут, проблеми ідентичності, вибору зовнішніх та внутрішніх координат, – стали справжнім гальмом у розвитку української нації.
На початку XXI століття українська нація опинилася перед кризою перспективи. І причини таких процесів слід шукати не тільки і навіть не стільки в
економіці, скільки у характері суспільного розвитку.
Увесь період суспільної реформації позначався наявністю таких ускладнюючих соціальних проявів як корупція, масова бідність, політичні чвари. У результаті здійснені часткові перетворення та критично низький життєвий рівень не
відповідають очікуванням українського суспільства.
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Підміна реформ перерозподілом національного багатства спричинила і системну соціальну кризу, яка безпосередньо стосується засад життєдіяльності та
самоорганізації суспільства – моралі, віри, громадянських прав та свобод, мотивації. Саме такий стан ціннісної дезорієнтації та розгубленості, як у середовищі
політиків, так і в масовій свідомості, викликає відчуття духовної кризи.
Висновок.
В Україні за 12 років незалежності так і не було сформовано національного
проекту розвитку країни.
Тому НДП вважає: суспільству потрібна оптимальна формула національної
консолідації заради майбутнього.
Партія виступає за те, щоб пануючим у суспільній свідомості став один стратегічний орієнтир – створення власними руками свого майбутнього, реалізація національного проекту «держава Україна у XXI столітті». Саме такий зріз дозволить
дійсно створити українську мрію, тим більше що мрії завжди пов'язані з майбутнім.
Українська мрія, яка узагальнює і концентрує суспільні сподівання, цінності та
принципи суспільного життя, врешті решт може сформуватися лише як продукт
суспільної злагоди, громадянського порозуміння та компромісу між етнічними,
мовними, релігійними, культурними групами та прошарками стосовно майбутнього
України.
Українська мрія – це:
– народна економіка господарів, відповідальних власників, а не олігархів та
найманців. Українець позбавлений комплексу залежності. Зробити власноруч та
допомогти іншому – ось життєве кредо, притаманне нашим співвітчизникам.
Тому Україна розквітне лише як країна працьовитих власників та господарів, де
кожен може мати свою справу, забезпечує свою родину, опікується над батьками.
Але Україна приречена на соціальне животіння, якщо збережеться існуючий стан,
коли один відсоток надбагатих володіє 90 відсотками національного багатства, а
більшість громадян – виживають на рівні прожиткового мінімуму;
– суспільство соціальної справедливості, де молодість має перспективу, а
старість – гарантований захист та опіку. Українській родині притаманні єдність
поколінь, працьовитість та сімейний добробут. Не формальна допомога «згори», а
справедливі та ефективні правові, економічні та соціальні умови для праці,
доступне навчання, економічно забезпечена система охорони здоров'я та високі
пенсії, що ґрунтуються на сучасній системі пенсійного забезпечення, – ось
формула соціальної справедливості, якої домагається НДП;
– Україна – парламентсько-президентська республіка, де панує народовладдя. Прозора та відповідальна влада, що формується на основі прямих виборів.
Всенародно обраний Президент, що є главою держави та гарантом Конституції, з
правом розпуску парламенту. Сильний парламент і коаліційний Уряд, підзвітний
парламентарям і громадськості. Економічно забезпечене та самостійне місцеве
самоврядування, здатне вирішувати весь комплекс економічних, соціальних та
адміністративних питань на місцях. У владі – чесні політики, що користуються
повагою та довірою своїх виборців. Мораль та інші чесноти мають стати
пануючими критеріями при формуванні та функціонуванні влади будь-якого
рівня. Порядність і чесність – в кожному місті та селищі, – ідеал, який українці
здатні реалізувати вже на наступних виборах;
– злагода в суспільстві – діалог та порозуміння, досягнення компромісу в
питаннях як загальнодержавної ваги, так і на рівні життя невеликої територіальної
214

громади. Соборність і неконфліктність – то споконвічні орієнтири повсякденного
життя, притаманні українцям. Жити у злагоді – жити в мирі, спокої та стабільності –
споконвічна мрія українського суспільства та бажання нашої древньої, багатої на
історію землі;
– Україна – частина європейської цивілізації, рівноправний учасник політичних та економічних інтеграційних процесів. В основі європейської єдності – гуманістичні ідеї прав людини, правової держави, що означає перш за все розподіл
влад та громадський контроль над владою, тобто – народовладдя (демократію).
Тому ідеал європейської єдності і є втіленням української мрії, оскільки в ньому
наявні цінності українського вибору – свободи нації та громадянина, гуманістична християнська культура, демократична традиція соціальної організації.
Таким чином, сутність української мрії:
Заможна нація – в європейській цивілізації.
Реалізація української мрії можлива, якщо суспільство буде консолідоване, і
такі орієнтири стануть переконанням більшості співгромадян. Адже спроможність українського суспільства реалізувати цю стратегію безпосередньо залежить
від його духовного стану. Досвід людства свідчить, що духовні цінності та
суспільна мораль, зокрема – нова сучасна трудова етика, є надзвичайно важливими чинниками соціально-економічного розвитку.
Нині, після кількох надзвичайно складних етапів розвитку українського
суспільства, Україна має історичний шанс зробити реальний прорив у XXI
століття. Тому лише органічне поєднання культурних досягнень та економічних
успіхів може відтворити в суспільній свідомості віру та надію в те, що Україна
спроможна утвердитися як сучасна європейська держава. Цей вибір має бути
вибором народу, а не окремих політичних груп, прошарків чи еліт.
Платформа народної демократії [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://ndp.org.ua/index.php?pid=1287388855&id=1001

∗∗∗
СОЦІАЛ-ДЕМОКРАТИЧНА
ПАРТІЯ УКРАЇНИ (ОБ'ЄДНАНА) (СДПУ(О))

Партію створено 27 травня 1990 р. Зареєстрована Міністерством
юстиції України 1 липня 1996 р. (реєстраційний номер 751). Партія діюча.
ВИТЯГ З ПРОГРАМИ
(Програма прийнята ХV з'їздом СДПУ(О) 17 червня 2000 р. в м. Києві)
[…] 1.2. Демократизація влади – шлях до зміцнення української державності
Для ефективного проведення політики, спрямованої на захист інтересів
людини, необхідно й далі зміцнювати і розвивати демократичні основи української державності.
Ми переконані, що в умовах перехідного періоду, коли часткове переважання
вищої виконавчої влади виправдано виключно складністю завдань суспільної
трансформації, сформована в Україні форма державного устрою – демократична
унітарна республіка з президентсько-парламентською формою правління – є
оптимальною. Однак із зміцненням демократичних основ державної влади, станов215

ленням структур громадянського суспільства, виходом країни на шлях стійкого
розвитку повинен бути досягнутий баланс виконавчої та законодавчої гілок влади. За
цих умов уряд, очолюваний прем'єр-міністром, повинен формуватися парламентською більшістю, що поділить з урядом відповідальність за результати здійснюваної
політики. При цьому принцип виборності буде поширюватися не тільки на міських
голів, але й голів обласних, районних адміністрацій. Це послужить подальшій
демократизації державного устрою України, посилить самостійність та ініціативу
регіонів, сприятиме децентралізації та деконцентрації влади.
Ми виступаємо за неухильне дотримання принципу розподілу влади, який
здатний забезпечити ефективний контроль за дотриманням законності усіма органами державного управління, усунути небезпеку встановлення в Україні авторитаризму, уникнути протистояння між законодавчою і виконавчою владами. Таке
протиистояння ми розглядаємо як безперечно контрпродуктивну, соціально руйнівну
дію, в процесі якої замкнуті політичні групи прагнуть леґітимізувати суспільні
розколи і напруження, надати їм стійкого конфронтаційного характеру, що може
завести суспільство у глухий кут, поставити його на межу громадянської війни.
Значною мірою протистояння різних гілок влади зумовлено відсутністю чіткого
законодавства, що визначає сферу компетенції, роль і політико-правовий статус
кожної з них. Ми візьмемо найактивнішу участь у розробці необхідних законів.
СДПУ(О) вважає, що як законодавча, так і виконавча гілки державної влади
повинні демонструвати всьому українському суспільству зразки цивілізованої
політичної поведінки і демократичної правосвідомості, проявляти готовність до
співробітництва і злагоди, які ми розглядаємо як норму політичного життя. Усі
суперечності, що виникають між гілкам влади у процесі державної діяльності,
можуть і повинні вирішуватися шляхом коректної полеміки і конструктивного
діалогу, в якому обидві сторони прагнуть дійти спільного рішення. Це стане
практичним керівництвом для творчої роботи всього суспільства.
Конструктивній взаємодії законодавчої і виконавчої влад покликана сприяти
діяльність демократичної, налаштованої на цивілізований діалог із виконавчою
владою парламентської більшості, в якій фракція СДПУ(О) повинна стати лідируючою, об'єднавчою політичною силою. При цьому ми вважаємо за необхідне
забезпечення прав парламентської меншості, їх чітку регламентацію і законодавче закріплення у спеціальному законі про парламентську опозицію.
Узгодженість дій виконавчої і законодавчої влад – найважливіша, але не
єдина умова демократичного розвитку України, миру і спокою у суспільстві. Для
досягнення цієї мети необхідне чітке політичне структурування не лише парламенту, а й усього українського суспільства. СДПУ(О) послідовно обстоює
принцип багатопартійності, право громадян на об'єднання в самодіяльні політичні
організації. Однак наявність в Україні майже 100 політичних партій, які багато в
чому дублюють одна одну і часто слугують виключно егоїстичним амбіціям їх
лідерів, не має нічого спільного з політичним плюралізмом. Тому СДПУ(О), як
партія єднання, всебічно сприятиме об'єднавчим процесам у партійному середовищі, які у перспективі повинні привести до формування в Україні двох-трьох
могутніх політичних партій, що представлятимуть основні напрями сучасної
політичної теорії і практики, які матимуть серйозну підтримку з боку широких
верств населення і зможуть запропонувати суспільству реальні програми вирішення його проблем.
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Ми заявляємо про свою готовність до активної співпраці і до об'єднання з
усіма політично організованими силами, що поділяють соціал-демократичні
цінності та ідеї.
Ми будемо протидіяти усіляким спробам використовувати владу і закон для
утвердження політичного панування будь-яких партій, соціальних груп або
окремих осіб. Єдиним джерелом влади СДПУ(О) визнає волю громадян України,
яка виявляється через демократичні вибори.
Ми переконані, що державна влада може функціонувати на справді демократичній, правовій основі як відповідальна перед суспільством влада лише за
наявності ефективного контролю за її діяльністю з боку широкої громадськості.
Цим цілям має бути підпорядкована діяльність правоохоронних органів України,
громадських об'єднань, незалежних засобів масової інформації.
Ми підтримуємо демократичні перетворення, що передбачені реформою
судової влади, зокрема заходи, спрямовані на відновлення соціального престижу і
забезпечення безпеки суддів. Перехід від принципу призначення суддів до їх виборності, інституціалізація суду присяжних та посилення колегіальності прийняття судових рішень – збільшать рівень їх незалежності. Запровадження законодавчих норм кримінальної відповідальності суддів за порушення закону сприятиме
більш якісному виконанню своїх обов'язків.
Реалізація цих заходів дасть можливість подолати слабкість судової влади,
яка поки що не відчуває себе і не сприймається суспільством як самостійна гілка
влади, покликана відіграти визначальну роль в утвердженні правової держави,
забезпеченні взаємної відповідальності держави, суспільства, громадянина. […]
Програма [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.sdpuo.com/about/declaration/3bd7d4e1/

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРИНЦИПІВ
ВИТЯГ
[…] Полiтична демократiя є передумовою i гарантiєю iнших форм демократiї.
Джерелом полiтичної демократiї є громадянськi i полiтичнi права людини,
якi виступають як в особистiй, так i в колективнiй формах. Кожна людина має
право приймати участь в ухваленнi рiшень, якi стосуються її життя.
Людина живе в суспiльствi, її рiшення не можуть не торкатися iнших. Тому здiйснення прав та захист свобод людини неможливi без узгодження iнтересiв i прагнень
багатьох людей. Узгодження iнтересiв вимагає солiдарностi та полiтичної волi i в
межах всього суспiльства здiйснюється засобами полiтичної влади.
Оскiльки питання прав торкається всiх, в демократичному суспiльствi єдиним
джерелом влади є народ, тобто сукупнiсть всiх громадян держави. Громадяни
здiйснюють своє право не безпосередньо, а через вiдповiднi суспiльнi механiзми, що
забезпечують не лише здiйснення полiтичної волi, але й узгодження i баланс iнтересiв.
В демократичному суспiльствi такими механiзмами є громадянське суспiльство,
демократична держава, мiсцеве i регiональне самоврядування. В своєму органiчному i
збалансованому поєднаннi вони й складають систему полiтичної демократiї.
Громадянське суспiльство – це сукупнiсть позадержавних добровiльних
об'єднань громадян, що дiють в суспiльствi i створюють мережу рiзноманiтних
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зв'язкiв мiж людьми. Громадянське суспiльство спирається на iнiцiативу i солiдарнiсть самих громадян, що об'єднуються для захисту своїх прав, задоволення
потреб, органiзацiї спiльного життя.
Об'єднання громадян в своїй сукупностi створюють систему суспiльного контролю над владою. Саме тому ми розглядаємо громадянське суспiльство як необхiдну умову демократизацiї держави i економiки. Соцiал-демократи пiдтримують
розвиток усiх форм громадянської iнiцiативи та вiдповiдальностi, спiвучастi
громадян в управлiннi.
Важливою складовою громадянського суспiльства є полiтичнi партiї. Полiтичнi партiї покликанi представляти i вiдстоювати iнтереси громадян на державному рiвнi. Партiї беруть участь у здiйненнi державної влади у вiдповiдностi з
мандатом, отриманим на виборах. Вони не можуть брати на себе функцiї
держави. Партiї повиннi мати рiвнi права i дiяти в межах закону.
Велику роль в забезпеченнi полiтичної демократiї виконують незалежнi засоби масової iнформацiї. Право на вiльне розповсюдження iнформацiї, свобода слова i переконань мають бути недоторканими. Це вимагає демонополiзацiї засобiв
масової iнформацiї i забезпечення належних умов для їхньої дiяльностi. Необхiдною умовою свободи преси є незалежнiсть в роботi редакцiй i журналiстiв.
Держава є необхiдним i важливим елементом будь-якої полiтичної системи.
Держава вирiшує завдання, якi не можуть бути вирiшенi окремим особами або
групами. Вона, однак, не може вирiшувати всi проблеми в суспiльствi. Той, хто
вимагає вiд держави виконання невластивих для неї обов'язкiв, сприяє розвитку
бюрократiї, зниженню ефективностi влади, послабленню контролю, необгрунтованим витратам. Держава, зосереджуючи в своїх руках великi можливостi, здатна
створювати загрозу для прав i свобод особи.
Внаслiдок iснування в суспiльствi рiзних соцiальних груп i рiзних iнтересiв
держава може набувати рiзних форм. Класова та станова форма держави є iнструментом панування тих верств, яким належить полiтична влада. Демократична
держава забезпечує рiвнiсть громадян без подiлу на класи та стани, узгоджує
iнтереси рiзних суспiльних груп, вiдстоює загальнонацiональнi iнтереси.
Соцiал-демократи прагнуть змiцнення суверенiтету i незалежностi української держави. Ми впевненi, що демократичний характер держави є найкращою
гарантiєю нацiональної незалежностi.
Демократична держава грунтується на рiвних правах i однакових обов'язках
усiх громадян. Громадянськi права, перш за все свобода слова, друку, об'єднань i
зборiв та право на участь в управлiннi державою, мають бути гарантованi. Захист
прав громадян має бути першим завданням держави. Разом з тим, свiдома участь
громадян у вирiшеннi державних справ є найкращою гарантiєю демократичного
устрою держави.
Демократична держава визнає народ єдиним джерелом державної влади.
Влада в демократичнiй державi має формуватись шляхом вiльних i несфальсифiкованих виборiв. Будь-яка влада повинна мати певний, чiтко обмежений термiн
повноважень. Змiна влади має здiйснюватись мирним шляхом у вiдповiдностi iз
волею бiльшостi, висловленою шляхом голосування.
Принципи демократiї вимагають не лише здiйснення полiтичної волi бiльшостi. Влада бiльшостi має бути обмежена правами меншостi та юридичним за218

хистом її iнтересiв. Полiтична демократiя вимагає гарантiй вiльної дiяльностi
опозицiї. Бiльшiсть має бути готовою до конструктивного дiалогу зi своїми опонентами, до постiйного узгодження iнтересiв i полiтичних компромiсiв.
Демократична держава є за своєю природою державою правовою. Правовий
характер держави передбачає пiдпорядкування громадян i влади вимогам закону,
рiвнiсть всiх перед законом, а також розподiл влад – на законодавчу, виконавчу i
судову. Суспiльство має запобiгати будь-яким спробам зосередити в руках окремих осiб, органiв чи органiзацiй всю повноту державної влади, навiть якщо цi
спроби робляться вiд iменi i за уповноваженням громадян. Законодавча влада має
бути обмежена Конституцiєю, а виконавча i судова – законами.
Соцiал-демократiя є прихильником президентсько-парламентської держави.
Парламент має обиратись на засадах прямого i рiвного виборчого права і пропорцiйного представництва. Законодавчi функцiї повиннi бути виключною прерогативою парламенту.
Складовою частиною полiтичної демократiї є широке регiональне та мiсцеве
самоврядування, що забезпечують належну децентралiзацiю влади та її наближення до iнтересiв громадянина. Економiчне i культурне розмаїття є потужним
стимулом розвитку. Визнаючи i враховуючи мiсцевi i регiональнi особливостi, ми
сприяємо взаємному розумiнню i зближенню регiонiв. Солiдарнiсть i спiвробiтництво є кращими гарантiями державної єдностi, анiж примус i пiдпорядкування.
Соцiал-демократiя є прихильником земельного устрою української держави.
Ми виступаємо за надання органам регiонального та мiсцевого самоврядування
повноважень, необхiдних для вирiшення питань їхнього внутрiшнього життя.
Iнтереси регiонiв мають бути належним чином представленi на загальнодержавному рiвнi – з цiєю метою необхiдна верхня палата парламенту, що має обиратися
на засадах рiвного представництва регiонiв.
Перехiд до земельного устрою не може ставити пiд сумнiв єднiсть i територiальну цiлiснiсть держави. Його основою може бути лише чiткий розподiл
повноважень мiж рiзними рiвнями влади.
Демократичний полiтичний устрiй потребує самозахисту. Необхiдним елементом демократичної держави є боєздатна армiя та ефективнi служби нацiональної безпеки. Конституцiя також має передбачати структури керiвництва державою в надзвичайних обставинах i визначати умови, в яких цi структури мають
дiяти. Роль Президента України як голови держави, арбiтра мiж владами, гаранта
Конституцiї i головнокомандуючого не може пiдлягати перегляду. […]
Декларація принципів [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.sdpuo.com/about/declaration/3bd7d4e1/

КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ СДПУ(О) ДО 2012 року
Затверджена постановою ХХІ з‘їзду СДПУ(О)
від 17 серпня 2007 р.
Модернізація! Довіра! Успіх!
СДПУ(О) наголошує, що є ідеологічною партією, яка сповідує ідеали
європейської соціал-демократії та принципи Свободи, Справедливості та
Солідарності. Ми відстоювали, відстоюємо та будемо відстоювати інтереси
людей праці. Ми будемо боротися проти авторитаризму та будь-яких пору219

шень принципів демократії, проти соціальної несправедливості, правового
нігілізму, національної ворожнечі та інших антисоціальних проявів. [...]
2. Аналіз соціально-політичної ситуації в Україні.
Аналіз соціально-політичної ситуації дозволяє окреслити ряд загальнополітичних тенденцій в Україні, які будуть формувати політичні «правила гри» у
стратегічній перспективі.
Головною тенденцією є формування нової політико-світоглядної системи.
Безсумнівним є той факт, що відбулася зміна системи координат «лівий»-«центрист»-«правий», яка домінувала у 1990-х роках. У масовій свідомості людей відбулося переформатування політичних настроїв за віссю «помаранчеві»-«біло-блакитні», захід-схід.
В Україні наочно існує системна криза класичних європейських ідеологій,
в той же час політичні сили – лідери виборчих симпатій, прикриваючись лівими
гаслами, фактично насаджують в країні праволіберальну споживацьку ідеологію
американського зразка.
На зміну змаганням програм класичних ідеологічних партій прийшла соціальна дискусія окремих лідерів у рамках ліберальної системи цінностей.
При цьому традиційні ідеології (комуністична, соціалістична, соціал-демократична, націонал-демократична та інші) відверто виштовхуються на «околицю»
політичного життя діючим режимом. Тобто наочно відчувається «зсув» з глобальних тем у бік більш локальних. Сьогодні вододілом є відношення до виборів 2004
року та «Майдану». Особливу роль стали відігравати ментальні відмінності
мешканців різних регіонів країни, які нечисті на руку політики використовують у
своїх цілях, наближаючи загрозу розколу України.
Зацікавлені в поглибленні процесу деідеологізації політичної боротьби нинішні
лідери політичних перегонів намагаються якомога найдовше розтягнути формат
протистояння, що склався у результаті президентських виборів 2004-го року.
Сьогодні в Україні продовжується процес політичного переформатування,
що може привести до створення системи, в якій за місця у парламенті будуть
змагатися лише 3-5 партій. Провідні політичні сили провадять політику «поглинання» своїх нещодавніх союзників чи конкурентів, незважаючи на їх ідеологічні
гасла, що сприяє прискоренню процесів укрупнення партій з одночасною деідеологізацією політичних процесів. Разом з тим, партії-гегемони сьогоднішнього дня
демонструють практично повну тотожність своїх програм. Відрізняючись в питаннях зовнішньополітичних орієнтацій чи оцінці історичної спадщини, вони ідентичні в дійсно важливому для них питанні – захисті інтересів великого капіталу.
Іншим аспектом, цієї політичної ситуації є реальна криза лівих і лівоцентристських партій в Україні, перш за все КПУ, СПУ, ПСПУ СДПУ(О) та інших.
Вони стрімко втрачають довіру своїх прихильників і виборців, через те, що не
можуть адекватно та ефективно відповідати на політичні та економічні «виклики»
часу або ж вступають у вимушені політичні союзи із своїми ідеологічними супротивниками.
Але чи не найголовнішою причиною кризи лівого та лівоцентристського
руху є його багаторічна роздрібненість. Не дивлячись на те, що провідні праволіберальні партії та об’єднання (Партія Регіонів, БЮТ, «Наша Україна») останнім
часом змагаються за залучення до своїх лав як різних політичних сил, так й
провідних представників національної та регіональної політичної еліти, провідні
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партії лівого та лівоцентристського напрямку діють окремо і навіть не допускають реальної можливості створити потужне об’єднання, щоб протистояти перемозі правих сил.
3. Мета та завдання розвитку соціал-демократії в Україні.
[...] «Наш позитивний ідеал – це цивілізоване, тобто вільне, демократичне, солідарне, економічно ефективне та екологічно стале людське суспільство, що перебуває в постійному динамічному розвитку», – говориться у
Декларації принципів СДПУ(О), прийнятій у травні 1990 року. Ці слова залишаються актуальними і сьогодні.
Виходячи з цього СДПУ(О) продовжує виступати за еволюційний і реформістський шлях перетворень, консенсус у суспільстві, пріоритетність прав
людини, правову і соціальну державу, безпечне і наповнене реальним змістом
життя кожного громадянина України.
Саме тому нашими ключовими ідеологемами є: […]
– в політичній сфері – розвиток політики «громадського захисту». Останні
роки все більше демонструють, що, незважаючи на ріст розчарованості в
політиках, населення стає більш свідомим у захисті своїх прав як у залах суду,
так і в акціях протесту на вулицях. Це є реальною «площадкою» розвитку соціалдемократії в Україні, яка повинна стати на чолі процесів, що мають на меті захист
прав та свобод громадян. Разом з тим, ми повинні протистояти спробам використання «народного» фактору, як політичних технологій нечистих на руку політиків, що ставлять за мету реалізувати таким чином інтереси своїх груп і кланів.
Розвиток громадського суспільства – реальна можливість боротьби з
корупцією, яка наскрізь пронизує українське суспільство. Сьогодні, коли в країні
панує правовий нігілізм, який демонструє влада на всіх рівнях, найбільш ефективним засобом боротьби з корупцією має стати боротьба за відкритість та
прозорість влади. Цей процес потрібно починати з забезпечення чесності, відкритості та прозорості виборчого процесу, що має сприяти приходу до влади справжніх професіоналів, людей з чистою репутацією, яким справді довіряють виборці.
Важливим своїм завданням ми вважаємо продовження політичної реформи. Демократія в Україні постійно буде перебувати під загрозою, доки є загроза
парламентаризму з боку президентської влади, повноваження якої за європейськими мірками занадто перевищені, що дає реальну можливість появи авторитаризму. Принцип політичної відповідальності влади, який закладено у суті парламентсько-президентської форми правління сьогодні порушено завдяки тому, що
президент постійно намагається відновити максимальну кількість своїх повноважень і використати їх на користь політичної сили, яку він фактично очолює і
яка опинилася у парламентській опозиції. Ми вважаємо, що продовження політичної реформи має відбуватися у руслі посилення демократії та парламентаризму.
Треба реально надати більше владних прав територіальним громадам, згідно
запланованого другого етапу політичної реформи.
Закінчення політичної реформи має стати головним завданням на шляху
перемоги демократії в Україні. […]
Концепція розвитку СДПУ(О) до 2012 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.sdpuo.com/about/46dfc34cc99e7
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∗∗∗
ПРОГРЕСИВНА СОЦІАЛІСТИЧНА ПАРТІЯ УКРАЇНИ
(ПСПУ)

Партію створено 20 квітня 1996 р. Зареєстрована Міністерством
юстиції України 9 липня 1996 р. (реєстраційний номер 753). Партія діюча.
ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА
Национальное богатство – на благо народа, а не в карманы олигархов!
Межгосударственный Союз Украина – Беларусь – Россия
Не допустить НАТОвской оккупации!
ЛУЧШИЕ МИРОВЫЕ СТАНДАРТЫ – В НОРМЫ КОНСТИТУЦИИ
УКРАИНЫ
[…] Мы предложим изменения в Конституцию на принципах Европейской хартии о местном самоуправлении, Европейской хартии о гражданстве, Европейской социальной хартии, Европейской хартии региональных языков, Рамочной
Конвенции о защите прав и основных свобод человека для обеспечения:
- полновластия советов депутатов трудящихся;
- внеблокового статуса Украины;
- федеративного устройства страны;
- автономии Закарпатья и Галичины;
- двойного гражданства;
- государственного статуса русского языка;
- эффективного контроля населения за голосованием на выборах;
- ликвидации неприкосновенности депутатов, президентов и судей;
- отзыва депутатов и установления их зарплаты на уровне средней по
промышленности;
- избрания судей;
- гарантий трудоустройства, в том числе – первого рабочего места для
молодёжи;
- бесплатной медицины и бесплатного образования;
- минимальной зарплаты и пенсии не ниже реального прожиточного
минимума;
- недопустимости продажи земли и природных ресурсов;
- законодательной инициативы профсоюзов;
- конституционных прав трудовых коллективов.
Указанные мероприятия обеспечат ликвидацию коррупции, организованной преступности, защитят права и свободы людей, справедливость в обществе. […]
Предвыборная программа [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.vitrenko.org/start.php?lang=1&part_id=3

ВИТЯГ З ПРОГРАМИ
[…] 6. ПСПУ – авангардна партія трудящих мас, революційного перетворення суспільства
6.1. Теоретична основа ПСПУ
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Теоретичною основою програми ПСПУ – є марксизм-ленінізм. Марксизм як
система поглядів і вчення К. Маркса і Ф. Енгельса і всебічно розкриває процес
виникнення, розвитку і спаду суспільно-економічної формації, зводячи сукупність всіх суперечливих тенденцій до точно визначених умов життя і відтворення
різних класів суспільства. Геній Маркса відкрив економічні закони руху сучасного суспільства, охарактеризував рушійні сили розвитку і озброїв пролетаріат – як
саму передову революційну силу суспільства, – чітким знанням стратегії і
тактики класової боротьби. Теорія марксизму одержала творчий розвиток у
працях і практичній діяльності В. І.Леніна як організатора соціалістичної революції в жовтні 1917 р. і засновника першої в світі соціалістичної держави. Велике
значення ленінської спадщини в здійсненні партійного будівництва. Вічний його
досвід діалектичного пізнання дійсності і забезпечення адекватного реагування на
виникаючі проблеми, знаходження шляхів їх ефективного вирішення.
Це не означає, однак, що можливе пряме перенесення поглядів Маркса-Енгельса-Леніна на сучасний грунт, це вчення розвивається як саме життя. Але оволодіння
марксистсько-ленінським методом пізнання важливе для вивчення фундаментальних
закономірностей суспільного розвитку і їх використання на практиці.
Розвиток людства підтвердив, що наукова база вирішення соціальних її в
тому числі класових конфліктів, подана в працях Маркса-Енгельса-Леніна може
бути єдино надійною базою для вирішення нинішніх протиріч як у нашому
суспільстві, так і у світі в цілому.
Особливо важлива методологія марксизму для оцінки поразки соціалізму на
сучасному етапі історичного розвитку. По своїй глибині, масштабах, наслідках
для долі людства аналогій не знайти. Цим пояснюється масове нерозуміння,
смуток, розгубленість і навіть песимізм у лавах прибічників соціалістичної ідеї.
І тим більш теорія марксизму вчить: чим значиміше кожна соціальна революція, тим суттєвіша для людства втрата через її відкат, якщо його не вдалося
запобігти, а значить, тим більше неминучий опір відкату і перехід революційних
сил в переможний контрнаступ.
Найширші народні маси, передусім у республіках колишнього СРСР, а також
у країнах Східної Європи і що намагаються розірвати пута поневолення в країнах
«третього світу» тільки починають опам'ятовуватись після сильного контрреволюційного шоку. На власному трагічному життєвому досвіді, нехай повільно і не
до кінця, вони вже сьогодні переконуються в грандіозності втрат безпосередньо
для себе.
Період поразки сил соціалізму, безумовно закріпив сили реакції. Все більш
щільною і нахабною стає фінансова павутина МВФ і інших міжнародних фінансових монстрів, все більш зухвалою стає експансія НАТО, все більш кровожадібною стає мережа транснаціональних корпорацій, купівля ними політичних
лідерів і встановлення потрібних політичних режимів.
Марксизм вчить, що для захисту своїх економічних інтересів сили реакції
будуть використовувати всі форми і методи, найбільш приховані і підлі з яких – це
альянс цих сил з п'ятою колоною в рядах самих прибічників соціалізму. Такою
п'ятою колоною виступає опортунізм, модифікований під «своєрідність моменту».
Опортунізм і сьогодні представляє головну загрозу у лівому русі. Саме опортунізм блокує об'єднання лівих-сил, активізацію лівого руху, своїм угодництвом з
режимом посилює апатію і недовіру трудящих, провокує їх на безрезультатні акції
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замість цілеспрямованих масових акцій протесту. Ленін писав, що для повалення
влади буржуазії потрібна «розмірена хода залізних батальйонів пролетаріату».
Саме відхід від марксистської теорії і ленінської практики побудови соціалізму привели до переходу КПРС на позиції опортунізму, що в кінцевому
результаті і дозволило реставрувати буржуазне суспільство як в СРСР, так і в
країнах Східної Європи.
Основне питання будь-якої партії, передусім марксистської, – це точна і
чітка позиція як по структурі влади, так і по механізмам її наповнення. Називати
себе соціалістичною чи комуністичною партією, декларувати своєю метою
«повновладдя трудящих», захист інтересів трудящих, а не вести найрішучішу
боротьбу проти буржуазного парламентаризму, проти загального виборчого
права, не вести таку ж рішучу боротьбу за систему Рад трудящих, яка формується
за ступінчатим принципом і лише із трудових колективів – це значить вихолостити марксизм, практику Жовтневої революції 1917 року, стати на шлях
опортунізму і зради інтересів людини праці.
Як же конкретно ці питання вирішені у так названих лівих партіях?
6.2. Кінцева мета діяльності партії
Своєю кінцевою метою ПСПУ бачить побудову безкласового суспільства з
організацією виробництва на основі вільної і рівної асоціації виробників. Це
можливо в результаті поступального розвитку суспільства, коли розвиток виробничих сил обумовлює високоефективне суспільне виробництво на базі узагальненої власності, раціонального, планомірного використання природного, виробничого і інтелектуального потенціалу, на основі принципової зміни характеру праці.
Таке суспільство буде базуватися на принципах самоуправління, коли кожному буде забезпечена вільна участь в управлінні виробництвом і територіями.
Тоді, в умовах безкласового суспільства може бути реалізованим в повному
обсязі принцип народовладдя, коли всі члени суспільства без винятку мають рівні
права.
Але перехід до цього етапу можливий лише при переході від буржуазної
демократії до демократії трудящих у формі їх повновладдя.
6.3. Етапи досягнення мети
Для реалізації своєї кінцевої мети ПСПУ бачить декілька етапів. Перший
етап – боротьба за перетворення суспільства в умовах буржуазного парламентаризму. Другий етап – робота партії в умовах повновладдя трудящих.
6.4. Перший етап.
В умовах існуючої диктатури буржуазії, тобто буржуазного парламентаризму, ПСПУ направляє свою діяльність на ліквідацію основи цієї диктатури.
Основою диктатури буржуазії є існуюча, конституційне закріплена система влади
у вигляді президентсько-парламентської форми державного устрою, привілейований захист прав лише приватної власності і повне безправ'я трудових колективів.
Саме роз'єднаність трудящих, відсутність могутньої політичної сили, яка здатна
виражати їх інтереси.
На цьому етапі першорядним завданням є організація трудових колективів і
формування із них представників паралельної структури влади.
Це потребує наділення трудових колективів (незалежно від форм власності)
правами:
– контролю за фінансовою діяльністю адміністрації;
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– контролю за зовнішньоекономічною діяльністю адміністрації;
– висунення представників трудових колективів у ради трудових колективів
підприємств і регіонів.
В умовах буржуазного парламентаризму ПСПУ буде боротися за зміни в
Конституції і законах України у сфері влади:
– ліквідація інституту Президента України і вертикалі президентської влади;
– на цій основі – ліквідація Конституційного Суду;
– виборність суддів строком на 5 років; введення інституту народних засідателів;
– вибори Генерального прокурора України і його звільнення Верховною
Радою України;
– законодавче закріплення повноважень трудових колективів по активній
участі в політичному, економічному і соціальному житті країни; дозвіл діяльності
політичних партій в трудових колективах;
– підконтрольність депутатів своїм виборцям через право і дійовий
механізм відкликання депутатів;
– формування уряду парламентською більшістю, жорсткий контроль за його
діяльністю;
– законодавчі повноваження опозиції по формуванню і організації діяльності тіньового уряду;
– формування Спостережної Ради з числа представників партій, що мають
місця в парламенті, для організації діяльності Гостелерадіокомітету;
– заборона неконституційних озброєних формувань і забезпечення виконання даної норми закону найшвидшим і рішучим чином;
– забезпечення виконання Європейської Хартії про місцеве самоврядування
в діяльності місцевих органів влади; у сфері прав людини […].
6.5. Другий етап
Перехід до другого етапу – повновладдя трудящих – можливий як мирним
шляхом (в результаті перемоги представників трудящих на виборах і через це
зміни системи влади), так і революційним шляхом в різних його формах.
Повновладдя трудящих, як було показано вище, можливе лише у випадку
перетворення парламентської республіки в республіку Рад. Для встановлення
радянської влади першою і найголовнішою умовою є наявність потужної впливової, організаційно єдиної партії, озброєної передовою теорією. Або ж блоку
партій (рухів), які є однодумцями по принципових питаннях лівого руху і
передусім по системі влади.
Відродження влади Рад трудящих можливе тільки у випадку відмови від
загального виборчого права і наділенням права обирати і бути обраним лише
осіб, що займаються суспільне корисною працею, живуть на трудові доходи. Висувати кандидатів мають право лише трудові колективи. При цьому з числа обраних депутатів формуються ступінчастим способом територіальні органи управління у формі Рад трудящих усіх рівнів.
Зарплата депутатів і всіх чиновників встановлюється не вище зарплатні висококваліфікованого робітника. Раз на півроку депутат повинен звітувати про
свою діяльність, і трудовий колектив може його відкликати і замінити іншим.
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Виконавча гілка влади (уряд у центрі і виконкоми на місцях) формуються
Радами і працюють під їх жорстким контролем.
Судова гілка влади формується в системі виборності судців, доступність
адвокатського захисту, відлагодженої роботи державного нотаріату і наділенням
прокуратури правом контролю за дотриманням законів.
Новою Конституцією України буде гарантовано і відлагоджено законами
повновладдя Рад трудящих на всіх рівнях, рад трудових колективів на
підприємствах.
В умовах повновладдя трудящих громадянам гарантується право вільно
відстоювати свої переконання, об'єднуватись у партії і рухи.
9

Політичні партії України: В 3 т. / Уклад.: Ю. Шайгородський. –
К.: УЦПМ, 2005. – Т. ІІІ. – С. 294–296, 298–299.

∗∗∗
АГРАРНА ПАРТІЯ УКРАЇНИ (АПУ)

Партію створено 5 грудня 1996 р. Зареєстрована Міністерством юстиції
України 30 грудня 1996 р. (реєстраційний номер 812). У червні 2004 р.
назву змінено на Народна аграрна партія України; у лютому 2005 р. на –
Народна Партія. Партія діюча.
Див.: Народна аграрна партія України, Народна Партія.

ВИТЯГ З ПРОГРАМИ
Основною метою Аграрної партії України є участь у виробленні державної
політики розвитку сільського господарства та інших галузей АПК, відродження
українського села і зміцнення нашої держави, у формуванні органів державної
влади та місцевого самоврядування, створення умов для прогресивних форм господарювання, ефективного використання землі та інших засобів сільськогосподарського виробництва.
Керуючись цим, партія пропонує власну програму реформування суспільних
відносин, сутністю якої є рух до соціальної справедливості, сприйняття людської
особистості як вищої соціальної цінності і самоцінності; глибоке переконання в
тому, що праця і лише праця має визначати місце людини в суспільстві; подолання відчуження трудящих від власності на засоби виробництва, результатів своєї
праці, від влади всіх рівнів, інтелектуальних і духовних багатств суспільства. […]
Аграрна партія України є партією парламентського типу, яка виступає за
побудову в Україні соціальної, демократичної, правової держави на засадах дотримання Конституції України, співпраці та поваги до людини праці, конструктивної
політики соціального розвитку села, налагодження ефективної системи державного
регулювання економікою сільськогосподарських підприємств і переробної
промисловості.
Аграрна партія України – це партія соціально орієнтованих реформ, кожний
крок на шляху яких має супроводжуватися зростанням виробництва і підвищенням життєвого рівня народу.
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Наше гасло – не рівність в бідності, а рівність в заможності.
І. Політичний курс
1. Ідеологічні основи
Аграрна партія України підтримує чинну Конституцію України, у
відповідності з якою в державі мають домінувати принципи законності у соціально-економічній та політичній сферах, чітко розподілятися влада на законодавчу,
виконавчу та судову, реально діяти органи місцевого самоврядування, забезпечуватися надійний судово-правовий захист.
Аграрна партія України здійснює свій політичний курс шляхом участі членів
партії та її представників у діяльності органів законодавчої і виконавчої влади у
визначеному законодавством порядку.
Партія наполягає на прийнятті нового виборчого законодавства на основі
мішаної пропорційно-мажоритарної системи, що сприятиме формуванню чіткої
політичної структури суспільства та стане гальмом на шляху до влади для корумпованих і кримінальних елементів.
Партія підтримує ідею чіткого розмежування компетенції і відповідальності
центральних і регіональних органів у здійсненні функцій державної влади та
безумовного збереження єдності і цілісності країни, недопущення протиставлення одних регіонів іншим.
Партія обстоює існування в Україні такої системи державного устрою, за якої
партія, чи коаліція партій, що перемогли на парламентських виборах, формують
уряд і несуть повну відповідальність перед народом України за виконання
програми його діяльності.
Аграрна партія України домагається усунення бюрократизму із апарату управління, викорінення корумпованості, структурного спрощення і кількісного
скорочення управлінських структур і працівників у них. Народ України має отримати право на створення ефективного механізму контролю за діяльністю державного апарату.
У своїй політичній діяльності партія дотримується принципів:
• свободи і демократії;
• соціальної справедливості;
• гармонійного збалансування інтересів особистості, суспільства та держави
з пріоритетом інтересів людини;
• надання рівних можливостей для всебічного розвитку особистості.
Партія обстоює і буде обстоювати народовладдя в державі, збереження і примноження соціально-економічних прав і свобод громадян, насамперед – гарантованих прав на працю і на відпочинок, охорону материнства і дитинства, на соціальне забезпечення, освіту, охорону здоров’я і житло, доступу до культурнодуховних надбань. […]
2. Права людини
Аграрна партія України вважає, що подальший розвиток України як самостійної цивілізованої держави, її добробут та цілісність повинні базуватись на
засадах безумовного дотримання міжнародно визнаних прав і свобод особистості.
Партія підтримує проголошену Конституцією України як найбільшу цінність –
Людину, її життя, здоров’я, честь і гідність недоторканість і безпеку.
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Виходячи з цього, Аграрна партія України:
• сприяє кожній людині у праві на вільний та всебічний розвиток своєї особистості;
• виступає за недопущення обмежень за ознаками майнового стану, статі,
національності, раси, мови, місця проживання, соціального походження тощо;
• виступає за необхідність захисту державою життя та здоров’я людини;
• виступає за повагу до гідності людини, за право на свободу та особисту
недоторканість людини, а також недоторканість житла;
• підтримує право кожного на свободу думки і слова, свободу віросповідання;
• виступає за гарантованість рівності всіх форм власності, зокрема на землю.
Земля повинна мати ефективного власника, який на ній працює і може самостійно
обирати для себе форму господарювання і вільно володіти наданою йому у
довічне користування земельною ділянкою (зокрема передавати її спадкоємцям);
• сприяє кожному громадянину у реалізації права на працю, відпочинок,
соціальний захист, освіту, житло, охорону здоров’я та медичну допомогу,
безпечне довкілля та інші соціальні гарантії.
3. Державний устрій
Аграрна партія України здійснює свою політику в питаннях державною
устрою України шляхом:
• сприяння цілісності і єдності держави;
• збереження теперішнього територіального устрою України;
• збереження конституційного ладу і використання передбачених Конституцією та законодавством можливостей для його вдосконалення в інтересах усіх
соціальних верств суспільства;
• чіткого розподілу функцій органів державної влади у відповідності з
Конституцією України;
• здійснення місцевого самоврядування в селах, селищах та містах згідно з
наданим їм законодавством України обсягом компетенції;
• проведення виборів до вищого законодавчого органу держави на
багатопартійній основі з дотриманням принципу загального, прямого і рівного
виборчого права. […]
Політичні партії України. – К.: «К.І.С.», 1999. – С. 5-6.

НАРОДНА АГРАРНА ПАРТІЯ УКРАЇНИ
Попередня назва – Аграрна партія України
Наступна назва – Народна Партія

ВИТЯГ З ПРОГРАМИ
[…] ПОЛІТИЧНИЙ КУРС. ІДЕОЛОГІЧНІ ОСНОВИ
Народна аграрна партія України підтримує діючу Конституцію України,
виходячи з розуміння демократичної держави як надійного політичного механізму для рівноваги та узгодження інтересів різних соціальних, етнічних, професійних, культурних, релігійних, територіальних та інших верств і груп. У державі
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мають домінувати принципи законності у соціально-економічній та політичній
сферах, чітко розподілятись влада на законодавчу, виконавчу та судову, реально
діяти органи місцевого самоврядування, забезпечуватися надійний судово-правовий захист.
Народна аграрна партія здійснює політичний курс шляхом участі своїх членів і
представників у діяльності органів законодавчої і виконавчої влади у визначеному
законодавством порядку, використовує винятково ненасильницькі, цивілізовані
форми і методи політичної боротьби. Партія визнає право громадян на такі форми
політичної діяльності, як страйки, демонстрації, кампанії громадянської непокори,
але вважає, що вже сам факт їх використання свідчить про наявність у суспільстві
нездорових процесів, що несуть у собі великий рушійний потенціал.
Народна аграрна партія вважає, що проявляючись як сила, рівнозначна за
ступенем легітимності Парламенту, і тим самим забезпечуючи у суспільстві баланс
владних повноважень, влада Президента може бути ефективною лише у випадку,
якщо після вступу на пост голови виконавчої влади відбувається оновлення вертикальних і горизонтальних структур представниками партії (блоку партій), які несуть
політичну відповідальність за дії свого лідера на президентській посаді.
Партія відстоює існування в Україні такої системи державного устрою, за
якої партія чи блок партій, що перемогли на парламентських виборах, формує
уряд і несе повну відповідальність перед народом України за його діяльність. Виходячи з цього, партія виступає за перехід від змішаної пропорційно-мажоритарної виборчої системи до пропорційної.
Народна аграрна партія України відстоює положення про верховенство закону у
всіх сферах соціальної діяльності і рівність усіх членів суспільства перед законом.
Партія виходить з того, що дотримання на практиці принципів правової демократичної держави можливе лише за умови неухильного виконання положень
міжнародних документів і актів в галузі прав і свобод людини при здійсненні
законотворчої діяльності.
Народна аграрна партія виступає за подолання злочинності і корупції, зміцнення
в інтересах усіх громадян правових основ державного і громадського життя,
здійснення практичних заходів, спрямованих на створення ефективного правосуддя,
зміцнення гуманістично орієнтованих законності і правопорядку в країні, забезпечення особистої безпеки громадян, захисту їх життя і майна, честі й гідності.
Партія виступає на захист прав меншостей – етнічних, політичних, релігійних і добивається законодавчих гарантій для діяльності опозиції, вбачаючи в існуванні легальної, в рамках Конституції України, опозиції не лише один із критеріїв демократичності, але й важливий чинник його політично здорової еволюції.
Народна аграрна партія України взяла на себе політичну відповідальність за
здійснення Президентських реформ в агропромисловому комплексі, за
економічне зміцнення усіх його галузей, створення селянам рівноправних та
ефективних умов праці, поліпшення їх життя. […]
Програма Народної аграрної партії України //
Поточний архів Міністерства юстиції України. – Реєстраційна справа 812.
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НАРОДНА ПАРТІЯ

Попередні назви – Аграрна партія України, Народна аграрна партія
України
МАНІФЕСТ НАЦІОНАЛЬНОГО ЄДНАННЯ
Звернення Народної Партії
Народна Партія, розглядаючи себе як невід’ємну складову українського народу, відповідальну за його сьогодення, долю та історичні перспективи, вважає за
свій обов’язок протидіяти всьому, що загрожує цілісності країни і єдності народу.
Протидіяти постійно, рішуче і безкомпромісно, незалежно від того, від чийого
імені, під якими прапорами та гаслами і на якому підґрунті політичному, релігійному, етнічному, регіональному такі спроби робляться.
Донбас і Галичина, Київ і Харків, Крим і Полісся – все це наш спільний дім,
переданий у спадок всіма попередніми поколіннями, а люди, що його населяють,
– така ж неподільна, сформована упродовж віків родина, покликана берегти цю
неоціненну спадщину, примножувати її красу, багатство і славу і робити все для
того, щоб кожній людині і кожній сім’ї жилося в оселі на ім’я «Україна» заможно,
просторо і вільно.
Нам нічого ділити одне з одним. Нам немає через що ворогувати. Нам є над
чим разом працювати. У нас єдина велика мета – зробити Україну щасливою і
квітучою, справжньої матір’ю для всіх, хто її населяє. Це наш громадянський обов’язок і поклик синівської любові».
Історія Народної Партії [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.narodna.org.ua/page/party_history

ВИТЯГ З ПОЛІТИЧНОЇ ПРОГРАМИ
прийнята в новій редакції ІХ з’їздом Народної Партії
9 листопада 2007 р.
[…] У ПОЛІТИЧНІЙ ТА КУЛЬТУРНІЙ СФЕРАХ:
повернення до мажоритарної системи виборів до Верховної Ради та місцевих
органів влади; впровадження механізму звітування народних депутатів та їх відкликання; скасування депутатської недоторканності та ліквідацію всіх депутатських привілеїв; скорочення державного апарату управління та витрат на його утримання з посиленням повноважень органів місцевого самоврядування;
прирівняння корупції до державної зради; запровадження обов’язкового
декларування доходів та витрат не лише держаних службовців, а й членів їхніх сімей, всіх осіб, які розпоряджаються їхнім майном; позбавлення пенсійного за безпечення державних службовців, які притягнуті до відповідальності за хабарництво, зловживання службовим становищем; обов’язкову конфіскацію незаконно
абутого майна як у державних службовців, так і у їхніх найближчих родичів; відмову від умовних строків та амністії для засуджених за корупційними статтями;
посилення вимог до чиновництва; розробку стандарту якості державних послуг; скасування політичного статусу міністрів, з тим щоб вони займались виконанням своїх функціональних обов’язків, а не політичними інтригами;
здійснення зовнішньої політики виключно на основі національних інтересів;
регулярне використання механізму прямого народовладдя – проведення референдумів з ключових питань внутрішньої та зовнішньої політики;
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відродження й утвердження високої духовності та моралі на основі християнських цінностей; створення механізму залучення позабюджетних коштів на розвиток кіновиробництва, театральної діяльності, бібліотечної та музейної справи;
надання податкових пільг вітчизняному книговидавцю на термін до 5 років;
врегулювання мовної ситуації в Україні; здійснення реальних заходів для
утвердження української нації як співтовариства вільних громадян незалежно від
походження, мови, віросповідання та політичних переконань.
НАРОДНА ПАРТІЯ – ЦЕ СТВОРЕННЯ ГІДНИХ УМОВ ДЛЯ ЖИТТЯ
КОЖНОЇ ЛЮДИНИ!
УКРАЇНА НЕ БУДЕ КРАЇНОЮ БІДНИХ ЛЮДЕЙ!
Народна Партія: Офіційний сайт [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://narodna.org.ua/page/programme /

ВИТЯГ З ПРОГРАМИ
Ідеали, цінності та принципи
Вступ
Перед Українським народом відкриваються нові історичні можливості та перспективи. Титанічні зусилля народу та його провідників, принесені на вівтар суверенної, соборної, заможної і демократичної України, увінчалися реальними здобутками.
Гордість за славне історичне минуле – за вершинні злети державотворення
Київської Русі, Запорозької Січі, Гетьманщини, Української Народної Республіки – і
відповідальність перед майбутніми поколіннями сповнюють творчими силами і
рішучістю всіх, хто прагне гідного життя на своїй рідній землі – Україні – у XXI
столітті.
Український народ споконвіку сповідував ідеали добра, справедливості, рівності, свободи і демократії. В час випробувань та історичного прориву світ
побачив істинну сутність великого Українського народу – відданість принципам
верховенства права, демократичним нормам і цінностям, національну, релігійну і
мовну толерантність, незнищенну вільнолюбність і національну гідність.
Народна Партія своєю найвищою метою вважає посилення саме цих – європейських надбань, які б прискорили формування правової держави, громадянського суспільства і української політичної нації.
Стаючи на захист інтересів та ідеалів народу, Народна Партія пропонує співвітчизникам таку стратегію розвитку країни, яка ґрунтується на кращих європейських і світових зразках у їх поєднанні з вітчизняними політичними традиціями.
Народна Партія реалізує свою програму шляхом участі у формуванні
політики держави через своїх представників у Верховній Раді України, формуванні Уряду та представницьких органів влади всіх рівнів та реалізації масштабних
суспільних проектів як за участю у владі, так і поза нею.
Народна Партія відповідає на виклики часу і проголошує пріоритетом
утвердження на українській землі таких фундаментальних цінностей:
- національного консенсусу всіх політичних сил;
- свободи людини, яка одночасно є правом і відповідальністю перед власною
совістю та суспільством;
- рівності кожного щодо досягнення власного добробуту та суспільного
благополуччя;
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- усебічний розвиток особистості на основі єдиних для всіх можливостей і
перспектив;
- солідарності народів, великих і малих етносів, які населяють Україну, у їх
поступі в майбутнє;
- європейської національно-культурної ідентичності Українського народу;
- духовності людини і суголосся особистих інтересів загальнолюдським
цінностям.
Засадничі принципи партії:
- пріоритетність безпосереднього народовладдя;
- гарантованість прав і свобод людини;
- здоров'я нації та соціальна захищеність індивіда;
- відкрита й ефективна система соціального управління, усунення соціальної
диференціації між сільським і міським населенням;
- ринкова економіка на засадах сталого розвитку суспільства;
- всебічне сприяння формуванню «середнього класу»;
- визнання домінуючої суспільної ролі інтелектуальної і мистецької еліти,
класичних університетів, розвиток культур усіх націй і народностей, для яких
Україна є Батьківщиною;
- становлення повноцінного громадянського суспільства, правової держави,
самодостатньої особистості;
- підтримка історико-культурної та географічної самобутності всіх регіонів
України, збереження їх символів і традицій.
Україна, будучи європейською країною з тисячолітньою християнською
традицією, ставить перед собою мету – політично, ідеологічно й організаційно
повернутись до лона європейської цивілізації.
Стратегічним завданням є посилення євроатлантичної інтеграції та входження до Європейського Союзу, утвердження високих соціальних стандартів життя
суспільства і кожного громадянина України. Саме нам випала місія утвердити
споконвічні прагнення українського народу, втілити його європейську мрію. […]
[…] Соціальні стандарти і політика
Високоефективна українська економіка має забезпечити високі соціальні
стандарти кожного українця. Ці стандарти зумовлюють функціонування потужної
системи соціального забезпечення, яка сприяє подоланню напруженості у суспільстві, утвердженню принципів соціальної справедливості, формуванню
впевненості людей у завтрашньому дні.
Розвинене демократичне суспільство не залишає поза увагою тих своїх
членів, які з об'єктивних причин не мають можливості забезпечити гідний рівень
особистого життя.
Народна Партія бачить соціальну політику такою:
• Підтримка державою громадян є співвідносною їхньому внеску у розвиток
суспільства, становлення національної економіки. Громадяни, які досягли пенсійного віку, отримуватимуть гідну пенсію; працюючим гарантується можливість
власними силами забезпечити собі гідну старість.
• Підвищення рівня зайнятості населення в результаті прискореного розвитку
провідних галузей вітчизняної економіки. Забезпечення ефективної роботи
служби зайнятості у сфері перекваліфікації безробітних.
• Підтримка малозабезпечених шляхом надання адресної матеріальної допомоги, пільгове забезпечення житлом, а, в перспективі – подолання малозабезпе232

ченості населення завдяки зростанню економіки та впровадженню ефективних
ринкових технологій.
• Турбота про інвалідів та ветеранів, диференційований підхід у питанні надання матеріальної підтримки. Сприяння їхньому всебічному розвитку, створенню можливостей для самореалізації відповідно до пріоритетних сфер їхньої
життєдіяльності.
• Вища освіта має бути доступною для кожного. Можливості отримати вищу
освіту мають підтримуватися системою пільгового цільового кредитування
молоді.
• Розвиток пільгового житлового будівництва для молодих сімей, заохочення
молодіжних ініціатив.
• Забезпечення гідного місця у суспільстві жінки як матері, берегині сім'ї.
Різнобічна підтримка материнства і дитинства, одиноких матерів, забезпечення
права жінки на захист своїх інтересів.
• Охорона здоров'я людини є державним пріоритетом. Водночас обов'язком
кожного громадянина є дбайливе ставлення до власного здоров'я як суспільної
цінності, дотримання здорового способу життя. Актуальним є впровадження
ефективної системи медичного страхування.
• Неухильне дотримання належних стандартів повітря, води, їжі, забезпечення громадян сучасними якісними медикаментами та медичним обладнанням.
Енергійні зусилля Народної Партії спрямовуються на боротьбу з епідеміями XXI
століття – туберкульозом, СНІДом та іншими соціально небезпечними хворобами.
Народна Партія вважає засадничим пріоритетом суспільного розвитку
уможливлення досягнення добробуту кожною людиною її власними силами.
Ми переконані, що ніхто в українській державі не може бути залишений
наодинці зі своїми проблемами. Тому ми виступаємо за розвиток соціально
орієнтованої ринкової економіки.
Народна економіка слугує добробуту кожного українця. […]
[…] Воля народу – єдине джерело державної влади
Основною метою існування держави, як суспільної інституції, має бути задоволення потреб Людини. Людина є суб'єктом влади у державі, а державна влада –
інструментом у руках народу для реалізації національних інтересів. Основою
функціонування державної влади в Україні має бути її підпорядкування волі
народу. Держава нерозривно пов'язана з народом, є гарантом його суспільного
розвою та соціального спокою, історичного безсмертя.
Безпосереднє виконання функцій держави покладається на державних службовців. Запорукою чесного і професійного виконання державним службовцем своїх
обов'язків є належна оцінка його праці, ефективний громадський контроль за його
діяльністю. Для дієвого здійснення такого контролю необхідно, щоб інститути
громадянського суспільства не підпорядковувалися державі і не були додатком до
неї. Політичні партії і громадські організації повинні мати реальні важелі впливу на
органи державної влади, їх підпорядкування суспільним інтересам.
Народна Партія переконана, що реформа державного управління має бути
спрямована на побудову правової держави, підконтрольної громадянському
суспільству.
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Виходячи з цього, Народна Партія стверджує:
• Верховна Рада України має утвердитись як повноцінна гілка влади, участь якої
у державотворчих процесах є визначальною. Дієве виконання нею своїх представницьких функцій ґрунтується на наявності конституційної більшості, яка
визначає напрями державної політики, формує уряд і відповідає за його діяльність.
• Права опозиції забезпечені законом.
• Ефективне здійснення державної політики можливе лише за умови відповідальності Уряду перед народом, законодавчого закріплення його повноважень,
чіткого розмежування політичної та адміністративної складових у його діяльності. Політичною фігурою є міністр, тоді як роботу міністерства забезпечує команда
фахівців, які у своїй роботі керуються професіоналізмом, високими моральноетичними якостями. Державні адміністрації на місцях формуються на основі фахової відповідності і мають ефективно обслуговувати інтереси місцевих громад.
• Тільки система місцевого самоврядування може задовольнити інтереси
територіальних громад шляхом реального впливу на формування і здійснення
державної політики на місцевому рівні та контролем за діяльністю місцевих
державних адміністрацій.
• Незалежність судової влади як неодмінна умова демократичного суспільства, має досягатися на засадах високого авторитету судді у суспільстві, його відповідальності перед народом та власною совістю. Оплата праці судді має бути
гідною і співвідносною з його винятковою місією.
• Громіздка і неефективна система силових відомств, які захищають безлику
державну машину, є рудиментом радянських часів. Необхідні радикальні зміни.
Як і в європейських країнах, силові відомства України мають захищати права і
свободи людини. Дієвим засобом досягнення цього є цивільний контроль,
подолання корупції у правоохоронних органах та їхня відданість українському
народу.
• Впровадження високих стандартів управління, матеріально-технічне
забезпечення, професійні засади комплектації армії дозволять оперативно реагувати на зовнішні виклики, загрози та небезпеки. Непрофесійність армії, застаріла
матеріально-технічна база не тільки відсувають військових на периферію
суспільного розвитку, а загрожують життю і безпеці громадян. Змінити таку
ситуацію повинна військова реформа, яка передбачає формування армії на професійній основі, надання соціальних гарантій солдатам і офіцерам, забезпечення
військових підрозділів найсучаснішою технікою.
Священний обов'язок нашої держави – дбати про українську землю та народ,
що її населяє.
Держава – інструмент у руках суспільства!
Політичні партії України: В 3 т. / Уклад.: Ю. Шайгородський. –
К.: УЦПМ, 2005. – Т. І. – С. 534- 542.
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1997

Партію створено 18 січня 1997 р. Зареєстрована Міністерством юстиції
України 21 березня 1997 р. (реєстраційний номер 836). Партія діюча.
ВИТЯГ З ПРОГРАМИ
[…] 3. Жінки і питання державного устрою в Україні
Стосовно визначення державного устрою в Україні ми відстоюємо впровадження унітарної децентралізованої моделі, що означає практичну децентралізацію державної влади без радикальної зміни адміністративно-територіального
поділу та форми державного устрою. Наявність в Україні автономного статусу
Криму, вільних економічних зон уже нині певною мірою вказує на відсутність
чистого унітаризму в державі.
Ми вважаємо оптимальним підхід, який дав би змогу відшукати баланс у системах «центризм – децентралізм», «унітаризм – федералізм», «органи державної влади – інституція місцевого самоврядування». Також доцільними є винятки стосовно територіальних змін у межах кількох областей або районів через
особливості економічного розвитку певних регіонів, розробка майбутніх моделей
трансформації державного устрою України.
Головною метою державної етнонаціональної політики в Україні має стати
перетворення поліетнічного складу українського суспільства з потенційно можливого джерела міжетнічних протиріч, конфліктів на опору та перевагу української
держави – гаранта відродження і розвитку всіх етнічних спільнот України.
Саме тому головними пріоритетам етнонаціональної політики України мають
бути:
• забезпечення через відповідне законодавство та державні програми рівних
можливостей для участі громадян, незалежно від їхнього етнічного походження, в
усіх сферах матеріального і духовного життя, в управлянні державними та громадськими справами;
• зміцнення гарантій, які б усували прояви націонал-екстремізму та дискримінацію громадян за статевою, етнічною, релігійною або мовною ознаками.
Подальші дії у сфері етнонаціональної політики – формувати українську
націю як політичну, громадську спільноту всіх громадян країни.
Відродження та розвиток національних меншин має відбуватися згідно з
законом «Про національні меншини в Україні», його вдосконаленням, та іншими
законодавчими актами, ухваленими на його підставі, враховуючи, що національні
права – невід'ємна складова частина загальновизнаних прав людини. Гарантувати
меншинам права на створення національно-культурної автономії – логічний та
ефективний механізм забезпечення їх розвитку.
Ці підходи могли б постати як підґрунтя оптимальної політики у сфері
міжетнічних взаємин.
Ставши за підтримки народу парламентською партією, у політичному блоці з
іншими партіями, налаштованими на подолання кризи й перетворення суспільного життя на засадах дійсного та дійового гуманізму, дійсної демократії та соціальної справедливості, ми будемо засобами державної влади добиватися реалізації
програмних цілей.
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4. Програма дій партії «Жінки України»
4-1. У політичній сфері:
• виходячи з того, що роль жінок у суспільному житті і інтелектуальний потенціал жіноцтва України значно вищі, ніж їхня роль у справах державного
управління, домагатися подолання цієї соціальної несправедливості і забезпечення належної питомої ваги представництва у Верховній Раді, Кабінеті Міністрів та
органах місцевого самоврядування, визначити кандидатури жінок, які мають
спеціальну вищу управлінську освіту та досвід роботи в органах державної влади,
управління, громадських організаціях для участі в майбутніх виборах ;
• усвідомлюючи меншу професійну підготовленість жінок до політичної
діяльності на рівні вищих органів державної влади, здійснювати переорієнтацію
вищих навчальних закладів, які готують кадри управління, в тому числі – державного, на прийом та навчання жінок;
• з метою підвищення рівня політичної культури всього населення створити за
допомогою вищих і середніх спеціальних навчальних закладів, товариств «Знання» і
«Просвіта» систему політичної освіти, в яку широко залучати жінок. […]
5. Партія «Жінки України» і громадянське суспільство
Партія «Жінки України» – невід'ємна частка громадянського суспільства України. Її засновниці прагнуть об'єднати навколо себе якомога ширші
верстви населення, в першу чергу жінок. Ми розраховуємо на те, що проголошена Програма дій є близькою та зрозумілою для більшості громадян, і
сподіваємося на підтримку в реалізації своїх програмних цілей.
Довіра до нашої партії повинна мати політичний характер і вилитися у
підтримку висунутих партією кандидатів у депутати Верховної Ради та органи
місцевого самоврядування, а також у підтримку діяльності партії як партії
парламентського типу.
Ми закликаємо до співробітництва всі жіночі громадські організації та рухи,
розглядаючи їх як важливу соціальну силу, здатну висувати громадські
ініціативи, зі свого боку зобов'язуючись реалізовувати ці ініціативи засобами
державної влади. […]
Політичні партії України. В 3 т. / Уклад.: Ю. Шайгородський. –
К.:УЦПМ, 2005. – Т.І. – С.831-832,833.

∗∗∗
ХРИСТИЯНСЬКО-НАРОДНИЙ СОЮЗ (ХНС)

Партію створено 8 лютого 1997 р. Зареєстрована Міністерством
юстиції України 27 березня 1997 р. (реєстраційний номер 840). У 2003 р.
назву змінено на Партія Християнсько-Демократичний Союз. Партія
діюча.
ВИТЯГ З ПРОГРАМИ
ХРИСТИЯНСЬКО-НАРОДНОГО СОЮЗУ
[…] Ідеологічні принципи
Ідеологія Християнсько-народного союзу ґрунтується на системі ідей та
поглядів християнської демократії, в яких виражається ставлення до тих чи інших
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ідей, цілей, інтересів, суспільних інститутів, розуміння найважливіших понять,
що базуються на фундаментальних цінностях, ідеалах існування […].
Національна держава
Держава, що у процесі виховання особистості та розбудови своїх інститутів
орієнтується на запровадження і активне використання національного елементу
як фактору, що виконує інтегративну функцію. Для держави такого типу характерне проведення дещо консервативної політики як зовнішньої, так і внутрішньої.
Держава у своїй діяльності орієнтується на відстоювання власних національних
інтересів, допускаючи навіть силові методи їх забезпечення (економічна блокада,
військовий конфлікт, політична ізоляція). Тому характерним атрибутом національної держави є висока боєздатність її війська та приділення уваги іншим
силовим структурам держави.
Тільки сильна держава здатна забезпечити високий рівень життя, розвинену
систему соціального забезпечення, створити умови для захисту політичних та
інших прав громадян, протистояти будь-якому тиску з зовні.
Особливого значення надається розвитку культури, але не тільки української,
а й культур усіх національностей, що живуть в Україні.
Система освіти – це така ланка, що з’єднує сьогоднішню державу з її майбутнім. Тому освіта має загальнодоступний безплатний характер і орієнтується не на
формальне, а на змістовне оволодіння знаннями. Освіта вносить вагомий вклад у
формування особистості, а також здійснює професійну підготовку громадян […].
Суспільне будівництво
Всяка політична сила, що має осмислену політичну філософію, при наявності
в її руках влади розбудовує суспільство та державу, виходячи з власного розуміння суспільного ідеалу.
Нашою політичною метою є побудова в Україні такого суспільства, в якому
б найшли втілення християнсько-демократичні цінності, в якому б синтез кращих
елементів консерватизму та лібералізму, національної ідеї та соціального вчення
Церкви став основою добробуту всіх і кожного і створив здоровий соціальний
організм. Ми хочемо бачити людину фізично і духовно зрілою для творення власного життя і впевненою в своєму майбутньому. Людина є ціллю держави. Вона
має можливість реалізувати себе в будь-якій суспільній сфері діяльності. Людина
має бути вільною у виборі ціннісних орієнтирів для формування своєї особистості
та у виборі професійної направленості.
Проте хотілося б бачити в людині розумне поєднання її індивідуальних прагнень і колективних інтересів, щоб зростання добробуту її побутового життя не
витіснило потребу в духовному вдосконаленні.
Людина має бути вільною і відповідальною, тому що такою створив її Бог,
тому що вона несе відповідальність за тих, хто разом з нею прийшов в цей світ.
Беззаперечними є її політичні права та свободи. Не є обов’язковою для людини політична за ангажованість, але активна громадянська позиція має стати її
кредом, тому що завдяки байдужості та індиферентності конкретної людини навколо існують негідні людини речі та відбуваються явища, що вступають в суперечність з її гуманною сутністю.
Обов’язковою умовою майбутнього українського суспільства має стати
взаємна повага його членів один до одного. Принципи толерантності, плююралізму, солідарності, свободи та справедливості мають піднести суспільну свідомість
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та рівень матеріального забезпечення на якісно новий щабель, де стане можливою
реалізація такої суспільної форми, як громадянське суспільство.
Громадянське суспільство – це суспільство, яке через різноманітні свої
інститути самостійно, без втручання держави, удосконалює сама себе завдяки високому соціальному, економічному, політичному, культурному та моральному
статусу його громадян.
Людина в такому суспільстві відчуває себе господарем і разом з державою
бере участь в удосконаленні правових форм організації суспільного життя.
Велика увага приділятиметься такому консервативному інституту, як сім’я.
Тому що це така ланка у суспільному організмі, де відбувається передача найголовніших і суспільнозначущих цінностей від покоління до покоління, де дитина
пізнає, що таке любов та турбота, що таке милосердя та добро.
Завдяки сім’ї людина вперше знайомиться з традиціями свого народу, його
культурою.
В сім’ї закладаються основи, на яких формується особистість. Держава має в
повній мірі гарантувати жінці-матері матеріальний та правовий захист при
народженні та вихованні дитини, а також створювати умови для можливості її
реалізації в будь-якій сфері суспільного життя.
Інтегруючим елементом українського суспільства має стати Церква. Розуміння
того, що цей інститут виконує духовну місію, зве до морального самовдосконалення
особистості через оволодіння християнськими цінностями, має по-новому трактувати
її роль в українському середовищі. Церква має бути єдиною, щоб власним прикладом
об’єднувати людей в євангельській любові та духовному братстві.
Відносини Держави і Церкви мають носити характер співробітництва.
Церква не є якимось ворожим щодо Держави інститутом, тому що так само, як і
остання, є одним із найважливіших прогресивних елементів суспільства. Держава
має полегшити матеріальний стан Церкви та узаконити її право брати участь у
вихованні та освіті підростаючих поколінь.
Конструктивну роль в демократичних суспільствах відіграють політичні
партії та рухи, тому що вони структурно укріплюють політичну систему, основану на вільному виборі кожного, тому що завдяки їм актуалізуються малі і
великі проблеми суспільства і держави і вирішуються, а кому це не під силу, той
втрачає інструмент політичного впливу – владу.
Політичні партії конкурують своїми ідеологіями, програмами, виборцями і
кінцевим результатом таких змагань, як правило, завжди є розумний компроміс,
що влаштовує політичних опонентів та гарантує політичний мир.
Не можна сказати з певністю, що така форма суспільної організації, як держава, не відімре. Але сьогодні, ми маємо в державі єдиний гарант нашого благополучного і мирного співіснування.
Тому нашим ідеалом є не просто держава, а сильна національна держава.
Така держава в змозі:
• захистити особу від зовнішнього і внутрішнього посягання на її життя і
власність;
• створити умови для формування середнього класу, який є гарантом
соціальної стабільності;
• протистояти всяким формам політичної та економічної агресії проти її
суверенності;
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• забезпечити гідний людини рівень матеріального добробуту;
• взяти на себе піклування про мало захищені верстви населення, хворих та
людей похилого віку, дітей;
• створити умови для розвитку національних культур тих народів, що
компактно проживають в Україні;
• створити розвинену систему матеріального та соціального заохочення для
збільшення народжуваності;
• утримувати свої збройні сили на високому технічному, професійному та
моральному рівні;
• наважитись на пріоритетне фінансування освіти, культури та науки.
Сучасна держава все більше і більше перетворюється в ефективний
інструмент, що направляє розвиток суспільства до загального добробуту, а разом
з тим змінюється і її природа – вона стає правовою та соціальною.
Політичні партії України. – К.: «К.І.С.», 1999. – С. 569–571

ПАРТІЯ ХРИСТИЯНСЬКО-ДЕМОКРАТИЧНИЙ СОЮЗ
Попередня назва – Християнсько-народний союз

ВИТЯГ З ПРОГРАМИ
Преамбула
Ми живемо в особливий, драматичний час – час змін. Від того, якими будуть ці
зміни, залежить майбутнє наших нащадків і здійснення мрій наших попередників.
Відчуваючи відповідальність перед Богом і людьми – сучасним, майбутніми і
минулими поколіннями, змагаючись до побудови демократичної української
держави та громадянського суспільства на засадах гуманізму та християнської
моралі, до гармонійного поєднання в суспільстві духовного і матеріального, індивідуального і колективного, свободи, справедливості і відповідальності, підносячи філософські, соціальні та політичні ідеї наших попередників – починаючи від
Г. Сковороди та Кирило-Мефодіївського товариства, спираючись на принципи європейської християнської демократії, що синтезувала найкращі елементи лібералізму, консерватизму та соціального вчення Церкви, ми об'єднуємось в партію
Християнсько-народний союз.
Ідеологічні засади
Центром нашої ідеології є людина – найвища земна істота, створена по
образу Бога, вмістилище світла Божого розуму.
Бути подібним до Бога означає пробувати в любові і бути вільною творчою
особистістю. Тільки вільна людина, яку надихає любов до Бога і ближнього, може
протиставити свою волю і розум власним і суспільним негараздам, і з благословенням Божим утвердити суспільний порядок.
Людина має невід'ємне право на життя, гідність і свободу, що можливе лише
через повагу до життя, гідності і свободи інших людей. В суспільстві це
реалізовується як громадянські права, свободи і обов'язки. Активна громадянська
позиція має стати її кредом, тому що завдяки байдужості і індиферентності конкретної людини навколо існують негідні людини речі та відбуваються явища, що
вступають в протиріччя з її гуманною сутністю.
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Людина є найвищою цінністю держави. Вона повинна мати можливість реалізувати себе в будь-якій суспільній сфері діяльності. Людина має бути вільною у
виборі ціннісних орієнтирів для формування своєї особистості та у виборі
професійної направленості.
Проте важливо, щоб зростаючий добробут її побутового життя не витіснив
потребу в духовному вдосконаленні.
З цього випливають християнсько-демократичні погляди на основні
політичні ідеї і принципи.
Свобода і відповідальність. Людина створена Богом вільною. Свобода є
необхідною умовою формування особистості. Вона дана кожній людині і реалізовується нею у всіх сферах суспільної діяльності. Проте свобода однієї людини не
має порушувати свободу інших людей, посягати на громадські інтереси, використовуватись для руйнації ціннісних підвалин суспільства. Тому свобода має бути
невіддільною від відповідальності.
Кожний з нас несе відповідальність перед Богом і людьми, перед своєю сім'єю,
народом та людством, перед сучасниками, предками та нащадками. Ми вже сьогодні
відповідальні за те, що буде завтра, за майбутнє наших дітей, за рівень духовного та
морального розвитку нації та добробут нашої країни. Ми відповідальні за збереження
і примноження духовного та матеріального багатства, створених нашими батьками й
прадідами, за збереження і покращення природного середовища.
Рівність і справедливість. Усі люди рівні перед Богом, проте між ними існує психічна, фізична та інтелектуальна відмінність, різні характери та моральні якості.
Будь-яка дискримінація в особистих правах на основі раси, кольору шкіри, статі,
національності, мови, релігії, соціального походження та майнового стану є
неприпустимою. Держава дбає про створення для всіх і кожного рівних можливостей
в реалізації себе як особистості, задоволенні природних і громадянських прав та
свобод особи.
Солідарність – вимагає від членів суспільства взаємної турботи і допомоги,
спільних дій по реалізації справедливих колективних інтересів та інтересів всього
суспільства, обмеження задля цього власних егоїстичних нахилів. Солідарність
ґрунтується на любові до ближнього, співчутті, усвідомленні взаємної залежності
членів суспільства.
Ми виступаємо за солідарність не лише в межах окремих соціальних груп і
класів, а і в межах усього суспільства. Класовий егоїзм призводить до революцій,
страйків, руйнації виробництва і зменшення економічної ефективності.
Солідарність всього суспільства означає, що заможні повинні допомагати
бідним, а сильні – слабим. Це є умовою для встановлення соціального миру і загального добробуту.
Толерантність і плюралізм. Повага до людської гідності і усвідомлення
недосконалості кожної людини вимагають толерантності – терпимості до думок,
позицій, та цінностей, що не збігаються з загальноприйнятими, за умови якщо ці
думки, позиції та цінності не посягають на людські життя, гідність і свободу.
Толерантність є передумовою плюралізму – існуванню рівноправних і суверенних
особистостей і груп, цінностей і ціннісних орієнтацій, які виражаються в різних
ідеологіях і переконаннях, що конкурують одне з одним і борються за визнання.
Субсидарність. Держава не спроможна самостійно розв'язувати всі суспільнi
проблеми. Наскільки це можливо, держава повинна передавати їх розв'язання
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зацікавленим спільнотам і організаціям, створювати для них сприятливі законодавчі умови, надавати організаційну і фінансову підтримку. Це сприятиме розвитку громадської активності і благодіяльності, утвердженню в суспільстві
принципів солідарності і відповідальності.
Громадянське суспільство. Принципи субсидарності, толерантності, плююралізму, солідарності, свободи, відповідальності, справедливості мають стати основою формування громадянського суспільства – суспільства, яке через різноманітні свої інститути самостійно, без втручання держави, удосконалює саме себе завдяки високому соціальному, економічному, політичному, культурному та моральному статусу його громадян. Людина в такому суспільстві відчуває себе господарем і разом з державою приймає участь в удосконаленні правових форм організації суспільного життя.
Політика і мораль. Політика є суспільно необхідною сферою діяльності людей. Людина виступає в ній одночасно і суб'єктом, і об'єктом, тому політика має
морально-етичний вимір. Політична діяльність є моральною настільки, наскільки
моральною є людина, яка її здійснює. […]
Суспільство і держава є органічними утвореннями, продуктом кількатисячолітнього еволюційного розвитку. Ці утворення є надзвичайно складними,
включають безліч елементів, зв'язків між ними і механізмів, що утримують систему у стані відносної рівноваги. Радикальна зміна принципів функціонування
держави призводить до руйнації цих механізмів. Натомість їх функції перебирає
на себе держава. Із регулюючого та правозахисного механізму держава перетворюється на тоталітарний апарат, що втручається в усі сфери життєдіяльності,
руйнуючи при цьому гідність особи, суспільну та особисту активність і відповідальність. Тому ми негативно ставимось до революційних змін тих підвалин, на
яких держава і суспільство розвивались тисячоліттями, а також до перебирання
на себе державою тих функцій, які можуть ефективно реалізовуватись громадянським суспільством.
Національна держава
Правильно визначати напрямок розвитку суспільства і мобілізовувати його
творчій потенціал для досягнення спільної мети можливо лише за національнополітичної єдності, яка ґрунтується на любові до Батьківщини і свого народу, на
повазі і засвоєнні його історичного досвіду, духовних здобутків, традиційних цінностей. Тому ми будуватимемо не просто державу, а національну державу, що
орієнтується на збереження і розвиток національної культури, захист національних економічних інтересів та інформаційного простору.
Така держава здатна:
• захистити особу від зовнішнього і внутрішнього посягання на її життя,
гідність і власність;
• забезпечити гідний людини рівень матеріального добробуту;
• забезпечувати пріоритетне фінансування освіти, культури та науки.
• взяти на себе піклування про малозахищені верстви населення, хворих та
людей похилого віку, дітей;
• створити умови для формування середнього класу – гаранту соціальної
стабільності;
• протистояти всяким формам політичної та економічної агресії проти її
суверенності;
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створити умови для розвитку української культури і національних культур інших народів, що компактно проживають в Україні;
• утримувати свої збройні сили на високому технічному, професійному та
моральному рівні;
Тільки така держава може бути конкурентоспроможною на міжнародній політичній та економічній арені, в культурницьких, освітніх та наукових змаганнях.
В кризових ситуаціях для суспільства особливо важливо знайти такі ідеї та шляхи,
які згуртовують громадян і дають імпульс перебороти всі труднощі і спільно працювати для загального блага. Тому важливо пам'ятати, що найбільш розвинеш
держави до свого сучасного успіху йшли шляхом побудови сильної національної
держави.
Ми зможемо відбудувати свою державу і вивести її на рівень дійсно суверенної і незалежної, демократичної, соціальної, правової держави тільки у тому
випадку, коли зможемо консолідувати суспільство під прапором національної
ідеї. Національна ідея є концентрованим виразом сформованих сторіччями суспільних та духовних ідеалів народу. Саме завдяки тому, що вона жила в серцях і
думах наших батьків та прадідів, сьогодні ми маємо змогу власним розумом господарювати на своїй землі, будувати те, про що могли тільки мріяти сотні тисяч
українців. Їх безкорисна і віддана праця задля України має надихати і нас на
серйозне ставлення до своєї держави. Ми відповідальні за те, що залишимо після
себе. […]
•

Програма[Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://www.stretovych.org.ua/party_hds.htm l

∗∗∗
ПАРТІЯ «СОЮЗ»

Партію створено 10 березня 1997 р. Зареєстрована Міністерством юстиції
України 11 червня 1997 р. (реєстраційний номер 867). Партія діюча.
ВИТЯГ З ПРОГРАМИ
Кризові процеси в економіці, характерні для всіх пострадянських державних
утворень, істотно зачепили й Україну, в силу, насамперед, розпаду зв’язків, що
історично склалися в рамках колишнього СРСР, доведення до абсолюту принципу централізації, реалізації нав’язаної суспільству націоналістичної ідеології.
Початок подолання кризи можливий шляхом істотного корегування курсу,
вибраного цим співтовариством, тому програма партії Союз – це документ, що
пропонує конкретному соціуму ідеологію дій на певний проміжок часу.
Програма партії «Союз» є концентрованим виразом діалектичного сполучення ідеї приватного (регіонального) і загального (державного) інтересів.
1. Самоврядування
Партія «Союз» – це партія, насамперед, регіонального інтересу.
Виділяючи основну ідею партійної програми, звичайно, необхідно дати
роз’яснення поняття «регіональний інтерес». Для цього необхідно визначити саму
суть конкретного регіону в двох вимірах – з погляду історичного процесу і природно-географічних факторів. Проведений в позначених рамках аналіз дозволяє
зробити висновок про доцільність виділення регіонів на основі ландшафтно242

економічного принципу. Дотримуючись цього принципу, виділені регіони можуть не збігатися з наявними адміністративними кордонами.
Так, проблема існування і розвитку вугільної промисловості з соціальними,
екологічними та іншими наслідками, є специфікою не тільки Донецької області,
але й сусідньої Луганської. Отже, комплекс цих проблем є об’єднаним початком
для цих територіально-адміністративних одиниць. А звідси, можуть буть об’єднані зусилля спочатку в рамках спільного бюджетного фінансування певних
програм. Розуміння особливостей регіону і відстоювання спільних інтересів може
поступово привести від економічної інтеграції двох областей до створення нової
територіальної одиниці (землі).
Такий же союзницький механізм може бути застосований стосовно до Одеської і Миколаївської областей для реалізації єдиної мети – користування Чорноморським побережжям. Всередині регіонів, що визначаються на основі ландшафтно-економічного принципу, можуть виділятися утворення зі своїми особливостями, наприклад, для Одеси випробуваний історичною практикою статус –
портофранко. Врахування історичних і економічних особливостей західних областей може послужити об’єднувальною основою і для цього регіону.
Необгрунтовані в конкретному випадку побоювання про дезінтеграцію соціуму, оскільки підвищення рівня самоврядування не суперечить ідеї державності.
Навпаки, необхідно прагнути до розширення самоврядування на регіональному і
місцевому рівнях. Питання полягає в виборі самої основи подальшого розвитку
суспільства: через жорстку централізацію, коли суспільство діє винятково за
командами зверху, або через свідому участь суспільства, кожного його індивіда у
визначенні і здійсненні стратегії розвитку.
Сучасний досвід показує, що ефективна дія управлінських механізмів базується на поділі функцій між центральною і місцевою владами. Гостра конфліктність відносин центральної і місцевої влад, як правило, є результатом відсутності
демократичного організаційно-правового балансу загальних і місцевих інтересів.
Проблема децентралізації державної діяльності, передачі ряду функцій на
місцевий рівень є однією з основних в перехідний період. Досвід же організації
збалансованого управління на рівні місцевої влади, досвід узгодження регіональних та загальних інтересів поки що практично відсутній.
Будучи прихильниками децентралізації державної влади, прихильниками
федералізму, ми повинні бути послідовними в своїх прагненнях і тому пропонуємо систему місцевого самоврядування, що допускає наявність більших прав
регіонів в поєднанні з більшою відповідальністю і зацікавленістю регіонів стосовно політико-господарської діяльності, яку вони проводять. Це може стати додатковим поштовхом до саморозвитку регіонів, необхідним стимулом для збалансованого поєднання вузько регіональних інтересів з загальними.
Ця концепція передбачає наявність необхідної законодавчої бази – Закону про
місцеве самоврядування, в якому повинні бути значно розширені права регіонів.
Пропонована концепція самоврядування націлена на поєднання основ суспільної єдності з елементами регіональної самостійності.
Отже, на основі послідовного переходу до федеративно-земельного устрою
(самоврядування регіонів-земель) і високого рівня їх самостійності можливе підвищення соціально-економічного рівня і збереження культурно-історичної самобутності регіонів. […]
Політичні партії України. – К.: «К.І.С.», 1999. – С. 358.
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∗∗∗
ВСЕУКРАЇНСЬКА ПАРТІЯ ТРУДЯЩИХ (ВПТ)

Партію створено 12 квітня 1997 р. Зареєстрована Міністерством юстиції
України 11 червня 1997 р. (реєстраційний номер 868). Партія діюча.
ВИТЯГ З ПРОГРАМИ
[…] Всеукраїнська партія трудящих ВПТ є політичною партією парламентського типу, створеною для сприяння участі людей найманої праці в
управлінні державними справами, відображення і захисту прав та інтересів
трудящих, політичної підтримки профспілкового руху в Україні.
Партія об’єднує громадян України незалежно від їх національності, соціального стану та віросповідання на принципах добровільності, самоврядування,
законності і гласності.
Мета діяльності ВПТ – участь у виборах та інших політичних заходах, у виробленні державної політики, формуванні органів державної влади та органів
місцевого самоврядування та представництво в їх складі, сприяння побудові
демократичної правової держави, утвердженню в Україні принципів гуманізму,
солідарності, соціальної справедливості, незалежності особи, що ґрунтується на
вільній діяльності в усіх сферах суспільного життя. […]
І. ПРОГРАМНІ ПРИНЦИПИ І ПОЛІТИЧНА ОРІЄНТАЦІЯ
ВПТ є партією, діяльність якої базується на виправданих часом загальнолюдських цінностях: вільна праця, справедливість, свобода. У своїй політичній
діяльності партія керується:
- принципами демократії і свободи;
- принципами узгодження інтересів особистості, громадянського суспільства
і правової держави;
- принципами соціальної справедливості;
- принципами соціального миру та громадянської злагоди;
- принципом зміцнення державного суверенітету та державної цілісності
України;
- інтересами інтеграції України у світове співтовариство.
Партія є політичним виразником інтересів членів профспілок, основним
завданням яких є соціально-економічний захист прав та інтересів трудящих.
Вона ставить за мету реалізації програми Професійних спілок України.
Партія своєю діяльністю сприяє захисту економічних, соціальних, трудових,
духовних та політичних інтересів членів профспілок, усіх людей найманої праці.
Мета цієї Програми – стати ідейно-політичною основою об'єднання зусиль усіх трудящих і людей найманої праці України в ім'я справжнього суспільного прогресу, демократії, зміцнення держави, в якій усім трудівникам
будуть забезпечені гідні умови для праці – основи добробуту як для окремої
особистості, так і для всього суспільства. […]
V. ДЕРЖАВА І ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО
Своєю діяльністю ВПТ сприяє реалізації положень Конституції України,
зміц-ненню Української держави.
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ВПТ відстоює принцип контролю суспільства над владою, визначаючи
сутність держави як виконавця волі демократичного громадянського суспільства. Така держава повинна ґрунтуватися на загальному, рівному та прямому
виборчому праві, реальній багатопартійності, конституційному розмежуванні
сфер і компетенцій виконавчої законодавчої та судової влад, введенні противаг і
елементів стримування, організації ефективної взаємодії різних гілок влади.
ВПТ відстоює принцип конституційної відповідальності Президента України, глави Уряду та депутатів Верховної Ради за ефективність соціальноорієнтованої політики.
Партія ставить за мету забезпечити доступ людей праці до участі в управлінні державою щоб утворити таку владу, яка б відображала не вузькі кланово-корпоративні інтереси, а була владою народу і відповідала вимогам людини праці.
ВПТ в реалізації державної політики головним принципом визнає: пріоритет
інтересів громадян та суспільства і виступає за реалізацію громадянських, політичних та економічних прав і свобод, проголошених у Декларації прав людини,
закріплених в Конституції України; однакові політичні та економічні умови
діяльності політичних партій та громадських організацій. Партія всіляко протидіє
будь-якому ущемленню прав громадян за расовою, національною або іншими
ознаками. Державна влада не повинна бути монополією якоїсь партії, угруповання та соціальної групи.
Права людини повинні бути захищені від безпідставного втручання з боку
держави. Водночас ВПТ проводить лінію на утвердження в суспільстві поваги до
Закону як основного принципу поведінки всіх соціальних прошарків, груп, об'єднань та окремих громадян.
ВПТ вбачає свою особливу роль в утвердженні демократичної, правової, відповідальної держави, в забезпеченні реформи судової системи і ефективної діяльності Конституційного суду. […]
Політичні партії України. В 3 т. / Уклад.: Ю. Шайгородський. –
К.: УЦПМ, 2005. – Т.І. – С.116-117, 120.

ПРОГРАМА
«Соціальне партнерство – заради захисту трудящих!»
ПРЕАМБУЛА
Поважаючи Конституцію України, виходячи з інтересів людей найманої праці, Всеукраїнська партія трудящих (ВПТ) проголошує своє бачення світу, ставлення до сучасного стану суспільства, заявляє про свої цілі і завдання, пропонує
заходи для їх вирішення.
Досвід перших кроків до ринку яскраво довів, що індивідуальний та груповий егоїзм здатні порушити соціально-економічну рівновагу, спричинити соціальні конфлікти.
Спад виробництва, системна, соціально-політична, духовна криза відкинули
більшість населення за межу бідності.
Конфліктний потенціал в Україні внаслідок як об’єктивних причин, так і помилок з боку влади, зараз настільки значний, що загрожує великими економічними та морально-політичними втратами. Найбільшу небезпеку являє собою стан
справ у соціально-трудовій сфері.
Зубожіння більшості населення України, загроза масового безробіття та інші
негативні явища можуть спричинити різке зростання конфронтаційних настроїв,
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призвести до соціального протистояння. Саме це сьогодні являє собою найбільшу
загрозу національній безпеці нашої держави.
Забезпечення соціального миру вимагає від Уряду, підприємців та профспілок діалогу, яким би складним і важким він не був. Це набагато ефективніше, ніж
руйнівні страйки та силове вирішення трудових конфліктів.
ВПТ створена в надрах профспілкового та робітничого руху і є однією з
форм політичної боротьби людей найманої праці за свої політичні, економічні та
соціальні права.
Вся діяльність ВПТ підпорядковується створенню ефективної економічної
системи для вирішення соціальних проблем трудящих. В економічній політиці
діяльність партії базується на оптимальному поєднанні ринкових механізмів та
державного регулювання, на принципах економічної демократії та соціального
партнерства.
ВПТ є політичною партією парламентського типу, створеною для сприяння участі людей найманої праці в управлінні державними справами, відображення і захисту прав та інтересів трудящих, політичної підтримки профспілкового руху в Україні.
Партія об’єднує громадян України незалежно від їх національності, соціального стану та віросповідання на принципах добровільності, самоврядування,
законності і гласності.
Мета діяльності ВПТ – участь у виборах та інших політичних заходах, у
виробленні державної політики, формуванні органів державної влади та
органів місцевого самоврядування та представництво в їх складі, сприяння
побудові демократичної правової держави, утвердженню в Україні принципів гуманізму, солідарності, соціальної справедливості, незалежності особи,
що ґрунтується на вільній діяльності в усіх сферах суспільного життя.
Завданнями ВПТ є:
1. у співпраці з іншими демократичними силами сприяти перетворенню
України в цивілізовану, розвинену країну з ефективною ринковою економікою і
надійним соціальним захистом громадян;
2. пропагувати у встановленому чинним законодавством порядку ідеї і цілі,
викладені у програмних документах ВПТ;
3. брати участь в установленому чинним законодавством порядку у виборах
та інших політичних заходах;
4. брати участь у виробленні державної політики, піклуватись, перш за все,
про інтереси людей найманої праці та соціально незахищених верств населення.
Для здійснення своїх цілей і завдань в порядку, передбаченому чинним законодавством, ВПТ має право:
1. брати участь у виборах Президента України, до Верховної Ради України, до
інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових
осіб;
2. брати участь у формуванні органів державної влади, здійснювати представництво в їх складі;
3. доступу під час виборчої кампанії до державних засобів масової
інформації;
4. виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнових і
немайнових прав;
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5. представляти і захищати свої законні інтереси і законні інтереси своїх членів у державних і громадських органах;
6. брати участь у політичній діяльності, проводити масові заходи (збори, мітинги, демонстрації і т. ін.);
7. ідейно, організаційно і матеріально підтримувати інші об’єднання
громадян демократичної орієнтації, надавати допомогу в їх створенні;
8. отримувати від органів державної влади і управління та органів місцевого
самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей і завдань;
9. вносити пропозиції до органів влади і управління;
10. поширювати інформацію і пропагувати свої ідеї та цілі;
11. засновувати засоби масової інформації.
Партія сприяє побудові такого суспільства, в якому будуть створені умови
для реалізації законних інтересів кожного громадянина, всіх суспільних груп і
держави в цілому.
Принципова позиція ВПТ полягає у підтримці лише тих кроків щодо
економічних реформ, які будуть супроводжуватись сильною соціально-орієнтованою політикою.
Партія виступає за побудову економічно сильного, соціально захищеного,
політично зрілого, духовного, демократичного суспільства України. Вона підтримує зусилля профспілок, держави і підприємців, всіх політичних партій, релігійних конфесій, які прагнуть досягнення вказаної мети.
Затверджено IV позачерговим з’їздом ВПТ
23 січня 2002 р.
Програма [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://vpt.org.ua/index.php?area=1&p=static&page=prog

∗∗∗
ПАРТІЯ ЗАХИСНИКІВ ВІТЧИЗНИ

Партію створено у 1997 р. Зареєстрована Міністерством юстиції
України 7 липня 1997 р. (реєстраційний номер 876). Партія діюча.
ВИТЯГ З ПРОГРАМИ

ПОРЯДОК,
ЗАКОННІСТЬ,
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ!
Затверджено Установчим з'їздом Партії захисників Вітчизни 19 квітня
1997 року зі змінами, внесеними IV з'їздом Партії захисників Вітчизни
24 серпня 2003 року
[…] 1. У СФЕРІ ДЕРЖАВНОГО БУДІВНИЦТВА
В основу державного будівництва необхідно покласти принцип відповідальності, органів державної влади, їх посадових, службових осіб перед людиною й
суспільством за забезпечення реалізації конституційно визначених прав і соціальних гарантій громадян України.
Головною метою Партії у сфері державного будівництва є побудова справжнього громадянського суспільства і правової держави, яка визнає найвищою
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соціальною цінністю людину, її життя, здоров'я, честь і гідність, недоторканість І
безпеку, а неухильне додержання Конституції та законів України є обов'язковим
для всіх без винятку її громадян.
Єдиним критерієм оцінки діяльності органів державної влади мас бути рівень
добробуту народу України.
Для реалізації цієї мети Партія захисників Вітчизни буде домагатися:
неухильного додержання вимог Конституції та законів України, недопущення посягань на права і свободи, честь і гідність громадян України;
виключного права громадян України визначати і змінювати конституційний
лад в Україні, формувати органи державної влади;
недопущення узурпації влади державою, її органами або посадовими особами;
прийняття необхідних законів для закріплення конституційних прав і свобод
громадян, регламентації діяльності парламентської більшості та меншості;
уникнення протистояння та забезпечення балансу між законодавчою і виконавчою владами, формування уряду парламентом;
усунення небезпеки встановлення в Україні авторитаризму за допомогою
забезпечення прозорості діяльності органів державного управління;
формування органів судової влади на основі загального, рівного і прямого
виборчого права шляхом таємного голосування га створення інституту суду
присяжних;
запровадження законодавчих норм дисциплінарної, адміністративної та кримінальної відповідальності суддів за порушення присяги, закону і прав громадян
при здійсненні правосуддя;
виборності голів обласних та районних державних адміністрацій;
впровадження системи державного контролю за виконанням законів України,
декларації доходів втрат та майнових прав державними службовцями усіх рангів і
народними депутатами усіх рівнів;
впровадження механізму негайного публічного державного та громадського
осуду державних службовців усіх рангів і народних депутатів усіх рівнів за посадові злочини, хабарі, приховування доходів, лобіювання інтересів окремих
підприємців та притягнення винних до адміністративної й кримінальної
відповідальності;
підтримки розвитку місцевого самоврядування, децентралізації державного
управління шляхом передачі регіонам державних владних повноважень по забезпеченню життєдіяльності населення;
впровадження у норму суспільного життя референдумів та опитувань громадян з найважливіших питань як форму прямої демократії під час організації та
проведеш виборів центральними, регіональними органами виконавчої влади та
органами місцевого самоврядування;
розробку та втілення в життя цивілізованих законодавчих механізмів по організації й проведенню демократичних виборів в Україні з використанням досвіду
цивілізованих країн і країн СНД, відкликання Президента України, народних
депутатів всіх рівнів. […]
24 серпня 2003 р.
Програма[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.karmazin.org.ua /

248

∗∗∗
РЕСПУБЛІКАНСЬКА ХРИСТИЯНСЬКА ПАРТІЯ (РХП)

Партію створено 1 травня 1997 р. Зареєстрована Міністерством юстиції
України 24 липня 1997 р. (реєстраційний номер 886). Партія діюча.
ВИТЯГ З ПРОГРАМИ
[…] І. Мета РХП
Нашою політичною метою є:
побудова в Україні громадянського суспільства, в якому знайдуть втілення
цінності християнського вчення та принципи республіканізму, українська національна ідея. Людина має бути вільною у виборі ціннісних орієнтирів для формування своєї особистості та у виборі професійної діяльності;
духовне відродження України на засадах традиційних християнських цінностей, поширення морально-етичних принципів християнства на громадсько-політичні взаємини;
розбудова Української самостійної соборної держави та зміцнення національної безпеки як неодмінної умови політичного, економічного та духовного поступу, консолідації Українського Народу, піднесення його добробуту, утвердження
демократичного ладу, становлення соціальної справедливості та розвитку громадянського суспільства;
утвердження української нації та посідання нею гідного місця серед вільних
народів світу;
захист гідності та безпеки людини і громадянина згідно з правами й свободами, відповідно до Конституції України, Загальної декларації прав людини ООН,
інших правових норм;
пропагування ідеї об'єднання в Україні Православних Церков у єдину Помісну Українську Православну Церкву та єднання всіх національних християнських Церков України в ім'я процвітання Українського Народу, злагоди та співпраці
всіх конфесій і релігійних організацій на благо України. […]
III. ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ Й СУСПІЛЬНИЙ РОЗВИТОК
Ідеалом РХП є сильна Україна як демократична держава, яка:
захистить особу від зовнішнього і внутрішнього посягання на її життя і власність;
створить умови для формування середнього класу, який є гарантом соціальної стабільності; протистоятиме будь-яким формам політичної та економічної
агресії супроти її суверенітету і територіальної цілісності;
забезпечить гідний людини рівень матеріального добробуту;
візьме на себе піклування про дітей, малозахищені верстви населення, хворих
та людей похилого віку;
створить умови для розвитку національних культур;
створить розвинену систему морального та матеріального заохочення для
збільшення народжуваності;
утримуватиме збройні сили на високому технічному, професійному та
моральному рівні;
забезпечить пріоритетний розвиток освіти, культури та науки.
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РХП відстоює ідею поєднання особистих і колективних інтересів. Зростаючий
добробут громадян не повинен витісняти потребу в духовному вдосконаленні.
Консолідуючим фундаментом українського суспільства є національна
Церква, яка покликана власним прикладом об'єднувати людей у християнській
любові та духовному братерстві.
РХП закликає Українську Церкву сприяти зміцненню держави, а державупокращувати матеріальний стан Церкви та узаконити її право брати участь у
вихованні та освіті підростаючих поколінь. […]
Політичні партії України. В 3-х т. / Уклад.: Ю. Шайгородський. –
К.: УЦПМ, 2005. – Т.ІІІ. – С. 345-346.

∗∗∗
УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АСАМБЛЕЯ (УНА)

Партію створено 20 липня 1996 р. Зареєстрована Міністерством юстиції
України 29 вересня 1997 р. (реєстраційний номер 923). Партія діюча.
ВИТЯГ З ПЕРЕДВИБОРЧОЇ ПРОГРАМИ (2002 р.)
Українська Національна Асамблея виступає за створення в Україні нової соціально-відповідальної держави, нового суспільства справедливості і добробуту,
нової політичної, економічної і соціальної системи – гаранта загальнонаціонального прогресу. Ми пропонуємо народу державну ідеологію і стратегію, яка забезпечить прогрес нашої держави в XXI столітті.
Головна мета
Світ стоїть на порозі глобальних змін, які призведуть до створення надзвичайно розвиненої людської цивілізації. Українська нація повинна першою
здійснити перехід до цивілізації вищого рівня. Її призначення – бути носієм
високої духовності, передового мислення і способу життя, планетарним духовним
центром.
Політична стратегія УНА
Політична стратегія УНА базується на національній та соціальній ідеології –
передумови реалізації ефективної національної стратегії відродження та розвитку
України. УНА подолає штучні перегородки, які паралізують вільний розвиток
національного організму: закритість кадрової політики, несправедливі податки і
штрафи, пригнічення малого та середнього бізнесу, байдужість до розвитку освіти, науки, охорони здоров’я, проблем молоді. Український народ отримає реальні
можливості для реалізації громадсько-політичних, бізнесових, наукових, мистецьких, соціальних, професійних ініціатив.
У сфері державного будівництва УНА буде послідовно боротися за зміцнення могутності Української держави, визначаючи такі найважливіші завдання:
• забезпечити систему підвищення рівня ефективності влади, вдосконалення системи державного управління;
• забезпечити реальний суверенітет і підвищення міжнародної конкурентоспроможності України;
• сприяти зміцненню оборонного потенціалу України;
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• забезпечити проведення активної зовнішньої політики України, принциповою основою якої є захист національних інтересів і національної безпеки;
• сприяти перебудові структури державних правоохоронних органів, створенню дійсно незалежної судової влади;
• впровадити систему антикорупційного контролю в державному апараті;
• сприяти консолідації української нації, забезпечити права людини. […]
Стратегія УНА в сфері національної безпеки і оборони
Найважливішим завданням в сфері національної безпеки і оборони є послідовне і ефективне забезпечення захисту національних інтересів України, створення сприятливих умов для розвитку держави і суспільства. Головна мета такої
політики є захист суверенітету і успішний розвиток країни.
УНА вважає, що наявність в Україні сучасних високопрофесійних Збройних
сил залишається важливою передумовою забезпечення незалежності країни, її
здатності проводити самостійну внутрішню та зовнішню політику.
Досягнення цієї мети можливе за умови постійного зміцнення Збройних сил,
підвищення їх боєздатності шляхом послідовних військово-політичних та економічних перетворень у військовому будівництві, розвитку національного ВПК експортованої спрямованості. Чисельність, склад і структура Збройних сил повинні бути
приведені у відповідності до забезпечення захисту національних інтересів України.
Стратегія УНА в галузі зовнішньої політики
Ефективний захист зовнішніх інтересів країни і забезпечення умов для прогресивного внутрішнього соціально-економічного розвитку – головна мета зовнішньої політики.
УНА вважає, що Україна повинна вести збалансовану і послідовну зовнішню
політику на глобальному і на регіональному рівнях. Зовнішня політика держави
повинна бути спрямована на прискорену та ефективну інтеграцію України у
світові та європейські політичні і економічні структури. Геополітична перспектива України полягає в тому, щоб стати самостійним і авторитетним геостратегічним центром.
Україна перейме на себе роль всесвітнього миротворця. На противагу існуючій у світі концепції протистояння цивілізацій, Україна запровадить концепцію
діалогу цивілізацій, стане місцем і центром такого діалогу.
УНА володіє великими інтелектуальними та організаційними ресурсами,
спирається на підтримку народу та на продуману програму дій в ім'я розвитку
українського суспільства. Все це перетворює її у велику об'єднуючу політичну
силу, здатну повести за собою Український народ, який є носієм великих можливостей, інтелектуальної сили і енергії рідної Землі. […]
Передвиборча програма Політичної партії Українська Національна Асамблея (2002 р.)
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://party/civicua/org/p003708htm

Світоглядна доктрина УНА: жити за законами рідної землі!
(25 червня 2007 р.)
В основу своєї діяльності Українська Національна Асамблея поставила ідею
Нації. Ідея Нації містить в собі кілька складових: перетворення Українського
народу в націю, життя нації, її постійний розвиток.
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1
В основу своєї діяльності Українська Національна Асамблея поставила ідею
Нації. Ідея Нації містить в собі кілька складових: перетворення Українського народу в націю, життя нації, її постійний розвиток.
Нація – соборна особистість, яка є консолідованим, єдиним, живим організмом. Подібно до людської особистості, вона має свою душу (психіку), свої
таланти, свою життєву місію. Нація – це структурована система з чіткою
ієрархією, яка надає їй організованої форми і забезпечує відпорність зовнішнім ворожим чинникам.
Структурування національного організму грунтується на основі забезпечення
чотирьох соціальних функцій: 1) пізнання світобудови та її законів, 2) державне
управління й національна безпека, 3) організація господарської діяльності, 4)
виконавча професійна діяльність. Кожну з цих функцій можуть виконувати лише
ті люди, які мають відповідні здібності й кваліфікацію. Для власного життя й
розвитку національна система формує чотири підсистеми, які мовою наших
предків – аріїв називаються варнами:
- брахмани (люди духу, мудреці);
- кшатрії (державні керівники, воїни);
- бізнесмени (організатори-господарники);
- спеціалісти (професійна діяльність).
Усі варни є однаково необхідними для правильного функціонування національного організму. Разом вони забезпечують гармонію розвитку суспільства.
Чим швидше людина знайде свою природовідповідну діяльність, стане на відповідний собі варновий шлях, тим більше в неї постає шансів максимально розкрити свій потенціал. Лише в природовідповідній, спорідненій праці розвивається людський дух, людська особистість розкривається як образ Божий.
Життя нації можливе лише завдяки ієрархії. Без ієрархії – хаос, за яким
настає руїна або й смерть самої нації. Визначальне місце в ієрархії посідають варни брахманів і кшатріїв. Їх призначення – служіння Богові й народу. За своєю
природою загальне благо вони ставлять вище власних благ. Брахмани і кшатрії є
організуючим чинником стосовно нації. Варна кшатріїв здійснює безпосереднє
керівництво державою. Брахмани – духовні провідники нації. Сила цих двох варн
у їх тісній взаємодії. Влада кшатріїв, яка має постійну підтримку брахманату
й керується його порадами, непереможна, бо озброєна могутньою силою, що
йде від Бога. […]
4
Україна ні в якому разі не повинна переймати чужі цінності, жити за чужими
зразками. Це – найтяжчий гріх для України. Українці мусять жити власним розумом. У цьому полягає суть другого закону нашої землі, який випливає з життєвої
місії України.
Для пізнання життєвої місії Української нації необхідне розуміння розвитку
й перетворень національного організму протягом його історії. Результати наукових досліджень дають визначення України як захищеної з чотирьох сторін світу
особливої землі, країни обраних, країни мудреців, яка має для розвитку людства
особливе, сакральне значення. Поєднання географічного й людського чинників
дозволяє визначити Україну як геосоціальний організм, який протягом близько
30-ти тисячоліть (від часу народження білої раси) розвивається на даній території
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в пульсуючому (циклічному) режимі. Циклічність розвитку України виявляється
в тому, що на цій землі періодично народжується нова людська спільнота (новий
етнос), яка переживає фази дитинства, молодості, зрілості й старості, періоди
підйому й занепаду. В останній фазі ця спільнота входить у системну кризу, яку
долає шляхом відродження у якісно новій етнічно-цивілізаційній іпостасі. Українські етноси пов’язані між собою як дід-батько-син-внук-правнук, тобто новий
етнос виростає з попереднього.
Кожен новий український етнос творив нову націю й державу. Населення тієї
чи іншої української держави отримувало етноніми: козаки, руси, анти, скіфи
(сколоти), кімери-самари-сумери, арії. На фазі молодості й зрілості всі українські
етноси несли надзвичайну енергетичну активність, пасіонарність і переживали
демографічний вибух, який супроводжувався розселенням на навколишні території. Розчиняючись у довколишньому людському середовищі, наші предки виводили людство на вищі рівні розвитку, надаючи їм не тільки вищі рівні знань та
культури, але й якісно вищий генофонд.
Наймасштабніші зміни Українського геосоціального організму відбуваються
під час здійснення расових ініціацій-переходів (трансформацій). Вони пов’язані зі
стрибкоподібними сходженнями Українського геосоціального організму на
вищий рівень духовно-психічного розвитку:
1) рівень особистого досвіду (»дитинство»);
2) рівень колективного досвіду («підлітковий вік»);
3) рівень творчості («молодість»);
4) рівень мудрості («зрілість»).
Кожен расовий перехід є освоєнням нової екологічної ніші як сукупності стосунків «людина-Бог», »людина-людина», »людина-природа», »людина-техносфера». У минулому відбулося три расових переходи, в результаті яких сформувались: раса неоантропів, біла раса, раса аріїв.
Незабаром має відбутись перехід України на новий, четвертий, цивілізаційно-расовий рівень розвитку – рівень цілісності й мудрості, до боголюдського
світоглядного архетипу з відповідними соціально-організаційними, екологічними
і технологічними перетвореннями. Духовною основою переходу є боголюдське
вчення Ісуса Хреста. Ідеальною реалізацією його буде перехід Української нації
до стану боголюдства – гармонійного поєднання божественного, духовного й матеріального. Постане нове солідарне й структуроване суспільство, побудоване на
принципах природовідповідної праці, творчості, свободи й дисципліни.
5
Для власного розвитку, забезпечення відпорності назовні нація формує
державу. Правдива держава розробляє правила внутрішнього життя, консолідує
націю, створює такі умови, які дають можливість кожному громадянину максимально реалізувати себе, свій потенціал. Такий державний лад можливий лише за
дотримання принципів внутрішньонаціональної ієрархії, описаної вище.
Встановлення правдивого ладу в державі – про це говорить третій закон
нашої землі. Притаманний Україні державний устрій передбачав персональну
відповідальність керівників за плоди свого управління. За допомогою ворожого
впливу його замінено системою горизонтального розподілу влади з абсолютною
безвідповідальністю й безкарністю, яка існує зараз в Україні. Така система державної організації є повним абсурдом, оскільки розділити можна роботу й права,
але відповідальність розділити неможливо в принципі. Розпорошення влади, її
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безвідповідальність та корумпованість створюють сприятливі умови для прихованої агресії з боку ворожих сил, які висмоктують з України її ресурси, енергію,
національний потенціал.
Українська модель державного устрою – Гетьманат. Вона передбачає
перевірений тисячоліттями вертикальний розподіл влади на основі гармонійної
взаємодії та балансу сфер Мудрості й Дії, якими є Церква й Гетьманат. Гетьман
обирається народом і концентрує в своїх руках всю повноту влади – законодавчої,
виконавчої, судової. У результаті зникає протистояння між гілками влади, яке
руйнує будь-яке системне перетворення в державі. Гетьман отримує всі важелі
для виведення України з кризи й подальшого стабільного розвитку. За стан справ
у державі Гетьман відповідає власним майном, свободою та життям. Контроль за
діяльністю Гетьмана має здійснювати Українська Помісна Церква (Брахманат),
яка поєднає в собі функції релігії, науки й мистецтва. У нинішній безбожній
державі Церква витіснена на периферію національного буття. У гетьманській державі вона перебуватиме в центрі суспільного життя, здійснюючи селекцію
кандидатів на гетьманську посаду, проводячи прозорий для народу моніторинг
діяльності Гетьмана з постійним оприлюдненням динаміки якості рівня життя
людини. Якщо Гетьман забезпечує розвиток держави, ріст якості життя – він
отримує право на повторне переобрання. У випадку негативної динаміки якості
життя Церква оголошує владу Гетьмана нелегітимною і відсторонює його від
керівництва держави з подальшими для нього наслідками. […]
«Світоглядна доктрина УНА: жити за законами рідної землі!» (25 червня 2007 р.)
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://una-unso.in.ua/?p=10909

«Український Громадянський Маніфест «Спільна дія»
(20 січня 2009 р.)
Ми, Український народ, – усталена у віках природна духовна і моральна
спільнота історичних родів,
закорінених у священну землю Русі – України,
об’єднаних спільною Вірою, баченням світу і ставленням до нього,
згуртованих власною Правдою, духовно – моральними цінностями, цивілізаційно – культурними традиціями і народними звичаями Українського
способу індивідуального, сімейного, родового, групового, громадського
та суспільно – державного буття,
Ми, – носії вищого призначення України і власники всього її природного
багатства,
– законні спадкоємці всіх матеріальних, соціальних і культурних надбань,
створених працею, творчістю і духом наших предків,
Ми, – носії природного спільного верховного права української нації на
власне самовизначення,
– єдине джерело суверенної народної волі та публічної влади;
Ми, чиїм коштом утримується держава і чиє право та інтереси має захищати
і обслуговувати державна влада,
заявляємо
підтримкою цього Маніфесту про намір використати своє право суверена,
прагнення до суспільної згоди та виявляємо свою волю до демократичного утвер254

дження верховенства спільного права народу самостійно і безпосередньо визначати конституційні засади устрою суспільства, держави та функціонування
публічної влади в Україні.
Таке верховенство, як засадничий принцип – принцип Народного суверенітету, є
стрижнем сучасної народної республіки і публічної влади. Саме такий принцип був
закладений в основу Козацької держави і Української Народної Республіки.
Принцип Народного суверенітету слугував також стрижнем Декларації про
державний суверенітет України, ухваленої від імені Українського народу Верховною
Радою 16 липня 1990 року та підтвердженої Всеукраїнським референдумом 1 грудня
1991 року. І саме цей принцип відповідно до загальнонародного волевиявлення повинен був слугувати правоустановчою основою Конституції України.
Однак в подальшому держава, користуючись конституційно закріпленою
законодавчою монополією, підмінивши Народний суверенітет Державним, а
право законом, фактично узурпувала природне право народу на самостійне визначення конституційного устрою суспільства, держави і публічної влади, а також
природне право суверена здійснювати національне керівництво та народний
контроль за метою, змістом, спрямуванням та діяльністю держави і органів державної влади.
Внаслідок такої узурпації в 1996-му році, всупереч народній волі та суспільній згоді на основі утвердження Народного суверенітету, національної держави та
народного республіканського устрою в Україні, конституційно була закріплена
монополія Державного суверенітету, курс на розбудову соціальної держави та,
фактично – президентсько-радянської республіки, яка, до того ж, після конституційних змін 2004-го року, практично перетворилась в партійно – радянську. І
замість нової української влади, що допомагає людям додавати і примножувати
народне багатство, ми отримали «перефарбовану» пострадянську, владу, що
здатна лишень віднімати і ділити.
Користуючись своїм конституційним всевладдям, держава перебрала на себе
загальнонародну власність і розподілила її між «своїх». Сконцентрувала в руках
фінансово – олігархічних кланів грошові кошти, віддала їм «на відкуп» ресурси
державного та місцевих бюджетів. Змусила виробництво працювати на приватні
банки, зробивши найприбутковішим в Україні саме перерозподільчий та посередницько-лихварський, а не виробничий капітал.
Позбавивши Український народ його природного права суверена, підмінивши верховенство права «диктатурою» свого лукавого закону, пострадянська держава перетворила у глумління над народом діяльність «народних» суддів і судів.
Тотальна корумпованість державної влади не залишила можливості усім, хто
живе за рахунок власної праці, малому та середньому бізнесу не лишень вільно
діяти, працювати і розвиватись, але й кроку ступити без згоди чиновника, поборів
влади чи зазіхань на свободу ринку з боку олігархічно-кримінального капіталу.
Ось чому такий конституційний устрій держави і влади, що марнує життєву
енергію людей, не здатний забезпечити ні розвитку України, ані навіть простого
відтворення народонаселення, рівня та якості життя людей. Ні вчора, ні сьогодні,
ні в майбутньому.
Ні у спокійні роки відсутності зовнішніх загроз. Ні, тим більше, в лихі часи
світової фінансово – економічної кризи, що нині впритул насунулась на Україну.
Ця криза несе нові та масові страждання Українському народу. І здолати її
без ефективної участі держави та її влади надзвичайно важко. Але лишень за умо255

ви, що влада зможе повернутись обличчям до народу, його потреб та інтересів.
Але для цього необхідно змінити саму конституційну основу політичної системи
держави.
Однак нинішня держава та її влада самостійно цього зробити не зможе,
оскільки це протирічить приватним та корпоративним інтересам можновладців.
Жодні конституційні зміни, ухвалені законодавчою гілкою державної влади на
підставі компромісу між олігархами, банкірами та народними депутатами, не
зможуть змінити безправної долі Українського народу. Все зведеться, врешті
решт, до чергового перерозподілу повноважень між чиновником і депутатом в
рамках всевладдя держави.
Тому лишень Український народ, всі національно свідомі громадяни, об’єднані загальною волею і спільною дією, здатні змусити владу служити національним інтересам України, а не обслуговувати власні. І мусимо зробити це мирним,
демократичним шляхом – розпочати Громадянський Конституційний процес.
Маємо загальнонародним голосуванням, ухвалити Декларацію про Народний
Суверенітет України. В ній – вияв суспільної згоди, спільної волі і спільного
бачення майбутньої Української Народної Республіки.
Саме така Декларація слугуватиме правовою основою для прийняття Народними (Установчими) Зборами України нової Конституції Української Народної Республіки. Бо лишень українська за своїм національним духом і конкурентноздатна за
своєю сучасною суспільно-політичною формою держава здатна ефективно протиистояти як внутрішнім кризам, так і зовнішнім загрозам та викликам часу.
Лишень через утвердження Народної республіки Український народ стане
господарем власної долі. Бо в єдності народної волі – щаслива доля України. Нова
доля майбутньої України.
Український народе!
Тебе скривджено глибоко, брутально і безвідповідально, за роки державної
незалежності України. Бо кривду ту створив не загарбник, не неволя спричинена
чужою державою, а своя, власна, немов би українська держава. Та, що мала захищати
людську свободу і гідність, народне майно і засоби для існування, дбати про єдність
та всебічний розвиток усього українського суспільно-громадського організму.
Натомість саме держава знецінила результати праці багатьох поколінь
українців, позбавила народ важко зароблених заощаджень на початку 1990 – х. Це
вона забрала загальнонародне майно, розподіливши його не по праву, а по
узаконеним «поняттям». Це українська держава продала життєво важливі для
всього народу розподільчі газові, електричні та інші мережі в приватні руки
«своїх». Це вона «виростила» трасти і приватні банки, та передала їм левову
частину народних грошей. І саме за допомогою приватних банків обікрала народ
ще раз наприкінці 2008 року. Це держава запровадила в Україні владу, що руйнує
старе, замість будівництва нового.
Владу руїни. Владу, що сама через партійно – олігархічні чвари сама стрімко
перетворюється на руїну. Це – руїна пострадянської влади.
Громадяни України!
Ваша спільна воля – найвище право, Верховне право Суверена!
Не віддамо своєї свободи і волі чиновнику і депутату! Захистимо свою
Правду і Право!
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Об’єднаймося в єдину сучасну Українську націю!
В спільній дії – спільна воля! З’єднавши волю – здобудемо долю!
«Український Громадянський Маніфест «Спільна дія» [Електронний ресурс]. –

Режим доступу: http: //una-unso.in.ua/?p=11336

Микола Карпюк ∗

НАЦІОНАЛЬНИЙ СУВЕРЕНІТЕТ
26 лютого 2009 р.
Сьогодні в Україні склалась парадоксальна ситуація. Кілька поколінь
українців боролись за створення самостійної держави, проливаючи кров ворогів і
свою. Нині маємо державу. Проте вона веде таку політику, котра дає нам усі
підстави вважати існуючу державу реальним ворогом нації.
Сталося так тому, що контроль над державою здійснюють декілька олігархічних угруповань, ворожих до всього українського. Ними запроваджено систему
управління, яка дозволяє їм єдиним реалізовувати владу в Україні через створені
ними ж партійно-політичні холдінги. Українська нація відсторонена від реалізації
свого природного права бути повноправним володарем на своїй землі. Спроба
змінити стан справ через прихід до влади В. Ющенка, була заблокована політреформою, яка ще більше загострила ситуацію. Сьогодні роль Президента зводиться до врегулювання політичних конфліктів, спровокованих клановими інтересами. Президент не має ні засобів, ні простору для стратегічного розвитку країни,
якого від нього чекає народ.
Сучасна система політичного управління, котра базується на чинній Конституції України, несе в собі дуже суттєві вади. Вони унеможливлюють стійкий
самодостатній розвиток України, генерують постійний пульсуючий конфлікт між
президентською, законодавчою та виконавчою владою, перетворюють партійнофінансові холдінги на маніпуляторів процесу «розщеплення» українського національного тіла та об’єктивно несуть в собі серйозні загрози стратегічного
характеру самостійному майбутньому України.
Існуюча владна система не відповідає історичній державотворчій традиції
України – Руси. На усіх етапах становлення та розвитку української державності
система владоустрою На усіх етапах становлення та розвитку української
державності система владоустрою ґрунтувалась на сягаючому ще більш глибинного коріння праслов’янських витоків цивілізаційному «трикутнику» влади: народ – національно-культурна еліта – державне управління. Так, за часів Київської
Руси, цей «владний тризуб» мав вигляд: сильний Великий Князь – сильна дума
(Князівський з’їзд) – сильне Народне віче. За часів Козацької держави ця триєдність видозмінилась: сильний Гетьман – сильна Рада Генеральної старшини –
сильна козацька громада.
І навіть у драматичні 1917–1918–ті роки Центральна Рада формувалась як
виконавчий орган найвищого інституту представницької влади – Українського
Національного Конгресу, делегати якого презентували усі верстви українського
народу. Найважливіші рішення засадничого характеру виносились на українське
прилюдне віче.
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Таким чином, українська державотворча традиція ґрунтувалась на фундаментальних демократичних засадах трисутності і триєдності влади. Гармонійний
баланс 3-х суб’єктів публічної влади має слугувати основою її ефективності.
Лідер держави – Великий Князь, Гетьман, чи Президент – це не тільки найвища
посадова особа в державі, але й, головне, – провідник нації.
У нині діючій конституційній конструкції закладена принципово інша – етатична
логіка, що призвела до монополії держави на повноту публічної влади в Україні. Саме
так відбувся перехід від української моделі триєдиної народної влади до моноцентричної системи монополії державної влади. Державна монополізація законотворчої
функції призвела до підміни верховенства права народу диктатурою прийнятого
державою закону. Ми добре знаємо в чиїх інтересах приймаються закони в Україні.
Таким чином, чинна Конституція України зумовила принциповий відхід конституційної практики від української державотворчої традиції та суверенної волі нації. У
результаті в Україні була запроваджена контрпродуктивна та максимально відчужена
від нації і непідконтрольна їй пострадянська система етатичної влади.
Подальший розвиток України неможливий без запровадження радикальної
зміни системи управління. Україна – республіка, відповідно – «носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ» (ст. 5 Конституції України).
Проте у Конституції не прописані механізми реалізації народом своєї влади і, що
найголовніше, – права самовизначення української нації, хоча у Декларації про
державний суверенітет України, котра мала бути основою для написання
Конституції, цьому питанню присвячено окремий розділ. Нація – найвища
суспільно-організаційна форма розвитку народного організму, життя та постійний
розвиток якого має бути суттю діяльності держави. Сьогодні українська нація
відкинута на узбіччя суспільно-політичного життя. Чинна політична система
відсторонює українську націю від правосуб’єктності, унеможливлюючи її участь
у прийнятті, управлінні і контролі за результатами реалізації доленосних для нації
рішень державних органів влади.
Ситуацію легко зрозуміти, якщо порівняти державу з корпорацією.
У здоровій корпорації управління функціонуванням та розвитком побудоване
за принципом верховенства права власників. Тому найвищим органом у ній є
загальні збори акціонерів з виключними повноваженнями, притаманними власникам, що визначаються Статутом корпорації (у державі – Конституція). Тому
найвищим органом і найвищою нормою, обов’язковою до виконання усіма
акціонерами і найманими працівниками, є рішення загальних зборів. Збори для
організації і контролю за виконанням дирекцією і працівниками своїх рішень
можуть створювати Правління та контрольно-ревізійний орган. Вищою посадовою особою корпорації є її Президент, який представляє інтереси передусім власників у період між загальними зборами.
Виконавчою владою в корпорації є її дирекція на чолі з Генеральним директором. Дирекція виконує як нормотворчу (накази, посадові інструкції та
стандарти тощо) – в державі аналог – Верховна Рада з її законодавчою функцією,
так і безпосередню виконавчу функцію (аналог в державі – Кабінет Міністрів).
Дирекція має усі розпорядчі повноваження, за винятком повноважень власника
майна. Головне завдання Дирекції – примноження капіталу власників (для
держави – зростання національного багатства та його охорона в інтересах
народу), а не розпродаж загальнонародної власності без згоди самих власників.
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В корпорації повноваження Президента та Генерального директора не конкурують і не конфліктують, а мають розмежовані простори, один – забезпечення
штатного функціонування у соціально-орієнтованому режимі (аналог у державі –
Кабінет Міністрів), інший – забезпечення стратегії стійкого розвитку в інтересах
власників, тобто – у національних інтересах всіх (Президент країни). В сучасних
умовах для такого розвитку недостатньо лише інтелекту та професіоналізму
системи державного управління. Тут необхідна консолідована воля власників
(політична воля нації) та мобілізація енергії дії всіх учасників (духовно-культурна
та суспільно-громадянська мобілізація нації). Без такої синергетичної міжсекторної взаємодії в умовах глобалізації забезпечити конкурентоспроможність розвитку країни практично неможливо.
Щодо чинної політичної системи України, то нині вона нагадує таку корпорацію, в якій після загальних зборів власників, де затверджувався проект
концепції її статуту (Всеукраїнський референдум 1 грудня 1991 року), було дане
доручення дирекції (державній владі) його зареєструвати саме в природній версії.
Але дирекція натомість самостійно ухвалила принципово інший статут (Конституцію України). Статут, де відсутні загальні збори власників як найвищий орган,
відсутні виключні повноваження власників (української нації), не передбачені
повноваження та механізм безпосереднього прямого стратегічного управління
власників (народовладдя), а також ревізійно-контрольні органи для здійснення
контролю за процесом, змістом і результатами роботи дирекції, не визначені межі
її конкретної відповідальності.
Саме у такій спосіб дирекцією була здійснена узурпація повноважень акціонерів – засновників та відбулася їхня заміна новими власниками у суспільно не
легітимний, але легальний спосіб.
Для відновлення справедливості нація має проголосити Декларацію про
національний суверенітет і сформувати свій представницький орган, який стане
над державою. Наступний крок – скликання Всеукраїнських Національних Зборів. На чолі цих Зборів має бути Президент. Збори повинні сформувати постійно
діючий орган – Національну Раду, яка розроблятиме проекти документів для
прийняття Зборами, контролюватиме реалізацію прийнятих рішень, здійснюватиме арбітраж між державою та громадами і т.ін. До виключних повноважень
Національних Зборів має належати:
- прийняття стратегії розвитку України;
- визначення мети діяльності держави та постановка перед нею щорічних
завдань;
- отримання від держави звіту про досягнення поставлених завдань;
- здійснення контролю за діяльністю державних органів влади;
- система національної безпеки;
- розробка Конституції та внесення змін і доповнень до неї.
Реалізація цього проекту передбачає підготовку кваліфікованих організаторів
громадянського конституційного процесу та супровід його практичного розгортання у територіальних громадах, серйозну пропагандивну і роз’яснювальну та
організаційну роботу серед громад по всій Україні, котру повинні провести
структури національних сил. Самоорганізація українців у місцеві громади в усі
часи історії українського народу було важливою складовою його виживання та
самовідродження. Ця справа потребує колосальних зусиль усіх нині діючих
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національних структур. Потрібно брати приклад з наших попередників. Успіхи
ОУН у 30-ті роки минулого століття полягали, зокрема і в тому, що вона мала
колосальний вплив на місцеві громади.
Ми повинні усвідомити просту істину. Сьогодні в Україні олігархами запроваджено правила гри, за якими до державних органів влади зможуть пройти лише
підконтрольні ним сили. Вибори вимагають колосальних капіталів. Реальні кошти
знаходяться в руках олігархів. Ним підконтрольні існуючі засоби масової інформації. Грати за їхніми правилами – означає отримувати постійні поразки. Сьогодні українські національні сили здатні лише реагувати на крайні антидержавницькі
прояви та створювати фон існування демократії в Україні. Наша перемога можлива лише за умови, коли ми запровадимо свої правила гри. Для партійно-олігархічних холдингів своїм полем гри є партійно-політичне. Для національних сил –
громадівське. Для успішної діяльності на цьому полі необхідно відпрацювати
нові підходи та методи роботи, котрі забезпечили б формування національної
громадянської сили, вирощування «знизу» територіальних зон росту нового
Українського громадського руху. У результаті можна побудувати механізм
ефективного національного і громадянського партнерства, який сформує нову
систему реального народовладдя в України.
Суверен – Володар. Нація має стати Сувереном України!

Карпюк М. Національний суверенітет [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //unaunso.in.ua/?p=11179

∗∗∗
ПАРТІЯ «РЕФОРМИ І ПОРЯДОК» (ПРП)

Партію створено 11 жовтня 1997 р. Зареєстрована Міністерством юстиції
України 24 жовтня 1997 р. (реєстраційний номер 932). Партія діюча.
МАНІФЕСТ
єднання реформаторських і патріотичних сил України
(прийнятий 4-м з'їздом ПРП)
Ми, представники реформаторських і патріотичних сил України, які
об'єднані в партію «Реформи і порядок», які відстоювали принципову позицію в
Демократичній партії України, сповідували ідеали відкритої політики в
Ліберальній партії України та формували демократичне крило Народно-демократичної партії, заявляємо про своє рішення об'єднатися в єдиній політичній партії,
яка ставить за мету побудову в Україні суверенної, демократичної та відповідальної перед своїми громадянами держави.
Об’єднання реформаторських і патріотичних сил є головною передумовою
досягнення цих цілей. Згуртуватися навколо єдиної партійної програми і статуту
спонукають нас і ті загрозливі процеси, які руйнують політичну систему України.
Інспіровані владою розколи і протистояння в демократичному таборі, послідовне
прагнення владної, номенклатури звести роль партій і окремих політиків до
обслуговування особистих корисливих інтересів та амбіцій, придушення свободи
слова і розправи над політичними опонентами стали реальністю нашого життя.
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Відповісти на виклик тіньової політики і кримінального капіталу українські
демократичні сили можуть лише своїм згуртуванням, чесною і послідовною
позицією в ключових питаннях суспільного розвитку, активними і рішучими діями.
Закликаємо до принциповості у відстоюванні національних інтересів та до
пошуку компромісів у взаєминах демократичних партій та їхніх лідерів. Цілком
очевидно, що цілі політичної діяльності і погляди на майбутній розвиток України
у більшості партій та організацій збігаються. Потрібно визнати цю єдність де
факто і взяти її за наріжний камінь нової політичної структуризації в Україні.
Закликаємо до мужності у взаєминах з владою і до чесності перед своїм
народом. Сьогодні, в умовах, коли реформаторські та патріотичні сили практично
усунуті від прийняття державних рішень та від можливості контролювати владу,
особливо гостро постає питання про нашу відповідальність за долю української
держави, долю незалежності і демократії.
Утворення сильної партії об'єднаних правоцентристів, наш політичний блок
із Народним рухом України є реальною основою для того, щоб не допустити
перемоги олігархії та червоних реваншистів, здолати опір корумпованої номенклатури і чиновництва та домогтися в країні реальних змін на краще.
Представницька опозиційна коаліція правоцентристів це той вирішальний
чинник, який зможе врятувати Україну від кланового розграбування і нового
комуністичного спустошення.
Ми не маємо права довіряти керівництво країною людям, які вже неодноразово довели свою неспроможність і безпринципність у справах державної політики, які не мають підтримки в народі й не викликають поваги у світі.
Звертаємося до всіх реформаторських і патріотичних партій та організацій із
закликом підтримати процес об'єднання правоцентристських сил, що в умовах
поглиблення соціально-економічної кризи та олігархічної загрози є головною
передумовою збереження незалежності, розвитку демократії і забезпечення
добробуту громадян України. […]
Політичні партії України. – К.: «К.І.С.», 1999. – С. 331.

∗∗∗
ВСЕУКРАЇНСЬКА ПАРТІЯ ЖІНОЧИХ ІНІЦІАТИВ

Партія створена 2 серпня 1997 р. Зареєстрована Міністерством юстиції
України 27 жовтня 1997 р. (реєстраційний номер 933). Припинила
діяльність згідно з рішенням Верховного Суду України від 2 червня 2003 р.;
наказ Міністерства юстиції України від 9 червня 2003 № 68/5.
Передвиборча платформа
Сама природа поклала на жінок відповідальність за майбутнє людського
роду. Народження та виховання дітей – найвища мета та зміст її життя. Можливо
тому жінка до певного часу байдужа до політики, піклуючись про затишок та лад
у сім'ї. Але тоді, коли існує загроза тим цінностям, що становлять зміст її життя,
вона має стати активним учасником політичного життя, оскільки відповідальність
за дітей – це відповідальність за суспільство, його сьогодення та майбутнє. Саме
такий час переживає сучасна Україна.
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Визначаючи свої цілі та завдання, Всеукраїнська партія жіночих ініціатив
виходить з того, що за шість років український народ стомився від суспільного
хаосу та безладдя. За блискучим фасадом гучних гасел складно бачити злидні
народу. Невиконання обіцянок з боку Влади веде народ та державу до прірви.
Вихід з цієї глибокої кризи, в якій знаходиться суспільство, можливий лише
за умови рішучих радикальних змін. Натомість ми маємо безвідповідальність
Влади, що перетворилася на норму політичного життя.
Вступаючи на арену політичного життя в такий відповідальний час, Всеукраїнська партія жіночих ініціатив об'єднує, незалежно від статі, віку, соціального стану, всіх тих, кому не байдужа доля українського народу. Ми не маємо
наміру вирішувати «жіночі проблеми» за рахунок інших. Інтереси, на які партія
орієнтується і які вона буде відстоювати, є загальнонародними за своїм змістом.
Разом з тим, ми сподіваємось, що наша участь у виборах розширить представництво жінок в усіх органах влади. Жінки становлять більше половини населення України, мають високий освітній та професіональний рівень, але вони фактично усунені від влади. Їх частка в складі парламенту не перевищує кількох відсотків. Такий стан явно не відповідає тим процесам, які вже давно набрали силу в
сучасному світі. В багатьох країнах жінкам законодавчо гарантовано представництво в органах влади на рівні не менш, ніж тридцять відсотків їх складу.
Якщо в Україні вдасться розширити представництво жінок в законодавчих та
виконавчих органах влади, то це не лише зміцнить авторитет жінок, але й приведе
до суттєвих позитивних зрушень у загальній політиці держави.
Наші суспільні пріоритети мають загальнодемократичну спрямованість. Ми
виходимо з необхідності концентрації зусиль на таких напрямках:
1. Маючи на меті будівництво вільного, демократичного суспільства, розрив
з будь-якими проявами тоталітаризму, повинні працювати над створенням ефективної політичної системи, що здатна втілити таку мету. Тому своїм першочерговим завданням ми вважаємо удосконалення конституційної системи влади,
стимулювання політичної активності всіх верств населення і, перш за все – жінок.
Програмні цілі Партії реалізуватимуться тоді, коли ми забезпечимо.
• Наше представництво у Верховній Раді;
• Наше представництво в органах місцевого самоврядування;
• Нашу активну участь у законотворчому процесі;
• Нашу безпосередню участь або організаційну взаємодію з державними та
недержавними органами, що мають на меті контроль органів влади, дотримання
конституційних норм та принципів.
2. Метою економічних перетворень має бути створення такої суспільної
форми господарювання, в якій би були втілені такі принципи:
• домінування приватної власності, що є важливою складовою прав та свобод особи, умовою її самостійності та свободи;
• наявність економічно ефективної державної власності, що є матеріальною
основою здійснення функцій держави, її соціальних програм;
• забезпечення рівних умов та можливостей для всіх форм власності, всіх
форм господарювання;
• повна реалізація економічних основ ринкової економіки (функціонування
ринків капіталу, праці, землі, конкуренція);
• наявність ефективних механізмів соціального захисту населення;
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• екологічна безпека.
В сучасних умовах економічна політика держави повинна забезпечити:
а) захист та стимулювання вітчизняного товаровиробництва;
б) проведення такої податкової та бюджетної політики, що будуть
стимулювати виробництво та обіг, а не заганяти їх у «тінь»;
в) розширення інвестиційної привабливості України;
г)захист прав споживачів, контроль за якістю та безпекою.
3. Створення принципово нової для України концепції соціального захисту
населення.
Партія виходить з того, що будь-яка соціальна програма, в першу чергу, має
бути науково обгрунтованою та підкріпленою матеріально. На всіх рівнях політичного керівництва.
Партія бачить головне – в забезпеченні росту соціального благополуччя громадян, реалізації їх конституційних прав та свобод. Якщо економічний прогрес
досягається шляхом посилення соціальної напруги, знедолення та соціальної деградації населення, то така соціальна політика не може бути визнана правильної.
Необхідно:
• підняти авторитет продуктивної праці;
• скоротити безробіття;
• поступово підвищити розмір заробітної платні, пенсій;
• погасити заборгованість по виплати заробітної платні, пенсій, стипендій
та інших виплат;
• обов'язково повернути громадянам заощаджені гроші;
• підтримати малозабезпечені версти населення;
• припинити ліквідацію пільг ветеранам війни і праці, Збройних Сил,
інвалідам, ліквідаторам аварій, студентам і дітям.
Партія рішуче виступає проти політичних спекуляцій на соціальних проблемах.
Держава має відкрито і чесно заявляти про те, що реально може бути досягнуто в
сфері соціального захисту населення. Стосовно перехідного періоду Партія визначає
• пріоритетні напрямки дії в соціальній сфері:
• соціальна політика регулювання доходів та споживання;
• оптимізація системи пенсійного забезпечення та соціальної допомоги;
• реформування системи матеріального забезпечення молодіжної політики,
науки та освіти;
• створення програм підтримки сім'ї.
4. Сучасний світ побудовано так, що розвиток України тісно пов'язаний з
поглибленням її інтеграції у міжнародне співтовариство. Проголошуючи курс зовнішньої політики на основі власних національних інтересів та створення сприятливого зовнішнього середовища для економічного і політичного розвитку України,
Партія підтримує курс на забезпечення міжнародної інтеграції та зростання міжнародного авторитету Держави та її національної безпеки. Це стане можливим за
умови:
- активної участі України в процесі колективної безпеки в Європі;
- підтримки курсу на зміцнення позицій України як без'ядерної держави;
- сприяння трансформації НАТО у систему колективної безпеки;
- укладання повномасштабних угод з сусідніми Державами.
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Тільки така зовнішня політика буде сприяти зростанню авторитету України
як суверенної держави у світовому співтоваристві.
Визначаючи свої політичні цілі та пріоритети, ми маємо не лише гасла та
декларації, а й конкретні програми їх втілення в життя. Отримавши можливість
впливати на політичні рішення, ми не будемо безпорадними, бо маємо на кого
спиратись, з ким радитись, у кого вірити. Ми сподіваємось, що нас підтримають
ті, кому не байдужа доля України, хто хоче в недалекому майбутньому бачити її
демократичною, економічно та соціально зрілою державою, шанованою в світі.
Передвиборна програма Всеукраїнської партії жіночих ініціатив //
Голос України. – 1998. – 26 лютого.

ВИТЯГ З ПРОГРАМИ
ПРЕАМБУЛА
Визнаючи свої цілі та завдання, Всеукраїнська партія жіночих ініціатив виходить з того, що ситуація в сучасній Україні характеризується наступним:
1. За роки, що минули після отримання незалежності та перетворення в незалежну, суверенну державу, що проголосила та виборює демократичні ідеали.
Україна має незаперечні успіхи в утвердженні незалежності, в інституалізації
нових форм суспільного життя.
2. Разом з тим, ці роки були надзвичайно складними для народу України –
криза суспільства боляче відбилась на його соціально-економічному становищі. В
Україні накопичувались соціальні проблеми, які не вирішувалися або ставали
об’єктом політичних спекуляцій, що підривало саму ідею незалежності, як
вільний вибір українського народу, запоруку його інтеграції в світ сучасної
демократії та цивілізованості.
3. В основі цієї кризи – глибока трансформація суспільства, його перехід від
одного виду суспільних відносин до іншого, який в сучасних історичних умовах
вже не міг проходити в еволюційній формі поступових суспільних змін. Криза
була об’єктивна і неминуча, оскільки нова якість суспільних відносин могла
формуватись лише за умов рішучих, радикальних змін.
4. Специфічною рисою суспільної трансформації в Україні є те, що ці
процеси починались «згори» (хоча і під суттєвим тиском «низів») як прояв політичної волі традиційних політичних еліт. Відсутність розвинутих інститутів
громадянського суспільства обумовлює залежність загального напряму суспільних перетворень та їх типу і термінів від політичного керівництва, його ціннісних
орієнтацій, професіоналізму, волі. Саме це в значній мірі призводило до того, що
ціна, яку український народ сплачував за перетворення суспільства, в останні
роки ставала все вищою, а часто навіть виявлялась непосильною для нього.
Виходячи з цього, свою загальну стратегічну мету партія вбачає в тому, щоб
формувати і зміцнювати інститути громадянського суспільства, які здатні надати
дійсно нову якість розвитку суспільства, на основі ініціювання та підтримки
соціально-політичної активності жінок.
Жінки складають більшу половину населення України, мають високий освітній, культурний потенціал. Але в останні роки цей потенціал реалізується все
менше, а соціальна роль жінки звужується до виконання простих функцій відтворення. Така тенденція явно не відповідає як загальноцивілізаційній тенденції
зростання соціального значення жінок, так і потребам сучасної ситуації в Україні
в активних, свідомих учасниках суспільних перетворень.
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Інтереси, на які партія орієнтується і які вона має проводити в своїй
політичній діяльності, є за своєю природою загальнолюдськими, хоча й можуть за
певних обставин проявлятись та сприйматись як «жіночі інтереси». Методологія
політичної ідеології партії базується на положенні, що немає чисто жіночих
суспільних проблем та інтересів і відповідно не може бути політичної діяльності, що
ґрунтується виключно на їх реалізації. Мова має йти про те, що вирішення тих
проблем, які в громадській думці існують як «жіночі проблеми» і які в такій
якості традиційно висуваються жінками та їх організаціями, все більше залежить
від загальної ситуації в країні, від стану вирішення загальних проблем. Саме в
цьому розумінні сучасна актуалізація «жіночих проблем» є відображенням
необхідності проведення радикальних перетворень в усіх сферах життя
українського суспільства.
Основні політичні цілі та завдання
Для досягнення проголошеної мети – побудови в Україні вільного, демократичного суспільства, розриву з будь-якими формами тоталітаризму необхідне
створення політичної системи, яка ефективно функціонує і здатна втілювати цю
мету в усіх сферах суспільного життя.
Саме тому своєю метою в політичній сфері партія вважає вдосконалення конституційної системи влади, ініціювання політичної активності всіх верств населення, і в першу чергу, жінок.
Базовими принципами функціонування політичної влади в Україні мають
бути:
• найвищою соціальною цінністю суспільства, що визначає цілі та форми
його розвитку, є людина, її розвиток та самореалізація;
• права та свободи особи визначають фундаментальний зміст діяльності держави, загальні критерії доцільності в політичній сфері;
• єдиним носієм суверенітету та єдиним джерелом влади в країні є народ,
який здійснює свою владу безпосередньо та через органи державної влади та місцевого самоврядування;
• демократичний політичний режим в Україні існує як безпосередня та
представницька демократії, що поєднують національні традиції організації політичного життя в Україні та досвід передових країн, спираються на загальноцивілізаційні принципи демократичності;
• в Україні діє принцип верховенства права, який закріплений конституційно, забезпечений відповідними гарантіями та здійснюється в визначених
інституційних формах;
• існують соціальні та правові гарантії від узурпації влади будь-ким;
• існує республіканський лад, унітарна держава, суверенітет України поширюється на всю її територію;
• державна влада функціонує на умовах її поділу на законодавчу, виконавчу
та судову, органи яких діють виключно в межах повноважень, що визначаються
Конституцією України;
• в країні послідовно проводиться розподіл повноважень, податкової бази та
бюджетів між загальнодержавними та регіональними рівнями влади при безумовному пріоритеті загальнодержавного;
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• всім громадянам гарантовані рівні політичні права, включаючи право на
створення політичних партій та інших об’єднань громадян, крім тих, діяльність
яких прямо заборонена Конституцією і Законами України;
• ідеологічний та культурний плюралізм є конституційною нормою, підкріплений відповідними політико-правовими та соціально-економічними гарантіями;
• послідовно в діяльності всіх гілок влади проводиться розширення соціальних
та правових гарантій контролю органів влади з боку інститутів громадянського
суспільства.
Виходячи з необхідності реалізації цих принципів в політичному житті сучасної
України, партія вважає першочерговими такі напрями діяльності в політичній сфері:
1. Участь в діяльності законодавчих та виконавчих органів з метою утвердження
принципів та ідеалів Конституції в політичному житті сучасної України, досягнення
програмних цілей партії. Організаційними формами такої участі мають бути:
представництво в Верховній Раді з орієнтацією на формування самостійної
фракції або блокування з іншими політичними партіями на базі єдності программних установок;
представництво в органах місцевого самоврядування, що спирається на активні, авторитетні територіальні організації партії;
представництво в органах виконавчої влади;
використання різних форм участі в законотворчому процесі, в нормотворчій
діяльності місцевих органів;
безпосередня участь або організаційна взаємодія з державними та недержавними органами, що мають на меті контроль органів влади, дотримання конституційних норм та принципів.
2. Визначення політичних засобів постановки та вирішення соціальних
проблем жінок.
3. Здійснення організаційної та ідейно-виховної роботи з підвищення політичної активності жінок, розширення їх часті в законодавчих та виконавчих органах. Враховуючи суспільну значущість цієї роботи, партія має на меті розробку
комплексної цільової програми підвищення представництва жінок в органах
влади. Реалізацію такої програми партія проводитиме на основі створення широких політичних блоків, куди мають входити всі політичні сили (партії, рухи,
об’єднання тощо), що поділяють таку мету.
4. Ініціювання постановки в громадській думці та правотворчому процесі
питання про необхідність сприйняття та конструктивного використання Україною
досвіду західних демократичних держав з використання «тимчасових, спеціальних
заходів» для гарантованого представництва жінок в органах влади (квотування
тощо), які отримали підтримку Ради Европи і рекомендовані як демократичні
механізми усунення нерівних можливостей чоловіків і жінок в політичній сфері.
5. Участь в програмах захисту загальногромадянських прав жінок, лобіювання політичних рішень, що спрямовані на завершення ратифікації в Україні міжнародних угод стосовно прав людини та приведення національного законодавства
та політико-правової практики у відповідність з міжнародно-правовими стандартами в галузі прав людини. […]
Політичні партії України. – К.: «К.І.С.», 1999. – С. 12-13.
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∗∗∗
ПАРТІЯ РЕГІОНАЛЬНОГО ВІДРОДЖЕННЯ УКРАЇНИ
(ПРВУ)

Партію створено 26 жовтня 1997 р. Зареєстрована Міністерством юстиції
України 6 листопада 1997 р. (реєстраційний номер 939). У жовтні 2000 р.
назву змінено на Партія регіонального відродження «Трудова солідарність
України», у березні 2001 р. – на Партія регіонів. Партія діюча.
Див.: Партія регіонів

ПЕРЕДВИБОРЧА ПЛАТФОРМА
Через відродження регіонів – до процвітання України! Разом з Партією регіонального відродження України – до суспільства соціальної справедливості!
Хто ми такі й чого прагнемо
Партія регіонального відродження України (ПРВУ) створена у 1997 році на
вимогу сучасної соціально-економічної ситуації в країні.
Духовним фундаментом партії є загальнолюдські культурні цінності та канонічне православ'я.
Партія обстоює священні для кожної порядної людини принципи: духовність, свобода, справедливість, впевненість в своєму завтрашньому дні та
майбутньому своїх дітей. […]
Мета партії: утвердити в Україні суспільство соціальної справедливості, де
основою добробуту громадян буде чесна і вільна праця, соціальні гарантії і права
людини набудуть реального змісту, регіони матимуть економічну і фінансову
самостійність.
Ми знаємо, як цього досягти.
- Об'єднати трудівників міста і села в регіонах задля успіху на виборах. […]
- Створити лівоцентристську парламентську більшість і законодавчо спрямувати соціально-економічні перетворення в країні на шлях економічного зростання
та поліпшення життя народу.
- Зосередити діяльність органів центрального управління на вирішенні загальнонаціональних проблем і перш за все на зупиненні остаточного розвалу продуктивних
сил та мобілізації зусиль народу на подолання системної кризи в Україні.
- Захистити вітчизняного товаровиробника та послідовно обстоювати національні інтереси України.
- Здійснити перехід до політики пріоритетного розвитку регіонів. Надати широкі повноваження органам місцевого самоврядування у вирішенні проблем економічної і соціальної сфери, підняти їх вагомість у виживанні населення та розвитку населення регіонів.
Захисти свій рідний край-проголосуй за ПРВУ!
Захисти себе і своїх дітей – проголосуй за ПРВУ! […]
Як подолати кризу
Відродити духовність, забезпечити регіонам необхідну самостійність. Світовий
досвід показує, що в кожній розвиненій країні ринкові відносини перебувають під
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безпосереднім впливом державних регуляторів. Тому партія наполягає на запровадженні в країні ефективного державного регулювання економічними методами у
поєднанні з широкою автономією регіонів в економічній та гуманітарній сферах. […]
Якою ми бачимо гуманітарну політику
Наша країна є багатонаціональною, полікультурною та поліцентричною.
Виходячи з цього та керуючись гуманістичними принципами свободи, справедливості і солідарності, Партія регіонального відродження України у галузі
гуманітарної політики обстоює наступне :
по-перше, у масштабах усієї країни надати статус офіційної російській мові,
оскільки цією мовою спілкується значна частина населення України. Вона є
також офіційною мовою ООН і провідним каналом залучення населення України
до оволодіння скарбницею світової культури і духовності, наукових і технічних
знань;
по-друге, вирішити на місцях статус мов національних меншин з тим, щоб
кожний громадянин України міг реалізувати своє право на отримання освіти і
доступу до культурних та інтелектуальних цінностей на рідною мовою;
по-третє, держава має дбати про сприятливі умови для створення сім'ї,
збільшення народжуваності і виховання дітей. Кожний громадянин України має
отримати реальні, а не декларовані гарантії на безоплатну освіту усіх рівнів,
професійну підготовку та медичну допомогу. Держава має подбати про
повноцінну матеріальну допомогу багатодітним сім'ям та піклуватися про
виховання, отримання освіти і фаху дітьми-сиротами;
по-четверте, свобода преси та електронних засобів масової інформації має
стати такою на ділі. З інформаційного поля слід прибрати цензуру за політичними
мотивами. Одночасно необхідно обмежити доступ на наші теле- та кіноекрани
низькоякісної продукції західної мас-культури, що пропагує культ насилля, людиноненависництво, порнографію, а відтак руйнує історичну православну культурну систему цінностей східного слов'янства;
по-п'яте, партія виступає проти втручання держави і політиків у справи
церкви. Свобода совісті і віросповідання громадян має бути недоторканою. Поруч
з цим ми глибоко переконані в тому, що найбільший внесок у розвиток нашої
культури і духовних цінностей належить канонічним конфесіям, перевагу яким
віддає більшість нашого суспільства;
по-шосте, предметом особливої турботи з боку держави має стати гідний
статус у суспільстві людини у військовій формі. Своєчасне забезпечення житлом,
достатня заробітна плата, облаштований побут – найперші умови для виконання
військовими священного обов'язку з захисту Батьківщини. Захист честі і гідності
українського офіцера, кожного військовослужбовця повинні бути провідною
нормою життєдіяльності держави і суспільства;
по-сьоме, держава і суспільство мають оточити піклуванням і увагою ветеранів, інвалідів праці і військових дій, зокрема, постійно надавати ефективну медичну допомогу, безкоштовні путівки для лікування і відпочинку, іншу
матеріальну і моральну підтримку.
Політичні партії України. – К.: ТОВ «К.І.С.», 1998. – С. 346-350.
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ПАРТІЯ РЕГІОНІВ

Попередня назва – Партія регіонального відродження України, Партія
регіонального відродження «Трудова солідарність України»
ВИТЯГ З ПРОГРАМИ
Партія регіонів – партія народу, стабільного розвитку, історичної
перспективи.
Ми – Партія регіонів. Ми – добровільне об’єднання громадян України, яке представляє народні інтереси в державно-політичній системі, свідомо і відповідально
поставивши за мету забезпечення належного життя українців. Сьогодні нас і наших
прихильників мільйони. У нас досить сил та енергії, знань і досвіду, патріотизму і
професіоналізму, щоб втілити в життя мрії наших пращурів, прагнення поколінь
українців до незалежності, надії до єдності, реалізації історичної перспективи для
українського народу та досягнення особистого успіху кожним громадянином.
І. ПРИНЦИПИ, ЗАВДАННЯ ТА МЕТА
Партія має великий досвід політичної роботи в умовах влади та опозиції,
стабільності і перманентних криз. За 10 років свого існування Партія регіонів
стала найпотужнішою політичною силою в Україні, партією всього українського
народу. Перемога на парламентських виборах 2006 та 2007 років засвідчила
високий рівень довіри виборців до партії та її лідера В. Ф. Януковича, який вже
двічі успішно очолював Уряд України. За всіма показниками та оцінками це були
найуспішніші роки соціально-економічного розвитку країни, всіх регіонів.
Підсилення ролі місцевого самоврядування, розвиток в регіонах України
демократії та ініціативи відповідає загальносвітовим тенденціям. Саме в
областях, містах, районах, селищах і селах зосереджується людський капітал,
створюється національне багатство, стверджується сьогодення і визначається
майбутнє країни.
Побудова міцної демократичної держави, здатної ефективно відповідати на
сучасні глобальні виклики, можлива лише за умов повноцінного представництва
регіонів у вищих органах влади та ефективного розподілу повноважень між центральною владою і органами місцевого самоврядування.
Розуміючи проблеми та інтереси кожного регіону України та його мешканців, Партія регіонів водночас прагне дати адекватну відповідь на провідні
тенденції сучасного історико-політичного процесу та виклики глобалізації.
Фундаментом Партії регіонів, її кадровим ядром, соціальною опорою є люди
праці всіх сфер суспільного життя, чиїми зусиллями твориться новітня українська
історія, зміцнюється держава та суспільство. Ми сприятимемо їх добробуту, становленню середнього класу, розвитку підприємництва, налагодженню в Україні
соціального діалогу та партнерства.
Важливим результатом плідного осмислення та втілення ідейних підходів,
практики передових демократій початку XXІ століття став політичний центризм –
основа стратегії Партії регіонів.
Ми – за центризм як точку тяжіння всіх демократичних і патріотичних сил,
політичних партій, громадських організацій до консолідації та співпраці на
новому відповідальному етапі розвитку України.
Ми – за центризм як платформу для консолідації українського політикуму.
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Розбудова громадського суспільства завжди була невід’ємною складовою
нашої політики, вона й надалі залишатиметься одним з партійних пріоритетів.
Вважаємо своїм обов’язком всіляко підтримувати громадські ініціативи, проекти,
які мають загальнодержавну і регіональну значимість, відповідають програмним
принципам партії, її політичній стратегії.
Політичний курс, обраний партією, – це філософія і технологія творення, яка
ставить у центр своєї діяльності людину й забезпечує ефективний розвиток
усього суспільства.
Партія покладається на молодь, яка поважає досвід старшого покоління,
прагне володіти сучасними знаннями, знайти своє місце в суспільстві і гідно
представляти Україну в світі.
Чим далі, тим вагомішою повинна ставати роль українських жінок в усіх
сферах життєдіяльності суспільства, на всіх рівнях влади. Ми будемо наполегливо проводити цю лінію в партійній роботі, орієнтуючись на український досвід
і кращі світові стандарти.
Партія буде робити все можливе, щоб ветерани війни і праці – ті хто приніс
нам мир, життя та свободу – відчували постійну турботу, передавали нам свої
моральні і духовні цінності.
Партія регіонів вважає, що розбудова авторитетної держави неможлива без
активної участі у сучасних світових процесах. Гарантією гідної ролі України у
світі повинна стати саме розкриття людського потенціалу.
Сильною і авторитетною може стати лише та політична організація, яка в
чесній боротьбі доводить свої переваги на виборах, отримуючи довіру виборців.
Партія регіонів весь час послідовно і принципово відстоює їх інтереси, права і
свободи, перебуваючи як при владі, так і в опозиції.
Політичний процес в Україні потребує проведення послідовної стратегії.
Партія регіонів неодноразово демонструвала свою здатність бути ядром як владних, так і опозиційних сил. Ми і в подальшому налаштовані на партнерські, конструктивні взаємовідносини з різними партіями, якщо вони відстоюють загальнонаціональні інтереси, виступають за демократію, захищають права і свободи
громадян, діють в межах Конституції та законодавства України.
Демократія, свобода, верховенство права, економічний розвиток – неодмінні умови реалізації такої стратегії, а патріотизм, державність, духовність і прагматизм – її основа.
Народові потрібна розумна, компетентна, ефективна та чесна влада і ми
спроможні її сформувати.
Партія регіонів рішуче обстоює еволюційний розвиток країни, безумовне
дотримання Конституції та законів України, забезпечення прав і свобод її
громадян, дотримання політичної культури у розв’язанні суспільних проблем.
Ми – за сильну державу, розвинуте громадянське суспільство, ефективну
економіку.
Благополуччя і добробут усього українського народу, забезпечення високого
рівня освіти і культури, соціальних гарантій, охорони здоров’я, безпеки життя та
зростання конкурентоспроможності економіки – ось наші головні цілі.
Виступаючи активним і послідовним суб’єктом демократичних перетворень,
ми є прихильниками:
– внутріпартійної демократії;
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– свободи думки, узгодженості рішень і дисципліни виконання;
– чіткого розподілу повноважень і відповідальності між центральними керівними органами, регіональними і місцевими партійними організаціями;
– дотримання партійної вертикалі у сфері стратегічних питань та самостійності регіональних і місцевих організацій партії у розв’язанні регіональних і
місцевих проблем.
Оцінюючи шлях, який ми пройшли, досягнуті результати, цілі та завдання на
майбутнє, маємо всі підстави стверджувати: Партія регіонів – це партія всього
українського народу, стабільного і збалансованого розвитку, історичної перспективи.
ІІ. ЗМІЦНЕННЯ ЗАСАД ДЕМОКРАТИЧНОГО РОЗВИТКУ
У своїй практичній діяльності Партія регіонів ставить за мету досягти
європейських стандартів рівня життя. Досягнення цієї мети можливе за
умови ефективного розвитку національної економіки та демократії.
Завдання Партії регіонів полягає в тому, щоб політичними методами
забезпечити умови для розвитку людини.
Ми виступаємо за якнайшвидше приєднання України до ЄС за умови вибудови
ефективної моделі співпраці з нашими сусідами – країнами СНД, насамперед – з
Росією.
Ми – за поглиблення конституційної реформи, яка крім іншого повинна
забезпечити:
– зміцнення демократії та верховенства права;
– реальний захист прав і свобод громадян;
– завершення переходу до парламентсько-президентської республіки;
– дієву систему загальнонаціонального політичного представництва інтересів
усіх регіонів України;
– надання російській мові статусу другої державної;
– посилення парламентського контролю за діяльністю виконавчої влади;
– децентралізацію функцій влади і управління в державі, прозорість діяльності влади та її підзвітність народу;
– зміцнення місцевого самоврядування;
– створення належної правової бази для розвитку громадянського суспільства.
Свій статус європейської демократичної держави Україна може підтвердити,
створивши умови для захисту громадянами своїх прав. Необхідно, щоб судочинство та інші форми правового захисту стали доступні кожній людині незалежно
від рівня її доходів чи місця проживання. Ми готові провести у країні необхідні
зміни, спрямовані на створення механізмів, які дадуть можливість людині ефективно, справедливо і в прийнятні строки захистити свої права. Водночас державна політика повинна спрямовуватися на захист особистості і власності. Всупереч
існуючій в сьогоднішній Україні практиці, ми вимагаємо посилення кримінальної
відповідальності за злочини проти особистості. Моральне, соціальне та
матеріальне благополуччя громадян повинно бути пріоритетом для держави.
Партія регіонів визнає роль української мови як одного з символів
української держави. Разом з тим ми категорично проти використання державних
інститутів для насильницької українізації і витіснення інших мов, насамперед
російської, зі сфер офіційного спілкування, засобів масової інформації, науки,
освіти і культури. Підтримуючи європейську традицію взаєморозуміння між
громадянами й виходячи з культурних реалій, ми домагатимемося для російської
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мови статусу другої державної при законодавчому закріпленні права регіонів
вводити на їхній території додаткову офіційну мову, що матиме рівні з державною
мовою права. Ми – послідовні прихильники гасла: «Дві мови – один народ!»
Ми – за мовне розмаїття й розвиток культур усіх громадян України. Фактично
дво-, а в деяких регіонах і багатомовність жителів України Партія регіонів вважає не
проблемою, а перевагою нашого народу. Тому ми стверджуємо, що одна з функцій
держави – підтримка і стимулювання розвитку мовного багатства нашої країни.
Причому право визначати мовні пріоритети для такої підтримки мусить бути
закріплене за регіонами – за державою повинен залишитися обов’язок спільно
фінансувати програми розвитку регіональних мов нарівні з розвитком державної мови.
На зовнішньополітичній арені ми обстоюємо державну політику відкритості та добросусідства, збереження позаблокового статусу України.
Питання про вступ України до НАТО та інших міжнародних військових
організацій може вирішуватися тільки на основі результатів всенародного
референдуму.
Сильні регіони – міцна держава
Наша Партія об'єднує громадян, які проживають в усіх регіонах України і
свідомі особистої відповідальності за сьогодення та майбутнє своєї родини і
громади, селища і міста, району і області – усієї країни.
Партія регіонів сприятиме ефективному використанню можливих людських,
організаційних та фінансових ресурсів в інтересах соціально-економічного розвитку територіальних громад.
Законодавство України проголосило право територіальних громад
(мешканців сіл, селищ, міст) самостійно вирішувати питання місцевого
значення безпосередньо, а також через органи місцевого самоврядування.
Партія регіонів – за усунення двовладдя і протистояння управлінських
структур на регіональному і місцевому рівнях. Ми підтримуватимемо формування обласними і районними радами власних підзвітних виконавчих органів,
що дасть змогу їм оперативно реалізовувати ухвалені рішення, самостійно
складати і виконувати відповідні бюджети, цільові програми з питань соціальноекономічного і культурного розвитку.
Стратегічне завдання Партії регіонів – забезпечити безперешкодне здійснення
цього права. Ми віримо, що визнання свободи та індивідуальності територіальних
громад одночасно з наданням їм широких можливостей брати участь у розробці й
реалізації соціально-економічної політики стане фактором, який сприятиме
консолідації регіонів і зміцненню української держави. Тому ми будемо вирішувати
питання щодо:
– втілення нової конституційної моделі, згідно з якою територіальні громади
і створені ними органи зможуть ефективно управляти розвитком населених
пунктів і регіонів, маючи необхідний обсяг фінансово забезпечених повноважень;
– формування більшості своїх представників у складі місцевих рад усіх
рівнів, спираючись на підтримку населення;
– залучення до роботи в органах місцевого самоврядування чесних, ініціативних, відповідальних професіоналів, небайдужих до проблем людей.
Ми – за:
– реалізацію принципів регіональної й місцевої демократії, посилення прозорості та відповідальності в роботі регіональних владних структур і органів місцевого самоврядування;
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– створення правових, економічних та фінансових умов для динамічного розвитку регіонів;
– розв’язання актуальних соціально-економічних та екологічних проблем
регіонів;
– подолання депресивного стану територій, у тому числі шляхом податкового
стимулювання розвитку слаборозвинутих та депресивних територій;
– ефективне використання продуктивного потенціалу та історичних особливостей
регіонів для досягнення оптимальної спеціалізації у виробництві товарів та послуг;
– перехід від перерозподільного принципу в державній регіональній політиці до
принципу розвитку регіонів з урахуванням специфіки та потенціалу кожного з них;
– визначення і правове закріплення для кожного регіону переліку програм,
які реалізуються на місцевому та загальнодержавному рівнях, з відповідним
розподілом джерел фінансування і відповідальності;
– реалізацію соціальних програм на регіональному рівні з урахуванням
місцевої специфіки.
Місцеве самоврядування мусить стати реальним фундаментом народовладдя. Шлях до цього – максимальна передача владних та фінансових повноважень місцевим органам влади для втілення регіональних стратегій розвитку.
Ми домагатимемось того, щоб забезпечувалися рівні сприятливі умови для
саморозвитку і самореалізації кожного регіону України, кожної територіальної
громади. Водночас ми визнаємо право державної влади вживати жорстких заходів
щодо регіональних властей у разі порушення ними Конституції, законів України,
прав і свобод громадян. […]
Програма партії [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.partyofregions.org.ua/meet/program /

∗∗∗
ПАРТІЯ МУСУЛЬМАН УКРАЇНИ

Партію створено 27 вересня 1997 р. Зареєстрована Міністерством
юстиції України 25 листопада 1997 р. (реєстраційний номер 945). Партія
діюча.
ВИТЯГ З ПРОГРАМИ
ВСТУП

Партія мусульман України – партія, що об'єднує громадян України, які прагнуть
всіляко сприяти виходу країни з всеохоплюючої кризи, перетворенню її у велику
квітучу країну, забезпеченню щастя та благополуччя народам мусульманської
культури, іншим національним меншинам, усім членам українського суспільства.
Наша Партія створюється в складній історичній обстановці, коли Україна переживає загальну кризу: економіка перебуває на межі розвалення, відбувається деіндустріалізація країни, прогресує процес зубожіння населення, скорочується
народжуваність, зростає смертність, швидкими темпами йде деградація культури,
науки, освіти, дуже похитнулися моральні устої суспільства, неймовірно зросла
злочинність.
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Перед цими проблемами народи мусульманської культури зазнають додаткових труднощів, спричинених втратами у своєму національному розвиткові, що
стосуються насамперед етнокультурної самобутності та духовності. Досить у
цьому зв'язку сказати, що на початку 90-х років 70 % татар не знали рідної мови,
не кажучи вже про інші народності, народ яких сповідує іслам.
Особливо великої шкоди було завдано репресованому народові України –
кримським татарам. У роки депортації вони втратили значну частину свого
складу, практично втратили інтелігенцію, що до цих пір позначається на їхньому
національному розвиткові. У цей час держава робить усе можливе для
повернення кримських татар на свої споконвічні землі, але цих зусиль очевидно
недостатньо для відродження цього народу.
Усвідомлення складності ситуації в країні та розуміння неможливості
ефективно відстоювати права та інтереси мусульман власними силами спонукало
багатьох представників народів мусульманської культури до створення Партії
мусульман України.
МЕТА І ЗАВДАННЯ ПАРТІЇ
Основною метою Партії є:
- всіляко сприяти виходу країни із загальної кризи, національному відродженню та розвиткові народів мусульманської культури та інших національних
меншин, збереження та розвиток їхніх національних мов, культури, традицій;
- сприяння захисту прав та інтересів народів мусульманської культури та
інших національних меншин України;
- сприяння зміцненню історичних традицій, різнобічної співпраці та взаємодопомоги народів мусульманської культури і культури інших народів України;
- сприяння виробленню державної національної політики України, що відповідає інтересам мусульманських народів та інших народів України, а також
виробленню зовнішньої політики щодо зарубіжних мусульманських народів і
держав в інтересах зміцнення міжнародного миру та безпеки;
- участь у розробці та здійсненні державної програми екологічного відродження України.
Для досягнення згаданої мети Партія в установленому чинним законодавством порядку буде виконувати такі завдання:
- домагатися створення необхідних умов для відтворення національного життя народів мусульманської культури та інших національних меншин у всьому
його багатстві;
- вивчати, виражати та послідовно відстоювати політичні, духовні,
економічні та соціальні інтереси мусульман України;
- об’єднувати мусульман України заради досягнення громадського миру та
національної злагоди, матеріального та духовного розвитку українського суспільства;
- боротися за неухильне дотримання принципів рівноправності всіх народів
та правової рівності всіх традиційних релігій України;
- сприяння вживанню необхідних заходів для підвищення соціально-політичної активності мусульман, вихованню у них високої політичної культури;
- домагатися пропорційного представництва народів мусульманської культури в органах влади на всіх рівнях, в органах самоврядування, у всіх сферах громадського та політичного життя;
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- домагатися підсилення державної підтримки розвитку національних шкіл та
культур народів мусульманської культури та інших національних меншин;
- співпрацювати з установами та організаціями, що наділені законодавчою
ініціативою, з метою формування та розвитку правової бази, необхідної для
гарантування та реалізації прав народів мусульманської культури та інших національних меншин;
- брати участь у виборах Президента України, Верховної Ради України, у органах державної влади та органах місцевого самоврядування, висуваючи своїх
кандидатів.
ПОЗИЦІЇ ПАРТІЇ У РІЗНИХ СФЕРАХ ЖИТТЯ СУСПІЛЬСТВА
Партія мусульман України проводить свою діяльність заради захисту прав та
інтересів народів мусульманської культури та інших національних меншин в інтересах забезпечення їхнього прогресивного національного розвитку, матеріального
та духовного добробуту.
Щасливе майбутнє наших народів може бути забезпечене лише в умовах
динамічної соціальної та політичної стабільності, громадянського миру та міжнаціональної злагоди. Для створення таких умов необхідне формування демократичної правової держави, безперебійно функціонуючої соціально орієнтованої
ринкової економіки, проведення ефективної соціальної політики.
Партія мусульман України виступає за необхідність неухильного дотримання
принципу поділу влади на представницьку, виконавчу та судову, та недопустимість монополізації влади будь-яким інститутом державної влади. Виконавча влада повинна бути підзвітна органам народного представництва.
Держава є гарантом прав людини та її безпеки. У країні повинен діяти принцип пріоритету прав людини перед правами будь-яких колективів та перед правами
держави. Закон обов'язковий для всіх: від рядового громадянина до головного
урядовця держави. Кожний порушник закону повинен притягуватися до відповідальності. Усі особи, що претендують на посідання державних посад, зобов'язані проходити медичний огляд та представляти декларацію про власність та доходи. […]
Політичні партії України. В 3 т. / Уклад.: Ю. Шайгородський. –
К.:УЦПМ, 2005. – Т.ІІ. – С.48-50.

∗∗∗
ПАРТІЯ СОЛІДАРНОСТІ УКРАЇНИ

Партію створено 25 жовтня 1997 р. Зареєстрована Міністерством
юстиції України 30 грудня 1997 р. (реєстраційний номер 959).
Припинила діяльність згідно з наказом Міністерства юстиції України
від 28 лютого 2001 р. №12/5
ВИТЯГ З ПРОГРАМИ
Українське суспільство має об'єднати ідея загального добробуту
З початку проголошення незалежності у державі виникло багато політичних
партій. І кожна партія у програмних документах пропагувала певний розвиток нашої
держави, тобто певну ідеологію: консервативну, ліберальну, соціал-демократичну,
комуністичну або якусь іншу. Проте, як показав історичний розвиток держави, жодна
275

з цих ідеологій не змогла розв'язати ті проблеми, які постали перед Україною.
Наслідком цього стала затяжна економічна криза, що ми її відчуваємо досі.
Причиною того, що жодна з ідеологій не призвела до втілення задекларованих завдань, є те, що вони у багатьох випадках були сліпо скопійовані при цілковитому нехтуванні специфікою нашої держави, де сімдесят років панував тоталітарний комуністичний режим.
Звичайно, за 9 років незалежності в Україні створено основні засади ринкової
економіки, демократії та конституційно-правового устрою держави. Проте ще
досі так і не вдалося завершити економічні реформи, провести модернізацію
вітчизняного виробництва, утвердити соціальне ринкове господарство, в якому б
органічно поєдналися принципи соціальної відповідальності й солідарності та
економічна ефективність ринку. Як наслідок, у переважної частини населення
знову з'явилася ностальгія за минулим.
І на даному етапі історичного розвитку Україна знов опинилася перед вибором: куди далі йти? Зараз триває пошук оптимальної стратегії і моделі розвитку,
яка б забезпечила стабільне економічне зростання, добробут народу, утвердила
ефективну соціальну державу, вдосконалила політичну систему і сприяла б
утвердженню та зміцненню інститутів громадянського суспільства.
Наразі у суспільстві пропагуються дві моделі розвитку держави: повернення
до минулого, тобто планової економіки, зрівнялівки, як це пропонують ліві; або
шлях дикого латиноамериканського капіталізму, який вигідний нинішнім олігархічним структурам.
Проте жоден з цих шляхів не має перспективи. «Переваги» комуністичної
моделі розвитку суспільства ми вже мали змогу побачити. Нинішня ж модель
устрою держави та суспільства також не має підтримки у населення. І причин
такого невдоволення багато.
Саме тому Партія Солідарності України пропонує «третій шлях» розвитку
держави, який може дістати підтримку суспільства та вивести країну з кризи. Це
шлях нового центризму. Шлях, за допомогою якого Україна зможе посісти гідне
місце у світовому співтоваристві у ХХI столітті. Основними ідеями тут є
солідарний соціальний колективізм, відповідальний індивідуалізм та економічна
свобода. У практичній площині це означає, що для досягнення суспільного блага
необхідна співпраця влади і громадськості, держави і суспільства, представників
різних політичних, професійних, соціальних груп, регіонів України.
Сьогодні Україні необхідні якісно нові реформи, зорієнтовані на приріст
національного багатства країни, інтелектуального та гуманітарного капіталу, на
повномасштабну реалізацію виробничого, науково-технологічного та трудового
потенціалу суспільства. Такі реформи можливі лише за умови, коли все
суспільство буде прагнути цього.
У багатьох може виникнути думка, що ідея солідарності стосується лише
соціальної сфери. Але ця думка хибна.
Певною мірою ця ідея знівельована в Україні лівими партіями, які обмежилися соціальними гаслами, не роблячи у практичній площині жодних кроків.
Партія Солідарності України тлумачить цю ідею набагато ширше. Солідарність стосується багатьох сфер суспільного життя: від економіки до культури та
духовності. Так, головними економічними пріоритетами партії є перш за все ство276

рення системи ефективного політичного й соціального захисту інституту праці,
стрижнем якої є гідне життя людини праці. Кожна працююча людина має
отримувати гідну зарплату.
Задля розвитку економіки необхідно стимулювати всі галузі національної
економіки з їх одночасною технологічною модернізацією. При цьому необхідно
зменшити податки. Державі необхідно дати більшу свободу регіонам. Не йдеться
про федералізацію держави – свобода регіонів має перш за все виявлятися в
економічній сфері. Головним завданням держави у соціальній сфері є захист
кожного її громадянина, а особливо найбільш уразливих. Необхідно на законодавчому рівні встановити мінімальну зарплату і пенсію, які б були не нижчі від
реального прожиткового мінімуму.
Як бачимо, основною метою ідеї солідарності є громадянин та суспільство
загалом. Ця ідея не заідеологізована. Адже гідно жити прагне кожен громадянин,
незалежно від своїх політичних поглядів. Саме тому ідея солідарності має великі
шанси згуртувати суспільство. А головними втілювачами цих ідей партія бачить
суспільні сили, що здатні консолідувати суспільство і державу на засадах
громадянськості, справедливості.
Партія пропонує ідею солідарності як об'єднавчу програмну платформу для
всіх політичних сил демократичного центристського спрямування. У цьому напрямку вже досягнуто певних результатів. Партія активно проводить політичні діалоги з багатьма політичними силами, партіями, і деякі з них вже задекларували
своє бажання приєднатися до Партії Солідарності. […]
Еженедельник 2000. – 2000. – 22 сентября.
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1998
ПАРТІЯ РАДИКАЛЬНОГО ПРОРИВУ

Партію створено у 1997 р. Зареєстрована Міністерством юстиції
України 16 січня 1998 р. (реєстраційний номер 966). Партія діюча.
ВИТЯГ З ПРОГРАМИ
[…] 5. Партія Радикального Прориву і громадянське суспільство
Партія Радикального Прориву – невід'ємна частина громадянського суспільства України, її засновники прагнуть об'єднати навколо себе якомога ширші
верстви населення. Ми розраховуємо на те, що проголошена Програма дій є
близькою та зрозумілою для більшості громадян, і сподіваємося на підтримку у
реалізації своїх програмних цілей.
Довіра до нашої партії повинна носити політичний характер і вилитися у підтримку висунутих партією кандидатів у депутати Верховної Ради та органи самоврядування, а також у підтримку діяльності партії, як партії парламентського типу.
Ми закликаємо до співробітництва усі екологічні громадські організації та рухи,
розглядаючи їх як важливу соціальну силу, здатну висувати громадські ініціативи; зі
свого боку зобов’язуємося реалізувати ці ініціативи засобами державної влади.
6. Головні програмні принципи Партії Радикального Прориву:
- соціальна справедливість і суспільство рівних можливостей;
- розробка науково обґрунтованої всеукраїнської програми екологічного
оновлення природи і суспільства;
- реформування суспільства на підставі визначення загальнолюдських
цінностей та християнської моралі;
- пробудження та піднесення гідності людей через виховання;
- формування громадського суспільства, правової демократичної держави;
- сильна президентська республіка;
- поєднання державних і ринкових форм економіки;
- єдина система прав і відповідальності для усіх форм господарювання;
- всебічна децентралізація вертикальної виконавчої влади;
- розширення прав регіонального та місцевого самоврядування;
- ефективна екологічна політика, державна підтримка економіки;
-реформи з метою підвищення добробуту трудящих та соціальні гарантії
громадянам;
- державна підтримка науки, освіти, медицини, культури;
- сприяння розвитку культури та мистецтв;
-пропаганда здорового способу життя.
7. Узагальнені політичні цілі і завдання Партії Радикального Прориву
Головне політичне завдання Партії – об'єднання людей для вирішення екологічних проблем шляхом сприяння:
- побудові незалежної демократичної держави;
- активізації діяльності громадян щодо виведення України з кризового стану
практично усіх сфер життя;
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- ліквідації спільними зусиллями усіх форм і проявів дискримінації громадян
шляхом усвідомлення своїх конституційних прав, реалізація прав і свобод в усіх
сферах життєдіяльності суспільства:
а) соціально-економічній;
б) соціально-політичній;
в) духовного життя;
г) сім'ї та побуту;
- виконанню Конвенцій ООН про екологію та по збереженню біологічної
різноманітності з міжнародної конференції у Ріо-де-Жанейро у 1992 р.;
- розв’язанню проблем екологічної безпеки України, усієї планети;
- більш дійовому здійсненню охорони материнства і дитинства, захисту
слабо захищених верств населення;
- розвитку демократичного екологічного руху, спрямування творчих сил на
утвердження у суспільстві історичних святинь, національних ідеалів та духовної
культури, виховання нової генерації української молоді, здатної будувати правову
демократичну українську державу;
- відродженню та розвитку духовних та моральних цінностей, які ведуть до
гармонізації суспільства та світу;
- активізації участі громадян України у боротьбі за мир, розвиток співробітництва.
Ставши за підтримки народу, парламентською партією, у політичному блоці
з іншими партіями, націленими на подолання кризи і перетворення суспільного
життя на засадах справжнього та дійового гуманізму, дійсної демократії та
соціальної справедливості, ми будемо засобами державної влади добиватися
реалізації програмних цілей. […]
Політичні партії України. В 3 т. / Уклад.: Ю. Шайгородський. –
К.: УЦПМ, 2005. – Т.ІІ. – С.302-303.

∗∗∗
ПАРТІЯ ЗАХИСТУ ПЕНСІОНЕРІВ УКРАЇНИ

Партію створено 29 жовтня 1997 р. Зареєстрована Міністерством
юстиції України 19 січня 1998 р. (реєстраційний номер 967). У лютому
2009 р. назву змінено на Партія «НАРОДНИЙ БЛОК». Партія діюча.
Див.: Партія «НАРОДНИЙ БЛОК».

МАЛА ПРОГРАМА
(ВИТЯГ)
1. Час, який прийшов після проголошення державної незалежності країни,
виявився у значній мірі втраченим для її народу, для розвитку громадянського
суспільства і становлення України як цивілізованої держави. Триває загальний
розпад економіки і масове зубожіння населення, руйнується духовність. Більшість інститутів державної влади і соціальної інфраструктури деградують, все
далі віддаляючись від інтересів народу. Зловживання, свавілля та корупція на всіх
рівнях влади управління досягли небачених масштабів, позбавляючи державу
останніх залишків довір’я та шанування її громадян.
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2. Докорінні причини цього полягають у тому, що політична та соціальноекономічна системи не здатні забезпечити розвиток суспільства в бік
цивілізованої соціально-орієнтованої економіки та затвердження цінностей, на
яких засновані всі економічно розвинуті держави. Негативні процеси в соціальноекономічному розвитку значно посилились розрухою спільного економічного
простору з колишніми союзними республіками, що набуло катастрофічних
наслідків для економіки України та добробуту її громадян.
Величезну шкоду народові України принесла спроба нав’язати суспільству
панування націоналістичної ідеології і спрямування державного будівництва у
глухий кут національно-етнічних пріоритетів.
3. Разом із цим втрачається те цінне з досвіду, що необхідно було зберегти й
примножити: цінності культури, людської солідарності та соціальної відповідальності, традиції та історична пам’ять, що об’єднують, а не роз’єднують людей. Все
це призводить до того, що становлення України як незалежної держави не спирається на консолідацію громадян і суспільства, а зводиться лише до встановлення
атрибутів державності і посилює розрив між державою і суспільством.
4. Ми бачимо вихід із цього глухого кута в рішучому проведенні глибоких
політичних і економічних реформ, в утворенні на землі України нової
цивілізованої демократичної держави, вільної від усіх форм тоталітаризму,
держави, спроможної гідно увійти до світового співтовариства вільних і
заможних народів. […]
Політичні партії України. В 3 т. / Уклад.: Ю. Шайгородський. –
К.:УЦПМ, 2005. – Т.ІІ. – С.16-17.

ПАРТІЯ «НАРОДНИЙ БЛОК»

Попередня назва – Партія захисту пенсіонерів України
ВИТЯГ З ПРОГРАМИ
Поглиблення соціального розшарування, нечуваного зубожіння широких верств
населення, ставить під сумнів подальший демократичний розвиток української
держави. Все гостріше постає питання реформування українського суспільства в
цілому і окремих його секторів безпосередньо.
На часі – масштабні завдання!
Їх вирішення неможливе без ясного бачення перспектив єдності суспільства.
Ми повинні відкинути міфи, які давно роз’їдають наш народ, та повернутися
до реальних справ.
Український НАРОД хоче бути захищеним державою, виховувати здорових
дітей, не боятися старості, мати можливість реалізувати себе у своїй державі,
отримувати гідну платню за чесну працю. Ці норми повсякденного життя
важливіші за будь-яку ідеологію.
Тому завдання партії – об’єднати зусилля суспільних груп та політичних
сил, відродити історичну пам'ять та волю народу для реалізації нової місії
України.
Люди чекають на політиків, які згуртують НАРОД та будуватимуть суспільні
відносини на принципах демократії і відкритого діалогу, справедливості і
солідарності, високої моральності і відповідальності!
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Україна перед вибором:
або сконсолідованість і прорив у майбутнє – або безнадійне відставання!
Стратегічним пріоритетом Партії «НАРОДНИЙ БЛОК» – є утвердження
правової держави і розвиненого громадянського суспільства. Не може бути дієздатної держави без участі громадян, які вміють контролювати владу і спонукають
її діяти в інтересах суспільства.
Для утвердження в Україні правової держави ми будемо сприяти всебічній реалізації конституційних прав громадян, з повагою ставитись до різних світоглядних і
релігійних переконань, налагоджувати постійний діалог між владою і суспільством.
Зміна кризової ситуації конституційним шляхом можлива тільки рішучими
спільними діями при повному розумінні та підтримці НАРОДУ України.
Нашим головним політичним завданням ми вважаємо побудову «НАРОДНОГО БЛОКУ», як організованої і солідарної сили, що зможе навести порядок
та взяти на себе відповідальність за реформи в державі.
Метою Партії «НАРОДНИЙ БЛОК» – є трансформація нині чинних
владних інституцій у владні інституції нового зразка, які відповідали б вимогам
ХХІ століття, європейським та світовим стандартам і були б покликані служити
НАРОДУ, реалізовувати основоположні права, що гарантовані Конституцією
України, змінили б стосунки людини і держави на користь ЛЮДИНИ.
Місія влади – служити людям.
Суть служіння – задоволення публічних (суспільних і колективних) потреб
людей. Щоб задовольнити публічні потреби, влада зобов’язана або організувати
умови надання суспільних благо, або надавати публічні послуги безпосередньо,
через створювані владою органи, установи і підприємства.
Критерієм ефективності діяльності влади є якість задоволення публічних
потреб населення.
Сучасне життя складається таким чином, що людина не може стояти осторонь, коли її життя та безпека залежать від байдужих та корумпованих
посадовців.
Ми закликаємо: Український народе – громадяни України всіх національностей, усвідомте себе єдиним джерелом влади в нашій державі та заради
забезпечення своїх невід’ємних прав та основоположних свобод, громадянської
злагоди, гідних умов існування та своєї безпеки і незалежності об’єднайтеся у
силу, яку ніщо не зламає і не поборе.
Ні – олігархічним кланам, свавіллю та лобізму!
Так – Народу України!
Наша країна повинна стати світовою державою, а Народ України –
шанованим всім світом.
Партія «НАРОДНИЙ БЛОК» втілюватиме в різних сферах суспільного
життя програмові засади, які забезпечать ствердження в країні реальної
демократії як народовладдя.
ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
Пріоритетними напрямами трансформаційних процесів у сфері державної
влади та місцевого самоврядування є:
• визначення єдиної інституції щодо ефективного управління і координації
усім комплексом трансформації державної влади та місцевого самоврядування;
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• чітке правове визначення статусу Президента України, Верховної Ради
України, Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування;
• розмежування повноважень і відповідальності між вищими інститутами
державної влади: Президент України – Верховна Рада України – Кабінет Міністрів України;
• звільнення центральних органів влади від невластивих їм функцій, недопущення комерціалізації центральних органів виконавчої влади, законодавче визначення їх повноважень в межах функцій держави, а також їх участь у здійсненні
цілеспрямованої стратегії соціально-економічного розвитку країни;
• перерозподіл та чітке розмежування повноважень між центральними і
місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування на
основі субсидіарності (надання адміністративних послуг максимально наближується до їх безпосереднього споживача із врахуванням повноти та належної
якості цих послуг шляхом концентрації матеріальних і фінансових засобів на
відповідних територіальних рівнях управління);
• забезпечення збалансованого регіонального розвитку, керованості системних перетворень на рівні регіонів;
• активізація транскордонного співробітництва;
• державна підтримка і гарантування місцевого самоврядування, формування
повноцінної системи місцевого самоврядування згідно зі стандартами Ради Європи;
• оптимізація місцевих бюджетів, повне фінансово-матеріальне забезпечення
на виконання нових повноважень;
• посилення ролі інститутів громадянського суспільства у державному будівництві, забезпеченні трансформації державної влади та місцевого самоврядування;
• покращення умов для реалізації прав і свобод людини і громадянина на місцевому та регіональному рівнях;
• забезпечення ефективності системи територіальної організації публічної влади;
• використання структурних фондів Європейського союзу в інтересах регіонального розвитку України.
Логікою перетворень є послідовне прийняття взаємоузгоджених нормативноправових актів щодо діяльності вищих інститутів державної влади та розмежування їх повноважень: щодо функціонування центральних і місцевих органів
виконавчої влади; щодо трансформації адміністративно-територіального устрою
та встановлення нових засад місцевого самоврядування для створення нової
системи управління.
Виправлення наявних недоліків в організації влади в країні, вихід на рівень
сучасних вимог потребує узгодженого проведення всього комплексу реформ:
адміністративної, адміністративно-територіальної, бюджетної, податкової,
освітньої, пенсійної та інших. З урахуванням реалій слід чітко визначити етапи
процесу транформації, аби не допустити необґрунтованої поспішності, а то й
авантюризму в цій справі. […]
Програма партії «Народний блок» // Поточний архів
Міністерства юстиції України. – Реєстраційна справа 967.
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ВИТЯГ ІЗ СТАТУТУ
[…] 2. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ФОРМИ ДІЯЛЬНОСТІ
2.1. Основною метою діяльності партії є побудова в Україні громадянського
суспільства, яке забезпечує пріоритет прав та свобод особистості й реалізує на
практиці переваги місцевого самоврядування; постійний та реальний захист інтересів
пенсіонерів, ветеранів, інвалідів та людей, які потребують соціального захисту через
формування соціальної політики держави та її впровадження в життя.
2.2. Основними завданнями партії є:
• реалізація мети і Програми партії шляхом політичної боротьби та приходу
до влади через законно обраних представників від партії в центрі та на місцях;
• створення основ ефективної соціально-орієнтованої економіки;
• взаємодія всіх форм і типів власності (державної, колективної, державнокооперативної, суспільної, корпоративної, пайової, акціонерної, приватної) і форм
господарювання (індивідуальної, колективної, суспільної);
• інтеграція України в економічний, правовий і культурний простір світового співтовариства;
• забезпечення єдності народу України і недопущення його політичного
роз’єднання за національно-мовним принципом;
• поширення ідеології й цінностей відкритого суспільства;
• проведення активної молодіжної політики;
• сприяння розвитку вітчизняної науки, культури, освіти, охорони здоров’я;
спорту й фізичної культури.
2.3. З метою виконання своїх статутних завдань партія в установленому
чинним законодавством порядку:
• бере участь у виробленні державної політики, у виборах Президента України,
народних депутатів України, депутатів представницьких органів влади всіх рівнів та
органів місцевого самоврядування, у формуванні органів виконавчої влади;
• може утворювати виборчий блок партій для участі в виборах Президента
України та Верховної Ради України, підтримувати кандидата на посаду Президента України з числа позапартійних або члена іншої партії (за умови створення
виборчого блоку партій та підписання угоди про утворення такого блоку);
• розробляє положення про порядок висування кандидатур від партії під час
виборів Президента України, виборів до Верховної Ради України та представницьких органів влади всіх рівнів;
• роз’яснює і пропагує цілі та принципи своєї діяльності, виробляє програми соціально-економічного і державного будівництва, домагається здійснення
своїх програм через законно обраних представників партії;
• бере участь у формуванні державної соціальної політики;
• організує і проводить конферен3ції, симпозіуми, семінари, курси, як самостійно, так і спільно з іншими юридичними та фізичними особами;
• організує та проводить різноманітні політичні акції: збори, мітинги, демонстрації тощо, інші масові заходи, спрямовані на пропаганду та реалізацію ідей партії;
• бере участь або вступає в міжнародні спілки, статутами яких передбачено
створення лише консультативних або координаційних центральних органів;
• укладає будь-які угоди згідно зі статутними завданнями, які не суперечать
чинному законодавству;
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• розробляє, оприлюднює і домагається прийняття різними гілками влади власних проектів вирішення нагальних соціально-економічних та екологічних проблем;
• сприяє створенню молодіжних організацій;
• може ухвалити рішення про перехід партії чи партійної фракції у
Верховній Раді України до опозиційної діяльності;
• виступає учасником цивільно-правових відносин, представляє та захищає
власні законні інтереси та законні інтереси своїх членів в органах державної
влади та громадських організаціях;
• набуває майнових та немайнових прав, засновує засоби масової інформації;
• одержує від органів державної влади і управління та органів місцевого
самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей та завдань;
• проводить іншу діяльність, не заборонену чинним законодавством. […]
Статут Партії «Народний блок» // Поточний архів
Міністерства юстиції України. – Реєстраційна справа 967.

∗∗∗
ПАРТІЯ «СОЮЗ ТРУДА» (ПСТ)

Партію створено 20 квітня 1997 р. Зареєстрована Міністерством
юстиції України 20 січня 1998 р. (реєстраційний номер 968).
Назву змінено на Партія «За Права Людини». Партія діюча.
Див.: Партія «За Права Людини»

ВИТЯГ З ПРОГРАМИ
Частина 1. Сучасна ситуація в Україні
На рубежі XXI сторіччя Україна знаходиться в стані всеосяжної кризи
економіки, політичних і соціальних зв'язків, індивідуальної і громадської
свідомості – кризи, яка веде до загибелі народу. Найгостріші суперечності, які
викликані антинародною політикою і діями влади, накопичилися в соціальноекономічній сфері. Україна фактично загубила економічну самостійність, а
правляча еліта зрадила інтереси свого народу, стала виконавцем волі та інтересів
міжнародного капіталу. […]
Частина II. Партія «Союз труда» як політична організація
Партія «Союз труда» (далі – ПСТ) – політична партія громадян України, що
своєю безпосередньою працею створюють матеріальні й духовні цінності і
об'єдналися для досягнення програмних цілей партії.
Необхідність появи такої політичної організації викликана усвідомленням
відносної вичерпаності інших форм і засобів політичної роботи, що в міру поглиблення всеосяжної кризи на Україні, підсилення авторитарних тенденцій в керуванні
державою, соціальної поляризації і політичної структуризації українського
суспільства стають все менш ефективними.
ПСТ діє в рамках Конституції і законодавства України, на принципах добровільності і рівноправності членів, гласності, законності й самоуправління.
Партія «Союз труда» є політичною організацією, партією парламентського типу,
що об'єднує і відстоює інтереси громадян України, основою життя яких є праця.
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ПСТ – партія, що визнає тільки законні форми і засоби впливу на процес
формування і реалізації української політики, орієнтована на прихід до влади внаслідок перемоги на виборах до Верховної Ради і Президента. Одночасно ПСТ ставить
своєю метою активно використати позапарламентські можливості політичної діяльності для організації широкої народної підтримки своїх програмних цілей і завдань.
ПСТ розглядає себе також як масову партію, що прагне виразити і перетворити в
реальну політику надії більшості громадян України незалежно від національності і
соціального походження, зацікавлених у відродженні і процвітанні Батьківщини.
Теоретичною основою Програми партії «Союз труда» є принципи сучасної
трудової ідеології, соціал-демократії та інших течій лівого та лівоцентристського
направлення. ПСТ вважає себе представником нової лівої течії.
Частина III. Цілі і завдання ПСТ
Партія «Союз труда», виражаючи інтереси і політичну волю людини праці, має
основною своєю ціллю участь у розробці державної політики, формування органів
влади, місцевого самоуправління для відстоювання інтересів людей, що створюють
своєю працею матеріальні і духовні блага, підвищення життєвого рівня, розвитку
виробництва, забезпечення соціальних гарантій і реальних прав на працю, оплату по
праці, освіту, достойну пенсію, відпочинок, житло.
Ґрунтуючись на принципах свободи, соціальної справедливості, рівноправності
і солідарності ПСТ вважає своїм завданням:
• забезпечення дійсного народовладдя, що гарантує виконання політичних,
трудових та соціальних прав людини;
• захист політичної і економічної демократії;
• введення системи державного регулювання економікою та фінансовою
сферою;
• підвищення престижу чесної творчої праці, матеріальної та моральної
зацікавленості у результатах;
• покращення умов праці та життя трудівників, забезпечення їх участі в
керівництві виробництвом незалежно від форм власності;
• боротьбу з хижацьким і нераціональним використанням природних ресурсів,
матеріально-технічного та наукового потенціалу України, підтримку вітчизняного
виробника;
• зміцнення дружби народу України з народами Росії, Білорусі, Казахстану і
інших республік колишнього СРСР, укріплення економічних, політичних і
культурних зв’язків, допомога прискоренню інтеграційних процесів;
• подолання проявів націоналізму і дискримінації національних меншин за
етнічно-мовними ознаками в виробничій сфері і державній службі;
• надання в Україні російській мові статусу другої державної. […]
Політичні партії України. – К.: «К.І.С.», 1999. – С. 362-363.

ПАРТІЯ «ЗА ПРАВА ЛЮДИНИ»

Попередня назва – Партія «Союз Труда»
ВИТЯГ З ПРОГРАМИ
Частина І. Сучасна ситуація стану забезпечення прав людини в Україні
У 1948 р. Організацією Об’єднаних Націй було прийнято Загальну декларацію прав людини, у якій проголошені основні громадянські, політичні, соціально285

економічні та культурні права. Тим самим встановлено стандарти та ідеали, яким
і сьогодні прагнуть слідувати всі країни світу. Було визнано, що всі права людини
є взаємозалежними взаємопов’язаними, універсальними та неподільними.
У Конституції України проголошено, що права і свободи людини і громадянина є змістом і спрямованістю діяльності держави, а держава згідно з Основним
Законом країни відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і
забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави. В чинній
Конституції України правам, свободам і обов’язкам людини і громадянина
присвячено спеціальний другий розділ.
Додатковою гарантією захисту прав і свобод людини є також міжнародні
документи з прав людини, які ратифіковані Україною, зокрема Європейська
Конвенція про захист прав і основних свобод людини 1950 р.
Проте реальний стан дотримання прав і свобод людини в Україні не відповідає міжнародним стандартам. Складна соціально-економічна ситуація, масове
безробіття, бідність більшої частини населення, недосконалість чинної законодавчої бази та правозастосовчої практики, зокрема, систематичне невиконання судових рішень, обмеження свободи слова, постійний тиск на засоби масової
інформації, недозволені методи ведення слідства та застосування тортур до
затриманих і заарештованих правоохоронними органами, низький рівень правової
культури у суспільстві зумовлюють наявність у країні дуже значної кількості
нерозв’язаних проблем щодо забезпечення прав людини. Це говорить про те, що в
Україні, попри наявне законодавство у сфері прав людини, в умовах недостатньої
розвинутості соціально-економічної сфери та падіння загального рівня культури і
моралі відсутні ефективні механізми захисту прав людини. Наслідком цього є
постійні та масові порушення прав та свобод людини.
Кардинально змінити ситуацію з дотриманням прав і свобод людини в державі можна тільки спільними зусиллями усіх громадян, об’єднаних ідеєю захисту
прав людини. […]
Політичні партії України. В 3 т. / Уклад.: Ю. Шайгородський. –
К.:УЦПМ, 2005. – Т.1. – С.845-846.

∗∗∗
ПРОГРЕСИВНО-АВТОМОБІЛЬНА ПАРТІЯ УКРАЇНИ

Партію створено 17 вересня 1997 р. Зареєстрована Міністерством
юстиції України 13 лютого 1998 р. (реєстраційний номер 978). Припинила
діяльність згідно з рішенням Верховного Суду України від 19 травня
2003 р.; наказ Міністерства юстиції України від 9 червня 2003 р. № 61/5.
ВИТЯГ З ПРОГРАМИ
Наша мета сприяти формуванню громадянського суспільства, утвердженню в
Україні правової, демократичної, соціальної держави, в якій гарантуються права
та свободи людини, права національних меншин. Партія сприяє формуванню і
втіленню в життя політичної волі громадян, бере участь у виборах.
Наша партія орієнтується на принципах лібералізму та соціал-демократії. Ми
виступаємо за пріоритет прав і свобод особистості, за її вільний і всебічний розвиток.
Права особистості є первинним щодо прав держави і суспільства. Утвердження
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правової держави має бути процесом, у якому немає місця політичному насильству,
нехтування думкою меншості, а є суверенітет народу, готовність до компромісів.
У своїй політичній діяльності партія керується принципами:
– демократії і свободи;
– гарантійного збалансування інтересів людини і суспільства;
– соціальної справедливості і соціального партнерства;
– національної і міжконфесійної злагоди.
Ми переконані:
– Україна як демократична суверенна держава може відбутися лише в разі
формування відкритого громадянського суспільства;
– держава існує заради громадян, а не навпаки.
Принципи державотворення:
– забезпечення цілісності держави на основі територіального устрою;
– здійснення місцевого самоврядування;
– чітке розмежування повноважень законодавчої, виконавчої та судової
гілок влади на всіх рівнях;
– максимально можлива регіональна самостійність за умов верховенства
Конституції України. […]
Програма Прогресивно-автомобільної партії України //
Поточний архів Міністерства юстиції України. – Реєстраційна справа 978.

∗∗∗
ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ХРИСТИЯН (ВОХ)

Партію створено 26 лютого 1998 р. Зареєстрована Міністерством
юстиції України 20 квітня 1998 р. (реєстраційний номер 1017).
Припинила діяльність згідно з рішенням Верховного Суду України
від 12 червня 2003 р.; наказ Міністерства юстиції України від 27 червня
2003 р. № 73/5.
ВИТЯГ З ПРОГРАМИ
Україна – наша земна Батьківщина, наш дім, яким Бог наділив нас не за наші
заслуги, а для того, щоб створити нам умови для визнання Його волі.
Але всі разом ми припустилися того, що нині у нашому домі небезпечно, брудно
і принизливо, мало хто з нас, його мешканців, упевнений у завтрашньому дні.
Єдине, що нам залишилося, – це праця та надія на те, що ми все-таки ще
можемо зробити нашу домівку чистою, безпечною, впорядкованою, гідною
людини і тих вимог, які Бог поставив перед нею.
Для християн це означає не тільки те, що ми бачимо Україну незалежною,
демократичною і правовою державою.
Це означає, що в Україні всі сфери життя – політика, економіка, духовність,
підприємництво, культура, освіта, наука, дипломатія, оборона, охорона здоров'я
людини і природи, дозвілля – повинні будуватися на християнських засадах. В їх
основу мають бути покладені універсальні, прості принципи: любити Бога і людей,
шанувати батьків і старших, не брехати, не красти, не вбивати, не руйнувати чужі
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сім’ї, не жадати і не привласнювати чужого. Все це можливе лише через особисте
духовне відродження людини.
До цієї платформи може приєднатися людина будь-якого віросповідання, а
також людина, яка не дотримується ніякого віросповідання, але хоче жити і живе
чесно.
Разом ми, християни, становимо більшість, яка може конституційними політичними засобами, особистим прикладом, особистою працею змінити суспільство.
Бо фундаментальні зміни у ньому закріплюються економікою, але започатковуються бажанням жити чесно, тобто з дотриманням моральних норм.
ВОХ свої основоположні принципи засновує на тому, що людина – творіння
Боже, з чого випливають як її права, так і її обов'язки.
Усе в Україні мусить підпорядковуватися інтересам Божого творіння – людини. Держава з усіма своїми інституціями захищає її. Економіка продукує для неї
матеріальні блага, наука, культура, освіта на основі християнських цінностей формують її духовний світ.
ВОХ прагне будувати християнську державу, яка відзначається:
• рівністю усіх перед Богом за моральними, фізичними та інтелектуальними
якостями, а також перед законом, незалежно від віросповідання, раси, кольору шкіри, переконань, статі, мови, соціального та майнового стану;
• визнанням церкви як важливої частини суспільства;
• ринковою системою економіки з обмеженим державним регулюванням;
• терпимістю до позицій, думок, переконань, які відрізняються від загальноприйнятих, але не суперечать християнській моралі;
• плюралізмом, тобто забезпеченням рівноправного існування і цивілізованої конкурентної боротьби різних поглядів у політиці, культурі, економіці та
інших сферах життя.
Цивілізація Європи і Нового Світу в кращих своїх проявах створена
християнами і людьми, які прийняли моральні засади християн. Ми згуртовуємося в
політичне об'єднання, яке вкорінене в широкий громадський рух християнського
відродження, для того щоб не стати тим поколінням християн, за якого цивілізація
загине. […]
Концепція державного будівництва на засадах християнства
1. Необхідність прийняття програми християнських
засад побудови держави
1.1. Спроби звести світ без Бога, обійтися без Нього «за непотрібністю»
зазнали жорстокого краху й поставили людство на край прірви. Століття, яке
доходить кінця, після катастрофи двох світових воєн та загрози самознищення
цивілізації продемонструвало неможливість людського існування без вищих
цінностей, вкорінених у глибини людської сутності. Початок XXI століття з усією
очевидністю стає часом повернення людини до Отця.
1.2. Вичерпність ідеологій, глухий кут технократизму й економізму, розчарованість так званим «зворотним боком свободи» викликали дедалі активніше звернення
людей до християнства, яке дає чіткі відповіді на питання, що не здатна розв'язати
жодна соціологічна теорія. Тайна Боголюдства робить християнство універсальною
системою вдосконалення суспільств, економік і управлінських структур усіх рівнів.
Для народів, які є носіями культур, сформованих під визначальним впливом християнського світогляду й етики, християнство в кінцевому підсумку є безальтерна288

тивною реальністю, що дозволяє говорити про моральну, правову й соціальну
державу, основою якої є духовна, мисляча, діяльна та суверенна особа.
1.3. Для України дотеперішнє невизнання цієї реальності спричиняє тотальну
аморальність політики, занепад суспільної моралі, відсунення інтересів людини на
узбіччя державних дій, а звідси – тотальну структурну кризу.
2. Актуальність здійснення християнської
програми державного будівництва
2.1. Християнське вчення про людину як вінець і водночас невідокремлену
складову Творіння є засадою й відправним пунктом розуміння світу, суспільства та
держави й місця в них людини. Воно накладає на особу виняткову відповідальність
за її соціальне оточення й екологічне довкілля та за той спосіб, що його людина
обирає для втілення місії, яку Творець доручив Своєму творінню. Євангеліє, розрізняючи Царство Бога й царство кесаря, звільняє простір для свободи духу християнина, спонукаючи його до вільної і творчої діяльності у «світі цьому». Християнство не
зливається зі світом, але пронизує його, обмежуючи земну владу. Християнство
непомильно розрізняє законність і справедливість державних інституцій і політичного ладу, викриваючи їх у тому разі, коли вони брутально порушують Божі настанови.
2.2. Християнство як принципова засада побудови Української держави є
надійним фундаментом усвідомленого й динамічного поступу в третє тисячоліття.
Нагальна потреба саме такого вибору, яка вимагає діяти відповідально та невідкладно, зумовлюється, зокрема:
а) необхідністю переорієнтації всіх напрямів державної політики на людину.
Християнство, в якому Бог стає Людиною, аби людина стала Богоподібною, створює
всебічні умови для подібних масштабних перетворень. Християнство є надійним
моральним арбітром у суспільстві, запобігаючи пригніченню особи з боку земної
влади. Держава, яка має християнське підґрунтя, не дозволяє перерозподіляти
ресурси на користь адміністративних структур і на шкоду людині;
б) викликом самому існуванню нації внаслідок катастрофічного стану індивідуальної, а отже, й громадської моралі. Обсяг роботи, який необхідно виконати
для оздоровлення суспільства, неможливий поза християнським одухотворенням. У
свою чергу, піднесення соціальної моралі означатиме зміну в ставленні до ближнього, довкілля, праці, держави. Подолання суспільних, економічних і політичних
криз залежить від внутрішнього перетворення людини, а не від простої зміни суспільних структур. Це розуміння, сформульоване отцями Церкви, нині утверджується як на Заході, так і на Сході;
в) очевидною відсутністю всезагальних вищих цінностей, які б консолідували
народ, давали йому спільну мету. Відсутність таких цінностей, які, зрештою, формують державу й виправдовують її існування перед історією, власним народом і
міжнародною спільнотою, –дуже серйозне гальмо на шляху розвитку України.
Враховуючи вельми значні відмінності в історичній пам'яті, рівнях етнічної свідомості, політичних орієнтаціях населення різних регіонів України сенсоутворними
цінностями – загальновизнаними та незаперечними, – можна стверджувати, що
реальними є цінності християнські;
г) невизначеністю національної стратегії і перспективи. Нездатність планування майбутнього бодай на якусь віддалену історичну перспективу – дуже тривожний
і показовий симптом. Невизначеність майбутнього, віддзеркалена в сумнозвісно289

му запитанні: «Скажіть, що треба побудувати...» – блокує творчі сили людини,
призводить до поширення соціального песимізму та відчуття безвиході. Вчення
Христа, спрямоване в майбутнє, на примноження суспільного добра, збереження
Творіння і передачу його в удосконаленому вигляді прийдешнім поколінням,
створює змістовне духовне підґрунтя для вироблення національної стратегії, розрахованої на прогнозовану перспективу;
д) необхідністю активізувати національну сутність. Досвід націй, яким доводилося долати глибоку кризу, переконливо засвідчує, що таке подолання неможливе поза зверненням до глибин національної психології, найдійовіших і найжиттєздатніших складових народного характеру, які формувалися в руслі християнської
традиції. Очевидно, що навіть тривалий експеримент тоталітарного режиму з викорінення релігійності народу України насильницьким способом, який завдав надзвичайної шкоди духовному станові народу, все ж не знищив його християнської
природи. 65-70 % населення країни нині декларує свою належність до однієї з
християнських Церков чи релігійних організацій. Доволі високою є питома вага
тих, хто, будучи відірваним від християнської традиції вже в третьому-четвертому
поколінні, вірить у Вищу творчу силу і ніколи не поділяв атеїстичних поглядів;
е) потребою в подоланні негативного іміджу країни на міжнародній арені. Вихід
України на міжнародну арену як держави, що будується на християнських засадах,
сприяв би її авторитетному утвердженню в світі, а також подоланню негативного
іміджу корумпованої та криміналізованої країни;
є) необхідністю утвердження толерантності в суспільстві. Перенасичення
українського суспільного простору гострими суперечностями не можна усунути
засобами лише політичного й економічного характеру. Стан суспільства потребує
ефективної моральної регуляції, яка б спиралася на надійну й випробувану етичну
систему. Важливо, що християнство не лише уособлює таку систему, а й водночас
визнає гідність носіїв інших релігій. Це знімає напруженість і підозріливість у
ставленні до держави, яка розвивається на християнських засадах, з боку прихильників нехристиянських релігій.
2.3. Суспільно-моральний потенціал християн в Україні є суттєво вищим, ніж це
прийнято вважати. Релігійна активність населення країни перевищує інші різновиди
громадської активності, що видно з низки показників, зокрема зі співвідношення кількості релігійних і громадських організацій. Привнесення творчої енергії християн, як і
прихильників інших релігій, котрі діятимуть саме як релігійно мотивовані особи, у
сферу державного будівництва здатне змінити самий характер цього процесу, зробити
його принципово відповіднішим інтересам переважної більшості й незрівнянно
моральнішим. Це потребує узгодженості дій християн (що не тотожне їхньому
організаційному злиттю) на головних напрямах соціально-економічного, політичного
й культурного розвитку держави.
Відірваність християн від політичного життя, яку продемонстрував розвиток
ситуації в Україні впродовж останнього десятиліття, зумовлена тим, що свідомі християни, відмовляючись бути об'єктом маніпуляцій з боку різних політичних сил,
дотепер не взяли на себе відповідальність за те, щоб стати самодостатнім
організованим суб'єктом політики.
Участь же християн у організації державного простору в Україні відкриває можливості для наближення до християнського розуміння політики як дій, спрямованих
на досягнення якнайбільшого блага для якомога більшої кількості людей.
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2.4.Християнство в особі отців Церкви, соціальних вчень різних Церков величезної когорти найкращих своїх мислителів напрацювало неперевершену систему
координат і перспектив побудови справедливої, солідарної, правової, моральної, демократичної держави. Жодна з держав світу не може стверджувати, що у своєму розвитку досягла християнського ідеалу. Але ті держави, які забезпечили гідне життя
своїм народам, незмінно звірялися з цим ідеалом і послідовно зверталися до
християнських соціальних вчень.
2.5.В умовах України лише зорієнтована на християнські цінності політика
неспекулятивно вдається до розв'язання питань, які в багатьох інших європейських
суспільствах уже є органічною складовою формули державної політики. Це, зокрема,
питання справедливості, критеріїв сумісності внутрішньої і зовнішньої політики,
напрямів розвитку демократичного процесу з християнським гуманізмом, здійснення
влади, яка ґрунтується на соціальній співпраці, а не на конфронтації. І низка інших
питань, відповіді на які учасники політичного процесу в Україні не формулюють.
2.6.Докладне вивчення позитивних гасел політичних сил України найширшого
спектра засвідчує значну запозиченість їх із християнських джерел. З одного
боку, це відкриває певні додаткові переваги для дій у напрямі побудови держави
на християнських засадах. З іншого – вимагає виважених зусиль християн,
спрямованих на очищення цих гасел від ідеологічних нашарувань, нетерпимості,
популізму з тим, щоб повернути їм первісний незабруднений сенс. […]
Політичні партії України. – К.: «К.І.С.», 1999. – С. 52, 54-55.

∗∗∗
ЖІНОЧА НАРОДНА ПАРТІЯ (ОБ’ЄДНАНА)

Партію створено 22 серпня 1998 р. Зареєстрована Міністерством
юстиції України 28 вересня 1998 р. (реєстраційний номер 1068). Припинила
діяльність згідно з рішенням Верховного Суду України від 16 липня 2003 р.;
наказ Міністерства юстиції України від 30 липня 2003 р. № 93/5.
ВИТЯГ З ПРОГРАМИ
[…] ПОЛІТИКА
Партія вважає, що «три кита», на які повинна спиратися успішна політика
держави, це:
 громадянська злагода в суспільстві;
 національна безпека;
 конституційність влади.
Виходячи з цього, Партія вбачає необхідність здійснення громадянського
контролю над процесом управління державою в інтересах народу України
шляхом формування інститутів громадянського суспільства. Метою такого
контролю повинно стати вдосконалення конституційної системи влади, базовими
принципами якої мають бути такі:
1. Найвищою соціальною цінністю є людина та її інтереси, зокрема, суспільне
становище жінки має свідчити про рівень демократичності влади в державі.
2. Єдиним носієм влади в державі є народ, який здійснює свою волю через
органи державної влади та місцевого самоврядування.
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3. Державна влада існує на основі представницької демократії, яка поєднує
національні традиції організації політичного життя в Україні з досвідом передових країн і спирається на загально цивілізаційні принципи демократичності.
4. Державна влада функціонує на умовах розподілу на законодавчу, виконавчу і судову. Розподіл повноважень між регіональними і загальнодержавним
рівнями влади здійснюється при безумовному пріоритеті загальнодержавного.
З метою реалізації своїх програмних принципів Партія вважає основними
такі напрями політичної діяльності:
1. Участь у діяльності законодавчих і виконавчих органів влади всіх рівнів.
2. Здійснення організаційної та ідейно-виховної роботи в напрямку підвищення політичної активності жінок.
3. Розробка комплексної програми щодо збільшення представництва жінок в
органах влади, зокрема на основі створення політичних блоків з іншими
жіночими організаціями. У межах цієї програми ініціювання постановки у
правовому аспекті питання про необхідність впровадження спеціальних заходів
щодо гарантованого представництва жінок в органах влади (квотування та ін.) як
механізму усунення нерівності чоловіків і жінок у політичній сфері.
4. Підтримка програм по лобіюванню політичних рішень, спрямованих на
приведення національного законодавства та політико-правової практики у
відповідність з міжнародно-правовими нормами.
Виходячи з проголошених вище трьох факторів успішної політики – громадянська злагода, національна безпека і конституційність влади, – партія вважає
доцільними такі заходи:
1. Соціальні і правові гарантії від узурпації влади повинні бути дійсно незаперечними.
2. Реформування Збройних сил України має відбутися шляхом скорочення
армії до реально потрібної країні чисельності і переведення її на контрактну основу, що сприятиме насамперед зміцненню обороноздатності держави і буде правовим гарантом соціальної «захищеності захисників». Зокрема, військовим контрактом повинні бути передбачені:
 Можливість безкоштовного навчання під час служби з метою отримати
вищу освіту або придбати цивільну спеціальність на випадок звільнення з армії;
 Право на одержання житла після звільнення з армії, гарантоване оплаченим за роки служби «житловим чеком».
3. Уведення альтернативної служби. […]
Програма Жіночої народної партії (об’єднаної) //
Поточний архів Міністерства юстиції України. – Реєстраційна справа 1068.

∗∗∗
ПАРТІЯ «РУСЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ СОЮЗ» (РУСЬ)

Партію створено 11 квiтня 1998 р. Зареєстрована Міністерством
юстиції України 30 вересня 1998 р. (реєстраційний номер 1070). У червні
2009 р. назву змінено на ПАРТІЯ «РУСЬ» . Партія діюча.
Див.: ПАРТІЯ «РУСЬ»
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ПРОГРАМА
Партія, виходячи з вікових історичних традицій і виражаючи політичну волю
громад України, що поділяють ідеї партії, ставить своєю метою інтенсивне відродження економічного і духовного потенціалу, докорінне підвищення добробуту
народу України.
Виконуючи політичну волю членів партії і тих громадян, що підтримують її
програмні і статутні цілі, партія всіма доступними методами і засобами, не забороненими законом, відстоює корінні інтереси народу України, бере участь в
розробці державної політики, реформуванні економіки і соціальної сфери, формуванні всіх гілок влади, регіонального і місцевого самоврядування, забезпеченні,
захищених законом, трудових, соціальних, особистих та інших прав громадян.
Грунтуючись на принципах свободи, рівності, соціальної справедливості і
солідарності, партія вважає своїми завданнями сприяння:
-об'єднанню зусиль всіх народів і народностей, що населяють Україну, членів
партії по виходу країни з політичної, економічної і соціальної кризи;
-розвитку власних продуктивних сил і всебічної інтеграції з братерськими
народами Росії, Білорусі і інших республік колишнього СРСР;
-забезпеченню соціальних гарантій громадян України, їх прав на працю,
оплату по праці, освіту, медичне обслуговування, відпочинок і житло;
-встановленню справжнього і всеосяжного народовладдя у вигляді сильної і
відповідальної перед народом влади, виборної знизу до верху, зміцненню
місцевого самоврядування;
-захисту політичної і економічної демократії, збереженню громадянського
миру і злагоди в суспільстві;
-зміцненню дружби і інтеграційного співробітництва народу України з народами
Російської Федерації, Білорусі, Казахстану і інших республік, що входили до складу
Радянського Союзу, відновленню економічних, політичних і культурних зв'язків;
-утвердженню пріоритету конституційних прав та свобод людини по відношенню до держави і суспільства;
-забезпеченню і захист прав і інтересів громадян національних меншин, що
населяють Україну, включаючи культурно-мовну сферу, надання російській мові
статусу державної;
- введенню федеративно-земельного устрою та перетворенню парламенту у
двопалатний;
- подоланню національно-ізоляційних викривлень в політиці і економічній
діяльності, етнічної і релігійної нетерпимості, проявів русофобії і націоналізму;
- захисту інтересів народу України і його культури від тих шкідливих
впливів, що нав'язуються ззовні;
- протекціонізму вітчизняному виробництву і культурі, підвищення престижу
і суспільної значимості праці, матеріальної зацікавленості в її результатах;
- відновленню керованості економікою та контролю над фінансовою сферою і
зовнішньоекономічною діяльністю;
- організації ефективної боротьби із злочинністю, перед усім з корупцією і
зловживаннями посадових осіб органів влади і управління;
- гласності свободи інформації, а також суспільного контролю народу за
діями обраних ними органів влади і посадових осіб, витрачанням податкових надходжень та інших державних фінансових фондів;
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- захисту прав і інтересів українців, росіян та інших громадян, вихідців з України,
що мешкають на території інших держав, від необґрунтованих етнічних, політичних,
економічних і соціальних пригноблень, підтримка канонічного православ’я.
Умови для реалізації поставлених партією і життям завдань назріли. Партія
«Русько-Український Союз», спираючись на волю всіх зацікавлених громадян
України, повинна їх виконати.
Політичні партії України. В 3 т. / Уклад.: Ю. Шайгородський. –
К.:УЦПМ, 2005. – Т.ІІ. – С.388-289.

ПАРТІЯ «РУСЬ»

Попередня назва – Партія «Русько-Український Союз» (Русь)
ВИТЯГ З ПРОГРАМИ
Духовна, культурна, соціально-політична і економічна ситуація в Україні
наочно засвідчують, що наша держава і суспільство опинились у глибокій, нездоланній системній кризі, що поставила нашу країну на межу загибелі.
Дана ситуація обумовлена не тільки стратегічними та тактичними прорахунками
української влади, але, передусім, фундаментальними помилками, з самого початку
закладеними у соціально-політичну і економічну конструкцію України. Замість того,
щоб у 1991 році розпочати розбудову нової держави, всі ці роки проводився
інтенсивний процес консервації системи УРСР, яка розвалювалась, з одночасним
позбавленням основної частини громадян політичних і економічних прав та свобод
на користь вузької групи високопосадовців і представників великого бізнесу.
Все це призвело до того, що на цей час успішне проведення будь-яких політичних та економічних реформ, які здатні виправити фундаментальні помилки у
самій конструкції суспільства і держави, стало неможливим. Деструктивні процеси зайшли надто далеко і стали незворотними. Саме цьому на цей час українському народу потрібні не реформи, які вже не дадуть позитивних результатів,
а будівництво цілковито нової держави.
Враховуючи вищезазначене, головною метою партії «РУСЬ» є будівництво принципово нової держави шляхом демократичної зміни соціально-політичної та економічної системи України, а також трансформації її
конституційного устрою у відповідності до інтересів всього народу та в порядку, визначеному чинним законодавством.
Дана мета передбачає реалізацію низки першорядних завдань.
І. У внутрішній політиці необхідно:
1. Повернути нашій країні її споконвічну, історичну назву «Русь» і
реальну національну незалежність та суверенність. (Русь – наш спільний
дім без умов та виключень! Русь – наша спільна Мати!)
2. Відновити цілісність народу Русі шляхом зрівняння у державному статусі і правах усіх мовних та культурних проявів руськості. (Багато руських
говорів – одна спільна мова. Етнографічне різноманіття у загальноруській
культурній єдності.)
3. Провести ротацію соціального правлячого прошарку та державного
істеблішменту шляхом їх заміни новою, цілеспрямовано сформованою, вихованою і підготовленою елітою.
(Новій країні – нову еліту!)
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4. Провести на законодавчому рівні чітке розділення (чіткий розподіл)
повноважень центральної (загальнодержавної) і місцевої (регіональної) влади. (Держава – це законність, безпека і порядок. Суспільство – це свобода,
добробут та гармонія.)
У сфері компетенції центральної влади мають бути:
а) комплексний захист національних інтересів;
б) забезпечення безпеки (внутрішньої та зовнішньої) і оборони країни;
в) розробка і реалізація масштабних, загальнонаціональних проектів у державному управлінні, оборонній, соціальній та економічній сфері;
г) акумуляція та використання фінансових засобів шляхом стягнення загальнодержавних податків для забезпечення захисту національних інтересів, забезпечення безпеки і оборони країни, а також розробки та реалізації загальнонаціональних проектів;
д) розробка і прийняття законів, що регулюють діяльність із забезпечення захисту
національних інтересів, безпеки та оборони країни, розробки і реалізації загальнонаціональних проектів, стягнення та використання загальнодержавних податків.
У сфері компетенції регіональної (місцевої) влади має бути все, що не ввійшло
до вищезазначених сфер компетенції центральної влади.
Регіональна влада зобов'язана спиратися на систему місцевого самоврядування з максимально розширеними правами та повноваженнями. Головною
задачею регіональної влади має бути забезпечення нормального культурного,
соціального і економічного життя громадян.
5. Реформувати систему державного управління з метою переходу від
демократії представницької (олігархічної) до демократії прямої (народної).
(Професіонали готують рішення, а народ приймає або відхиляє їх.)
6. Розробити та впровадити до політичного життя принцип суспільного
договору, у відповідності до якого кожний політик, що обирається на певний
строк народом, в обов'язковому порядку повинен укладати з громадянами, що
обрали його, суспільний договір, який містить перелік справ/проблем, котрі він
зобов'язаний виконати/вирішити протягом терміну своїх повноважень. Суспільний
договір має бути детально обговореним (із зазначенням термінів виконання всіх
його пунктів) і юридично оформленим. У випадку його невиконання політик має
нести адміністративну/кримінальну відповідальність з позбавленням права бути
обраним до органів влади будь-якого рівня до кінця життя. (Суспільний
договір – прямий контроль народу над владою!)
7. Створити умови, за яких корупція та чиновницьке свавілля будуть
найбільш утрудненими. Це можливо здійснити лише зведенням до вимушеного
мінімуму необхідності особистого, безпосереднього контакту громадянина та
чиновника, що його обслуговує. Поміж громадянином і чиновником має знаходитись автоматизована комп'ютерна система, звертаючись до якої, будь-який
громадянин міг би вирішити будь-яке питання в чітко встановлений термін, у
режимі «питання-відповідь» без особистого спілкування з чиновником. (Народ не
повинен знати чиновників! Для чиновника всі громадяни мають бути рівні!)
Крім того, має існувати автоматизована комп'ютерна система обліку проявів
корупції, інформацію до якої за чітко заданими параметрами, зможе вносити
кожний громадянин країни, що стикнеться з даним негативним явищем. […]
Програма ПАРТІЇ «Русь» // Поточний архів Міністерства юстиції України. –
Реєстраційна справа 1070.
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∗∗∗
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «ЗА КРАСИВУ УКРАЇНУ»

Партію створено 6 липня 1998 р. Зареєстрована Міністерством юстиції
України 7 жовтня 1998 р. (реєстраційний номер 1072). Припинила
діяльність згідно з наказом Міністерства юстиції України від 28 лютого
2001 р. №12/5.
ВИТЯГ З ПРОГРАМИ
Ми маємо жити в красивій країні!
Громадяни України, усі народи, що мешкають на території України, за
правом є спадкоємцями великих світових культур.
Ми – ідейні нащадки Християнства, епохи Просвіти, марксизму і тріумфу національного духа. Тому саме Україна заслуговує бути центром світової
цивілізації.
З давніх-давен народи світу, пригноблені непомірними поборами та податками, несправедливими привілеями для маючих владу, йшли до свого щастя,
об’єднавшись Вірою у вищу справедливість.
Так, із Єгипетського рабства через безводну пустелю 12 племен добралися до
Землі Обітованої.
Так, після відкриття Америки через бурхливий Океан вирушили європейці
будувати нову Велику державу.
Так і ми, що зазнали Великі події ХХ століття від Жовтневої революції до
прийняття Конституції незалежної України, створимо свою красиву країну
Землею Обітованою для усіх світових цивілізацій.
Нашим ідейним Ворогом є номенклатурний капіталізм з його безмежною бюрократією, де підпис урядовця оцінюється вище ніж талант підприємця, а непомірні та заплутані податки живлять корупцію та плодять казнокрадство, утримуя
усіх нас у рабстві.
Ми просто зобов’язані позбавитися від зверхподатків, що душать усіх,
знизив їх до Біблейської десятини. Єдиний 10%-ий податок знищить номенклатурний капіталізм, викоренить корупцію та зупинить казнокрадство, що приведе
нас до довгоочікуваної свободи і рівним можливостям для усіх.
Сукупність цінностей, що дозволяють людям жити у гармонії один з одним, є
золотою серединою світу, орієнтованого на розумний індивідуалізм.
Партія «За красиву Україну!» висуває нову систему пріоритетів, які ставлять особистий матеріальний успіх громадянина України вище ніж колективні інтереси. Її головне завдання – зробити максимальну кількість громадян України за короткий термін
забезпеченими, шляхом підвищення заробітної платні до рівня не нижче ніж 500$, а
пенсії – 200$, створюючи умови для несхильного зниження залежності між соціальним
походженням громадянина України та можливістю зробити власну кар’єру.
Необхідно змінити ієрархію у світі цінностей та системі відносин між людьми, зумовив, що тільки талант та здібності людини, її професійний рівень є мірилом значимості особистості у будь-якому суспільстві.
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Громадська ідентичність повинна стояти вище ніж станові, етнічні та конфесійні амбіції.
Громадяни України є частиною духовного, інформаційного і геополітичного простору Світу з його потребами та можливостями.
Завдання партії «За красиву Україну!» виходять з того, що потреби кожного
громадянина України формуються із врахуванням ціннісної системи, що існує у
розвинутих країнах світу.
Громадяни України не можуть і не повинні чекати майбутнього благополуччя. Вони мають право на нього сьогодні, влившись до світового процесу виробництва та споживання.
Чим найменьше пут буде висіти на руках у виробничої частини нашого
суспільства, тим більшого успіху воно досягне.
Перевага повинна надаватися здібностям та таланту людини, що приносять
найперш всього користь індивідуму як члену суспільства. Наш принцип: багатий
громадянин – багата країна.
Що таке красива країна?
Відповідно тлумачному словнику Ожегова: «Красива – це така, що надає
насолоду для зору, приємна зовнішнім виглядом, гармонічністю, стрункістю;
прекрасна», і у той же час «повна внутрішнього змісту; високоморальна». А це
свідчить про те, що красива країна прекрасна не тільки своїм зовнішним виглядом. В
такій країні ніколи не будуть прийняті некрасиві закони, що працюють проти своїх
громадян. У красивій країні закони повинні відповідати вимогам доцільності та
працювати на підвищення благополуччя своїх громадян. Особисте щастя кожного є
головною турботою красивої та незалежної країни. Саме таку країну ми і будемо
будувати. Саме це ми і будемо розуміти, говорячи «красива країна».
Все для громадян України
Якщо б на гербі України з’явилися прості слова «Ми маємо жити в красивій
країні», це б свідчило, що головним критерієм будь-якого приймаємого закону став
принцип: «Все для громадян України». Законодавцю, урядовцю прийшлось би
змінювати загальний курс реформ, поперед усього на забезпечення у короткочасні
строки підвищення рівня добробуту (тобто реальні прибутки) громадян України.
Таким чином, вся державна машина почала б працювати в інтересах саме тих, хто
своєю працею у мінімальні строки зробив би максимальну кількість громадян
України багатими. Безумовно, це ті, хто є реальними творцями робочих місць. Це
люди, чий талант, здібності спрямовуються на творче створення реальної справи. Це
справжні творці благополуччя держави. Саме творці, оскільки створення робочих
місць – це є не що інше, як творчість, тобто діяльність, що спроможна суперничати із
створенням картин, скульптур або написанням музики. […]
Програма політичної партії «За красиву Україну!» //
Поточний архів Міністерства юстиції України. – Реєстраційна справа 1072.

ВИТЯГ ІЗ СТАТУТУ
[…] 2.1. Основною метою партії є:
- сприяти формуванню політичної волі громадян України;
- сприяти виробленню державної політики в умовах чинного законодавства.
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2.2. Головними завданнями партії є:
- формування можливості вираження політичної волі громадян України для
здійснення і захисту своїх прав і свобод, для задоволення їх політичних, економічних, соціальних та культурних інтересів, за винятком обмежень, встановлених
законом в інтересах національної безпеки та громадського порядку;
- брати участь у формуванні органів влади, місцевого та регіонального
самоврядування та представництв в їх складі;
- брати участь у виборах. […]
Політичні партії України. – К.: «К.І.С. », 1999. – С. 260-261.

∗∗∗
ВСЕУКРАЇНСЬКА ЧОРНОБИЛЬСЬКА НАРОДНА
ПАРТІЯ «ЗА ДОБРОБУТ ТА СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ
НАРОДУ»

Партію створено 27 червня 1998 р. Зареєстрована Міністерством юстиції
України 20 жовтня 1998 р. (реєстраційний номер 1080). Партія діюча.
ПРОГРАМНІ ДОКУМЕНТИ
(ВИТЯГ)
Наша програмна мета:
• розбудова в Україні, в короткі історичні строки, демократичного, високо
розвинутого, багатого суспільства, яке стабільно розвивається, на засадах поваги
до закону, приватної власності і особистості;
• формування і підтримка в суспільстві масового середньо забезпеченого,
на рівні світових стандартів, прошарку громадян – основи держави;
• створення в Україні ефективного, гарантованого законом, соціального
захисту громадян.
Наша програмна концепція:
• гарантоване забезпечення соціального захисту громадян України, за рахунок підвищення рівня життя і добробуту всього народу України;
• розвиток і законодавче закріплення приватної власності, приватної ініціативи та підприємництва;
• піднесення національної економіки за рахунок забезпечення умов щодо
відродження, всебічного зростання й укріплення національного виробника та національного капіталу, створення робочих місць;
• зниження податкового тиску на виробника, зменшення ролі держави в
житті суспільства та суспільному виробництві, скорочення державного управлінського апарату та державного сектору в економіці України;
• створення професійної армії, відміна принципу загальновійськового обов’язку громадян;
• повна підконтрольність, підзвітність та відповідальність органів державної влади представницьким структурам народу. Суспільний і народний контроль
за діяльністю будь-якого державного органу влади та управління;
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• повага та підпорядкування законові, рівність всіх перед законом, невідворотність покарання за порушення закону, рішуча боротьба з корупцією;
• гарантована безкоштовна загальна середня освіта та гарантоване безкоштовне медичне обслуговування в державних закладах;
• встановлення мінімальної заробітної платні, допомоги по безробіттю,
пенсій й стипендій в розмірі, що забезпечує достатній та гідний життєвий рівень;
• повага і недоторканість особистості, приватної власності, родини та
житла;
• свобода совісті (віросповідання) та свобода слова;
• культурне та духовне відродження українського народу, розвиток самобутності українців та національних меншин, національна та соціальна злагода
українського суспільства;
• захист навколишнього природного середовища та людини від шкідливого
впливу виробництва, боротьба за виживання людства.
Шляхи і засоби реалізації нашої програми
Наша програма буде здійснюватися в межах чинного законодавства, без
зниження рівня життя і добробуту народу, без соціальних негараздів, з гарантією
соціального захисту громадян, шляхом реформ, поступового та послідовного
перетворення нашого суспільства.
Основним засобом реалізації нашої програми є висування наших представників, на засадах демократичної виборчої системи, до вищих державних та місцевих
органів влади й управління, участь у формуванні і діяльності цих структур, участь
в побудові державної політики і в створюванні загальнонаціональної програми,
активна участь в суспільно-політичному житті народу, провадження роз’яснювальної та інформаційної роботи серед населення, в засобах масової інформації,
видання своєї газети та неухильне впровадження в життя нашої програми всіма
членами партії. […]
Політичні партії України. – К.: «К.І.С.», 1999. – С. 42.

∗∗∗
ПАРТІЯ ОСВІТЯН УКРАЇНИ

Партію створено 8 червня 1998 р. Зареєстрована Міністерством юстиції
України 26 жовтня 1998 р. (реєстраційний номер 1086). У вересні 2004 р.
назву змінено на Партія «Єдина Україна». Партія діюча.
Див.: Партія «Єдина Україна»

ОСНОВНІ ПРОГРАМНІ ПОЛОЖЕННЯ
(ВИТЯГ)
Відчуваючи відповідальність за долю України, усвідомлюючи силу громадянської солідарності, сповнені духом державотворення, для того, щоб демократичним
шляхом зупинити сповзання України в прірву загибелі і вивести її на достойне місце
людської цивілізації, ми, освітяни, йдемо в активну політику як професіонали, що
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чітко усвідомлюють мету, завдання та шляхи вирішення того що пропонуємо:
соціально-культурну доктрину розвитку України (за Л. Фурманом).
Основна ідея цієї доктрини (доктрина – цілісне вчення або довершена концепція
світоглядно-ідеологічного змісту та алгоритмічно визначеної процедури щодо
принципових підходів до реформування певної соціальної системи) полягає у
можливості створення соціально-культурної стратегії і похідних від неї принципів
реалізації нового підходу до розв’язання актуальних державних проблем.
Новим методологічним напрямом наукового пізнання, що дає змогу практично реалізувати зазначену ідею, є проблемно-модульний підхід, суть якого зводиться до визначення ієрархії суспільних проблемних модулів (мета систем), що
окреслює: тактику розв’язання суспільних проблем дедуктивним способом: від
глобальних, найзагальніших до локальних, конкретно управлінських.
Технологічне втілення цього наукового підходу передбачає проходження
трьох етапів:
1) диференціації суспільного проблемного поля та рівневі блоки-комплекси
з огляду на масштабність і складність реальних проблем державотворення;
2) дедуктивного обґрунтування взаємопов’язаної ланцюжкової сукупності загальнодержавних проблемних ситуацій (модулів) з опертям на вихідну, найзагальнішу;
3) визначення системи похідних суспільних проблем до кожної основної
проблемної ситуації, розв’язання яких можливе лише після успішного зняття
останньої;
4) обґрунтування програми конкретних управлінських рішень і заходів, а також зважених пропозицій щодо ефективності тих чи тих дій окремих державних
структур (міністерства, відомства, управління).
Пропонований науковий підхід дає змогу уникнути типової на сьогодні
помилки у прийнятті державних рішень, коли одні суспільні проблеми розв’язуються безвідносно до інших проблемних комплексів вищого і нижчого ґатунку, а
рівень державного прийняття рішень часто не відповідає актуальності тієї чи
іншої проблеми. Це призводить до того, що на місці одних проблем виникають
складніші, які потребують ґрунтовного інтелектуального опрацювання та мужності у проведенні в життя обраної управлінської системи.
Реформаторські дії «згори» на рівні державного управління здебільшого зумовлюють утворення такого «клубка» суспільних проблем, матеріально-фінансові –
соціально-професійні – економічно-політичні. Неприйняття управлінських
рішень у ситуації їх явної необхідності спричинює істотне ускладнення структури
проблемного поля за рахунок локальних і побіжних суспільних проблем. Кризова
соціальна ситуація набирає масштабності, характеризується високою напруженістю. Через її високу складність збільшується ймовірність прийняття неефективних
управлінських рішень. Так, сьогодні соціально-професійні проблеми освітян все
більше набувають небажаного політичного відтінку. Тому їх треба не тільки
обговорювати, а й системно осмислювати, не обходити, а практично вирішувати в
контексті актуального проблемного поля суспільства.
Основне завдання проблемно-модульного підходу, образно кажучи, розв’язати гордіїв вузол суспільно-освітніх проблем, щонайперше відшукати точку
відліку для оцінки ефективності управлінських рішень. […]
Політичні партії України. – К.: «К.І.С.», 1999. – С. 315-316.
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ПАРТІЯ «ЄДИНА УКРАЇНА»

Попередня назва – Партія Освітян України
ПРОГРАМНІ ЗАСАДИ
(ВИТЯГ)
НАША СИЛА – В ЄДНОСТІ
Єдина Україна – це єдина, соборна, унітарна держава.
Єдина Україна – це рівні права і рівна відповідальність усіх перед законом,
підконтрольність та підзвітність влади народу.
Єдина Україна – це свобода кожного у виборі професії та роду занять, доступність якісної освіти, охорони здоров’я, можливостей професійної і
громадянської самореалізації.
Єдина Україна – це гармонійний розвиток регіонів, урахування їхніх історичних, соціокультурних та етнонаціональних особливостей.
Єдина Україна – це рівність прав національностей та віросповідань, нерозривний зв'язок усіх поколінь українського народу.
Єдина Україна – це єдність національної еліти і народу.
Єдина Україна – це духовна і культурна спорідненість суспільства.
Єдина Україна – це рівні можливості кожного використовувати національні
стратегічні ресурси та багатства країни, створені працею поколінь.
Нова доба потребує нової сили, здатної забезпечити динамічне оновлення
нашої держави, всіх сфер суспільства і буття. Партія закликає до своїх лав тих,
хто поділяє такі принципи.
Для розбудови вільної, демократичної і соціально орієнтованої держави європейського зразка у нас вистачить волі і бажання, ресурсів та резервів, світлих
умів і працьовитих рук. Ми віримо у свої сили, в потенціал та самодостатність
нашого талановитого народу.
ДЕРЖАВА ДЛЯ ЛЮДИНИ
Права та свободи Людини – головний пріоритет держави. Ми зобов’язані
забезпечити реалізацію в Україні права людини на життя, на приватну власність,
на свободу вибору професії, на вільну працю і гідну заробітну платню.
Добробут і безпека громадян – основний напрям діяльності демократичної
влади та критерій її ефективності.
Європейський рівень соціальних стандартів життя – стратегічна мета
державної політики. […]
Культура та духовність – невід'ємні складові життя людини. Партія активно
сприяє відродженню духовності, кращих народних традицій, культури та моральності українського суспільства. Ми всіма засобами протидіятимемо порушенням
норм суспільної моралі, засиллю низькоякісної реклами, насаджуванню культу
бездуховності, насильства, розпусти, жорстокості. Ми – за утвердження державного статусу української мови, за вільний розвиток російської мови та мов інших
націй і народностей, які живуть в Україні.
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Ми впевнені – Україна буде країною з високими європейськими стандартами
якості життя. Країною, в якій держава слугує людині, де соціальні права надійно
захищені, а економічні свободи дозволяють громадянам чесно працювати та отримувати належні доходи.
ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО І ВЛАДА
Партія відстоює демократичні засади суспільного розвитку.
Ключовим питанням демократизації є збалансування відносин у трикутнику
економіка – влада – громадянське суспільство.
Ми виступаємо за:
- поглиблення демократизації всіх сфер суспільних відносин на засадах
верховенства права, поваги до прав людини, дотримання принципу розподілу влади
та незалежності суду;
- підзвітність влади народові, збалансований розподіл владних повноважень, прозорість та демократичність прийняття рішень;
- цивілізовані відносини між владою та опозицією, забезпечення прав і
гарантій меншості.
Ніхто не повинен зазнавати утисків за критику влади, висунення альтернативних програм та проектів.
Громадянське суспільство – головний носій народовладдя. Ми підтримуємо
розвиток громадських організацій, об'єднань та інших інституцій громадянського суспільства, розглядаємо їх як рівноправних партнерів у формуванні влади та
забезпеченні реалізації прав і свобод людини.
Громадський контроль – необхідний чинник відповідальності влади. Лише
дієвий громадський контроль зможе забезпечити демократичність реформування влади, її ефективність та підпорядкованість інтересам людини. І лише відповідальна влада може бути ефективною.
Дієве місцеве самоврядування – визначальна умова розвитку громадянського
суспільства та збереження єдності України. Держава повинна будуватися не згори, а
знизу – від громади. Основою держави і громадянського суспільства повинна
стати територіальна громада, самоврядна і самодостатня у забезпеченні основних
життєвих потреб своїх членів. Тому ми наполягатимемо на розширенні повноважень
органів місцевого самоврядування, особливо – у бюджетній сфері. Територіальним
громадам необхідно надати можливість самостійно вирішувати питання життєзабезпечення населених пунктів та територій.
Ми підтримуємо підвищення ролі політичних партій у формуванні законодавчої та виконавчої гілок влади. Політичні партії повинні стати виразниками
інтересів та потреб громади, основними суб'єктами формування владних
інституцій на місцевому і загальнодержавному рівнях.[…]
Політичні партії України. В 3 т. / Уклад.: Ю. Шайгородський. –
К.:УЦПМ, 2005. – Т.1. – С.817-819.
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∗∗∗
ВСЕУКРАЇНСЬКА ПАРТІЯ ПЕНСІОНЕРІВ

Партію створено 24 травня 1998 р. Зареєстрована Міністерством
юстиції України 25 листопада 1998 р. (реєстраційний номер 1097).
Припинила діяльність згідно з наказом Міністерства юстиції України від
28 лютого 2001 р. № 12/5.
ПРОГРАМА
ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ПАРТІЇ ПЕНСІОНЕРІВ
Всеукраїнська партія пенсіонерів створюється з єдиною метою – парламентської
боротьби за покращення матеріального становища пенсіонерів, їхньої соціальної
захищеності.
Враховуючи вкрай важке становище пенсіонерів, їхню повну соціальну незахищеність і неможливість з боку держави що-небудь змінити при існуючій
законодавчій базі, повновладді фінансової олігархії і теперішньому складі
парламенту, який зайнятий міжусобними розбірками, а не турботою про
виборців, ми повинні об’єднатися для боротьби за своє життя.
Наші вимоги до уряду:
–підвищення рівня мінімальної пенсії до розмірів «споживчого кошика», що
визначається незалежною експертною комісією;
–диференціація пенсій в залежності від фактичного внеску кожного
пенсіонера в економіку країни;
–гарантоване, справді безкоштовне медичне обслуговування;
–безкоштовний проїзд усіма видами міського транспорту, у тому числі
метро, маршрутному таксі, рейсових автобусах та приміських поїздах;
–позачергова установка телефонів пенсіонерам (особливо самотнім);
–повернення внесків громадян, заморожених на ощадкнижках, з
обчисленням накопичених банківських процентів, і, в першу чергу, пенсіонерам,
ветеранам, інвалідам та громадянам похилого віку;
–компенсувати фінансові втрати громадян, понесені ними у зв’язку з діяльністю різного роду трестів та інших фінансових організацій при недбалому
потуранні з боку держави;
–звільнити пенсіонерів від усіх видів податків;
–встановити найсуворіший контроль за якістю продукції, що ввозиться у
країну, особливо харчової;
–покращити екологічний стан у країні.
Враховуючи гостру злиденність бюджету і відсутність соціальної спрямованості в законодавчій базі, тільки першочергові заходи, які ми пропонуємо вжити
Уряду і Парламенту:
1. Найсуворіша недоторканність статей бюджету, пов’язаних із соціальним
захистом громадян.
2. Введення спеціального податку на розкіш, як це прийнято в цивілізованих
країнах. Кошти, зібрані від цього податку, повинні направлятися виключно на
потреби найменш захищених верств населення, в тому числі – пенсіонерів.
3. Введення кримінальної відповідальності для осіб, які винні у несвоєчасній
виплаті пенсій та відрахувань у пенсійний фонд.
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Тільки об’єднавшись у реальну політичну силу, якою є Всеукраїнська партія пенсіонерів, ми можемо захистити себе, своє життя, якого в нас залишилося і так мало.
Програму партії прийнято на Установчому з'їзді Всеукраїнської партії
пенсіонерів 24.05.1998 р., затверджено I з’їздом Всеукраїнської партії пенсіонерів
01.08.01998 р.
Програма Всеукраїнської Партії Пенсіонерів// Поточний архів
Міністерства юстиції України. – Реєстраційна справа 1097.

ВИТЯГ ІЗ СТАТУТУ
[…] 2. Мета, завдання та форми діяльності
2.1 Основною метою діяльності партії є участь у виробленні державної політики, формуванні органів влади, місцевого та регіонального самоврядування і
представництво в їх складі для сприяння підвищенню життєвого рівня та добробуту пенсіонерів, розбудові справедливого, солідарного громадянського суспільства, що ґрунтується на загальнолюдських цінностях.
2.2 Головним завданням Партії є:
– добиватися підвищення рівня мінімальної пенсії до розмірів «споживчого
кошика», що визначається незалежною експертною комісією;
– добиватися гарантованого, справді безкоштовного медичного обслуговування пенсіонерів;
– добиватися повернення внесків громадян, заморожених на ощадкнижках, з
урахуванням накопичених банківських процентів, і в першу чергу – пенсіонерам,
ветеранам, інвалідам;
– добиватися звільнення пенсіонерів від усіх видів податків;
– інші завдання, спрямовані на покращення життєвого рівня пенсіонерів та
інших верств населення.
2.3 З метою виконання своїх статутних завдань Партія в установленому чинним законодавством порядку:
– розробляє та вносить пропозиції до органів влади і управління з питань
пенсіонерів;
– виступає учасником цивільно-правових відносин, набуває майнові і
немайнові права;
– бере участь у політичній діяльності, проводить масові заходи (збори, мітинги, демонстрації, тощо);
– приймає участь у виробленні державної політики;
– бере участь у формуванні органів влади;
– одержує від органів державної влади і управління та органів місцевого
самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей та завдань;
– представляє і захищає свої законні інтереси та законні інтереси свої членів
у державних та громадських органах;
– розповсюджує інформацію та пропагує свої ідеї та цілі;
– створює установи та організації, засновує засоби масової інформації;
– займається продажем суспільно-політичної літератури, агітаційно-пропагандистських матеріалів, виробів з власною символікою, проведенням свят,
виставок, фестивалів, лекцій, політичних заходів;
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– має право засновувати або вступати в міжнародні спілки, статутами яких передбачено створення лише консультативних або координуючих центральних органів;
– здійснює іншу діяльність не заборонену чинним законодавством України
для політичних партій. […]
Статут Всеукраїнської Партії Пенсіонерів// Поточний архів
Міністерства юстиції України. – Реєстраційна справа 1097.

∗∗∗
УКРАЇНСЬКА СОЦІАЛ-ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТІЯ
(УСДП)

Партію створено 3 жовтня 1998 р. Зареєстрована Міністерством юстиції
України 11 грудня 1998 р. (реєстраційний номер 1102). Партія діюча.
ВИТЯГ З ПРОГРАМИ

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
VІІ з'їздом Української соціал-демократичної партії
від 20 грудня 2008 року
Наказ Міністерства юстиції України
№153/5 від 29.01.09

ІДЕЙНІ ОСНОВИ І ЦІННОСТІ СОЦІАЛ-ДЕМОКРАТІЇ
Досвід незалежності переконливо засвідчує наявність об’єктивного запиту на
соціал-демократичний шлях розвитку в Україні. Розуміння цього демонструють
представники всього спектру політичних сил. Соціал-демократичні гасла та ідеологію беруть на озброєння різні політичні партії навіть не лівого спрямування. Це
усвідомлює і активна частина суспільства – представники бізнесових кіл, творчої
і наукової інтелігенції, зрештою усі люди найманої праці.
Економічний розвиток і гідне місце України серед міжнародної спільноти неможливі без створення надійної системи соціального захисту і гарантій людям
праці, яких в Україні більшість. І сьогодні саме ця більшість готова заявити про
своє бачення майбутнього держави на повний голос.
Аналіз суспільних настроїв красномовно свідчить про те, що ця більшість
бажає бачити модель держави, яка б забезпечувала не тільки ефективні гарантії
для власників, а в першу чергу базувалась би на представництві інтересів людей,
які своєю безпосередньою працею створюють економічний добробут України. А
це значить модель, яка дає надійну систему пенсійних і соціальних гарантій для
найбільш вразливих груп населення, доступну і ефективну охорону здоров’я,
рівні можливості для освіти і розвитку для всіх без виключення, забезпечення
рівних прав для чоловіків і жінок тощо. Іншими словами, соціал-демократичну
модель.
Така модель має довгу історію і славні традиції. Зокрема, перші соціал-демократичні спілки та гуртки з’явилися в Україні ще у 70-80-х роках XIX століття.
Першими представниками цієї течії були Орест Терлецький та Сергій Подолинський, а розробником першої української програми, що ґрунтувалася на засадах
соціал-демократичної ідеології – Михайло Драгоманов (1888 р.). Створення та
діяльність перших політичних українських організацій відбувалось в рамках
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Соціал-демократичної робітничої партії Австрії, однієї з найдавніших в Європі.
Саме підпис делегата цієї партії, львівського друкаря І. Данилюка, стоїть під історичним рішенням Паризького конгресу про створення Соціалістичного Інтернаціоналу поруч з підписами Августа Бабеля, Вільгельма Лібкнехта, Георгія
Плеханова тощо.
Соціал-демократичний рух набирав потужності, що знаходило вираз у створенні таких політичних структур як «Русько-українська радикальна партія» Івана
Франка і Михайла Павлика у Львові (1890 р.), Українська соціал-демократична
партія на Галичині (1899 р.) і двох організацій на базі Революційної Української
партії (Харків, 1900 р.) – Українського соціал-демократичного Союзу і Української соціал-демократичної робітничої партії (УСДРП). Ці партії і їх цінності були
затребувані часом і суспільством. Саме представники українських соціал-демократів стали рушійною силою Української революції 1917-1921 рр. та утворення
Української народної республіки (УНР). Характерною рисою тодішніх соціалдемократів було поєднання соціал-демократичних і націонал-патріотичних рис.
Але й новітня історія України засвідчує актуальність соціал-демократії, підтвердженням чого є віковий досвід європейських країн, де соціал-демократичний
внесок у розбудову справедливого і стабільного, соціально захищеного суспільства визнається всіма силами, а партії соціал-демократичного спрямування вже
багато років займають домінуюче положення в суспільстві та політичному житті.
Відроджуючи соціал-демократію, впроваджуючи у життя її основоположні
ідеали ми усвідомлюємо, що розвиток держави має опиратися на систему базових
загальнолюдських пріоритетів.
Наші головні цінності
Основними цінностями соціал-демократії, її суспільно-політичним та
економічним фундаментом є СВОБОДА, СПРАВЕДЛИВІСТЬ, СОЛІДАРНІСТЬ.
Свобода та рівність незалежно від класу, релігії походження та освіти, а також
звільнення громадян від деспотизму влади – це два основні принципи сучасної
політики. Злиття свободи та рівності складають основу нашої концепції
справедливості. Соціал-демократичне розуміння свободи, справедливості та
солідарності набуло особливого значення в політичних та соціальних конфліктах
19-го, 20-го та 21-го століть.
СВОБОДА означає можливість самовизначення та контролю над власним
життям. Вільний розвиток особистості має особливі передумови, що включають
свободу від гніту та переслідувань, а також доступ до соціальних, економічних,
культурних та політичних витоків свободи. Участь у проблемах суспільства та
готовність кожного взяти відповідальність за своє життя та життя у суспільстві
також є важливими передумовами досягнення свободи. Особиста свобода закінчується там, де вона починає негативно впливати на свободу інших.
СПРАВЕДЛИВІСТЬ для соціал-демократів означає однакову для всіх громадян свободу в правах і рівну відповідальність перед законом, рівні можливості всіх
для розвитку і вдосконалення своїх індивідуальних здібностей та устремлінь, їх
суспільна підтримка, але жодним чином не нівелювання особистості, індивідуума.
СОЛІДАРНІСТЬ означає єдність і взаємодопомогу. Це готовність людей захистити один одного та надати підтримку кожному. Солідарність дає суспільству
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силу до змін. Це засвідчує робітничий рух. Солідарність є потужним ресурсом,
що об’єднує суспільство.
Свобода, справедливість та солідарність створюють єдність. Ці поняття
рівноцінні. Вони обумовлюють та доповнюють одне одного.
Соціал – демократія
Наша головна ціль – здійснити соціальний та демократичний прорив у розвитку держави, збудувати в Україні суспільство демократичного соціалізму –
соціальної демократії європейського зразку, відродити у людей почуття гідності
та соціального партнерства, солідарності та відповідальності за країну, необхідності безумовного збереження свободи і неухильного дотримання законності та
рівності, незалежно від статті, віросповідання, кольору шкіри та віку, відновити
та зберегти позитивний екологічний баланс України.
Демократичний соціалізм – це високий рівень соціальних гарантій, забезпечення соціальної справедливості, демократизація виробництва, створення стійкої
системи соціального страхування, ефективна влада, контрольована народом. Це
суспільство, в якому вирішена проблема безробіття, існують належний добробут,
рівні шанси для всіх членів суспільства в галузі освіти та медичної охорони та їх
високий рівень, який забезпечується державою. В такому суспільстві гарантовані
всі права і свободи людини.
Демократичний соціалізм – це не відірвана від життя теорія, а реальна
практика соціальних стосунків у більшості розвинутих країн Європи: Німеччині,
Великобританії, Іспанії, Португалії, Швеції, Австрії, Бельгії.
Українська соціал-демократична партія заявляє про свій намір та здатність
побудувати суспільство, у якому соціал-демократичні ідеали – соціальна справедливість і соціальна солідарність – будуть обмежувати загальний егоїзм і відчуженість, про свою готовність здійснити план соціально-економічних перетворень.
Соціал-демократія прагне до участі усіх у житті суспільства, і це гарантується основними правами та базується на концепції солідарності членів суспільства.
Ми сфокусовані на досягненні свободи для всіх без експлуатації, утисків, гніту та
проявів жорстокості. Прагнення до побудови суспільства згідно з нашими цінностями є нашою ключовою ціллю, ми підтримуємо ідею демократичного соціалізму, яка характеризує нашу історію. Вона не є догмою – це бачення вільного та
чесного суспільства, за створення якого ми ведемо боротьбу.
На початку 21-го століття ми поставили перед собою 4-и основних
завдання:
· спільно з соціал-демократичними партіями Європи формувати глобалізацію
на принципах свободи, справедливості та солідарності. Для цього ми будемо відновлювати наш людський потенціал. Це, в свою чергу, вимагає об’єднаної та
сильної Європи, а також утворення глобальної спільноти, яка б несла всесвітню
відповідальність і поєднувала громадянське суспільство, представників бізнесу та
політиків;
· новітня стратегія загальної вигоди. Вона забезпечить зростання рівня життя,
добробут і працевлаштування усіх громадян. Майбутня ринкова політика повинна
активно розвивати нові ринки, здійснювати вплив на технічний прогрес на
користь людства та захисту навколишнього середовища, а також гарантувати
чесну конкуренцію;
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· прогресивна соціально-орієнтована держава, яка б гарантувала можливість
вільного вибору в житті, рівні можливості для всіх громадян, розвиток соціальної
сфери та соціального захисту на основі консолідації зусиль в цьому напрямку;
· зміцнення на всіх рівнях потенціалу самоорганізації активного громадянського суспільства.
Саме ці завдання визначають нашу ідеологію. […]
ЛЮДИНА ТА СУСПІЛЬСТВО
Українські соціал-демократи прагнуть побудувати відкрите громадянське
суспільство, тобто суспільство, засноване на принципах самоорганізації та
субсидіарності.
Принцип самоорганізації означає, що члени суспільства здатні утворювати
самоврядні організації та брати на себе певні функції. Принцип субсидіарності
означає, що найменшим одиницям суспільства, які можуть відповідним чином
здійснювати певну функцію, слід надавати таку можливість. Це означає, що
держава не повинна брати на себе завдання, які можуть бути належно виконані на
рівні самоврядних одиниць суспільства, таких, як трудовий колектив, територіальна громада, політична партія тощо.
Громадянське суспільство
Українські соціал-демократи вбачають одним із своїх головних завдань
сприяти формуванню повноцінного громадянського суспільства, тобто суспільства, заснованого на принципах самоорганізації та самоврядності. Саме громадянське суспільство, в особі своїх самоврядних одиниць, є останньою інстанцією
легітимації державної влади. Створення повноцінного громадянського суспільства є необхідною загальнодемократичною передумовою забезпечення національного консенсусу та соціальної стабільності в Україні.
Основними рисами громадянського суспільства є рівність прав громадян,
ідеологічний плюралізм, можливість свідомо і раціонально керувати соціальними
процесами та формувати соціальні інститути відповідно до суспільних потреб.
Специфіка розуміння цих рис громадянського суспільства соціал-демократами
полягає в наступному.
Ми виступаємо за створення такої політичної системи, в якій партії відігравали б вирішальну роль. Разом з тим, ми вважаємо неприпустимим створення
«номенклатурних» партій шляхом адміністративного тиску «згори».
Територіальна громада
При розгляді питань, пов'язаних з формуванням українського громадянського суспільства, ми виходимо насамперед з «громадівської» теорії Михайла
Драгоманова, відповідно до якої розвиток самоврядності територіальних громад
– головний шлях формування громадянського суспільства.
Територіальна громада – це природна людська спільнота, яка існує на засадах
самоорганізації та самоврядування, органічною частиною якої виступає кожний
окремий індивід. Незалежно від того, чи то громада невеликого села, чи громада
величезного мегаполісу, її члени повинні мати право на реальну можливість
управління власною територією. Саме територіальна громада, яка є найближчою
до повсякденних інтересів громадян, повинна розв'язувати більшість їхніх злободенних проблем. Якщо у трудовому колективі, на робочому місці громадянин
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реалізовує своє право на гідне життя за рахунок власної праці, то як член територіальної громади він реалізовує право на гідне життя на своїй території – у своєму
селі, селищі або місті.
Українські соціал-демократи вважають, що подолання відчуження громадян
від влади можливе на шляху формування дієздатних самоврядних територіальних
громад, з наданням їм широкого кола владних повноважень. Кожен член
територіальної громади повинен мати право і реальну можливість брати участь у
виробленні та реалізації принципових для життя своєї громади рішень, обраній
роботі її керівних органів.
З метою активізації залучення громадян до участі в управлінні територіальними громадами УСДП проголошує своїми завданнями:
· сприяння впровадженню різноманітних форм безпосереднього залучення громадян до здійснення управління територіальною громадою: референдумів, загальних зборів, місцевих ініціатив, громадських слухань, проведення громадських експертиз проектів рішень місцевих органів влади з принципових для
життя територіальної громади питань, участі у роботі органів місцевого самоврядування (створення громадських комісій та колегій при органах і посадових
особах місцевого самоврядування, щоб поліпшити надання комунальних послуг,
формування при місцевій раді громадських рад для вирішення проблем окремих
категорій членів територіальної громади тощо);
· сприяння формуванню партнерських взаємин між місцевою владою,
приватним сектором економіки та недержавними громадськими й політичними організаціями у процесах прийняття управлінських рішень, розв'язанні
проблем соціально-економічного та громадсько-політичного життя регіонів;
· сприяння формуванню органів самоорганізації населення (будинкових,
вуличних, районних комітетів, асоціацій співвласників, рад самоорганізації тощо)
та наданню їм відповідних організаційних та фінансово-майнових повноважень.
Органи місцевого самоврядування
Одне з головних завдань УСДП – це реформування системи місцевої влади
шляхом проведення муніципальної та адміністративної реформи. Необхідно
унеможливити хибну практику повновладдя кількох рад на одній території. Кожна рада повинна мати сферу своєї компетенції, на яку не може поширюватися
компетенція іншої ради. Разом з цим територіальним громадам слід надати право
добровільного об'єднання в одну територіальну громаду зі створенням єдиних
органів місцевого самоврядування.
Ми впевнені, що паралелізм у діяльності місцевих державних адміністрацій
та відповідних місцевих рад є головною причиною перманентної ворожнечі між
цими владними інститутами, наслідки якої боляче відбиваються на регіонах.
Українські соціал-демократи виступають за чітке розмежування владних
повноважень між радами та місцевими державними адміністраціями. За місцевими державними адміністраціями мають залишитися тільки загальнодержавні повноваження. Решту повноважень треба надати органам місцевого самоврядування
з відповідними організаційними та матеріально-фінансовими інструментами для
їх здійснення.
Механізм делегування повноважень районними та обласними радами
місцевим державним адміністраціям необхідно ліквідувати. Повноваження
районних та обласних рад не повинні перетинатися з повноваженнями відповідних державних адміністрацій. З метою ефективної реалізації регіональних
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соціально-економічних програм районні та обласні ради повинні мати власні
виконавчі органи.
Особливого значення надаємо локальній нормотворчості, бо впевнені, що
ціла низка важливих питань місцевого життя – організація місцевих референдумів, зборів громадян, громадських ініціатив, регламентація діяльності органів
самоорганізації населення, окремі питання організації місцевої влади – мають
регламентуватися не законом, а Статутами відповідних територіальних громад.
Запровадження Статутів територіальних громад як головного виду муніципальних актів дозволить утвердити організаційно-правову автономію територіальних
громад в межах чинного законодавства, урізноманітнити форми реалізації права
на місцеве самоврядування, максимально враховуючи місцеві традиції та звичаї.
Українські соціал-демократи сприятимуть втіленню в життя конституційного
принципу, відповідно до якого первинним суб'єктом місцевого самоврядування є
територіальна громада, тобто жителі сіл, селищ і міст. Районні та обласні ради мають
бути органами, що представляють спільні інтереси територіальних громад – реалізують спільні програми соціально-економічного розвитку, утримують об'єкти
регіонального значення (спільного користування територіальних громад) тощо.
Тому ми виступаємо за зміну процедури обрання депутатів районних та обласних
рад: депутати районних та обласних рад повинні обиратися від конкретних
територіальних громад та представляти насамперед інтереси своїх громад.
Сільські, селищні та міські голови повинні мати право бути депутатами відповідних районних та обласних рад. […]
ЛЮДИНА ТА ДЕРЖАВА
Українські соціал-демократи розглядають державу не як знаряддя панування певного класу, а як інститут, покликаний обстоювати солідарні інтереси громадян. Ми виходимо з ідеї договірної концепції організації держави: кожна людина,
поступаючись частиною своєї природної сваволі та делегуючи частину своїх прав
державним інститутам, отримує від них захист та можливість вільної самореалізації. Сплачуючи податки, виконуючи свої обов'язки, громадяни утримують державу для реалізації спільних інтересів. Саме тому головними рисами держави є її
відповідальність перед власними громадянами та соціальна спрямованість її
політики.
Українські соціал-демократи впевнені: лише інституційні перетворення в
системі державного управління зроблять можливою реалізацію справжніх економічних реформ. Система державного управління має відповідати принципам публічності, відкритості та прозорості прийняття рішень.
Ось чому ми приділяємо особливу увагу необхідності рішучих змін у системі
державного управління і розглядаємо ці зміни як головну інституційну передумову успішних економічних перетворень.
· Ми виступаємо за обмеження авторитаризму виконавчої влади та свавілля президентської адміністрації.
· Фактична неконтрольованість Президента та президентських структур є
головним джерелом безвідповідальності теперішньої влади. Українські соціалдемократи виступають за здійснення перерозподілу владних повноважень між
Секретаріатом Президента та Кабінетом Міністрів на користь останнього. Кабінет
Міністрів повинен стати найвищим органом у системі виконавчої влади, реаль310

ним центром прийняття рішень державного масштабу. Разом з тим, кількість
органів, що відносяться до системи виконавчої влади, має бути оптимізована відповідно до потреб держави.
· Потрібно також реформувати систему органів виконавчої влади на місцях.
· За місцевими державними адміністраціями мають залишитися тільки
загальнодержавні повноваження, до яких ми відносимо: оборонну роботу, управління державними підприємствами відповідно до обов'язкового державного плану, управління об'єктами державної форми власності, питання роботи транспорту
та зв'язку, реалізацію загальнодержавних програм соціально-економічного та
соціо-гуманітарного характеру.
· Голови місцевих державних адміністрацій повинні не призначатися, а
всенародно обиратися жителями відповідних регіонів.
· Уряд має формуватися парламентською більшістю за коаліційним принципом та нести відповідальність перед Верховною Радою.
· Партія виступає за обмеження впливу бізнесу на владу.
· Існуюча сьогодні практика взаємодії влади і бізнесу є неприпустимою.
Необхідно поставити законодавчі перепони для перетворення центральної влади
та місцевого самоврядування у бізнес-придаток до владних повноважень, адже це
призводить до того, що інститут держави втрачає довіру, авторитет і легітимність
серед населення. Питанням честі для УСДП є надання нової якості боротьби з
корупцією, яка буквально роз’їдає політичний і соціальний організм України. […]
Програма [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.usdp.kiev.ua/?mid=148

∗∗∗
ПАТРІОТИЧНА ПАРТІЯ УКРАЇНИ

Партію створено у 1997 р. Зареєстрована Міністерством юстиції
України 31 грудня 1998 р. (реєстраційний номер 1109). Партія діюча.
ПОСТАНОВА
Установчого з’їзду Об’єднання патріотичних сил України
Усвідомлюючи принципову важливість виборів Президента України для визначення напрямку подальшого розвитку держави та суспільства в цілому, виходячи з докорінних інтересів суспільства та життєво важливих національних
інтересів нашої країни, прагнучи забезпечити піднесення життєвого рівня народу,
консолідації його творчих сил та спрямування енергії на поліпшення добробуту
суспільства та подолання системної кризи, розуміючи, що лише громадянський
патріотизм може становити органічну основу для консолідації, широких сил
суспільства задля відновлення високих стандартів життя, захисту внутрішніх та
зовнішніх інтересів держави, подолання загрозливих тенденцій економічного,
політичного та духовного занепаду народу України, Установчий з’їзд Об’єднання
патріотичних сил України постановляє:
1. Створити громадське Об’єднання патріотичних сил України на засадах
громадянського патріотизму з метою досягнення економічного, політичного та
духовного відродження Батьківщини. Об’єднання патріотичних сил України відкрите для участі всіх патріотично налаштованих партій, рухів та суспільних груп,
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які здатні поступитися тактичними розбіжностями та владними амбіціями заради
пошуку та втілення реальних шляхів подолання глибокої кризи, в якій опинилася
Україна внаслідок помилок, прорахунків та злочинних дій, скоєних впродовж
кінця 80-х – 90-х років.
2. Створити керівні органи Об’єднання патріотичних сил України.
3. Підтримати висунення претендентом на кандидата в Президенти України
голову Патріотичної партії України Габера Миколу Олександровича.
4. Доручити Габеру Миколі Олександровичу обстоювати ідеологічну платформу Об’єднання патріотичних сил України в ході президентської виборчої
кампанії та представляти узгоджену позицію політичних партій і громадських
організацій, що входять до об’єднання в контактах та відносинах з іншими
політичними та громадськими організаціями і об’єднаннями.
Ухвалено Установчим з’їздом Об’єднання патріотичних сил України 22
травня 1999 року.
Політичні партії України. – К.: «К.І.С. », 1999. – С. 374-375.

ВИТЯГ З ПРОГРАМИ
ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ
Патріотизм – це любов до Вітчизни, що спонукає до дії.
Патріотична партія України (далі – ППУ) – політична партія, яка діє на основі добровільності, рівноправності її членів, самоврядування, гласності та законності, ППУ добровільне об’єднання громадян – прихильників ідеології патріотизму та має за мету своєї діяльності сприяння формуванню і вираженню політичної
волі громадян, бере участь у виборах та інших політичних заходах. Основою державного будівництва України ППУ визнає ідеологію громадянського патріотизму. ППУ вважає, що лише патріотизм може об’єднати всіх громадян України в
могутню політичну націю.
МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ППУ
Кожен громадянин України повинен бути патріотом своєї країни, а кожний
патріот України має бути членом Патріотичної партії України.
Основною метою діяльності ППУ є участь у розробці державної політики,
сприяння формуванню і вираженню політичної волі громадян, участь у виборах
та інших політичних заходах, ППУ ставить перед собою такі завдання:
а) сприяння формуванню ідеології громадянського патріотизму в Україні,
пропаганду патріотизму та духовних цінностей в суспільстві, патріотичного виховання молоді;
б) сприяння розбудові демократичного суспільства, яке забезпечить вільний
розвиток людини і захистить її права, надасть безпосереднє здійснення основних
демократичних свобод людини;
в) сприяння створенню в Україні умов для розвитку різноманітних форм
власності, підвищення життєвого рівня народу, соціальної справедливості, духовної свободи, відкритості до навколишнього світу;
г) участь у підвищенні авторитету України на міжнародній арені, як
демократичної держави;
д) сприяє всебічному економічному прогресу Української держави;
е) сприяє становленню в Україні демократичної правової держави. […]
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ДЕРЖАВНО-ПОЛІТИЧНА СИСТЕМА
Права моя держава, не права – це моя держава.
Патріотична партія України вважає, що побудова державно-політичної системи повинна ґрунтуватися на:
– унітарності держави, існуванні сильного центру поряд з широкими
повноваженнями місцевих органів влади і суб’єктів самоврядування;
– визнанні цілісності та непорушності державного кордону, його недоторканності;
– проголошенні президентсько-парламентського принципу правління з чіткою регламентацією прав і повноважень кожного органу державного управління;
– забезпеченні конституційних гарантій свободи діяльності політичних
партій і громадських об’єднань та волевиявлення громадян;
– забезпеченні принципу повновладдя народу через систему вільних, рівних і
прямих виборів народних депутатів до Парламенту України та органів місцевого
самоврядування;
– верховенстві Закону, повній відповідності всіх законних і підзаконних
актів принципам, проголошеним Конституцією України;
– чіткому розмежуванні державної влади на законодавчу, виконавчу та
судову, створенні правових механізмів забезпечення їхньої ефективної діяльності
та здійснення контролю за роботою владних інституцій. […]
Політичні партії України. В 3 т. / Уклад.: Ю. Шайгородський. –
К.: УЦПМ, 2005. – Т. ІІ. – С. 547–549.
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1999
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО
БІЗНЕСУ УКРАЇНИ

Партію створено 6 червня 1998 р. Зареєстрована Міністерством юстиції
України 4 січня 1999 р. (реєстраційний номер 1110). Партія діюча.
ВИТЯГ З ПРОГРАМИ
Головними програмними принципами Політичної партії малого і середнього
бізнесу України є:
• соціальна справедливість і суспільство рівних можливостей;
• реформування суспільства на підставі визначення загальнолюдських
цінностей та християнської моралі;
• пробудження та піднесення гідності людей через виховання;
• формування громадянського суспільства, правової демократичної
держави;
• сильна президентська республіка;
• поєднання державних і ринкових форм економіки;
• єдина система прав і відповідальності для усіх форм господарювання;
• всебічна децентралізація вертикальної виконавчої влади, розширення прав
регіонального та місцевого самоврядування;
• ефективна екологічна політика, державна підтримка економіки;
• реформи з метою підвищення добробуту трудящих та соціальні гарантії
громадянам;
• державна підтримка науки, освіти, медицини;
• сприяння розвитку культури та мистецтв;
• пропаганда здорового способу життя.
Головною метою створення Політичної партії малого і середнього бізнесу України є участь у виробленні державної політики, формуванні органів влади та представництво в їх складі та сприяння побудові демократичної правової держави.
Партія буде боротися за таку Україну, де кожний чесний громадянин міг би
жити вільно, не побоюючись за своє життя і власність. Жив би гідно, був певним
себе, свого майбутнього та майбутнього своїх дітей. Щоб він був убезпечений від
беззаконня, наклепу, ярликів і цькування лише за те, що він має свою думку,
відмінну від офіційної лінії або думки більшості громадян. За таку Україну, в якій
кожний громадянин почувався б повноцінною людиною.
Головними завданнями партії є:
• сприяння активізації громадян України щодо виведення України з кризового стану практично у всіх сферах життя;
• сприяти укріпленню в Україні принципів гуманізму, солідарності, соціальної
справедливості, незалежності особи, що ґрунтується на вільній діяльності в усіх сферах
суспільного життя і невід’ємності міжнародно визначених прав і свобод особи;
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• сприяння впровадженню в життя програм направлених на розвиток в
Україні малого і середнього бізнесу;
• участь у створенні належних умов життєдіяльності вітчизняного виробництва шляхом підтримки державою цінового паритету для товаровиробників усіх
форм власності, стимульної податкової та фінансово-кредитної політики;
• підтримка заходів з запровадження форм господарювання як дійового
механізму зміцнення соціальної, демократичної, правової української держави;
• зупинити зубожіння громадян, спад виробництва й розвал економіки;
• добиватися, щоб людина отримувала відповідно до праці й таланту;
• забезпечити диктатуру закону в державі. Закон є єдиним для всіх, від
президента до найбіднішого жебрака. Нема й не може бути осіб, груп і партій,
упривілейованих стосовно закону;
• добиватися, щоб закон забезпечував інтереси виробника й творчого
працівника, а не ледаря й шахрая. […]
Політичні партії України. – К.: «К.І.С.», 1999. – С. 384-385.

ВИТЯГ З ПРОГРАМИ
Партія малого та середнього бізнесу України – це добровільне об’єднання
громадян України, які свідомо й відповідально представляють інтереси українського суспільства в державно-політичній системі влади. Середній клас у країні
завжди є опорою суспільного ладу: це – осередок народної сили та позиції.
Малий і середній бізнес, який спирається на соціальну більшість – це прояв
творчої активності народу України Саме величний інтерес останнього є вирішальним для нашої Партії. Основна мета діяльності Партії: сприяння становленню
й розвитку в Україні середнього класу шляхом подолання бідності.
Цього можливо досягнути шляхом підвищення доходів громадян і
поступового усунення соціальної нерівності. Ми за те, щоб за рівнем
соціального, духовного та матеріального забезпечення український народ не
поступався розвиненим європейським країнам.
Декілька ключових пріоритетів нашої політики:
стимулювання та підтримка активних категорій населення;
створення сприятливих умов для життєвої самореалізації громадян і можливостей гідного заробітку;
захист інтересів малого та середнього бізнесу на всіх рівнях державної влади,
що гостро потрібний саме тепер, коли влада узурпована великим бізнесом.
Сучасний парламент монополізували політичні сили, які не бажають мати сильних суперників. Звідси постійні спроби цих сил підняти прохідний
бар’єр для політичних партій-учасників у виборах до Верховної Ради України, що
мають окреме бачення ситуації в країні та свіжі ідеї для подолання кризових
ситуацій. Вважаємо це неприпустимим, оскільки така діяльність сприяє
подальшій монополізації політичної влади в країні. Це унеможливить прихід у
законодавчий і виконавчий органи людей з новими прогресивними
поглядами й ідеями. Ось чому прохідний бар’єр має бути знижений до 1
відсотка. Це надасть змогу владі оновитися, а країні – нарешті почати рухатися
вперед.
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У Верховній Раді України ми ініціюємо проведення судової реформи, яка
б поєднувалася з реформою правоохоронних органів.
Наша партія пропонує посилити громадський контроль за судовою
владою та правоохоронними органами. Зробити це можливо шляхом активного
громадського контролю, а саме – введенням у дію механізмів обирання суддів і
керівників правоохоронного апарату через процедуру місцевих виборів. У
випадку, коли державний посадовець судової чи правової системи не виконуватиме своїх обов’язків, його зможе звільнити трудовий колектив за ініціативою
громадськості.
Партія робить акцент на розвиткові малого та середнього бізнесу, бо
вдосконалення цієї галузі, як свідчить світова практика, зміцнює економіку. Ось
чому тиск державних органів на розвиток малого та середнього бізнесу має бути
мінімальним завдяки спрощенню процедури державної реєстрації бізнесу, зниження податкового тиску, зменшення кількості перевіряючих інстанцій тощо.
Партія виступає за зниження податків для малого та середнього бізнесу,
оскільки саме ця ланка створює більшість робочих місць і сприяє зміцненню
економіки держави, а отже й її безпеці.
Держава не повинна відбирати в малого бізнесу чесно зароблені ним гроші.
Тому ми пропонуємо значно спростити механізми податкової звітності та
сплати податків. Окрім того, на державному рівні має бути розроблена програма
податкових пільг для підприємців, які тільки розпочинають свою діяльність, зі
встановленням контролю за цільовим використанням такої допомоги та кримінальною відповідальністю за можливі фінансові афери, оскільки часто такі програми
для нечесних громадян є стимулом до маніпулювання державними коштами.
Партія виступає за створення програм, які б сприяли покращенню умов
життя населення країни, що у свою чергу, дозволить збільшити середню
тривалість життя її громадян.
Партія має намір створити чіткі та прозорі державні програми з підтримки
аграрної промисловості, яка на сьогодні потребує значних інвестицій. Кредити
для розвитку фермерських господарств, технічне оснащення, можливість за
вигідною ціною продавати свою продукцію – ось ті кроки, які допоможуть
вивести аграрний сектор з глибокої кризи, де він перебуває зараз.
Головною тезою нашої Програми є: «Держава повинна не перешкоджати,
а створювати сприятливі механізми для розвитку малого та середнього бізнесу, оскільки саме цей фактор є основою сильного економічно-незалежного
суспільства».
Розвиток громадянського суспільства є невід’ємною складовою нашої
політики, тому наш обов’язок – підтримувати громадські ініціативи та
інноваційні проекти, які мають загальнодержавне або місцеве значення й
відповідають програмним принципам партії. Ми відкриті для кожного
громадянина України, який усвідомлює значення активної громадянської
позиції й готовий зробити все для того, щоб на світовій арені Україна стала
заможною та авторитетною державою. […]
Програма [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.pmsbu.com.ua/about/programm/
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∗∗∗
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «РУСЬ ЄДИНА»

Партію створено 5 листопада 1998 р. Зареєстрована Міністерством
юстиції України 11 січня 1999 р. (реєстраційний номер 1113). У квітні
2003 р. назву змінено на Політична партія «Держава». Партія діюча.
Див.: Політична партія «Держава».

ВИТЯГ З ПРОГРАМИ
Основною метою політичної партії «Русь єдина» є сприяння формуванню і
вираженню політичної волі громадян, згуртуванню, об’єднанню різних верств і
соціальних груп населення задля сприяння духовному, моральному розвитку
суспільства; участь у виборах та інших політичних заходах. […]
Партія братиме участь у створенні духовних, економічних, соціальних, екологічних, культурних передумов свободи й щастя людини.
Партія сприятиме залученню народу України до свідомого вирішення своєї
долі й прийняття рішень, до реалізації влади.
Партія братиме участь у побудові та вдосконаленні соціально орієнтованого
багатоукладного ринкового господарства, високо розвинутого суспільства,
правової держави.
Партія «Русь єдина» прагне стати політичним інструментом захисту інтересів
широких верств працівників, роботодавців, найманих працівників і активно співпрацювати з іншими політичними партіями центристського напряму. […]
Партія братиме участь у забезпеченні умов для національно-культурного
відродження та розвитку української нації, усіх національних і культурних груп,
які проживають на території України.
Програма політичної партії «Русь Єдина» //
Поточний архів Міністерства юстиції України. – Реєстраційна справа 1113.

ВИТЯГ ІЗ СТАТУТУ
[…] ІІ. Мета, завдання та форми діяльності
52.1. Основною метою діяльності партії є сприяння формуванню і
вираженню політичної волі громадян, згуртуванню, об’єднанню різних верств і
соціальних груп населення задля сприяння духовному, моральному розвитку
суспільства; участь у виборах та інших політичних заходах.
2.2. Головними завданнями партії відповідно до її Програми є:
1) сприяння консолідації суспільства на засадах православної християнської
моралі та духовності;
2) сприяння формуванню демократичної держави з високим рівнем розвитку
громадянського суспільства;
3) сприяння забезпеченню в суспільстві соціальної справедливості;
4) сприяння зміцненню авторитету Української держави на міжнародній
арені.
2.3. Для здійснення своїх статутних завдань партія в установленому законом
порядку:
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1) створює партійні організації відповідно до цього Статуту;
2) бере участь у виробленні державної політики, виборах до представницьких
органів влади всіх рівнів, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб,
у формуванні органів влади;
3) висуває і підтримує своїх кандидатів на виборах Президента України, до
Верховної Ради України та до органів місцевого самоврядування;
4) може утворювати міжпартійні блоки з метою досягнення програмних
завдань;
5) проводить передвиборну агітацію і пропаганду;
6) утворює фракції партії у Верховній Раді України та інших представницьких органах влади, органах місцевого самоврядування;
7) здійснює політичну діяльність, проводить різноманітні акції: збори, мітинги, демонстрації тощо, інші масові заходи, спрямовані на пропаганду та реалізацію ідей партії;
8) сприяє правовій просвіті українських громадян, надає допомогу громадським
організаціям, метою створення та діяльності яких є сприяння державницьким ідеям;
9) сприяє організації наукових досліджень, розробці інформаційного та
агітаційного забезпечення з питань впровадження реформування економіки на
ринкових засадах та побудови правової держави в Україні;
10) сприяє та бере участь у розробці та впровадженні комплексних і цільових
програм; вносить свої пропозиції до органів державної влади та органів місцевого
самоврядування;
11) сприяє створенню належного правового середовища для розвитку
демократії в Україні;
12) розробляє проекти законодавчих актів, сприяє їх прийняттю та реалізації;
13) розробляє, оприлюднює і домагається прийняття різними гілками влади
власних проектів вирішення нагальних соціально-економічних проблем;
14) виступає учасником цивільно-правових відносин, набуває майнові та немайнові права, засновує власні засоби масової інформації, як передбачено відповідними законами України;
15) представляє й захищає свої інтереси та законні інтереси членів партії у
відносинах з органами Автономної Республіки Крим, центральними та місцевими
органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, посадовими
особами, громадськими організаціями, всіма третіми особами;
16) пропагує свої ідеї, мету і завдання, розповсюджує інформацію про власну
діяльність та партійну ідеологічну доктрину;
17) ідейно, організаційно та матеріально підтримує інші об’єднання громадян, подає допомогу в їх створенні;
18) налагоджує співробітництво з українськими та іноземними державними і
громадськими організаціями, науковими установами, органами державної влади
та органами місцевого самоврядування;
19) здійснює заходи по залученню фінансових, матеріальних, інтелектуальних та інформаційних ресурсів, необхідних для реалізації своїх статутних мети і
завдань;
20) надає підтримку державним програмам, реалізація яких відповідає статутним завданням та програмним документам партії;
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21) використовує державні засоби масової інформації; одержує від органів
державної влади і управління та органів місцевого самоврядування інформацію,
необхідну для реалізації своїх мети та завдань;
22) здійснює міжнародні зв’язки у всіх формах, що не суперечать чинному
законодавству та міжнародним угодам України;
23) ініціює процеси об’єднання з іншими політичними партіями на спільно
вироблених принципах. […]
Статут політичної партії «Русь Єдина» //
Поточний архів Міністерства юстиції України. – Реєстраційна справа 1113.

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «ДЕРЖАВА»

Попередня назва – Політична партія «Русь Єдина»
ВИТЯГ З ПРОГРАМИ

Мета і завдання партії.
Партія ставить за мету активно сприяти формуванню і вираженню політичної
волі громадян, згуртуванню, об'єднанню різних верств і соціальних груп населення задля підтримки духовного, морального розвитку суспільства; участь у виборах
та інших політичних заходах.
Головними завданнями партії є:
1) сприяння консолідації суспільства на засадах християнської моралі і духовності;
2) сприяння становленню в Україні громадянського суспільства та забезпеченню соціальної справедливості;
3) сприяння утвердженню України як повносилої держави, де буде збережено й примножено неоціненні духовні скарби народу України, де кожний
громадянин міг би реалізувати свій потенціал і своє право на гідне Людини життя
– духовне, заможне і повнокровне;
4) сприяння зміцненню авторитету Української держави на міжнародній арені;
5) участь у виборах та інших політичних заходах.
Світоглядні принципи та ідеологія.
Україна є ідейною спадкоємицею великої держави – Київської Русі, яка була
єдиною, незалежною, потужною православною країною з власною національною
елітою, з високою духовністю, патріотизмом, волелюбністю та працьовитістю.
Пам'ятаючи про це, ми пильно вдивляємося в історію і намагаємося знайти в
ній відповіді на запитання сьогодення, глибинні традиції, які б дозволили побачити і
зрозуміти не лише минуле, а й сучасне та майбутнє нашої країни.
Тому в основі всебічного розвитку особистості та суспільства партія вбачає
звернення до наших історичних коренів, турботу про духовне та моральне здоров'я
суспільства. Тільки оволодіння культурними цінностями і традиціями свого
народу робить життя людини змістовним, відкриває шлях до розуміння інших
людей, культур, народів.
Животворчим осередком кожного суспільства є сім'я, де найперше зберігаються і передаються новим поколінням дух національної культури, кращі народні
традиції, закладаються загальнолюдські цінності і норми поведінки, виховується любов до своєї землі та кожної живої істоти.
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Наголошуємо, що суспільний мир та добробут кожного у нашій державі залежить від того, наскільки глибоко увійдуть у свідомість людини такі цінності, як
взаєморозуміння, взаємодопомога, відчуття єдності духу та необхідність єднання,
захист і допомога слабким та бідним. Тому найважливішим принципом функціонування
українського суспільства має бути виховання духовної, вільної і відповідальної особистості, створення всебічних умов для реалізації творчого потенціалу людини, її
самовдосконалення та розвитку.
Ідеологія партії ґрунтується на принципах совісті, християнської моралі,
добра, патріотизму і солідарності.
Визнання цінності окремої людини, повагу до її гідності, природних прав і
свобод партія поєднуватиме з діяльністю, скерованою на побудову сильної
демократичної держави, зорієнтованої на створення умов для всебічного розвитку
особистості, що викликатиме довіру й повагу наших співвітчизників.
Ми розуміємо, що досягнення проголошеної мети можливе лише за умови
копіткої роботи по освоєнню, покращенню та наповненню новим змістом усіх сфер
суспільного життя – державного будівництва, освіти, науки, культури, охорони
здоров’я, виробничої та соціально орієнтованої діяльності, існування людини як члена
соціальних спільнот.
Виходячи з викладених вище світоглядних принципів та ідеологічних установок,
партія вбачає пріоритетними у своїй діяльності наступні сфери суспільного життя.
Людина і влада. Великого значення ми надаємо встановленню гармонійних
стосунків між людиною (суспільством) і владою (державою).
На наш погляд, людина повинна бути лояльною до влади, влада ж повинна
поважати людину, піклуватись про неї, захищати та підтримувати її, створювати
умови для її розвитку. Партія вважає пріоритетним в державотворенні – служіння
народу шляхом створення необхідних умов для гідного Людини життя.
Громадянин має брати участь у політичних процесах, відчувати свою причетність
до державотворення. Відмовитися від політики, закрити очі, щоб не бачити того, що
відбувається в суспільстві, чи просто відвернутися – значить визнати своє безсилля й
обмеженість своїх моральних та духовних принципів.[…]
Політичні партії України. В 3 т. / Уклад.: Ю. Шайгородський. –
К.: УЦПМ, 2005. – Т.ІІ. – С.681-682.

∗∗∗
КОМУНІСТИЧНА ПАРТІЯ (ТРУДЯЩИХ)

Партію створено 31 жовтня 1998 р. Зареєстрована Міністерством
юстиції України 26 січня 1999 р. (реєстраційний номер 1115). Назву
змінено на Комуністична партія трудящих, згодом – на Політична
партія «Селянська Україна». Партія діюча.
Див.: Політична партія «Селянська Україна»

ВИТЯГ З ПРОГРАМИ
[…] 1. Політичний устрій
Керуючись теорією наукового комунізму і з огляду на історичний досвід нашої країни, партія вважає, що без подолання відчуження трудящих від еконо-мічної і політичної влади окремі соціалістичні елементи не можуть скластися у цілісну систему соціалізму. Таким чином, трудящі зацікавлені в самому широкому
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розвитку демократії, що означає перенесення центру ваги політичного життя з
парламенту у маси, оскільки буржуазія ніколи не доводила, та й не може довести
до кінця розвиток інститутів демократії, підкоряючи їх лише своїм інтересам.
Партія вважає, що вихід із кризи полягає у повороті суспільства на соціалістичний шлях розвитку. КП(т) виступає за радянську демократію як найбільш
повне і послідовне втілення принципів народовладдя і самоврядування трудящих.
Відновлення споконвічних основ радянської системи припускає виробничотериторіальний принцип проведення виборів, участь депутатів місцевих Раду у
роботі вищих органів державної влади, право виборців на їхнє відкликання, забезпечення верховенства народного представництва в особі Рад над всіма іншими
державними установами, опору влади на розгалужену систему базової демократії
(самоврядування громадян на виробництві, за місцем проживання) та на масові
громадські організації.
Першочергове завдання партії – перетворити робочий рух у самостійну політичну силу, організовану в робочі комітети, ради, органи робочого (трудового)
контролю і самоврядування, а також інші органи керівництва робочим рухом. Ми
будемо домагатися заміни інститутів президентської влади новою політичною
системою радянської демократії, що спирається на ці органи. Ми будемо домагатися заміни існуючої буржуазної держави державою трудящих, яка виражатиме
інтереси усіх трудящих.
На шляху до справжнього народовладдя і соціалізму КП(т) буде боротися за
реалізацію наступних завдань:
- розвиток і законодавче закріплення усіх форм прямої участі населення в
прийнятті політичних рішень. Жодне рішення будь-яких політичних органів,
прийняте усупереч волевиявленню громадян, не може вважатися законним;
- розвиток принципів самоврядування народу шляхом розширення функцій
та повноважень виборних органів влади;
- створення простого і доступного механізму народного контролю за органами державної влади;
- право відкликання депутатів усіх рівнів при забезпеченні гарантій їхньої
незалежності та створення умов для успішного здійснення депутатських обов’язків;
- введення регулярної та обов’язкової атестації (за участю органів народного контролю) працівників держапарату з метою об’єктивної оцінки їх
кваліфікації, професійних та моральних якостей;
- усунення будь-яких форм вияву бюрократизму, користолюбства, хабарництва;
- підвищення ролі профспілок та інших громадських організацій;
- демократичне обрання суду, підзвітного тільки своїм виборцям;
- підвищення ролі трудових колективів у вирішенні питань роботи підприємств, установ організацій;
- демократизацію державних засобів масової інформації, надання безкоштовного часу на державному радіо і телебаченні представникам усіх зареєстрованих політичних партій і громадських організацій, демократичний контроль над
засобами масової інформації.
КП (т) рішуче протидіятиме будь-яким спробам заборони комуністичних
партій і організацій, а також будь-яким обмеженням політичних і соціальноекономічних прав комуністів. […]
Політичні партії України. В 3 т. / Уклад.: Ю. Шайгородський. –
К.: УЦПМ, 2005. – Т.1 – С.348-349.
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∗∗∗
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «ЄДИНА КИЇВСЬКА РУСЬ»

Партію створено 4 грудня 1998 р. Зареєстрована Міністерством юстиції
України 1 березня 1999 р. (реєстраційний номер 1133). Припинила
діяльність згідно з рішенням Верховного Суду України від 30 травня
2003 р.; наказ Міністерства юстиції України від 27 червня 2003 р. № 71/5.
ВИТЯГ З ПРОГРАМИ
Прийнята Установчим з’їздом
Політичної партії «Єдина Київська Русь»
4 грудня 1998 р.
Партія «Єдина Київська Русь» є політичною організацією, що об’єднує на
добровільних засадах громадян України, що визнають Статут і Програму партії.
Партія здійснює свою діяльність на території України відповідно до Конституції
України, чинного законодавства, власного Статуту і своїх програмних документів.
Основною метою своєї діяльності партія «Єдина Київська Русь» вбачає формування в Україні відкритого цивільного суспільства, розвиток цивілізованої
ринкової економіки, що спирається на об’єктивні економічні закони.
Вже досить очевидно, що на зміну агресивному націоналізму приходить період нової консолідації країн і народів. Йдуть активні інтеграційні процеси в
тюркському світі, де прискореними темпами зближуються Туреччина, Азербайджан, Туркменія, Узбекистан. Ці держави населяють народи, у яких одна віра,
близькі мови, близькі культури.
Створили загальний ринок країни Латинської Америки. І найбільш яскраве
підтвердження цієї тенденції – об'єднання в єдиний економічний і політичний
союз країн Європи.
Існує величезний слов'янський мир, який населяють братські народи, що
тягнеться від Адріатичного моря до Тихого океану. І, на жаль, сьогодні слов'яни
роз’єднані, як ніколи. Після розпаду СРСР цей процес посилюється.
Партія виходить з того, що економічні і соціальні програми розвитку України
повинні орієнтуватися не на певну ідеологію, а на інтереси свої громадян, керуватися логікою необхідних перетворень, а не ідеєю жертовності заради самозбереження державної машини.
Партія засуджує явно помилкові спроби представити Україну, Росію і Білорусію після оформлення політичної суверенності цих держав як ізольовані, незалежні одна від одної економічні системи, перетворення їх сировинні додатки
світової економіки, в дешеві ринки збуту, при одночасному руйнуванні основного
економічного потенціалу.
Партія виступає за запобігання подальшої дезінтеграції держав СНД, розглядаючи це як надзвичайно небезпечну тенденцію.
Для партії «Єдина Київська Русь» єдиний прийнятний критерій міждержавних відносин України, Росії і Білорусії – це інтереси громадян, засновані на мільйонах між особових зв’язків, близькості і взаємовпливу культур, спільності
історії багатьох поколінь людей, що відчували себе співвітчизниками.
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Партія вважає, що економічна стратегія розвитку України повинна враховувати загальнолюдські, культурно-історичні чинники, які обумовлюють необхідність відновлення і збереження відвертості і близькості слов'янських держав.
Назва партії «Єдина Київська Русь» не пов’язана ні зі спірними питаннями
етнічного походження східних слов'ян, ні з ностальгією по минулому Союзу РСР,
ні тим більше з утопічною ідеєю його реставрації.
Партія закликає всіх громадян України проникнутися ідеєю необхідності
використання величезного потенціалу нашої держави, направити політику
України в русло тісних і більш дружніх відносин з Росією і Білорусією для того
щоб підняти промисловість, поліпшити життя кожного і разом увійти в світову
спільноту на правах сильних цивілізованих держав. […]
Програма політичної партії «Єдина Київська Русь» //
Поточний архів Міністерства юстиції України. – Реєстраційна справа 1133.

∗∗∗
ПАРТІЯ «СОЦІАЛ-ДЕМОКРАТИЧНИЙ СОЮЗ»

Партію створено 30 січня 1999 р. Зареєстрована Міністерством юстиції
України 30 березня 1999 р. (реєстраційний номер 1152). У вересні 2009 р.
назву змінено на Партія «Громадська сила». Партія діюча.
Див.: Партія «Громадська сила»

ВИТЯГ З ПРОГРАМИ
І. Мета і цінності соціал-демократії
1.1. Мета соціал-демократичного союзу
Наша мета – це побудова правової держави з розвинутими і гарантованими
правами людини, з ефективною економікою, що дасть можливість зробити
Україну багатою і квітучою, а її народ заможним і щасливим.
Ми за справедливе суспільство, бо саме справедливість дає людям рівноправність перед законом. Справедливість – це рівні можливості для розвитку
здібностей і прагнень, суспільна підтримка особистих зусиль кожного.
1.2. Наші головні цінності
Головними цінностями Соціал-демократичного союзу постають: ідея гуманізму і відкритості для світу, сучасність мислення, терпимість, раціональність,
альтруїзм. Повага до гідності людини, до її права на вільний розвиток, забезпечення умов для творчого використання можливостей особистості, протистояння
стражданням і несправедливості – це найважливіші принципи нашої програми.
Ми високо цінуємо працелюбність, істину, скромність і добросовісність.
Найвищою цінністю ми визнаємо людину.
1.3. Служіння Україні
Ми прагнемо, щоб Україна відбулася як країна економічного і соціального
прогресу, незалежною і відкритою для світу державою, батьківщиною вільних,
рівноправних і солідарних людей, країною соціальної справедливості.
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Свої ідеали ми будуємо на традиціях української соціал-демократії, творчих
пошуків українських сил патріотичного спрямування та досягненнями Соціалістичного Інтернаціоналу, з яким наша партія має намір тісно співпрацювати.
Сучасна епоха є перехідною. Це перехід від індустріальної цивілізації до
цивілізації інформативної, коли головну роль відіграють інформація і знання людини, а не земельна власність, фінансовий капітал, сировина тощо. Для того, щоб
провести Україну в нову епоху, необхідно зректися безперервних розрахунків з
минулим. Такою є модель демократичної політичної культури.
1.4. Демократія і самоврядування
Єдиним джерелом влади, яке ми визнаємо, є воля громадян, що виявляється
шляхом виборів. Ідея народовладдя є стрижнем соціал-демократичної ідеології.
Соціал-демократичний союз намагається здійснити свою програму шляхом здобуття суспільної підтримки на парламентських і регіональних виборах. Якщо
прихід нашої партії до влади виявиться неможливим, вона стане конструктивною
і відповідальною опозицією. […]
ІІ. Демократична правова держава і суспільство,
яке самоврядовується
Ми проголошуємо правове суспільство, основу всіх взаємовідносин якого становить справедливий Закон, перед яким всі громадяни, незалежно від ступеня заможності або державної посади, абсолютно рівні. Всі керуються законами і відповідають
перед суспільством згідно із законами. Політикою Соціал-демократичного союзу є
захист прав і свобод громадянина та його можливостей для вільної праці та щасливого життя. Досягти цього неможливо без міцної компетентної влади.
Соціал-демократична картина майбутньої держави – це, насамперед, сильний
парламент, авторитетний Президент, незалежне правосуддя, професійна виконавча
влада, місцеве самоврядування, системи рівних шансів для всіх, створення демократичного порядку, укріплення гарантій громадянських прав і свобод. Окрім цього,
важливим фактором для подальшого прогресу вважаємо дружелюбне, толерантне
ставлення держави, зокрема, органів влади до своїх громадян. Основними цінностями
держави постають: людина, світ, що її оточує, права та свободи громадян.
2.1. Парламентська демократія
Ми висловлюємось за систему парламентської демократії, в котрій право
здійснювати владу надає лише мандат суспільного довір’я, який отримано
внаслідок виборчих дій. Ми – за демократичні механізми і процедури суспільного
життя, які надають можливості побудувати порядок суспільних угод. Ми за поділ
і врівноваження законодавчої, виконавчої і судової влади; за двопалатний парламент, сильний уряд, діяльність якого забезпечується конструктивним вотумом довір’я до Президента, котрий є гарантом спадкоємності державної влади, бере активну участь в її здійсненні, і виступає арбітром в політичних суперечках. Наша
мета – це побудова парламентсько-президентської держави, яка найбільше відповідає соціал-демократичній доктрині.
Ми вважаємо, що представницька демократія повинна набути повнішого розвитку у вигляді різноманітних форм прямої демократії: всенародного референдуму та народної законодавчої ініціативи.
2.2. Законність та її гарантії
Ми будемо брати участь у створенні демократичної правової держави. В цій
державі діяльність всіх політичних органів базується на чинному законопорядку,
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в якому царює повага до прав людини, і зведено до мінімуму втручання держави
у сферу особистих свобод громадян. Демократична держава забезпечує громадянам відчуття безпеки і гарантію того, що кожний злочин буде справедливо
засуджений і покараний.
Демократична правова держава передбачає існування уповноваженої системи
законності, яка має характер інституцій. Складовими елементами цієї системи
постають: загальне правосуддя на чолі з Верховним Судом, прокуратура, апарат
адміністративного правосуддя, Конституційний суд, Уповноважений Верховної
Ради з прав людини.
Ми вважаємо доцільним створення чергових інститутів, котрі захищатимуть
громадянські права, в тому числі – Представника у справах дітей.
Ключовим питанням вважаємо чіткість функціонування системи правосуддя.
Принцип потрійного поділу влади повинен знайти підтвердження у суверенній
позиції судів, їх закріпленій, незворотній незалежності від інших органів державної
влади. Разом з тим, нагальною справою вважаємо кадрове і матеріальне зміцнення
всіх ланок системи правосуддя і ефективніше, ніж дотепер, приведення і виконання
закону. Ми за встановлення всебічного права на подання конституційної скарги.
Вважаємо за необхідність створення інституту системи гарантій, котрий ефективним
чином буде запобігати наданню державним спецслужбам політичного характеру та їх
використанню в партикулярних політичних інтересах.
2.3. Децентралізація і самоврядування
Соціал-демократичний союз прагне найбільшу частину фінансових коштів
передати в розпорядження органів обласного та районного самоврядування. Загальні вибори голів регіональних органів самоврядування, голів міст, селищ та
інших населених пунктів. Наша партія виступає за розвиток органів професійного
та економічного самоврядування і за самостійність формування місцевої
політики.
2.4. Нейтралітет держави щодо світогляду
Ми за відокремлення церков та релігійних об’єднань від держави. Вважаємо,
що соціал-демократичні цінності здатні об’єднати віруючих та невіруючих. Свободу совісті і віросповідання вважаємо однією з найголовніших громадських
свобод. Ми виступаємо за нейтралітет держави щодо релігійних переконань
громадян, за конструктивне співробітництво між державою та церквами і
конфесіями.
2.5. Суспільні засоби масової інформації
Соціал-демократичний союз висловлюється за справжні гарантії свобод і
плюралізму українських ЗМІ, зокрема, громадянського телебачення і радіомовлення.
Вони не можуть підпорядковуватися політичній або релігійній цензурі, політичним
спрямуванням їх актуального керівництва. Ми за професіоналізм, компетентність та
високий рівень знань українських журналістів, за їх повну відповідальність щодо
змісту матеріалів, представлених в ЗМІ. Ми прагнемо забезпечення прав і свобод
журналістів і, в першу чергу, права на життя і безпеку їх та членів їх сімей. […]
Політичні партії України. – К.: «К.І.С.», 1999. – С. 349-350.
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ПАРТІЯ «ГРОМАДСЬКА СИЛА»

Попередня назва – Партія «Соціал-демократичний союз»
ПАРТИЯ «Громадська сила» просит президента гарантировать
честное проведение местных выборов
Партия «Громадська сила» просит президента Украины Виктора Януковича
гарантировать честное проведение выборов депутатов Верховной рады Автономной
Республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских председателей
31 октября. Об этом председатель днепропетровской городской организации партии
«Громадська сила» Андрей Баско заявил на пресс-конференции в УНИАН.
«Настораживает не потому, что партии «Громадська сила» не дают прийти зарегистрироваться, настораживает то, что у днепропетровцев забирают возможность
проявить себя и сделать свой выбор. Эта ситуация заставляет нас обратиться к
единой человека, который может это все остановить и помешать этому беззаконию, –
это человек, который гарантирует права граждан, гарант Конституции, президент
нашей страны Виктор Федорович Янукович, к которому мы хотели обратиться от
имени нашей партии и днепропетровцев с просьбой содействовать тому, чтобы все
же днепропетровцам дали возможность проголосовать», – сказал Баско.
Он отметил, что для всех политических сил во время местных выборов
должны быть созданы равные условия. По словам Андрея Баско, поводом для
обращения стало игнорирование закона со стороны местных властей и
препятствие с ее стороны проведению честных выборов.
Кроме того, он заявил, что местные власти незаконно уничтожает рекламные
плакаты партии «Громадська сила» и препятствует ее регистрации для участия в
выборах в органы местного самоуправления.
Не «может быть такого, что в последний момент кого не зарегистрируют, тем
более, если эти организации являются лидерами избирательной гонки», – заявил
Баско, отметив, что если эта ситуация не разрешится, партия будет проводить
акции протеста.
В свою очередь, начальник юридического отдела Днепропетровского горисполкома Сергей Мартынюк заявил, что незаконные действия властей заставляют
чиновников, которые не согласны с этим, уходить в отставку.
«За последние два месяца целый ряд достойных людей, достойных специалистов покинули свои рабочие места и перестали работать в Днепропетровском
городском совете», – сказал Мартынюк.
Он отметил, что вчера сам написал заявление об увольнении. По словам Мартынюка, он пошел на этот шаг, поскольку городской властью, в обход решения горсовета, был подготовлен указ о реорганизации юридического отдела в юридическое
управление, с последующим сокращением должности, которые он занимает.
В свою очередь, бывший заместитель мэра Днепропетровска по вопросам
строительства и архитектуры Александр Афанасьев сообщил, что по инициативе
городских властей ведутся необоснованные проверки бизнес-структур.
«Проверки начинаются зачастую без всяких на то оснований, возглавляют
проверки органы прокуратуры. Цель одна – прежде всего, дестабилизировать
ситуацию на этих предприятиях», – сказал Афанасьев. Также он заявил о фактах
давления властей города на директоров муниципальных предприятий, руководителей местных СМИ, директоров школ.
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«Таким образом используются любые рычаги воздействия, чтобы запугать
возможного кандидата на должность городского головы и его политсилу», –
отметил Александр Афанасьев. Кроме того, по его словам, территориальная избирательная комиссия Днепропетровская инициировала проверку партии,
проведение которой является незаконным накануне выборов.
Партия «Громадська сила» просит президента гарантировать честное проведение
местных выборов [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://podrobnosti.ua/power/2010/09/22/717258.html

∗∗∗
ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ПОЛІТИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ
«ЄДИНА РОДИНА»

Партію створено 1 січня 1999 р. Зареєстрована Міністерством юстиції
України 30 квітня 1999 р. (реєстраційний номер 1169). Партія діюча.
ВИТЯГ З ПРОГРАМИ
Чому «Єдина Родина»? Тому, що родина – це фундамент морального і фізичного здоров’я народу, основа суспільства, його духовного і соціального розвитку. Міцною основою сімейних стосунків були та будуть назавжди взаємоповага і
любов. Родинні принципи та мета, закладені в ідею створення Об’єднання: благоустрій, добробут, фізичний та інтелектуальний розвиток, турбота про нащадків.
Як море не відштовхує жодної річки, саме так і сім’я приймає і захищає бідного, знедоленого, потерпаючого від зневаги з боку суспільства.
В «Єдиній Родині» є місце для кожного, знайдеться справа кожному. Нікого
не забудуть, не відштовхнуть, не скривдять.
Нашим головним політичним завданням ми вважаємо побудову організованої і солідарної сили, яка зможе навести порядок, взяти на себе відповідальність
за реформи в державі, сформувати новий державний апарат і контролювати його.
І головне – встановити особисту відповідальність за вчинки та дії конкретних
осіб, які по суті своєї діяльності мають керуватися інтересами держави та її народу. Ми дотримуємося принципу: зробив брак – неси відповідальність. Нарешті
його треба застосувати і до влади.
Ми вбачаємо в державі речника загальнолюдських, універсальних цінностей,
що відповідають міжнародним стандартам дотримання прав людини. Держава
зобов’язана забезпечувати декларований соціальний захист соціально вразливих
прошарків населення – тих, хто ще не може, або вже не здатний сам потурбуватися про себе. Ніхто не повинен відчувати себе приреченим, непотрібним або ж
покинутим напризволяще. […]
Ідеологічну основу діяльності Об’єднання становить підтримка чинної
Конституції, відповідно якої в Україні має бути розбудоване демократичне
суспільство та правова держава на засадах справжнього народовладдя. Разом з
тим життєвий досвід нашого народу вимагає змін у Конституції України,
спрямованих на посилення ролі людини у житті держави, розвитку соціальних
ідей та родинної єдності. Ми – за соціальну державу, яка передбачає гідне існу327

вання кожного та всіх, відповідальну участь всіх громадян у прийнятті державних
рішень, рівність можливостей, життєвих шансів.
Ідеологічними засадами Об’єднання є такі ідеї та принципи:
• консолідація українського народу навколо загальнолюдських цінностей та родинної культури;
• поєднання принципів правової держави, демократії, свободи особи та
соціальної справедливості, особистої недоторканості, невтручання держави в
приватне життя;
• зміцнення економічних та моральних підвалин родини;
• принцип професіоналізму та відданості справі в кадровій політиці. […]
Програма [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.edinarodina.org/whoweare.php?idp=program

ДЕКЛАРАЦІЯ
Зараз, у скрутні часи в житті України, при загальній зневірі у власні
сили та відсутності ідеї, що поєднала би суспільство, ми створили Об’єднання «Єдина Родина», яке призначено для утвердження загальновизнаних людських цінностей над політичними амбіціями та ідеологічними путами.
Ми – це нові люди з прогресивними поглядами, які не спекулювали довірою
виборців, високим становищем або владними можливостями.
Ми – це люди, які тверезо оцінюють ситуацію, що напружено працюють і не
погоджуються, чому їх життя повинно залежати від купки бундючних чванливих
чиновників. Якщо вони, чиновники, страждають імпотенцією волі та думки, то це
ще не означає, що Україна приречена бути державою «третього світу», а її
громадяни – людьми «третього сорту».
Поки країна не зовсім оплутана колючим дротом політичного рабства, поки
тіло народу не роз’їдене до кісток, треба позбутися цих слимаків, які заплямовані
владою та будують нам «чарівні» мости у злидарюючий країні. Мости на той світ.
Але нам ще кортить жити тут, бо ми потрібні своїм дітям, бо тут споконвіку
орали землю, вирощували хліб та творили славетну історію наші батьки.
«Єдина Родина» готова прийняти на себе відповідальність за майбутнє нашої
Батьківщини, готова зробити рішучий крок у третє тисячоліття.
Ми пишаємося народними традиціями, ми пишаємося прагненням наших
людей до праці, їх винахідливим генієм та рішучістю у прийнятті рішень.
Ми не відштовхуємо нікого, як море не відштовхує жодної річки. Ми
поєднуємо людей різного віку, національності, різної політичної спрямованості,
бо доля власної Родини турбує кожного.
Незалежно від того, при якому устрої ми будемо жити, не зважаючи на те,
хто прийде до влади, діти все одно будуть народжуватись. Все одно їх треба
годувати, одягати, лікувати, навчати, що незмінно покладається на батьків. І якщо
батько дитини демократ, мати – підтримує національні ідеї, а дідусь з бабусею –
комуністи, що пройшли війну та розруху, від цього Любов їх до Дитини не зменшиться. Так було і буде завжди, поки існує світ.
Тим, хто вже знайшов своє місце у житті – ми пропонуємо стабільність та
умови для подальшого розвитку.
Тим, хто тільки шукає своє місце – ми пропонуємо шляхи, щоб його скоріше
знайти.
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Тим, хто не може знайти своє місце – ми пропонуємо захист, соціальну підтримку та розуміння.
Ми прагнемо жити тут, тому що в нас є потенціал, знання, рішучість. Ми
відкидаємо відчай, пасивність та скиглення, бо мета у нас єдина – щаслива
Родина. Держава повинна служити Родинам, а не навпаки, тоді і ми будемо
поважати та захищати таку державу.
Якщо держава буде служити нам, а не переслідувати та грабувати, тоді і ми
будемо зацікавлені в зміцненні такої держави. Жертви ніколи не вболівають за
підсилення тирана.
Об’єднання «Єдина Родина» знає, що українському народу потрібні:
- передбачуваність та надійність при проведенні державної політики;
- негайні соціально-рівноправні та матеріально переконливі перетворення.
Наша мета:
Україна з потужним виробництвом, продуктивним сільським господарством та новітніми технологіями;
Україна з соціальним забезпеченням та справедливістю;
Україна з перспективою для молоді та захистом для літніх людей;
Україна з великими та щасливими родинами, в яких чутно гомін дітей;
Україна без армії;
Україна, в серці якої є Бог.
Досить бути одурманеним натовпом, що крокує помацки до власної загибелі,
що шукає волі за вказівкою продажних політиків і… не знаходить її. І не знайде
ніколи, бо їм потрібні раби, над якими можна глумитися та нацьковувати один на
одного для власної втіхи. Українська нація не може знову схибити, бо слабке
родинне вогнище взагалі перетвориться на попіл. Ніхто не врятується поодинці.
Годі! Час базікання та марення майбутніми змінами вичерпано. Майбутнє поряд,
воно починається кожного дня і треба зустрічати його разом. Разом – ми велика сила.
Давайте єднатися, будьмо Єдиною Родиною у боротьбі за щастя власних Родин.
В історії завжди знаходились люди, які закликали Перемога буде за нами,
підіймали народ і ця перемога приходила. Країна, як птах, розправляла крила та
міцнішала.
Ми переконані – так буде і зараз. Ми впевнені – цього разу – назавжди.
Декларація [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.edinarodina.org/whoweare.php?idp=declaration

∗∗∗
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «ВПЕРЕД, УКРАЇНО!»

Партію створено 6 лютого 1999 р. Зареєстрована Міністерством юстиції
України 13 травня 1999 р. (реєстраційний номер 1174). У квітні 2010 р. назву
змінено на Політична партія «Народна Самооборона». Партія діюча.
Див.: Політична партія «Народна самооборона»

ВИТЯГ З ПРОГРАМИ

[…] Все багатопартійне розмаїття в Україні зводиться практично до двох
ідеологічних спектрів: «лівого», що включає партії комуністичного, соціалісттич329

ного, соціал-демократичного спрямування, та «правого» – які представлені партіями
національно-демократичного, національного та ліберального спрямування.
Сьогодні в політичному загалі відсутня партія, яка б піднялася над традиційним розподілом на «лівих» і «правих», яка б запропонувала ідеологію, що
принесе в суспільство ознаки стабільності, визначеності і виваженості,
прагматизму і компромісу. Така партія, на відміну від партій виразно «лівого» чи
«правого» спрямування, має здійснювати свою політичну діяльність на основу
захисту і реалізації повною мірою прав людини і громадянина, гармонії інтересів
людини і суспільства, соціальної ринкової економіки.
Людина як найбільша цінність суспільства, її вільний і всебічний розвиток є
стрижнем ідеологічної і загальнополітичної діяльності партії «Вперед, Україно!».
Головним завданням діяльності партії «Вперед, Україно!» є забезпечення прав і
свобод людини, проголошених Загальною Декларацією прав людини ООН та
Конституцією України: прав соціальних та політичних.
Дійова система соціальних гарантій тим, хто їх потребує; розвиток приватної
ініціативи громадян; ефективне функціонування державної власності і послідовне
формування ідеології громадської спільності – українського народу; становлення
авторитетної і престижної державної влади, та правової держави, відповідальної
перед українським народом і кожним її громадянином – ось складові, які обумовлять наші політичні зусилля.
Соціальною основою політичної партії «Вперед, Україно!» є широкі суспільні верстви суспільства, які спроможні скласти в майбутньому так званий «середній клас» суспільства. Це, насамперед, науково-технічна та творча інтелігенція,
викладачі вузів, шкіл, інших закладів освіти, економісти, політологи,
кваліфіковані робітники, державні службовці. Особливі надії покладаються на
участь в діяльності партії молоді, яка має набувати досвіду політичної боротьби
за майбутню гідну, авторитетну владу, правову державу для людей, стабільне,
соціально-демократичне суспільство, в якому вона матиме щастя жити.
Використовуючи право громадян на об'єднання, прагнучи до створення умов
для здійснення основних прав і свобод громадян України, партія «Вперед, Україно!» проголошує такі основні принципи своєї політичної платформи:
– верховенство права та рівність всіх громадян перед законом;
– демократія як основний спосіб обрання органів влади і контролю за їх
діяльністю;
– забезпечення прав меншості в усіх сферах суспільного життя;
– створення соціальної ринкової економіки, яка є основою побудови економічно сильної держави і високорозвиненого громадянського суспільства;
– піднесення національної культури, освіти, науки з метою сприяння
духовному розвиткові особистості;
– забезпечення соціальної справедливості як основи уникнення соціальних
конфліктів.
Після проголошення незалежності України виникли надто серйозні об'єктивні
труднощі в побудові держави, коли одночасно потрібно вирішувати низку проблем:
трансформацію економіки, побудову нових державних інститутів і реформування
існуючих, створення елементів громадянського суспільства, самоутвердження на
міжнародній арені, самоусвідомлення населення як політичної нації та зміни
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психології громадян нової держави, в основному під впливом економічних і
соціальних негараздів. Такий комплекс проблем можливо вирішити лише
об'єднанням зусиль авторитетної в суспільстві влади і громадян, які цій владі
довіряють і бачать майбутнє України в її демократичному розвитку та реальному
реформуванні.
Участь в діяльності партії «Вперед, Україно!» – це можливість будувати своє
майбутнє вже сьогодні! Бездіяльність і політична інертність лише поглиблюють кризу!
ВПЕРЕД, УКРАЇНО!
Програма [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.vpered.org.ua/exp.php?type=1&ni=5

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «НАРОДНА САМООБОРОНА»
Попередня назва – Політична партія «Вперед, Україно!»

ВИТЯГ ІЗ CТАТУТУ
І. Загальні положення
1.1. Політична партія «Народна Самооборона» – політична партія громадян
України, яка на принципах добровільності та рівноправності об’єднує в своїх
лавах громадян України, яка ставить за мету:
- утвердження народовладдя, створення політичних, економічних та соціальних
умов для реальної участі громадян в управлінні державою та суспільством;
- прискорення побудови в Україні вільного демократичного політичного
суспільства, яке забезпечує безперервну демократизацію всіх сфер життя, соціальну
справедливість, екологічну безпеку, свободу і рівноправність громадян, поліпшення
їхнього життя, задоволення матеріальних, духовних та інших потреб. […]
1.4. НС має право:
- вільно здійснювати свою діяльність в межах, передбачених Конституцією
та чинним законодавством України;
- брати участь у виборах Верховної Ради України, Президента України,
інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування та їх
посадових осіб, загальнодержавних та місцевих референдумах;
- самостійно або в коаліції з іншими політичними партіями брати участь у
формуванні органів державної влади та місцевого самоврядування;
- в своїй діяльності в межах, встановлених чинним законодавством порядку,
використовувати засоби масової інформації державної та інших форм власності, а
також засновувати власні засоби масової інформації;
- ідейно, організаційно та матеріально підтримувати молодіжні, жіночі та
інші об’єднання громадян, надавати допомогу в їх створенні;
- здійснювати опозиційну діяльність: викладати публічно і відстоювати свою
позицію з питань державного і суспільного життя; брати участь в обговоренні та
оприлюднювати оцінку дій і рівень органів влади, вносити до органів державної
влади та органів місцевого самоврядування пропозиції для розгляду;
- відстоювати права, свободи, соціальні, економічні, культурні та інші
інтереси членів партії та її виборців. […]
5. Участь НС, її структурних організацій у виборах
Відносини НС з народними депутатами України, з депутатами місцевих
рад, органами державної влади та органами місцевого самоврядування,
громадськими організаціями та об’єднаннями
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5.1. НС через діяльність своїх партійних організацій сприяє формуванню і
вираженню політичної волі громадян, може брати участь у виборах народних
депутатів України, Президента України, депутатів до Верховної Ради АРК та
місцевих рад, сільських, селищних та міських голів.
5.2. НС свій вплив на діяльність Верховної Ради України, Верховної Ради
АРК, місцевих рад, інших державних органів влади здійснює через працюючих
там членів партії шляхом узгодження дій, переконання, дискусії на підставі норм
Статуту НС, дотримуючись Конституції України та іншого чинного
законодавства.
5.3. НС домагається політичного лідерства у суспільстві шляхом участі у
демократичних виборах.
Партійні організації НС можуть розробляти свої передвиборні програми,
рекомендувати як членів партії, так і позапартійних для висування кандидатами у
депутати, політичними методами боротися за їх обрання в органи влади і органи
місцевого самоврядування.
У випадку розриву депутата місцевої ради з партією чи виключення його з
НС партійна організація може звернутись до виборців з пропозицією про його
відкликання.
5.4. За відсутності можливості висунути кандидатів від НС її організації можуть підтримувати як позапартійних кандидатів, так і кандидатів від інших
партій, вступати у передвиборні угоди з іншими партіями.
5.5. НС висуває кандидатів у депутати єдиним списком для участі у виборах до
Верховної Ради. Формування списку здійснюється з’їздом НС з урахуванням
пропозицій регіональних партійних рад Автономної Республіки Крим, обласних, міст
Києва та Севастополя. Затвердження списків кандидатів у депутати міських рад міст
обласного підпорядкування та обласних рад здійснюється Політрадою партії.
Затвердження списків кандидатів у депутати місцевих рад, крім обласних та
міських міст обласного підпорядкування здійснюється партійними радами вищого
рівня.
До списків кандидатів у депутати верховної Ради України від НС включаються члени НС та позапартійні громадяни у послідовності, визначеній з’їздом НС.
5.6. У Верховній Раді, органах місцевого самоврядування, до яких обрані
члени партії, у разі наявності необхідної кількості депутатів, створюються
відповідно фракція та партійні групи. Головна їх мета – організація роботи
депутатів – членів НС для проведення в життя політики партії передвиборних програм, наказів виборців. Керівника партійної групи в органах місцевого самоврядування затверджує партійна рада відповідного рівня. Керівника
фракції у Верховній Раді України затверджує Політвиконком НС з урахуванням думки депутатів – членів фракції.
Партійні групи депутатів місцевого самоврядування підзвітні та підконтрольні
партійному виконкому відповідного рівня, а Партгрупа фракції НС у Верховній Раді
підконтрольна Політвиконкому НС. Члени партгрупи в тактичних питаннях дотримуються позицій, які прийнято їх більшістю шляхом голосування. Депутати – члени
НС не можуть створювати фракції та партійні групи, незалежні від партійних
органів.
5.7. Партійні організації та ради співпрацюють з молодіжними формуваннями, об’єднаннями громадян, які підтримують соціал-демократичну ідею. Взаємо332

відносини НС з молодіжними організаціями та об’єднаннями громадян базуються
на принципах спільності ідейно-політичних платформ, партнерських відносин,
взаємної поваги та довіри. […]

Статут Політичної партії «Народна Самооборона» //
Поточний архів Міністерства юстиції України. – Реєстраційна справа 1174.

∗∗∗
ЛІБЕРАЛЬНА ПАРТІЯ УКРАЇНИ (ОНОВЛЕНА)

Партію створено 30 січня 1999 р. Зареєстрована Міністерством юстиції
України 20 травня 1999 р. (реєстраційний номер 1176). У червні 2005 р.
назву змінено на Політична партія Ліберальна Україна. Партія діюча.
Див.: Політична партія Ліберальна Україна

ПЕРЕДВИБОРЧА ПРОГРАМА
Ліберальної партії України (оновленої)
Ліберальна партія України (оновлена) – є політичною організацією, що увібрала
в себе прогресивно-теоретичні ідеї українського та світового ліберального руху.
Стратегічною метою ЛПУ (о) є створення правового громадянського суспільства з високорозвинутою ринковою економікою, що спирається у своїй діяльності
на середній клас як основу розвинутого суспільства, в якому вільна і творча праця
громадянина забезпечить добробут суспільства.
Ідейно-теоретичні засади ліберального руху.
Лібералізм є ідеологічним, політичним, економічним, морально-етичним
фундаментом практичної діяльності ЛПУ(о).
Особистість, її права та свободи – найвища цінність лібералізму, права особистості є первинними до прав будь-яких надособистісних утворень. Центром
всієї теоретичної і практичної діяльності ЛПУ(о) є інтереси кожної людини, її
свободи і права, її вільний розвиток.
Вільна людина у вільній державі –
засадниче гасло українського лібералізму!
ЛПУ(о) проголошує і підтримує курс реформ, основою яких є інтереси і
потреби людини. У своїй політичній діяльності ЛПУ(о) керується:
• Принципами демократії і свободи в ім'я забезпечення всебічного розвитку
і продуктивної самореалізації людини, її гармонійної взаємодії з суспільством,
державою і природою. Свобода неможлива без громадянської відповідальності
перед Законом.
• Принципами гармонійного збалансування інтересів особистості і суспільства, всебічного суспільного прогресу шляхом реформ. Ніхто не має права домагатися перебудови суспільства насильницьким шляхом.
• Принципами соціальної справедливості і соціального партнерства, які є
основою соціального лібералізму. Інтереси суспільного блага вимагають достойної і повної винагороди за працю і реалізований талант кожного члена суспільст333

ва. Гарантування державою і суспільством свободи конкуренції, підприємництва,
творчості має поєднуватися з соціальними гарантіями громадянам.
• Інтересами інтеграції України в європейське та світове співтовариство в
межах єдиного економічного, інформаційного і культурного простору. Ми виключаємо будь-які силові методи впливу на Україну інших держав.
Соціальний лібералізм як чинник соціального
та політичного розвитку
ЛПУ(о) як парламентська партія вважає себе повноправним суб'єктом політичного життя України. У своїй діяльності партія переслідує мету утвердження в
Україні системи політичної демократії, парламентаризму і законності.
Лібералізм є невід'ємною складовою демократії і передбачає політичну і
економічну свободу, свободу слова і вільний доступ громадян до будь-якої інформації, що не складає державної чи комерційної таємниці.
Політична мета лібералів – втілення в життя провідних принципів соціального
лібералізму в Україні з метою створення громадянського суспільства. Системне реформування суспільства повинно здійснюватися на засадах розуміння національно-державних інтересів, створення стабільного конституційного і правового поля для
прийняття і реалізації довгострокових пріоритетних загальнонаціональних програм.
ЛПУ(о) сприяє формуванню державної, правової та громадської системи
соціального захисту населення.
Ми визнаємо природними, невід'ємними і непорушними права кожного громадянина на достойне життя, власність, особисту свободу, свободу слова, віросповідання і відправлення релігійних потреб, пересування, вибір місця роботи і
проживання, участь у виборах і обрання в органи влади, участь у політичних та
інших не заборонених законом організаціях, незалежно від національної, расової,
релігійної приналежності і статі.
ЛПУ(о) і система органів державної влади, регіональна політика
Мета лібералів – створення правової держави. Ми переконані, що правова
держава створюється розвинутим громадянським суспільством, а разом вони
утворюють єдину демократичну і політичну систему. Верховенство права повинно стати гарантом прав і свобод громадян України.
Законодавство України слід практично втілити у відповідність до міжнародних угод з питань прав людини.
Ми – за недоторканість особи і за рівну відповідальність перед законом, презумпцію невинності, обов'язковість і доступність захисту для кожного, хто притягається до судової відповідальності.
Ми надаємо виключного значення регіональній політиці держави і вважаємо:
сильні регіони – сильна держава. В Україні відсутній повноцінний механізм
економічної взаємодії і врахування інтересів регіонів і центру.
Ми виступаємо за надання органам місцевого самоврядування повноважень,
що дали б можливість реально реалізувати потенціал регіонів. […]
Передвиборча програма [Електронний ресурс ]. –
Режим доступу: http://party.civicua.org/r0259996.htm
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ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ ЛІБЕРАЛЬНА УКРАЇНА
Попередня назва – Ліберальна партія України (оновлена)

ВИТЯГ З ПРОГРАМИ
[…] II. Суспільно-політична сфера
Попередній політичний режим підвів країну до системної суспільно-політичної кризи, першим кроком до виходу з якої була Помаранчева революція –
ліберальна як за своєю ідеологією, так і за методами здійснення. Подолання
системної кризи вимагає ефективного системного підходу. Наступним кроком має
бути кардинальне очищення України від наслідків тоталітаризму, авторитаризму і
всевладдя
кримінально-кланових
угруповань,
формування
повноцінного
громадянського суспільства, зростання якості життя та духовне відродження.
Ліберальна Україна формує своє ставлення до сучасної політичної дійсності
держави першочергово на підставі двох оцінок: по-перше, функціональної дієздатності влади, по-друге, обґрунтованості претензій представників колишньої
влади на повноваження ефективної опозиції.
З огляду на формат попередньої влади, яка стала політичною опозицією (у
розрізі як політичних сил, так і окремих персоналій) падіння до неї суспільної довіри є процесом об'єктивним і закономірним. З іншого боку, ефективність кадрових призначень нової влади як на загальнонаціональному, так і на регіональному
рівнях, також часто викликає тривогу. Отже, до основних суспільно-політичних
проблем сучасної України слід віднести:
1. Непереконливість і неприйнятність для широкого загалу значної кількості
кадрових призначень, неартикульованість пріоритетів влади (особливо на регіональному та місцевому рівнях).
2. Невизначеність як у часовому форматі, так і по суті реприватизаційних
процесів і процедур.
3. Відсутність концептуальної єдності окремих сегментів та персоналій влади
щодо ієрархії суспільно-політичних пріоритетів та засобів їх досягнення.
Енергійних і ефективних кроків потребує підвищення рівня національної
консолідації: слід підвести риску під минулим і зосередити всі зусилля на
досягнення гідного майбутнього, яке буде оптимальним і спільним для всіх і
кожного, незалежно від політичних вподобань, регіонів проживання, національності, конфесії, мови, віку, статі і тощо.
Нагальною потребою є розробка і реалізація стратегії всеосяжної консолідації українського суспільства. Йдеться, зокрема, про:
• досягнення національного консенсусу щодо стратегічних пріоритетів розвитку України;
• консолідацію українського соціуму шляхом подолання як об'єктивних
(зумовлених перебігом попереднього історичного процесу), так і штучних й інспірованих ззовні (з-за меж України) протиріч регіонального, конфесійного, етнічного, мовного та інших факторів;
• поліаспектне (розраховане на різні соціальні, вікові, освітні, культурні
верстви сучасного українського суспільства) пропагування переваг тісної консолідації і солідаризації українського суспільства, акцентування уваги на безпосе335

редній залежності між рівнем консолідованості українського соціуму та успішністю кожного громадянина України – безвідносно до його особливостей та характерних ознак;
• зусилля, спрямовані на напрямку повноцінної реалізації потенціалу регіонів, вмілого використання регіональних особливостей задля забезпечення загальнонаціонального оптимуму;
• відновлення історичної справедливості (першочергово в питаннях, що
стоять на заваді національній єдності та консолідації);
• налагодження інтенсивного загальнонаціонального діалогу щодо шляхів
досягнення та інструментів консолідації України.
До переліку суспільно-політичних пріоритетів належать зусилля, скеровані
на гарантуванні свободи слова. Ті, хто сьогодні в Україні є владою, ще зовсім
недавно зазнавали нещадного інформаційного пресингу. Вони не повинні «віддавати борги» за дзеркальним принципом, оскільки інформаційна тенденційність
деформує масову свідомість, закріплює спотворене уявлення про дійсність, робить громадян заручниками світоглядних фантомів і деформацій, що в кінцевому
висліді негативно впливає на суспільство в цілому, підриваючи його єдність,
усвідомлення загальнодержавної мети і прийнятних засобів її досягнення.
III. Органи державної влади
Ліберальна Україна обстоює природні, невід'ємні від людини і невідчужувані
права. Державне (владне) втручання в приватне життя людей є прийнятним лише
в тій частині й постільки, в якій і наскільки не суперечить, не заперечує і не скасовує принципи індивідуальної свободи. Надмірне втручання та регламентація
державою індивідуального життя порушує фундаментальний принцип лібералізму – відповідальність людини за свій вибір.
Необхідно чітко визначити функції державних владних структур. Держава не
повинна втручатися у життя людей там, де вони цього не потребують. Належний
алгоритм суспільного життя полягає в тому, що громадяни делегують державі і
владі функції дотримання закону, правопорядку, безпеки, захисту від зовнішньої
агресії і т.ін.; держава ж, у свою чергу, звітує за делеговані їй громадянами функції. Інститут держави покликаний охороняти суспільний порядок, допомагати
актуалізовувати потенціал правової держави і парламентаризму, захищати країну
від зовнішньої агресії.
Держава повинна гарантувати рівність усіх громадян перед законом, рівні
права та участь у політичному житті, а також рівність можливостей у соціальноекономічній сфері, що в сукупності забезпечує реалізацію принципу справедливості як дотримання фундаментальних прав людини.
Ліберальна Україна вважає своїми суспільно-політичними пріоритетами
принципи конституціоналізму, парламентаризму та правової держави. Ставлення
Ліберальної України до органів державної влади зумовлене тим, наскільки держава і влада рахуються із зазначеними принципами у своїй практичній діяльності.
Найголовнішим, на переконання Ліберальної України, є дотримання принципу розподілу влад на три гілки: законодавчу, виконавчу та судову, оскільки
поєднання законодавчої та виконавчої влад неухильно призводить до авторитаризму та тиранії, те ж саме відбувається і у випадку зрощування судової влади із
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законодавчою чи виконавчою, а в разі злиття в одній особі чи соціальному
інституті одразу трьох гілок влади суспільство має справу з найгіршим феноменом – деспотією.
У державі повинні панувати не окремі індивіди чи соціальні інститути, а закони. Основне функціональне призначення держави – регулювання відносин між
політично рівними і вільними громадянами на основі якраз неухильного дотримання законів, що має гарантувати дотримання свободи людини, недоторканість
її власності, а також гарантію інших прав людини і громадянина.
Слід всіляко сприяти участі широких кіл громадськості у формуванні та
реалізації державної політики і законотворенні, утверджувати політичний
плюралізм, відкритий діалог, конструктивну співпрацю та солідарну відповідальність – в такий спосіб буде подолана відчуженість механізму державної влади від
життєвих потреб кожного громадянина.
Ліберальна Україна наполягає на необхідності кардинального оновлення влади, зміни не лише персоналій, а й самих принципів функціонування влади. Владу
треба істотно наблизити до народу, дати якомога більше прав і важелів у ті її
сегменти, з якими людина безпосередньо контактує у повсякденному житті. Досягти зазначеної мети можна лише в тому випадку, якщо дії влади будуть транспарентними, прозорими й публічними (за принципом контрасту з попереднім
політичним режимом), а також концептуально й аргументаційно вивіреними.
Метою перетворень, здійснюваних новою владою України, має стати реалізація політики:
по-перше, ефективної як функціонально, так і інструментально; по-друге,
прозорої, зрозумілої та прийнятної для громадян України; по-третє, когерентної і
гармонізованої з вибором на користь європейської інтеграції України.
За відсутності високого рівня довіри до влади неможливо здійснити системні
і широкоформатні перетворення, яких Україна конче потребує. Новій владі
України слід скерувати істотні зусилля на кардинальне поліпшення суспільного
реноме владної вертикалі, яке зазнало істотної девальвації і компрометації на
рівні масової свідомості протягом попереднього десятиріччя. […]
Програма Політичної партії Ліберальна Україна [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://www.liberal-ua.org/program_states/program/

ВИТЯГ З ДОПОВІДІ ПАВЛА В'ЯЛОВА * НА V ЗЇЗДІ ПАРТІЇ

Дорогі друзі! Колеги! Однодумці! З часу попереднього з'їзду нашої партії минуло лише два місяці. Зрозуміло, скликання чергового з'їзду можливе лише з
огляду на істотну суспільно-політичну динаміку та наявність організаційних
питань, які потребують невідкладного вирішення і затвердження з'їздом. На
даний час обидві умови склалися.
Що стосується суспільно-політичної ситуації в Україні, то загалом вона розвивається надзвичайно динамічно. Найбільш резонансними точками є рівень
ефективності кадрових призначень, дієздатність влади і на загальноукраїнському,
і на регіональному рівнях, а також рівень монолітності влади. Народ формує своє
*

Павло В'ялов – голова Політичної партії Ліберальна Україна.
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ставлення до сучасної політичної дійсності в Україні на підставі двох оцінок: поперше, функціональної дієздатності влади, по-друге, обґрунтованості претензій
представників колишньої влади на роль ефективної опозиції.
Почну з другого аспекту: довіра до колишньої влади (у розрізі як політичних
сил, так і окремих персоналій) продовжує знижуватися. Цей процес не має ознак
лавиноподібності, але він невпинний і ще не перетнув точку зворотного відліку.
На сьогодні реаліями таких донедавна потужних партій, як СДПУ(о) та Партія
регіонів, є масовий вихід партійців з їхніх лав, особливо на регіональному рівні.
Це – закономірний наслідок політичного банкрутства, що настало в результаті
безвідповідального правління попередніх років.
Що стосується функціональної дієздатності влади, то її пріоритетними завданнями у суспільно-політичній сфері мають стати:
– чітке й концептуально переконливе забезпечення намірів, рішень та кадрових призначень. Народ щиро прагне зрозуміти алгоритм дій нової влади, але
йому не завжди це вдається (і здебільшого не з його вини і не через ментальну
неспроможність зрозуміти мотивацію влади);
– прозорість і аргументованість усіх суспільно-політичних перетворень.
Якщо, наприклад, комусь із представників влади дуже кортить назвати конкретну
й остаточну кількість підприємств, приватизаційні процедури яких підлягають
перегляду, то слід подбати хоча б про пояснення принципів їх відбору, а також
про те, які судові рішення ухвалено з цього приводу, оскільки йдеться про
виключні повноваження судової гілки влади. […]
Негативним чинником залишається також недостатня політична структурованість суспільства на рівні територіальної громади. Часто місцева влада не
віддзеркалює погляди більшості виборців, об'єднаних у структурах громадянського
суспільства (осередках партій, громадських організаціях, асоціаціях, товариствах та
ін.), а формується під впливом місцевих номенклатурних чи навіть криміналізованих
кланів. Така влада за своєю природою є неефективною, нездатною дбати про
громадський інтерес. Це призводить до зниження якісного рівня влади на місцях, до
її неспроможності забезпечувати потреби громадян і діяти в інтересах суспільства.
Незаперечно й інше: розумна, сильна державна влада стимулюватиме оптимальну децентралізацію і розвиток місцевого самоврядування. На жаль, донедавна ситуація в Україні була діаметральна протилежною: слабка й дискредитована
центральна влада робила все, щоб реальне місцеве самоврядування так і не
відбулося. Робила це цілком свідомо і цілеспрямовано, оскільки сильне місцеве
самоврядування неодмінно поховає той політичний режим, який не спирається на
підтримку людей. Саме в цьому полягає відповідь на запитання, чому колишня
влада забирала у місцевого самоврядування права й ресурси, залишаючи натомість лише обов'язки і хронічні проблеми. […]
Влада повинна забезпечити чітке розмежування компетенцій і відповідальності між різними рівнями державної влади та місцевого самоврядування. Це означає, що кожен повинен займатися своєю справою, замість того, щоб втручатися у
чужі повноваження. Як наслідок – зросте відповідальність кожного рівня влади за
ефективне виконання функцій, покладених на нього законом. Зрозуміло, що такі
зміни потребують оновлення законодавчої бази. […]
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На жаль, як засвідчують експертні оцінки, назва ЛПУ(о) виявилася невдалою
через два негативні стереотипи, які існують в українській масовій свідомості автономно, незалежно і безвідносно до діяльності нашої партії. Перший стереотип
зумовлений роздробленістю ліберального політичного спектра України. Зокрема,
серед усіх політичних партій, зареєстрованих в Україні, чотири мають у своїй назві
терміни «партія» і «ліберальна». Ця обставина провокує негативне психологічне
сприйняття ситуації, схиляючи масову свідомість до хибного висновку про неспроможність ліберального руху України запропонувати народу ідейно та організаційно
об'єднавчий проект.
Другий стереотип пов'язаний з негативним сприйняттям літери «о» в абревіатурі. Значною мірою це наслідок політичного фіаско СДПУ(о). І хоча наша партія
жодним чином не причетна до діяльності об'єднаних соціал-демократів, ця
обставина все-таки не в змозі знівелювати стихійний негативізм сприйняття. Таким чином, напрошується очевидний висновок: ефективний вихід зі становища
полягає у дистанціюванні від тих факторів, які провокують негативні стереотипи.
Зваживши багато варіантів розв'язання проблеми, ми дійшли висновку, що
найбільш вдалою є назва «Ліберальна Україна». Такий варіант, по суті, виокремлює нашу партію серед інших політичних сил ліберального спрямування, наголошуючи на її об'єднавчих, загальноукраїнських інтенціях. Це вкрай важлива
вимога для позитивного сприйняття партії громадянами України.
Логіка перегляду назви партії зумовлює також необхідність оновлення її Програми. У даному разі йдеться не так про формальний, як про змістовний аспект нової
редакції, тобто про концептуальну стрункість і виразність, внутрішню логіку й узгодженість, послідовність викладення, аргументованість принципових положень з
точки зору і вимог лібералізму, й інтересів сучасного українського суспільства.
***
Шановні друзі! Потреба підготовки нової редакції Програми партії
зумовлена багатьма причинами, основними з яких є концептуальна недостатність
попередньої редакції, її невідповідність суспільно-політичним реаліям сучасної
України. Звичайно, програмний документ політичної сили ліберального спрямування, яка має на меті здобути місця в парламенті, не повинен ігнорувати невідповідності визначальним аспектам ідеологічної концептуалістики лібералізму, а
також визначальним факторам політичного життя країни.
Тому ми свідомо пішли не на косметичне корегування попередніх программних положень, а фактично розробили проект нової Програми. До речі, цей проект
уже пройшов попередню експертизу в поважних академічних колах і отримав
схвальні відгуки в середовищі провідних фахівців у галузі соціальної філософії,
політології та іміджмейкінгу.
Нова редакція Програми відрізняється від Програми попередньої багатьма
концептуальними новелами. Зокрема, в проекті нової редакції Програми:
а) хоч і стисло, проте достатньо аргументовано виписано світоглядні та
ідейні пріоритети партії;
б) структуровано своєрідну ідеальну модель всеосяжної консолідації українського суспільства, що є вкрай важливим з огляду на розколотість політичної і в
цілому масової свідомості громадян України за результатами попередніх президентських виборів;
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в) запропоновано принципи і напрями кардинального підвищення ефективності діяльності влади;
г) детально розроблено аспект оптимізації регіональної політики шляхом
істотного підвищення ефективності місцевого самоврядування;
ґ) визначено чіткі пріоритети економічної політики України, що забезпечать
конкурентоспроможність нашої держави на світових ринках.
Сукупність зазначених концептуальних новацій робить нову редакцію Програми
солідною і респектабельною, а претензії нашої політичної сили на гідне представництво в найвищому законодавчому органі України виправданими й переконливими.
Прийняття Програми в новій редакції неухильно передбачає внесення відповідних змін до Статуту партії. Перша зміна є автоматичною, вона полягає у заміні
повної назви «Ліберальна партія України (оновлена)» та скороченої «ЛПУ(о)»
назвою «Ліберальна Україна». Друга зміна покликана динамізувати роботу партії
у передвиборчий період і передбачає скасування Політвиконкому партії,
натомість запроваджується Секретаріат партії.
Шановні друзі! Цим партійним форумом ми підводимо символічну риску під
минулим, чітко визначаючи пріоритети на майбутнє і шляхи досягнення мети. Я
щасливий, що наші пріоритети співзвучні національним інтересам України, а засоби досягнення мети – принципам та ідеям лібералізму.
Віднині все – у наших руках! Тож бажаю вам наполегливості і натхнення!
Наш успіх буде успіхом усієї України! Нехай думка про це потроїть наші
сили!
Доповідь Павла В'ялова на V з'їзді партії // Політична партія Ліберальна Україна
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.liberalua.org/5th_meeting/head_speech/

∗∗∗
ПАРТІЯ «ДЕМОКРАТИЧНИЙ СОЮЗ»

Партію створено 23 травня 1999 р. Зареєстрована Міністерством юстиції
України 11 червня 1999 р. (реєстраційний номер 1188). Партія діюча.
ВИТЯГ З ПРОГРАМИ
Здобуття Україною незалежності відкрило для неї можливість кардинальним
чином змінити характер соціально-економічних та суспільно-політичних відносин, стати на шлях створення ринкової економіки та громадянського суспільства і
побудови правової держави, реального забезпечення прав і свобод людини. Однак
можливість ця й досі залишається нереалізованою. Недовершеність здійснюваних
змін посилила глибоку суспільну кризу, недовіру до ідеї реформ, розчарування та
апатію населення. Нинішня морально-політична атмосфера суспільства та його
соціально-економічний стан спонукають до альтернативи – або спроба
реставрації командно-адміністративної системи, яка в сучасних умовах неминуче
призведе до повного розвалу економіки і загострення суспільних конфліктів, або
форсування трансформації і вихід із затяжного перехідного періоду на якісно
новий щабель розвитку нації.
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Партія обирає другий шлях. Вона утворена тими, кого криза перших років
самостійності не відвернула від ідей свободи, демократії і ринку, хто відчуває у
собі рішучість прискорити і оптимізувати курс реформ, довести їх до логічного
завершення у новому способі життя, який, ґрунтуючись на національних традиціях, має утвердити в Україні кращі здобутки людської цивілізації. Ми віримо у
свій народ, переконані, що випробування останніх років не зламали його дух. Ми
покладаємося на кращі риси національного характеру – мужність, наполегливість,
самоповагу, працездатність.
Наш заклик – до тих, хто навіть у час розрухи не піддався відчаю, виявив життєву
активність і тепер прагне кращих умов для самореалізації, хто здатний відродити віру у
розчарованих співвітчизників і повести їх шляхом оновлення України.
Сила партії – не у кількості членських квитків, а наявності організаційного ядра,
у авторитетності її ідей та її представників (носіїв цих ідей – членів партії). Вона
прагне підтримки виборців для реалізації своєї програми, заснованої на принципах
ліберальної політичної філософії, де у центр суспільного буття поставлено людину як
першоначало й рушійну силу прогресу і процвітання. Обрані принципи залишатимуться серцевиною партійної доктрини попри будь-які спокуси вдатися заради
тимчасової популярності до нездійсненних обіцянок. Ми не гарантуємо щастя завтра.
Ми обіцяємо захист особистих свобод і підтримку будь-якій суспільно корисній
діяльності. На це ми прагнемо отримати від народу мандат довіри.
Внаслідок історичних обставин в Україні зберігаються значні регіональні,
мовні, культурні, релігійні, ідеологічні відмінності. Відкидаючи ідею уніфікації
багатоетнічного народу, партія прагне об’єднати його спільними національними
інтересами, найголовнішими з яких вважає:
• створення умов для вільного розвитку і соціального захисту особистості
та реалізації нею своїх природних прав і свобод;
• формування і розвиток правової держави і громадянського суспільства;
• піднесення культури і духовності;
• збереження і захист національної незалежності, забезпечення суверенітету
і територіальної цілісності держави;
• створення національного ринку, організація українського єдиного
народногосподарського комплексу на основі міжгалузевих та міжрегіональних
зв’язків;
• спрямування векторів зовнішньої інтеграції України на продовження і
посилення векторів інтеграції внутрішньої;
• радикальна реструктуризація національної економіки відповідно до
ресурсного та енергетичного потенціалу України;
• визначення місця України у системі міжнародного розподілу праці та
відвоювання вигідних секторів світового ринку за рахунок піднесення конкурентоспроможності української продукції;
• узгодження інтересів особи, суспільства і держави, усіх етнонаціональних, етноконфесійних та мовно-культурних груп країни;
• рекреація і збереження довкілля як передумови людського буття на теренах України.
Партія допускає лише конституційні форми діяльності, якими керуватиметься у своїй практиці, зокрема при виборі партнерів по блоках та коаліціях.
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Напрями і цілі партійної політики
1. Модернізація суспільно-політичного устрою
Партія визначає як свою мету розбудову правової держави, розвиток і утвердження громадянського суспільства.
Діяльність партії ґрунтуватиметься на утвердженні закону. Ми повністю відкидаємо будь-який підхід, ґрунтований на переважанні принципів практичної
доцільності щодо принципів права. Рішення усіх владних органів усіх рівнів
мають максимально піддаватися незалежній правовій експертизі на предмет
відповідності чинному законодавству.
Партія обстоює на перехідний період ідею президентської республіки із обов’язковою умовою, що президент очолює уряд, набуваючи при цьому право на розпуск
парламенту і призначення дострокових виборів, а також право на законотворчість
(право видавати укази з питань, неврегульованих чинним законодавством).
Ми всіляко сприятимемо реалізації головних переваг президентського правління, якими є:
• програмна і доктринальна єдність виконавчої влади, її організаційна згуртованість;
• оперативність обговорення і прийняття рішень;
• можливість концентрації ресурсів для розв’язання ключових проблем
національного життя;
• конкретність особистої відповідальності за прийняті рішення.
Партія вважає своїм обов’язком всіляке сприяння якнайшвидшому виконанню завдань перехідного періоду, головними з яких є:
• поліпшення матеріального добробуту населення через розвиток виробництва усіх форм власності;
• захист соціальних та політичних прав виробників і підприємців;
• запровадження права приватної власності на засоби виробництва, насамперед
на землю; земля України може бути у приватній власності тільки громадян України;
• створення надійної системи державних правових гарантій недопущення
примусової націоналізації та експропріації приватної власності;
• реструктуризація народного господарства і досягнення його стабільного
функціонування, утворення національного ринку, досягнення його максимально
можливої автономності;
• ліквідація масового безробіття;
• стабілізація фінансової системи і національної грошової одиниці;
• повна і остаточна диверсифікація джерел енергопостачання;
• визначення місця України у світовому розподілі праці.
Партія відкидає ідею ієрархії інтересів, пріоритетності чи то держави, чи то
колективу, чи то особи. Ми забезпечимо взаємоузгодження інтересів усіх суб’єктів відкритого суспільства на основі єдиної вимоги до кожного з них: виявляти
своїми діями рівновелику взаємну відповідальність. Ми прагнемо національної
солідарності. Держава, органи управління розцінюються нами як важливий і
неодмінний засіб розбудови і збереження громадянського суспільства. Тому наші
зусилля будуть спрямовані на їхнє постійне зміцнення, демократизацію та
вдосконалення.
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Наша мета – повна відкритість влади. Ми домагатимемося законодавства,
яке, з одного боку, виключатиме можливість приховування інформації про діяльність органів влади та управління, а з іншого – спонукатиме всіх громадян, в тому
числі державних службовців усіх рівнів, декларувати джерела і розміри своїх
прибутків та свої витрати.
Ми домагатимемося прозорості влади, громадського контролю за наслідками
прийнятих рішень. Водночас ми проти аматорства в управлінні. Нами буде
створено дійову систему підготовки кадрів державних службовців на принципах
ретельного добору кандидатів на посади за критеріями професійної придатності,
відкритості кандидатур для громадського обговорення, періодичного переатестування тих, хто обіймає державні посади згідно з освітніми, професійними та моральними вимогами з урахуванням громадської думки.
Кількість державних службовців та їхня зарплата мають перебувати у прямій
залежності від функціональних обов’язків, відповідальності та ефективності роботи.
Ми за недоторканність депутатів як легітимних представників народу, відповідального за власний вибір. Кожний кандидат у депутати повинен бути прозорим
для громадськості у своєму публічному та приватному житті, а також стосовно
джерел фінансування своєї передвиборної кампанії. Негативним наслідком приховування кандидатом інформації щодо свого фінансового становища або конфліктів із законом має бути позбавлений його права балотування. Необхідне прийняття закону, який надасть виборцям реальні можливості відкликання депутата,
який не виправдав їхньої довіри.
Україні належить бути унітарною державою із сильною, авторитетною і компетентною центральною владою. Ми підтримуємо місцеве самоврядування, коли
воно не суперечить загальнонаціональним інтересам, не набуває форми сепаратизму чи автономізму, не стає прикриттям для регіональних кланово-земляцьких
угруповань. Завершення перехідного періоду має відкрити шлях до розширення
компетенції місцевих органів влади і зміцнення її фінансових можливостей при
збереженні державно-територіальної єдності національної солідарності.
Партія сприятиме усім організованим формам громадської активності і самодіяльності, які не суперечать чинному законодавству, домагатиметься запровадження механізмів максимального врахування у державних рішеннях громадської
думки, коли вона спрямована на утвердження загальнолюдської моралі, досягнення якнайбільшої ефективності національної економіки.
Суспільство має бути відкритим і функціонувати на засадах плюралізму –
політичного, культурного, етнічного, релігійного, господарського. Ми вважаємо
своїм обов’язком всіляко обстоювати ідею і практику багатопартійності, протистояти спробам будь-якої політичної сили чи групи людей привласнити собі усю
повноту влади у державі. Громадянам належить надати конституційне право вдаватися до будь-яких легітимних засобів запобігання спробам встановити в Україні
політичну і владну монополію.
Кожна політична партія, яка подолала цензовий бар’єр на парламентських
виборах, має отримувати державну допомогу для своєї діяльності. Водночас
джерела партійного фінансування повинні підлягати контролю з боку держави і
суспільства. […]
Політичні партії України. – К.: «К.І.С.», 1999. – С. 237-238.
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∗∗∗
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «МОЛОДА УКРАЇНА»

Партію створено 16 квітня 1999 р. Зареєстрована Міністерством юстиції
України 9 липня 1999 р. (реєстраційний номер 1197). Партія діюча.
ВИТЯГ З ПРОГРАМИ
Політичної партії «Молода Україна»

«Час змінювати!»
[…] 3. РОЗВИТОК СУСПІЛЬСТВА ТА ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ
3.1. У своїх поглядах на процеси державотворення партія виходить з того, що
будівництво демократичної держави має бути підпорядковане потребам суспільства, забезпеченню гідних умов життя для кожної людини. Держава насамперед
має стати рідним домом для громадян, а не апаратом насильства, як це було за
старих часів. Уся існуюча політична система, сукупність соціальних інститутів
має працювати на окрему людину, має забезпечувати якнайповнішу реалізацію
кожної окремої особистості.
3.2. Першим, найголовнішим чинником відновлення потужного потенціалу
держави є формування розвиненого громадянського суспільства, яке базується на
засадах гуманізму, демократії та соціальної справедливості. Це у свою чергу
передбачає ефективно працюючу розгалужену систему добровільних об’єднань та
організацій громадян, через які громадяни здатні належним чином захищати
власні права, свободи та інтереси від свавілля та беззаконня, змушувати органи
виконавчої та законодавчої влади враховувати думки широких верств населення.
Держава має служити суспільству і перебувати під його повним контролем.
Створення громадянського суспільства у майбутньому має зняти протиставлення
окремої особи суспільству і державі.
3.3. Стратегічну мету сучасних процесів партія «Молода Україна» бачить у
створенні в Україні національної демократичної держави, ідеологія якої ґрунтується на засадах демократизму, національної ідеї, ринкових відносин.
3.4. «Молода Україна» виступає за цивілізований розвиток багатопартійності,
за гарантовану свободу слова, розвиток громадських об’єднань, ефективну роботу
різноманітних форм місцевого самоврядування. Партія докладатиме зусиль для
законодавчого закріплення основ формування громадського суспільства. При цьому слід врахувати, що саме різноманітні партії як структури громадянського суспільства є найбільш впливовими виразниками інтересів окремих громадян, соціальних груп перед владою, посередником між рішеннями влади і тим, як вони
будуть сприйняті громадянами. Соціальний попит в партійному будівництві є тим
елементом, що довершує формування оптимальної для розвитку держави
суспільно-політичної ситуації.
3.5. Права та свободи громадян визнані Конституцією України найвищою
цінністю, а їх реалізація – головним напрямком і змістом діяльності держави. Для
втілення цих задекларованих норм у життя «Молода Україна» буде докладати
максимальних зусиль, а саме через висування своїх представників до структур
виконавчої та законодавчої влади. Ці представники сприятимуть розвитку відповідної нормативної бази та політичної системи, яка має чітко реагувати на
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потреби громадян, які представляють впливові політичні партії та громадські
організації.
3.6. «Молода Україна» послідовно відстоюватиме принципи прозорості
влади на всіх рівнях, формування збалансованої системи трьох незалежних гілок
влади. Важливою ознакою існування правової демократичної держави є
розмежування законодавчої, виконавчої і судової влади та їх рівноправний
розвиток.
3.7. «Молода Україна» вважає, що основний потенціал розвитку країни – у її
регіонах. Тому саме виважена регіональна політика має насамперед вирішити
соціально-економічні проблеми населення різних територій. Серед головних
завдань регіональної політики на особливу увагу заслуговують такі, як підвищення дієздатності місцевої влади, зміна принципу формування бюджетів регіонів,
сприяння прямим міжрегіональним та зовнішньоекономічним і культурним
зв’язкам із партнерами за кордоном. Слід наблизити владу до населення
територіальних громад села, селища, міста.
3.8. «Молода Україна» вважає необхідною децентралізацію державного
управління, наділення органів місцевого самоврядування повноваженнями, що
надавали б можливості реалізувати потенціал регіонів, врахувавши їх соціокультурні, економічні та історичні особливості. […]

Програма [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://www.mu.org.ua/programm.asp

∗∗∗
ЗЕЛЕНА ПАРТІЯ УКРАЇНИ

Партію створено 25 квітня 1999 р. Зареєстрована Міністерством
юстиції України 12 липня 1999 р. (реєстраційний номер 1198). Припинила
діяльність згідно з наказом Міністерства юстиції України від 17 серпня
1999 р. № 49/5.
ВИТЯГ З ПРОГРАМИ
[…] Головною метою Зеленої партії України є забезпечення збалансованого
розвитку України в межах практичної реалізації проекта ООН «Порядок денний
для 21 сторіччя», тобто гармонізації економічних потреб та природоохоронних
інтересів на засадах технологічного переозброєння, раціонального господарювання та зміцнення демократичних інститутів суспільства.
Виходячи з цього Зелена партія України визначає наступні пріоритети:
• адміністративна реформа, метою якої є максимальна децентралізація
управління, розширення функцій та сфери відповідальності місцевих органів,
реальне впровадження в життя Хартії місцевого самоврядування. […]
У зовнішньополітичному та зовнішньоекономічному аспектах своєї
діяльності Зелена партія України ставить за мету збалансованість своїх зв’язків
як на Сході так і на Заході, поступове інтегрування в систему міжнародного
розподілу праці при одночасному збереженні позаблокового статуту су України.
Програма Зеленої партії України // Поточний архів
Міністерства юстиції України. – Реєстраційна справа 1198.
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∗∗∗
ТРУДОВА ПАРТІЯ УКРАЇНИ

Партію створено 19 червня 1999 р. Зареєстрована Міністерством
юстиції України 30 серпня 1999 р. (реєстраційний номер 1217). У
листопаді 2009 р. назву змінено на Політична партія «Сильна Україна».
Партія діюча.
Див.: Політична партія «Сильна Україна»

ВИТЯГ З ПРОГРАМИ
Трудова партія України представляє інтереси громадян, основою життя і
добробуту яких є праця.
Трудова партія України – партія соціального прагматизму.
Прагматизм партії ґрунтується на усвідомленні того, що не існує ідеальних
держав та суспільств. Первинним для нас є створення умов для реалізації
трудового, творчого потенціалу кожної людини.
Партія визнає:
проголошення незалежності є передумовою найповнішої реалізації трудового
потенціалу нації. Проте невідповідність владного механізму сучасним суспільним
потребам призвела до зворотного результату: зубожіння населення, жорсткої
стратифікації суспільства, появі скороспілих олігархів – людей почасти без
одухотворення, честі, совісті і національної гідності.
Партія завжди відстоюватиме принцип побудови держави, виходячи виключно з інтересів та потреб людини праці.
Трудова партія України відкрита для діалогу з усіма політичними партіями, об'єднаннями та рухами, що дотримуються принципів пріоритетності людини праці, демократизму, економічного плюралізму й послідовно відстоюють
державну незалежність України.
Першорядними завданнями Трудової партії України є:
1. У сфері державно-суспільних взаємин
Зосередити зусилля держави на вирішенні реальних проблем конкретної
трудової людини та суспільства в цілому. За участю народних депутатів
України – членів ТПУ розробити та прийняти комплекс законодавчих актів,
спрямованих на поліпшення якості влади.
Для цього необхідно:
Надати право політичним партіям, які перемогли на парламентських та місцевих
виборах, формувати коаліційні органи виконавчої влади: від уряду до виконкомів
місцевих рад. Законодавчо зобов'язати політичні партії звітувати й відповідати перед
виборцями за діяльність органів влади, до яких входять представники цих партій.
Ліквідувати систему тіньового розподілу владних важелів між представниками
кланово-олігархічних груп. Для цього запровадити принцип відкритості прийняття
рішень всіма органами влади і посадовими особами для представників ЗМІ та
громадських організацій.
Реалізувати право громадян на безперешкодне отримання об'єктивної інформації про дії всіх органів державної влади для здійснення контролю над ними.
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Закріпити законодавчо можливість реального впливу громадських організацій та
об'єднань у вирішенні питань місцевого, регіонального та державного значення.
Розширити права місцевого самоврядування, зокрема через перерозподіл
джерел бюджетних надходжень та власності від центру до територіальних громад. З
метою стимуляції виробництва та зацікавленості у його розвитку місцевих органів
влади спрямувати до місцевих бюджетів надходження від податків на прибуток
підприємств і громадян.
Розробити та втілити дієву систему відповідальності всіх органів влади та
посадових осіб перед конкретним громадянином за:
прийняті рішення та їх наслідки;
порушення чинного законодавства;
нешанобливе ставлення до громадянина. […]
Політичні партії України. В 3 т. / Уклад.: Ю. Шайгородський. –
К.: УЦПМ, 2005. – Т.ІІІ. – С.558-559.

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «СИЛЬНА УКРАЇНА»
Попередня назва – Трудова партія України

ПРОГРАМНИЙ МАНІФЕСТ ПАРТІЇ «СИЛЬНА УКРАЇНА»
«Сильна Україна» – це партія реформаторів і нових лідерів. Наша партія – це
об'єднання людей, для яких Україна в майбутньому сильна європейська країна багатих
і щасливих людей. Ми за країну справедливості і здорового глузду. І лише з Україною
пов'язуємо своє майбутнє і майбутнє своїх дітей. Для нас Україна – це країна, здатна
подолати будь-які труднощі сьогодні і в майбутньому. Країна, яка на рівних з іншими
європейськими державами вирішуватиме питання стабільності і миру в Європі, зможе
впливати на основні світові процеси як в економіці, так і в політиці.
Наші основні цінності – захист прав і свобод громадян, досягнення високого
рівня життя і соціальної захищеності українців, рівність всіх перед законом, незалежний суд, доступний і справедливий суспільний контроль діяльності держави,
зокрема, в сфері виконавчої влади, законотворчості, обороноздатності і забезпечення
державної безпеки, а також визнання і пошана культурного розмаїття України.
Головні питання для партії «Сильна Україна» – необхідність негайного ефективного реформування країни, включаючи створення необхідних умов для економічного
росту; перезавантаження стосунків між державою і громадянином; модернізація
промисловості і формування незалежної прагматичної міжнародної політики.
Наша головна мета – побудова сильної України на основі її культурного розмаїття, високого економічного потенціалу і унікального географічного розташування.
Сильна Україна – це державний апарат без бюрократії і свавілля чиновників.
Сильна Україна – це розвинене цивільне суспільство і високий добробут
громадян.
Сильна Україна – це суверенна незалежна держава, здатна самостійно забезпечити свою безпеку і впливати на формування загальноєвропейської системи безпеки.
Сильна Україна – це високодуховне єдине суспільство.
Сильна Україна – це ефективна економіка і соціально орієнтована державна
політика.
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Для виконання нашої головної мети партія «Сильна Україна» має вирішити
низку політичних завдань. В першу чергу йдеться про перемогу на парламентських виборах 2012 року.
Ми не приховуємо свого наміру стати партією влади, тому що лише так ми
зможемо завершити реформи і перетворення в країні, наладити державний організм для ефективного функціонування на найближчі 30 років. Доти, доки світ, що
розвивається, не поставить перед країною нові завдання і не продемонструє
принципово нові виклики.
Сьогодні і «Сильна Україна» впевнена, що партію очолює справжній національний лідер, здатний провести модернізацію країни, запобігти розколу в суспільстві і
ліквідовувати духовний розподіл без збитків для культурного розмаїття України.
Але сьогодні партія «Сильна Україна» піде у владу на всіх рівнях і готова
брати на себе відповідальність на найважчих ділянках.
Реформування і модернізація країни, області, міста, району, вулиці – активісти партії готові ставати до діла на всіх рівнях.
Важливий історичний момент і важкий економічний стан країни не дозволяють партії залишатися осторонь і зайняти зручну з політичної точки зору нішу
опозиційної партії. Сьогодні країні потрібні реформи, для опозиційної діяльності
партія просто не має часу. Проте партія ніколи не піде на поступки і угоди з
силами, які протидіятимуть реформам.
Реформи, які «Сильна Україна» на чолі з лідером партії збирається провести
в країні, повинні зіграти свою роль в підготовці України до нового зростання
світової економіки. Модернізація виробництва і створення сприятливого
інвестиційного клімату – це питання сьогодення. Завтра буде пізно, і країна
назавжди лишиться на узбіччі світових економічних процесів, втратить свій
останній шанс на лідерство в Європі і процвітання.
У політичній сфері, на тлі світової глобалізації і побудови нових політичних
союзів і систем безпеки, Україна повинна посилити свій вплив. Лише невідкладні
заходи по реформуванню міжнародної політики можуть допомогти країні. Сформулювати і запропонувати шляхи реалізації ідеї міжнародної прагматичної
політики – ось першочергове питання.
Партія «Сильна Україна» упевнена, що країна в змозі відстояти свої економічні і політичні інтереси. Україна здатна стати державою, чий вплив буде, як
мінімум, відповідати території і населенню, а враховуючи промисловий потенціал
і транзитне розташування, в багато разів перевершує зазначену пропорцію.
В майбутньому світі немає місця державі без розвиненої системи освіти і
науки. Попереду нова науково-технічна революція, яка сьогодні більш відоміша
як інноваційна економіка. Потенціал України в цьому напрямку величезний.
Україна зможе прийти в оновлений посткризовий світ освіченою державою, в
якої є наукові кадри, здатні протистояти інноваційним ефективним економікам
інших країн. І це невід'ємна складова програмних положень партії «Сильна
Україна»
В оновленому світі в центрі Європи має сформуватися і розвиватися сильна
українська держава, яка має стати гарантом стабільних стосунків між Сходом і
Заходом.
Партія поставила перед собою завдання, які не під силу жодному окремо
взятому політичному об'єднанню. Такі завдання може вирішити лише єдина нація –
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товариство людей, які люблять свою Батьківщину, і що не розділяють своє майбутнє з майбутнім країни. На розподілі і протиріччях працюють слабкі політики.
Доля сильних – в об'єднанні.
Прийшов час сильних!
Програмний маніфест партії «Сильна Україна» [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://silnaukraina.com/static/page/id/175

ВИТЯГ З ПРОГРАМИ
[…] Ефективна демократія
Відповідальність – це той фундамент, на якому має бути побудована українська влада. Ми повинні привести Конституцію у відповідність до завдань економіки, до потреб громадян. У ній мають бути чітко прописані повноваження президента, парламенту і уряду, аби припинити безкінечний конфлікт гілок влади.
Всенародно вибраний президент, як голова держави, повинен очолювати систему органів виконавчої влади і нести всю повноту відповідальності за результати
її діяльності. До того ж в Конституції і спеціальному законі має бути передбачена
і чітко прописана процедура імпічменту президенту, аби не допустити
можливості зловживання державною владою.
Верховна Рада повинна зосередитися на законодавчій діяльності і контролі
виконавчої влади. Депутати парламенту України, як і органів місцевого самоврядування, повинні обиратися за відкритими партійними списками. Депутати від
партій мають бути закріплені за виборчими округами і взяти на себе персональну
відповідальність перед їх мешканцями. При цьому має бути чітко прописана
процедура відкликання депутатів всіх рівнів.
Влада повинна максимально наблизитися до людини. Всі ключові рішення –
будівництво шкіл і лікарень, прокладання нових доріг або комунікацій – повинні
прийматися не в Києві, як зараз, а на місцевому рівні, не абстрактними чиновниками,
а представниками органів місцевого самоврядування. Їм слід передати велику
частину владних повноважень і податкових надходжень, які збираються на території
регіону. З іншого боку, має бути організований суспільний контроль органів
місцевого самоврядування і нагляд за ними з боку органів, що здійснюють контроль.
«Сильна Україна» ініціює глибокі зміни в системі державної служби, які
істотно підвищать її ефективність і ліквідують підґрунтя для корупції. Ми хочемо
відмінити політичні квоти, які зараз пронизують всю управлінську вертикаль.
Парламентські фракції повинні впливати лише на призначення міністрів. При
цьому безпосередньо міністр не вирішуватиме фінансові і кадрові питання, це
повноваження державного секретаря – вищої адміністративної посади для
професійних чиновників. Міністр повинен відповідати лише за продукування
політики міністерства.
Ми наполягатимемо на реформі державної служби з введенням декларування
не лише доходів, але і витрат чиновників вищого рангу і членів їх сімей.
Разом з посиленням контролю і збільшенням відкритості, ми розробимо систему стимулювання результативної і чесної праці чиновників, яка передбачає
гідну оплату, соціальні гарантії і високий суспільний статус.
Кабінет Міністрів України і система державних адміністрацій мають бути реформовані. Необхідно розділити контрольно-наглядові органи і органи, які надають
послуги населенню. Органи влади мають бути розділені на агентства (служби), які
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надають послуги громадянам, підприємцям, і інспекції, які здійснюють контроль за
дотриманням законодавства в цих сферах. Таким чином, буде ліквідований конфлікт
інтересів, коли один орган або навіть один державний службовець надає послуги і
контролює їх виконання і якість, що у свою чергу, породжувало корупцію.
Окрім проведення системних заходів що до зміцнення держслужби,
необхідно реалізувати комплексну цільову програму по боротьбі з корупцією.
При цьому мають бути використані всі правові можливості держави. Позбавлення
волі повинне стати лише вершиною піраміди заходів що до корупціонерів.
Передбачається широке вживання адміністративних покарань, а також заборона
на професію і відміна пільгових пенсій.
Судова система має бути перебудована так, щоб вона могла гарантувати суддям
реальну незалежність – як від політиків, так і від учасників процесу. Ми маємо намір
ініціювати реформу законодавства про статус суддів, аби забезпечити реальну
незалежність, аби змінити в судовому співтоваристві підхід до підбору кадрів,
призначення та звільнення суддів. Ми виступаємо за створення інституту суду
присяжних і мирових суддів. Законодавство про відповідальність суддів має бути
посилене, аби присікти корупцію, тяганину і упередженість в ході розгляду справ.
«Сильна Україна» ініціює розробку нової військової доктрини, яка закріпить
позаблоковий статус країни. Ми здійснимо перехід до професійної армії і ефективної
системи підготовки солдатів і офіцерів запасу. Ми наполягатимемо на прийнятті
комплексної програми переозброєння армії з широким використанням потужностей
вітчизняного військово-промислового комплексу. Наші Збройні Сили отримають
здатність самостійно захищати державність України від зовнішніх загроз.
Ми зможемо створити справедливу, ефективну і відповідальну державу, здолати корупцію, гарантувати всім громадянам безпеку і упевненість в прийдешньому дні!
Прийшов час сильних!
Програма партії [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://silnaukraina.com/static/page/id/153

∗∗∗
«МОЛОДІЖНА ПАРТІЯ УКРАЇНИ»

Партію створено 24 квітня 1999 р. Зареєстрована Міністерством юстиції
України 3 вересня 1999 р. (реєстраційний номер 1220). Партія діюча.
ВИТЯГ З ПРОГРАМИ
Вступ
Молодь завжди була є і буде рушійною силою суспільства. Так було на початку 90-их, коли Україна здобула незалежність, так було коли молодь вийшла на
вулиці протестуючи проти цинічного порушення її прав і свобот під час
президентських виборів 2004 року.
Але так складається, що молодь зробивши перші кроки до досягнення вищої
мети нівелюється, розпорошується та відсторонюється від своїх здобутків. Цвіт
нації не має доступу до єлементарних благ. Відбувається повальне порушення
Основного закону України, що гарантує право на безкоштовну освіту, право на
безкоштовне лікування, право на працю, на житло,на достойний рівень життя.
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Метою Молодіжної Партії Украіни є подолання негативних тенденцій в
житті української молоді. Забезпечення повноти реалізації прав та свобод, безперешкодного та ефективного залучення молоді в економічну, політичну,
екологічну діяльність. Молодь має безпосередньо брати участь у формуванні та
реалізації політики, реформ, програм, що стосуються суспільства й молоді
зокрема. Тому МПУ буде вжито заходів, аби дати змогу молоді активно впливати
на всі сфери життєдіяльності суспільства вже сьогодні. Також МПУ має за мету
стати «кузнею кадрів» для країни, акумулювати та розвивати інтелект нації.
1. Держава та суспільство
МПУ виступає за подальшу розбудову демократичного суспільства. Громадяни
повинні мати можливість впливати на прийняття та реалізацію рішень у державі.
Партія за формування збалансованої та ефективної системи трьох незалежних гілок влади.
МПУ виступає за проведення реальної судової реформи в інтересах верховенства права.
Влада повинна бути підпорядкована потребам суспільства і бути механізмом
узгодження та реалізації громадських потреб та інтересів.
Партія обстоює підвищення статусу місцевого самоврядування та активного
залучення до цих органів молодих спеціалістів.
МПУ виступає проти використання влади олігархічними кланами заради
своїх вузькогрупових інтересів.
Нашою метою є:
- побудова професійної, моральної та патріотичної влади;
- розвиток активного та небайдужого суспільства, котре формуватиме владу
та впливатиме на неї для відстоювання своїх інтересів;
- розвиток демократичної моделі відносин між владою та громадянами;
- подолання корупції в органах державної влади. [...]
ПЕРСПЕКТИВИ ТА НАПРЯМКИ ПРАКТИЧНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ
У СУЧАСНІЙ ДЕРЖАВНІЙ МОЛОДІЖНІЙ ПОЛІТИЦІ
Державна молодіжна політика в Україні є одним з пріоритетних напрямів
діяльності держави і здійснюється в інтересах молодої людини, суспільства та держави
у цілому з урахуванням можливостей економічного, соціального, історичного,
культурного розвитку країни, а також уроків світового досвіду державної підтримки
молоді.
Головними принципами та напрямками реалізації сучасної державної молодіжної політики в Україні повинні стати:
- розвиток і удосконалення державної молодіжної політики, її правової бази,
конкретної діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у даній сфері.
- фінансування державної молодіжної політики в Україні у 2010 р. передбачити на рівні 3% від затверджених видатків Державного бюджету України.
- державна молодіжна політика має охоплювати не лише питання освіти,
праці та організації дозвілля молоді, а й питання демографії, зміцнення сім’ї,
виховання нації.
- негайно приділити особливу увагу ролі демографічних чинників в
економіці. Коли рівень народжуваності в країні падає нижче рівня «заміщення»,
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повернути цю тенденцію в зворотній бік практично неможливо. З часом, ця
тенденція розповсюджується на тривалий спад в усіх напрямах розвитку держави,
що набуває депресивних ознак.
- розробка інноваційної державної молодіжної політики, в якій за мету узяте
формування потужного (в соціальному та економічному прояві), впевненого в
своїх силах, психологічно здорового, здатного до репродукції, до самостійного
прийняття рішень молодого громадянина. Проблема соціалізації молоді потребує
по-новому подивитись на питання взаємовідносин різних поколінь, на
поглиблення кризи в традиційних інститутах соціалізації молоді та сім’ї.
- запровадження з боку держави політики стосовно молоді у частині матеріальної підтримки цього репродуктивного та працездатного (економічно
активного) прошарку населення.
Чисельність і статево-віковий склад населення є основою визначення перспективних доходів і видатків держави, зокрема, таких важливих складових як:
фінансування пенсій, соціальні виплати, функціонування освітніх та медичні
закладів тощо. Доходні частини бюджету безпосередньо залежать від чисельності
робочої сили, рівня її економічної активності, освіти і кваліфікації.
- вдосконалення молодіжної політики через впровадження певних
економічних інструментів.
Зокрема, пропонується створення «ДЕРЖАВНОГО ФОНДУ МОЛОДІЖНОГО ІНВЕСТУВАННЯ», завданням якого має стати сприяння працевлаштуванню
молоді, допомозі організації підприємницької діяльності тощо. [...]
Програма [Електронний ресурс]. –
Режим доступу http://mpu.org.ua/v2/?page_id=53

∗∗∗
ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ «БАТЬКІВЩИНА»

Партію створено 9 липня 1999 р. Зареєстрована Міністерством юстиції
України 16 вересня 1999 р. (реєстраційний номер 1222). Партія діюча.
ВИТЯГ З ПРОГРАМИ
[…] Політична партія «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» є всенародною демократичною партією патріотично-реформаторського спрямування.
Вона об'єднує у своїх рядах представників усіх верств населення, громадян –
патріотів України в усіх регіонах держави, усіх тих, хто не може змиритися з
нинішнім кризовим станом нашої країни і прагне рішучих змін на краще в ім’я
людини. Здобувши політичну незалежність і домігшись державного суверенітету,
наша країна зробила свій остаточний вибір і досягла певних успіхів у державотворенні. Нашу державу визнав і підтримав світ. Державна незалежність
України стала історичним фактом і фактором міжнародного розвитку. Проте історична доля України ще далеко не вирішена. Потрібна особлива духовна мобілізація нашого народу. Потрібні цілеспрямовані, організовані об’єднані зусилля
і надзусилля громадян з реформування, модернізації та демократизації нашої
країни, держави, економіки, політичної і соціальної системи.
Потрібна корінна зміна пріоритетів усього суспільного розвитку в Україні з переходом від егоїстичних, споживацьких, матеріальних інтересів
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самозбагачення до духовних і моральних цінностей, бо саме вони остаточно
вирішать долю України, її народу, справу добробуту і якості життя кожної
сім’ї і кожної людини, долю майбутніх поколінь.
Маючи величезні природні й виробничі ресурси та високопрофесійні кадри,
Україна в перші роки незалежності не була приречена на обвал і занепад економіки, на безробіття, зубожіння й тотальну бідність населення. Нинішня
системна політична криза, руйнування матеріального, морального і духовного
укладу життя нашого народу є прямим наслідком кризи влади, відсутності чітко
визначеної і зрозумілої народу національної стратегії розвитку, ефективної
системи державного управління країною. Неефективність системи існуючого
режиму державної влади, її цинізм, корумпованість і повна безвідповідальність
перед народом, безконтрольність з боку народу – ось головні причини
довготривалої кризи. Криза діючої влади – це, насамперед, криза визначення мети
й шляхів побудови нового суспільства. Головною перешкодою на шляху розвитку
України стоїть кримінальна кланово-олігархічна політична система, що загрожує
диктатурою і тоталітаризмом.
Партія виступає за створення в Україні нової цивільної, відповідальної
перед народом держави, нового суспільства справедливості й добробуту, нової демократичної політичної і економічної системи як гарантії прогресу. Ми
виступаємо за формування в Україні потужної і впливової верстви суспільства – середнього класу, котрий складатиме більшість нового суспільства й об’єднає громадян-власників, які заробляють засоби для життя своєю
працею і підприємництвом. Ми пропонуємо народу загальнонаціональну
ідеологію і стратегію розвитку, засновану на принципах суспільної відповідальності і партнерства, гуманізації, інтелектуалізації суспільства та громадянського патріотизму, що забезпечить прогрес нашої держави у ХХI столітті. Держава для людини, а не людина для держави. Антидемократичний
кланово-олігархічний владний режим повинен зійти з політичної сцени
України. Реальне народовладдя повинне бути забезпечене не на словах, а на ділі.
Пряме волевиявлення народу повинне бути гарантованим. Конституція України
має стати реальною гарантією проти авторитаризму і узурпації влади, а пропорційна система виборів – забезпечити проведення чесних виборів усіх рівнів.
Об’єднуючи у своїх лавах потужний інтелектуальний і професійний
потенціал, партія «ВО «Батьківщина» ставить перед собою завдання реалізувати
розроблену нею Концепцію національної стратегії України, Концепцію
національних інтересів України, Програму виходу України з політичної та
економічної кризи, Засади внутрішньої і зовнішньої політики.
Партія виступає за об’єднання громадян України в єдину українську політичну націю, за державну та внутрішньосуспільну солідарність громадян, без
якої немає розвитку і прогресу, за плідну співпрацю з усіма політичними силами,
що стоять на державницьких позиціях і виступають за конструктивне співробітництво. Ми виступаємо на захист і зміцнення високих традицій духовності
нашого працелюбного народу, за створення справедливого громадянського
суспільства, проти будь-яких проявів авторитаризму, тоталітаризму і клановоолігархічних диктаторських тенденцій у розвитку держави, за підвищення
ефективності українського парламентаризму, виконавчої влади, місцевого
самоуправління і регіонального розвитку.
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1. Ідеологічна основа діяльності партії
Ідеологічною основою партії є поєднання національних, демократичних,
християнських цінностей, реформаторства, духовності, патріотизму, державної солідарності, відповідальності, прав і свобод громадян. Партія виступає за
побудову в Україні суспільства справедливості й добробуту, конкурентоспроможної нації-держави європейського типу. […]
3. Політична стратегія партії
Виходячи з об’єктивного характеру світових тенденцій розвитку, партія
пропонує нову стратегію і програму реформування українського суспільства з
урахуванням специфіки й сучасних умов України. Ця стратегія спирається на
ефективність високоорганізованої, об’єднаної праці всього народу, на ефективність народного підприємництва й господарської ініціативи громадян. Партія
пропонує нові шляхи, засоби та методи оновлення України, її стабілізації, модернізації, радикального прориву в майбутнє, стрімкого розвитку через реалізацію
стратегії інноваційного розвитку на випередження на основі задіяння великого
інтелектуального потенціалу нашого суспільства.
Політична стратегія партії базується на ідеології демократії, державної
солідаризації і реформаторства. Майбутній громадянський характер нашої незалежної держави вимагає здійснення реального, а не фіктивного народовладдя як
передумови реалізації ефективної національної стратегії відродження і розвитку
України. Демократизація країни і формування системи реального народовладдя, підвищення ефективності парламентаризму є найважливішими пріоритетами політичної стратегії партії на нинішньому етапі.
Партія вважає, що корінна зміна якості розвитку є загальносвітовою об’єктивною закономірністю ХХІ століття і високою стратегічною метою України на
наступний період. Підтримуючи принципи лібералізації, гуманізації та інтелектуалізації суспільного розвитку, партія приділяє особливу увагу захисту прав
людини й громадянина. Реальне й ефективне народовладдя відіграватиме ключову роль у майбутньому розвиткові України. Партія максимально сприятиме
ефективному використанню великого творчого потенціалу українського народу.
У своїй політичній стратегії і практичній діяльності вона орієнтуватиметься на
всебічний розвиток політичної активності, відповідальності, глибоких традицій
ініціативи й самодіяльності наших громадян.
Партія свідома того, що на нинішньому перехідному етапі суспільство
України є ще політично не структурованим. Країна штучно ділиться на окремі
політичні табори з діаметральнопротилежними цілями. Деякі сили експлуатують
штучний поділ України на Схід і Захід. Наше завдання – сприяти прискореному
об’єднанню нації на базі спільних для всіх національних інтересів заради
перетворення України на багату й сильну європейську державу.
Ми вважаємо, що Українська держава повинна стати такою, яка була б здатна
забезпечити послідовну реалізацію стратегії повного самовизначення суспільства,
виступити гарантом незворотного й конкуренто-успішного руху до постіндустріального майбутнього, в інформаційно-інтелектуальну еру. Партія робитиме все необхідне для визначення ефективних шляхів, засобів і методів захисту, відродження й
становлення України, її стабілізації й модернізації, радикального прориву в майбутнє, стрімкого розвитку через реалізацію інноваційних стратегій розвитку на випередження, а не на вічне наздоганяння інших країн.
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Пошук міжнаціонального співробітництва і внутрішньосуспільного компромісу є одним з важливих завдань політичної стратегії партії. Кризова внутрішньополітична ситуація в Україні вимагає пошуку ефективних шляхів контролю над
діяльністю виконавчої влади, її ефективністю, забезпечення гармонійної співпраці всіх гілок влади, пошуку нових шляхів для політичної консолідації й солідаризації громадян. Партія вважає особливо важливим завданням внутрішньої
політики розробку та закріплення в суспільстві принципів життя, котрі гарантуватимуть неможливість підриву демократичної державності, встановлення авторитаризму й диктатури в будь-якій формі. Ми повинні забезпечити проведення
вільних, чесних, демократичних виборів на партійно-пропорціональній основі без тиску владних структур і фальсифікації результатів на всіх рівнях.
Партія вважає, що створення умов для поступового підвищення якості життя
громадян до європейського рівня є найважливішим завданням нової української
держави. Партія зробить усе можливе, щоб постійне підвищення рівня і
якості людського розвитку стало головним критерієм оцінки ефективності
державної влади.
Партія виступає за плідну політичну співпрацю з усіма конструктивними
силами на міжнародній арені, що підтримують суверенну Україну, сприяють добробуту її народу, створенню нового, справедливого, демократичного суспільства,
здатного захистити права і свободи людини.
Виходячи зі своєї політичної стратегії, партія заявляє про свою повну готовність прийти до влади конституційним шляхом, через всенародні вибори і взяти
на себе відповідальність за долю країни на довгостроковий період.
Партія виступає за невідкладне проведення реформи політичної системи
України та системи державного правління, за зміцнення парламентаризму і збереження однопалатної Верховної Ради, за чіткий конституційний розподіл повноважень і відповідальності законодавчої й виконавчої гілок влади, за посилення ролі
Уряду, конструктивну взаємодію всіх гілок влади в розробці й реалізації єдиної
державної політики, за сильну і незалежну судову владу. Ми виступаємо за внесення відповідних змін і доповнень до Конституції України, за формування ефективної демократичної більшості у Верховній Раді на основі результатів виборів, а
не під незаконним тиском влади, за законодавче визначення статусу парламентської опозиції, як дієвого державного інституту.
Партія сприятиме розвитку всіх форм місцевого самоврядування, формуванню у населення активної громадянської позиції, заснованої на національних інтересах і принципах захисту прав людини. Сильна регіональна політика, посилення
ролі регіонів та їхніх можливостей у соціально-економічному розвитку – пріоритетні політичні завдання партії.
Перед Україною важкий, довгий і складний шлях до побудови високорозвиненої європейської держави і демократичного суспільства постіндустріального
інформаційно-інтелектуального типу, конкурентоспроможного в умовах нової
інтелектуальної ери ХХI століття. Успішне вирішення цього завдання залежить
від розуміння суті нашої національної ідеї. Об’єднуючою національною ідеєю
народу України на нинішньому етапі є не тільки державна суверенність,
забезпечення національних інтересів і добробуту громадян у поєднанні з ідеєю
міжнародної конкурентоспроможності та поетапної інтеграції України в Європу
та світові структури. Нині і в перспективі національна ідея України – це
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об’єднуюча ідея її духовної і національної величі, як великої європейської нації, її
високої духовної місії і нового гідного місця і ролі в сім’ї народів. Реалізацію
цього національного надзавдання – побудову морально і духовно сильного
демократичного суспільства європейського типу – треба здійснювати незалежно
від того, чи буде Україна прийнята до складу Європейського Союзу і НАТО, чи
залишиться поза рамками цих інтеграційних структур. Європу треба будувати в
Україні, досягаючи найвищих стандартів духовності, демократії і добробуту.
Свою головну політичну перспективу партія бачить у позакласовому
об’єднанні всіх верств народу, в переростанні у всенародну масову партію як
основу патріотичного, державницького, національно-демократичного розвитку. Партія повинна стати народно-патріотичною партією громадян
України, не пов’язуючи себе із жодними віджилими політичними догмами та
застарілими політичними системами, які себе не виправдали.
Партія прагнутиме зробити все можливе для послідовної й ефективної політичної структуризації суспільства і Верховної Ради як вищого форуму народовладдя і як передумови демократизації суспільства. Будуть розроблені й реалізовані відповідні політичні програми, розраховані на жінок, молодь, пенсіонерів,
інвалідів, ветеранів праці, військовослужбовців, інтелігенцію, що сприятиме
внутрісуспільній солідаризації й гармонізації інтересів.
Партія ставить за мету стати загальнонаціональною об’єднавчою центристською політичною силою, правлячою партією. Завданням партії є конституційне змагання за лідируючі позиції в керівництві державою і регіонами, за завоювання максимальної кількості депутатських місць, за формування і послідовну підтримку демократичної парламентської більшості і
лідируючу роль у ній нашої фракції. Ми прагнемо сформувати уряд національної довіри, що забезпечить стабільний і сталий розвиток країни. Будемо
боротись за найвищі державні пости – Президента, Голови Верховної Ради,
Прем'єр-міністра.
У своїй діяльності партія сприятиме тому, щоб вирішення проблем регіональної політики відбувалося на основі вдосконалення системи місцевого самоврядування, виходячи із загальнонаціональних інтересів України та відповідно до
Європейської Хартії місцевого самоврядування.
У сфері державного будівництва партія буде послідовно боротися за зміцнення
суверенної української державності. Тут визначаються такі найважливіші завдання:
запропонувати суспільству концепцію нової української держави і домагатися послідовної її реалізації;
захищати систему реального народовладдя й парламентаризму, домагатися
підвищення рівня ефективності влади, її єдності, взаємодії різних гілок влади,
вдосконалення системи державного управління;
забезпечувати реальний суверенітет і підвищення міжнародної конкурентоспроможності української держави. Продовжити курс на ефективну інтеграцію
України до європейських структур і, передусім, до Європейського Союзу. Послідовно розвивати стратегічне партнерство з провідними державами світу;
забезпечити проведення активної, самостійної, прогнозованої зовнішньої
політики України, в тому числі регіональної. Ефективний захист національних
інтересів і національна безпека – принципові основи цієї політики;
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сприяти зміцненню оборонного потенціалу України. Домагатися проведення
ефективної воєнної реформи й переходу до формування сучасних Збройних Сил на
професійній основі при значному скороченні чисельності військових контингентів;
домагатися перебудови структури державних правоохоронних органів, створення дійсно незалежної судової влади відповідно до вимог міжнародних правових актів. Запровадити суди присяжних;
впроваджувати ефективну систему антикорупційного контролю в державному апараті;
забезпечувати ефективну реалізацію адміністративної реформи і перехід до
функціональної структури державного управління;
надати парламентській опозиції конституційний статус державної інституції
контролю суспільства над виконавчою владою;
сприяти об’єднанню української політичної нації, розвитку відносин дружби,
солідарності та єдності всіх народів і народностей, що населяють Україну.
Партія будує свою політичну стратегію на засадах ліберально-демократичних
принципів відродження, оновлення і модернізації країни шляхом послідовного
реформування. Ми визнаємо пріоритет прав та свобод людини-громадянина над
правами держави і уряду, громадських організацій, прав людини щодо вільного
вибору праці, місця проживання, відповідальності людини за свою долю, долю
своєї родини і суспільства.
Ми виступаємо проти всіх авторитарних спроб обмежити демократію, поставити її під режим контролю керівника держави або державної бюрократії. Демократія, як форма прямого народовладдя, не може мати обмежень з боку влади. Не
людина для влади, а влада для людини. Народ має конституційне право достроково
змінювати владу та її керівників, якщо вони не оправдовують довіру громадян і не
забезпечують ефективного керівництва державою і добробуту суспільства. […]
Програма [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://kobatkivschyna.kiev.ua/ru/text/programma

ВИТЯГ ІЗ СТАТУТУ
1. Загальні положення
1.1. Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» (далі – партія) є політичною
партією, яка на добровільних засадах об’єднує громадян України, сприяє формуванню і вираженню їх політичної волі та проводить свою діяльність відповідно до
Конституції України, чинного законодавства, своїх програмних документів і
цього Статуту. Партія поширює свою діяльність на всю територію України. […]
2.Мета діяльності та головні завдання партії
2.1. Головною метою діяльності партії є участь у виробленні державної політики та сприяння формуванню і вираженню політичної волі громадян щодо побудови незалежної суверенної демократичної держави, громадянського суспільства,
посилення ролі парламентаризму і самоврядування та розвитку соціально орієнтованої ринкової економіки шляхом політичного впливу на діяльність у цих
напрямках органів державної влади та місцевого самоврядування, представництва
в цих органах та участі у виборах всіх рівнів.
2.2. Головними завданнями діяльності партії є:
• - сприяння утвердженню суверенної української державності, народовладдя і соціальної справедливості;
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• - сприяння подоланню загальної кризи та забезпеченню розвитку держави,
створенню в ній демократичного суспільства соціальної справедливості і добробуту народу на основі високорозвинутої, соціально-орієнтованої економіки та
максимальної зайнятості населення;
• - сприяння створенню умов для втілення ідей державного патріотизму як
моральної основи діяльності усіх гілок влади та всіх верств населення;
• - налагодження тісного співробітництва з вітчизняними та європейськими
партіями, програми яких близькі до програми партії;
• - сприяння створенню у Верховній Раді України парламентської більшості, а в перспективі стати правлячою партією, взявши на себе всю відповідальність за стан справ в Україні;
• - сприяння формуванню у населення України громадянської свідомості,
заснованої на національних інтересах держави та загальнолюдських цінностях;
• - сприяння забезпеченню активної ролі населення у формуванні та реалізації державної політики, формуванні органів державної влади, місцевого самоврядування і представництво в їх складі;
• - сприяння створенню передумов для органічного поєднання в суспільному житті колективістських форм співіснування громадян та індивідуальної
свободи особистості;
• - сприяння консолідації українського суспільства, єднанню національностей та етнічних груп на засадах рівності й братерства. […]
Статут [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://.byut.hiblogger.net/16644.html

∗∗∗
ПАРТІЯ ПРИВАТНОЇ ВЛАСНОСТІ

Партію створено 25 квітня 1999 р. Зареєстрована Міністерством
юстиції України 24 вересня 1999 р. (реєстраційний номер 1228). У березні
2008 р. назву змінено на Єдиний Центр.
Див.: Єдиний Центр

ВИТЯГ З ПРОГРАМИ
В Україні повинен бути ГОСПОДАР
Люди різних національностей і віросповідань, що проживають на території
України, хотіли б жити в економічно розвиненій і стабільній країні. У цьому зацікавлений весь український народ, в також ті його представники, які проживають
за межами України.
У нас є все необхідне для того, щоб добитися успіху.
Велика історія, багата духовна і культурна спадщина, вигідне географічне
положення, корисні копалини, родючі землі, високий науковий потенціал і
головне – працелюбний народ.
Так чому на сьогоднішній день Україна знаходиться в такому занедбаному
стані?
Причин багато, і всі вони вимагають уваги і ретельного аналізу.
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Ми вважаємо, що однією з основних причин наших економічних проблем є
те, що в нашій країні немає ГОСПОДАРЯ.
Не господаря країни, а господаря в країні.
Відсутність чітких і зрозумілих законів про приватну власність значно
стримує розвиток реформ в Україні. Через це не працюють в повну силу багато
підприємств, простоюють фабрики і заводи, розвалюються колгоспи. І все це
посилюється непомірним податковим тягарем.
В таких умовах неможливе економічне зростання промисловості, сільського
господарства і держави взагалі.
Коли у кожного підприємства, заводу, фабрики, у кожного наділу землі буде
конкретний господар, який зможе платити реальні податки – ситуація в країні
кардинально зміниться в кращу сторону. Тільки справжній господар в змозі
навести порядок в своєму господарстві.
Історичний досвід високо розвинутих країн переконливо доводить, що тільки
приватна власність і стимулююче оподаткування є гарантом побудови економічно
могутньої, стабільної і демократичної держави. Основна мета Партії приватної власності зробити громадян України багатими і упевненими в завтрашньому дні. […]
Політичні партії України. В 3 т. / Уклад.: Ю. Шайгородський. –
К.: УЦПМ, 2005. – Т.ІІ. – С.253-254.

ЄДИНИЙ ЦЕНТР

Попередня назва – Партія Приватної Власності
ПОЛІТИЧНА ПЛАТФОРМА ЄДИНОГО ЦЕНТРУ
Об’єднавшись – змінимо життя на краще
Успішною є лише та країна, яка гарантує своїм громадянам добробут, безпеку, права і свободи та можливість самореалізації.
Україна стане такою країною, якщо силу руйнації та протистояння ми перетворимо на силу єдності та розвитку.
Кризові процеси, що відбуваються в країні та за її межами, вимагають від нас
негайного згуртування. Це єдиний шлях, який забезпечить Україні гідне місце у світі.
Питання стоїть як ніколи принципово. Або Україна стане насправді демократичною, правовою і соціальною державою з розвиненим громадянським суспільством, або перетвориться на постачальника дешевої робочої сили.
Або ми використаємо світові процеси на користь українського народу, або з
України викачають її природний та інтелектуальний потенціал.
Україна має все, щоб увійти до спільноти передових країн світу:
• високий інтелект нації та розвинений науково-технічний потенціал;
• вигідне географічне розташування та транзитна інфраструктура;
• унікальні природні багатства, найбільшим серед яких є родючі землі;
• багаті та давні культурні традиції.
І головне – сила України в її талановитих та працьовитих людях.
Належне використання цього потенціалу мало б вже давно зробити наших
громадян заможними, суспільство захищеним, а державу – ефективною.
На превеликий жаль, ми змушені констатувати інше:
• люди реально не відчувають економічних «успіхів», про які так часто
говорять політики;
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• багато наших співвітчизників змушені шукати кращого життя за межами
своєї Батьківщини;
• корупція роз’їдає суспільство;
• село, медицина, освіта, культура, армія та комунальне господарство перебувають у стані занепаду.
Так триватиме доти, доки ми не дамо чесну відповідь на два запитання:
• Чому так сталося, що одна з найбільших за територією, кількістю населення
та найпотужніших за потенціалом країна Європи протягом всього періоду
незалежності не може вийти на шлях стабільності та розвитку, який би відчув
кожен її громадянин?
• Що робити, щоб змінити ситуацію на краще?
Лише давши відверту відповідь на ці запитання, ми всі, кому небайдужа доля
України, майбутнє дітей та онуків, зможемо разом взятися за самовіддану
працю для вирішення проблем сьогодення.
Чому так сталося?
Головною бідою України в усі часи була відсутність згуртованої, патріотично налаштованої та прагматичної національної еліти. І як наслідок – її неспроможність об’єднати народ України в єдину політичну націю, виробивши об’єднавчу національну ідею.
В часи прийняття важливих державних рішень українська еліта, зосереджуючись, перш за все, на особистих інтересах, поринає у дискусії та протистояння, які
завершуються безрезультатно.
Це добре знають ті, хто використовує суспільні багатства лише в особистих
інтересах.
Наша історія містить чимало фактів, які це підтверджують.
По-перше, один із найтрагічніших – початок минулого століття, коли у складних
історичних умовах Україна мала реальну можливість побудувати незалежну державу.
Але замість того, щоб об’єднатися навколо високої історичної мети, тогочасна українська еліта почала боротись між собою за владу.
Завершилося все втратою державної незалежності, голодоморами, війнами,
репресіями, в яких загинули десятки мільйонів українців.
По-друге, вже в часи незалежності, особливо після президентських виборів
2004 року, ми неодноразово отримували реальні шанси об’єднати Україну.
Але ми їх втрачали, і перш за все, через те, що як у тих, хто вважав себе
переможцями, так і у тих, кого вважали переможеними, не виявилося мудрості та
мужності визнати, що на різних Майданах стояли люди з громадянською
позицією, для яких Україна є їх спільною Батьківщиною, де жили їх діди та
прадіди, де житимуть їх діти та онуки.
Це урок для всіх відповідальних політиків та мільйонів громадян.
Ми знову не змогли об’єднатись у час великого громадянського піднесення,
яке могло стати основним рушієм розбудови економічно сильної, демократичної
та соціально-орієнтованої Української держави.
Що робити?
Ми не маємо права гаяти час.
Щоб народ України знову не втратив свій історичний шанс, ми повинні
усвідомити, що лише через об’єднання всіх патріотичних та відповідальних
громадян і політиків розбудуємо успішну та заможну країну.
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Тому ми пропонуємо об’єднатися в єдиний політичний процес усім
громадянам України, які:
• щоденно, дивлячись на політичний безлад у країні, шукають відповідь на
питання: «Яке майбутнє у мене, моїх дітей та онуків?»;
• бажають, щоб політики нарешті схаменулися;
• відчувають у собі силу, потенціал і бажання змінити ситуацію на краще.
Політичний процес – це об’єднання навколо ідеї. Особисте щастя кожної
людини є головним завданням держави. Але щастя людини неможливе і без її
усвідомленого духовного розвитку.
Розуміння цього – перший і необхідний крок кожного до побудови суспільства, яке базуватиметься на принципах добра та любові.
Тому для Єдиного Центру визначальною є ідея, закладена у словах:
Ми любимо Україну і зробимо все, щоб кожен її громадянин, незалежно від
місця проживання, національності, мови спілкування, віри, пишався своєю
Батьківщиною.
Ці слова мають об’єднати представників справжньої державотворчої еліти
задля спільної праці заради добра України.
Ці слова мають стати основою об’єднавчої НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕЇ.
Унікальність нашої країни, її минулого та сучасного вимагають пошуку
власного шляху розвитку.
На сьогодні немає ідеології, яка могла б стати дієвим інструментом
вирішення наших проблем.
Тому Єдиний Центр пропонує суспільству свою об`єднавчу ідеологію.
Ми називаємо її ідеологією єдиноцентризму.
Єдиноцентризм – це ідеологія єднання, патріотизму, правди та прагматизму.
Єдиноцентризм – це ідеологія, яка має об’єднати всіх патріотів української
держави, незалежно від їх національності, місця проживання, мови спілкування і віри.
Єдиноцентризм – це ідеологія, яка має привнести мораль та відповідальність
в українську політику.
Єдиноцентризм – це ідеологія, яка має дати правдиву оцінку кожній проблемній
ситуації, що виникла в конкретному селі, місті, районі, області чи в країні загалом.
Єдиноцентризм – це ідеологія прагматизму, яка дасть суспільству ефективні
інструменти для вирішення як проблем сьогодення, так і тих, що виникатимуть завтра.
Єдиноцентризм – це ідеологія, що здатна вивести українське суспільство на
пряму дорогу розвитку кожної людини, родини та держави загалом.
Наша стратегічна мета на багато років вперед:
• піднести рівень життя в Україні до європейських стандартів;
• забезпечити стабільність і впевненість у майбутньому всім громадянам;
• забезпечити демократичний розвиток України та її соборність;
• забезпечити розвиток економіки на основі економіки знань;
• сформувати масовий і потужний середній клас;
• дати поштовх громадянам України до об’єднання в політичну націю нового
формату – націю інтелектуальну, культурну та підприємливу – націю-лідера.
Наші середньострокові цілі – забезпечити прогрес на шляху європейської
інтеграції для досягнення реальних змін на краще в житті людей.
Наші сьогоднішні завдання – навести порядок у владі, підвищити добробут
людей, модернізувати економіку та зміцнити єдність країни.
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Ми доведемо, що Єдиний Центр є партією, яка здатна:
• визначати стратегію розвитку держави, її кожного регіону та громади;
• виробляти необхідні для суспільства рішення;
• забезпечувати виконання прийнятих рішень.
Ми доведемо, що здатні змінити життя людей на краще.
Ми доведемо, що здатні досягти єдиної для всіх мети – утвердити успішну,
заможну і демократичну Україну, в якій наші діти та внуки з гордістю
говоритимуть:
Я ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ!
Політична платформа Єдиного Центру [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://edc.org.ua/ua/static/11

ПРОГРАМНІ ЗАВДАННЯ ЄДИНОГО ЦЕНТРУ
Дія забезпечить результат
Єдиний Центр пропонує суспільству основні напрямки дій, які дозволять
вирішити найбільш актуальні для України завдання:
• реформа влади;
• економічне зростання;
• соціальна захищеність громадян;
• духовне зміцнення суспільства;
• посилення позицій держави у світі.
Програмні завдання є базою для розробки конкретного плану дій щодо
кожного з визначених напрямків.
І. Народу України – відповідальну владу.
Система державної влади та місцевого самоврядування в Україні розбалансована та неефективна.
Відсутність чіткого розподілу повноважень і безвідповідальність чиновників
підривають основи держави, посилюють правовий нігілізм і зневіру в суспільстві.
Сильна влада – порядок в Україні.
Єдиний Центр за сильну владу. Тільки така влада може бути ефективною та
відповідальною перед народом.
Україні потрібна Конституція єднання, а не розбрату.
Суспільству потрібна Конституція, яка реально гарантуватиме права і свободи людини й убезпечить країну від авторитаризму.
Ми за президентсько-парламентську модель правління в Україні, яка:
• впорядкує відносини у «владному трикутнику» і закріпить права опозиції;
• запровадить громадський контроль за діями влади.
Депутатів – ближче до людей.
Чинна модель виборів усіх рівнів довела свою непридатність.
Єдиний Центр за зміну виборчої системи.
Люди мають знати тих, кого вони обирають, а депутати мають знати тих,
перед ким вони відповідальні.
Ми за:
• змішану систему виборів до міських, районних та обласних рад;
• вибори до Верховної Ради України за відкритими партійними списками.
Суди – на службу людям.
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Судова система через свою корумпованість неспроможна захищати права
громадян.
Єдиний Центр – за негайне проведення судової реформи, яка має
передбачати:
• скасування пожиттєвого призначення суддів;
• прозору процедуру призначення на посади суддів, ефективну систему
контролю за їх діяльністю;
• запровадження інституту народних засідателів та присяжних;
• організація доступної правової допомоги людям.
Силові відомства – на захист прав людини.
Єдиний Центр за реформу правоохоронної системи, яка забезпечить її гуманізацію.
Ми запровадимо дієву систему громадського контролю за діями правоохоронних органів.
Найефективніша боротьба з корупцією – це ліквідація її джерел.
Ми за створення єдиного державного антикорупційного органу, що буде
реалізовувати системну антикорупційну політику.
Престиж державної служби, гідна оплата праці та механізми контролю за
діями держслужбовців стануть стимулом для чесної роботи.
Необхідно запровадити чітку систему декларування доходів та видатків осіб,
які займають посади в органах державної влади, і членів їхніх сімей.
Місцевим громадам – більше прав і відповідальності.
Єдиний Центр за перерозподіл повноважень і відповідальності між органами
державної влади та органами місцевого самоврядування.
Ми змінимо порядок розподілу податків на користь місцевих громад.
Влада на місцях має отримати економічні стимули для збільшення доходів
своїх бюджетів. […]
Програмні завдання Єдиного Центру[Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://edc.org.ua/ua/static/10

∗∗∗
ПАРТІЯ СВІДОМОСТІ ТРЕТЬОГО ТИСЯЧОЛІТТЯ
(ПСТТ)

Партію створено 13 березня 1999 р. Зареєстрована Міністерством юстиції
України 15 жовтня 1999 р. (реєстраційний номер 1239). Припинила діяльність
згідно з рішенням Верховного Суду України від 19 травня 2003 р.; наказ
Міністерства юстиції України від 9 червня 2003 р. №57 /5.
ВИТЯГ З ПРОГРАМИ
ПАРТІЇ СВІДОМОСТІ ТРЕТЬОГО ТИСЯЧОЛІТТЯ
Партія Свідомості Третього Тисячоліття (в подальшому – ПСТТ) – партія нового типу, яка заявляє відкрито про свою прихильність таким пріоритетам
вдосконалення суспільства, як Краса, Гармонія та Співробітництво.
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В якості основної перспективи в побудові гармонійного суспільства ми
бачимо створення умов для самореалізації кожного через розширення свідомості.
Партія Свідомості Третього Тисячоліття виходить з того, що йде час зовсім нових
взаємовідношень як людини з людиною, так і людини з навколишнім світом.
Людство в цілому і Україна зокрема не зможуть продовжувати розвиток шляхом
непримиримого антагонізму, війн і неповаги до точки зору і вчинків один одного.
Ми виступаємо за співробітництво всіх сил суспільства в побудові нових
гармонійних взаємовідносин і нових умов для самореалізації.
Партія Свідомості Третього Тисячоліття признає безперечним досягненням
розвитку України її Незалежність, яка стала можливою завдяки високій свідомості всіх громадян нашої держави. А також віддає належне високому рівню переважаючих моральних цінностей та ідеалів громадян, які базуються на глибокій
культурі України, яка формувалася протягом всієї її біля тридцятитисячної історії
розвитку.
Ідейно-теоретичні основи і принципи
Ідейно-теоретичною основою та підвалинами практичної діяльності ПСТТ є
нерозривна єдність людини і Природи, людини і Космосу.
Партія в своїй політичній діяльності керується:
* принципами демократії і свободи, як тимчасовими категоріями чергового
етапу розвитку людства. Демократія і проголошені при цьому пріоритети розвитку
суспільства сьогодні перетворились в засоби досягнення деякими особами своїх
амбіційних політичних цілей. Визнаючи це, ПСТТ визначає в перспективі формування суспільства, де меншість не підкоряється більшості і навпаки. Самокритичне суспільство зумовлює самостійність розвитку кожного. При цьому – об’єднання
інтересів та діяльності в межах взаємної домовленості. А це і є реальне народовладдя! Але ніхто, в цьому випадку, не зможе привласнювати право діяти від імені
народу – але тільки від імені Я, зі всією відповідальністю, яка випливає звідси.
* принципом гармонійного балансу інтересів всіх і кожного, з реалізацією
цих інтересів через політику НЕВТРУЧАННЯ суспільства в життя кожного.
Ріст свідомості кожної особистості дозволяє вже на сьогоднішньому етапі
розвитку ліквідувати можливість паразитування суспільства на досягненнях його
членів. Якщо рішення неприйнятне для одного із членів суспільства, таке рішення
не може бути рішенням суспільства і зумовлює неможливість його прийняття.
Держава, в якій головною цінністю проголошується досягнення умов самореалізації, не претендує на роль оракула і судді, а тільки сприяючого в наданні
можливостей.
Свідомі інтереси чоловічої і жіночої сутності мають більше різного, чим
спільного. Прийшов час зупинити дисгармонійний розвиток суспільства, яке
використовує переважно тільки чоловічу свідомість через досягнення переваги в
силі, аргументах, амбіціях і других атрибутах чоловічої влади. Це – необхідні якості
при свідомості людини на ранніх стадіях розвитку. Але зовсім недопустимі на сьогоднішньому етапі. Через те що, якщо ці та інші, необхідні для виживання якості, не
врівноважені жіночими, такими як Терпимість, Гармонія, Краса, Співчуття, Любов –
конче необхідними для формування умов Гармонії співіснування, – то світ попрямує
не до вдосконалювання, а в вир інтриг та суперечностей. Формування умов
самореалізації через рівноможливі пріоритети і жіночої, і чоловічої сутності –
найважливіший принцип діяльності ПСТТ.
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* принципами національного і міжконфесійного рівноправ’я, неантагоністичного узгодження можливих непорозумінь та протиріч.
* принципом неможливості гармонійного розвитку світу без рівноправного
інтегрованого співробітництва з Україною, її менталітетом та культурою, її
жіночою самосвідомістю і моральними пріоритетами. Безперечним вважається
кропітка і ціленаправлена робота по представництву України, як чудової країни з
таланливим і працелюбним народом. Але початок такої роботи може бути тільки
після утвердження всередині країни оптимістичної ідеології і політики.
Партія виходить з того, що процвітаюча держава в третьому тисячолітті зможе утворити тільки таке суспільство, в основних законах якого Жінка і Краса займуть визначне місце.
Кожен закон, кожен план світорозвитку, вся діяльність держави в цілому і
кожної людини окремо повинні перевірятися на тест відповідності Красі і Жінці.
Сама по собі Краса не може врятувати світ. Але усвідомлення Краси – цілком
може стати головною рушійною силою еволюції людства.
Жінкам – надання рівноправ’я через делегування в основні органи влади
України. […]
Програма Партії Свідомості Третього Тисячоліття //
Поточний архів Міністерства юстиції України. – Реєстраційна справа № 1239.

∗∗∗
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «ЯБЛУКО»

Партію створено 25 вересня 1999 р. Зареєстрована Міністерством юстиції
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Див.: Партія вільних демократів

ВИТЯГ З ПРОГРАМИ

Вступ...
Ми прагнемо виправдати довіру тих, хто підтримує нас, і не хочемо обдурити
тих, хто вирішить підтримати нас у майбутньому. Тому ми вважаємо за необхідне
цілком відкрито окреслити виборцям наші політичні цілі і принципи. Найменше
ми хочемо, щоб люди голосували за нас наосліп.
Ми – за КАПІТАЛ, ЗНАННЯ, ПІДПРИЄМЛИВІСТЬ
Хто ми такі?
Демократичний рух
У політиці для нас непорушними є принципи народовладдя, громадянських
свобод і поділу влади, а в економіці – вільна конкуренція. Ми прагнемо до того,
щоб Україна була процвітаючою країною. яка вперше у своїй історії скористалася
своїми величезними природними багатствами на благо усього її населення і
кожного громадянина окремо.
Демократична опозиція теперішньої влади
Для нас очевидно, що теперішня виконавча влада не в змозі вирішити
головні проблеми, що стоять перед нашою країною, не здатна підтримувати
безпеку в суспільстві та гарантувати права людини громадянам України, не зможе
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створити ефективну конкурентну економіку, не буде прагнути до справедливості
і відкритості в політиці.
Тому ми боремося за конституційну зміну виконавчої влади.
Ми хочемо, щоб до влади в Україні прийшли інші люди: реальні прихильники ліберальної ринкової економіки – чесні, професіональні і відповідальні.
Ми – опозиція виконавчій владі тому, що проти:
- постійних спроб вирішувати політичні проблеми силовим шляхом;
- систематичного порушення Конституції і законів;
- свавільного і безконтрольного роздавання владних повноважень, виведення
силових міністерств і структур з-під контролю не тільки парламенту а й уряду;
- визначення посадових осіб за принципом особистої відданості;
- перетікання влади до тіньових фігур;
- примиренського ставлення до фактів корупції і беззаконня в державних
органах;
- безплідних спроб ліквідувати економічну кризу винятково методами
бюджетної і грошової політики, оскільки це неможливо;
- намагань проводити заходи стосовно фінансової стабілізації ще до
структурної перебудови економіки (тобто ставити віз попереду коня);
- боротьби з кризою ціною знищення половини економіки;
- ризикованих маніпуляцій із курсом гривні;
- залучення іноземних кредитів для покриття бюджетного дефіциту.
Реформатори
Стверджуючи це, ми усвідомлюємо те, що за попередні спроби реформ народ
України заплатив занадто велику ціну. Але зійти сьогодні зі шляху реформ або
спробувати повернути їх назад означало б залишити на мертвій точці ситуацію
непевності, хаосу і розладу. На відміну від комуністів ми заявляємо, що сьогодні
немає альтернативи реформам, що спрямовані на розвиток ліберальних ринкових
механізмів у суспільстві та забезпечують підтримку приватній ініціативі. […]
Патріоти, але не націоналісти
Ми рідко говоримо про це, оскільки переконані, що дійсні патріоти не
повинні бути надто крикливими. На відміну від різного роду демагогів ми
вважаємо непристойним волати і політично спекулювати особистим почуттям –
своєю любов’ю до Батьківщини. Наша мета – процвітаюча Україна. Для нас
незалежна Україна – це насамперед добробут і безпека громадян. Це – реальний
суверенітет, що заснований на ефективній конкурентноспроможній економіці й
економічній незалежності. Таке наше розуміння патріотизму і це різко відрізняє
нас від націонал-популістів, що розпалюють етнічну ворожнечу у нашій
багатонаціональній країні.
Які принципи ми відстоюємо в політиці?
Принцип чистих рук
Наш головний принцип полягає в тому, що політика повинна робитися
чистими руками.
Мета не виправдовує засоби
Засоби досягнення політичних цілей важливі для нас не менше, аніж самі
цілі. Ми виходимо з того, що законність ніколи не повинна приноситися в жертву
доцільності.
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Принцип чесної політики
Він полягає в тому, що ми не даємо нашим виборцям нереальних обіцянок,
говоримо і робимо в політиці тільки те, у що дійсно віримо самі. Ми відхиляємо
будь-якого роду популізм як різновид політичного шахрайства. Ми не крадемо і
не брешемо.
Принцип моральності в політиці
Ми відмовляємося бути провідниками аморальної політики. Бути моральним у
політиці – це прагнути звести до мінімуму кількість породжуваних нею втрат і
жертв. А для цього насамперед необхідно зважати на наслідки проведеної політики.
Принцип передбачуваності
Політика має бути передбачуваною. Кожний крок у ній повинен прораховуватися з погляду його наслідків для людей. Ми проти авантюризму в політиці,
тому що знаємо: будь-який експеримент у політиці – це експеримент на людях.
Принцип справедливості
Ми відмовляємося проводити політику таким чином, щоб перевага одних людей
і соціальних груп над іншими була закріплена в суспільстві. Ми – за розширення
можливостей для самореалізації особистості, за гарантії права на гідне життя.
Принцип відповідальності
Відповідальна політика припускає вміння відповідати за узяті на себе
зобов’язання. Ми вважаємо ганебним чіплятися за владу заради влади. Справа
честі будь-якого політика – облишити владу в той момент, коли з’ясується, що він
не справляється з узятими на себе зобов’язаннями. Наша відповідальність містить
у собі і відповідальність перед майбутнім. Далеке майбутнє України для нас так
само важливе, як і її найближчі перспективи.
Принцип професіоналізму
Ми вважаємо, що державою мають управляти професіонали. Це – основний
принцип нашої кадрової політики. Але для нас професіонал – не просто вузький
спеціаліст, а людина, що дотримується професіонального кодексу честі і підпорядковується виконавчій дисципліні.
Принцип контролю
Ми виступаємо за підконтрольність влади, тому що вважаємо, що тільки підконтрольна влада може бути сильною. Будь-яка гілка влади, позбавлена зовнішнього контролю, втрачає спроможність контролювати себе зсередини, – і з цього
моменту починається її розпад. […]
Демократія
Ми розуміємо під демократією таку суспільну систему, за якої: влада не
може ігнорувати існування і волевиявлення народу, ніхто не має права привласнити усю владу цілком; кожна людина має загальновизнані у світі права і
свободи, що охороняються законом.
Верховенство закону
Ми прагнемо побудувати в Україні справді правову державу, громадяни і
посадові особи в якій від верху до низу підпорядковувалися б тільки закону. Для
цього потрібно спочатку навести порядок у вищих ешелонах влади: поставити під
контроль закону Президента й Уряд, покінчити з корупцією в державних органах.
Після цього можна буде оголосити війну організованій злочинності і навести порядок на вулицях. Все це повинно здійснюватися винятково законними методами,
інакше країна знову потрапить у порочне коло беззаконня.
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Державність
Держава повинна робити те, що не може зробити ніхто крім неї (ніяка
община, регіон, група, сім’я). Не може бути зміцнення держави без збільшення і
зміцнення капіталу, підприємництва, освіти, охорони здоров’я, безпеки. Та влада,
за якої відбувається розпад цих сфер, руйнує українську державу. Тільки повсякчасно зміцнюючи їх, ми можемо створити життєздатну і конкурентоспроможну,
сучасну, дійсно демократичну державу.
Громадянське суспільство
Існує безліч проблем, котрі громадяни в змозі вирішити без допомоги держави. Об’єднавшись заради рішення конкретного завдання, вони можуть домогтися
набагато більшого, ніж поодинці. Для будь-якого чиновника об’єднані громадяни
є грізною силою, що не дозволить себе обманювати, оббирати або ж ігнорувати.
Для того щоб полегшити громадянам це завдання, потрібно розвивати і зміцнювати інститути громадянського суспільства: місцеве самоврядування, професійні і
творчі спілки, житлові товариства, групи взаємодопомоги і т. ін. […]
Безпека
Головною функцією держави ми вважаємо захист життя і безпеку її
громадян. Якщо держава не виконує ці завдання, то вона сама є джерелом загрози. Безпека складається з таких чинників:
- реально працюючі закони;
- ефективна судова система;
- дієздатні правоохоронні органи;
- розумна зовнішня політика;
- боєздатна армія;
- сильна екологічна політика.
Місцеве самоврядування
До місцевих органів самоврядування мають бути передані повноваження, які
вони можуть реалізувати без нанесення збитку Україні як державі. Таким чином
ми одержимо справжню систему місцевого самоврядування, де регіони і центр
будуть взаємно врівноважувати і контролювати один одного. […]
Політична програма партії «Яблуко» [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.brodskiy.openua.net/extra.php

ПАРТІЯ ВІЛЬНИХ ДЕМОКРАТІВ

Попередня назва – Політична партія «Яблуко»
ПЕРЕДВИБОРЧА ПРОГРАМА
ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ
Як представники Партії Вільних Демократів, та як громадяни, що прагнуть представляти інтереси народу у Верховній Раді України, ми пропонуємо
відновити прямий зв'язок та довіру між людьми та їхніми представниками у
владі.
В час, коли інші політики, дбають про свої інтереси і зневажають потреби
народу, ми пропонуємо детальний план національного відновлення.
Наша програма називається «Чумацький шляхЧумацький шлях – це зоряне
сяйво, яке вказує шлях тим, хто блукає у темряві. Це орієнтир, який допомагав
чумакам – першим українським підприємцям, що заробляли гроші завдяки влас368

ній завзятості. Ми впевнені – ця програма може стати орієнтиром для правильного шляху реформ та відродження довіри до держави.
Позачергові вибори до Верховної Ради дають шанс відновити втрачену
довіру до влади. Вони відкривають можливість нарешті замінити «дерибан» суспільного майна на чесне служіння людям. Наша перемога стане початком Нового
парламентаризму, заснованого на демократичних цінностях та націленого на
реалізацію прагнення Українського народу до гідного, заможного і безпечного
життя в європейській сім'ї.
Ми зобов'язуємось відновити підзвітність влади народу, встановити персональну відповідальність депутатів Верховної Ради та членів Уряду народу
України. Створити країну, в якій вільні люди реалізують своє право на самоврядування і пишаються цим.
Ми усвідомлюємо, що всього і одразу зробити неможливо, особливо в умовах
системного паралічу інститутів державної влади. Проте для нас є також неможливим
бути у владі і не дбати про країну, не займатись потребами людей. Тому первісно ми
виокремили кілька найважливіших завдань, які виконуватимемо у владі.
Починати треба з себе, тобто з самої влади. Необхідно змінити роботу та
обличчя Верховної ради.
Протягом перших ста годин роботи, після обрання керівництва Верховної
Ради та Уряду ми внесемо на розгляд парламенту пакет реформ, спрямований на
відновлення довіри
ПО-ПЕРШЕ, на розгляд парламенту та широкої громадськості буде внесено
проект Закону «Про Регламент Верховної Ради», в якому:
• будуть обмежені повноваження Голови Верховної Ради, аби він не міг маніпулювати роботою парламенту для захисту особистих інтересів окремих депутатів і фракцій,
• будуть закріплені права парламентської коаліції та опозиції, аби будь-яка
коаліція, незалежно від її кольору, не мала спокуси узурпувати усю владу у
парламенті,
• будуть заборонені міжфракційні переходи депутатів у Верховній Раді, щоб
не спотворювався вибір народу,
• будуть унеможливлені голосування депутатів за чужими картками. Реєстрація та голосування депутатів буде проводитися за відбитками пальців, що
забезпечить суворе дотримання ст. 84 Конституції України,
• засідання Верховної Ради та її комітетів стануть відкритими для громадян.
ПО-ДРУГЕ, ми внесемо Постанову про розробку нової редакції Конституції
України спеціально створеною конституційною асамблеєю без присутності
діючих політиків, виключно зі складу фахівців в галузі конституційного права,
відомих громадських діячів та правозахисників.
По-ТРЕТЄ, ми внесемо пакет законодавчих актів, спрямований на зміну виборчої
системи. Ми запропонуємо ввести систему відкритих списків: крім вибору партії
кожен виборець зможе обрати тих, хто саме від цієї партії має піти у парламент.
Після викладеного, протягом перших 100 днів роботи нової Верховної Ради
ми внесемо на розгляд для відкритого обговорення та голосування законнопроекти, концепції яких вже доступні для громадського вивчення та обговорення:
1. ПРО ЧЕСНИЙ І НЕУПЕРЕДЖЕНИЙ СУД ТА БЕЗПЕЧНЕ ЖИТТЯ
ГРОМАДЯН. Пакет законів, спрямованих на розбудову незалежної та об'єктивної судової влади, а також на реформування системи правоохоронних органів.
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У судовій реформі ми пропонуємо поєднати виборність суддів та виконання
їх обов'язків по життєво. Суддя має отримати свій по життєвий статус лише якщо
за нього втретє проголосували люди у своєму виборчому окрузі.
Одночасно з реформою суду необхідно проводити реформу правоохоронних
органів. Генпрокуратура має позбавитись від невластивих їй функцій ведення
досудового слідства, функції правоохоронних органів не мають дублюватись, а
самі правоохоронні органи мають стати під громадський контроль, захищаючи в
першу чергу не державу, а людей.
2. ПРО РІВНІСТЬ ВСІХ ПЕРЕД СУДОМ ТА ЗАКОНОМ. Пакет законів
про позбавлення усіх відповідальних представників держави імунітетів та
привілеїв, які безпосередньо не пов'язані з виконанням їхніх посадових обов'язків.
3. ПРО ПРИПИНЕННЯ ДЕРИБАНУ. Пакет законів, що має створити
надійну протидію розбазарюванню державного і комунального майна та корупції:
новий законопроект про державні закупівлі, про декларування чиновниками своїх
доходів та видатків, антикорупційні закони.
4. ПРО ПРОЗОРІСТЬ БІЗНЕСУ ТА СПРИЯННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКІЙ
ДІЯЛЬНОСТІ. пакет законів щодо стимулювання підприємництва та зниження
податкового тиску на малий та середній бізнес.
Короткостроковим пріоритетом для розвитку підприємництва має стати
реформування системи податків, соціальних та пенсійних платежів. Необхідно переглянути і скоротити податкові пільги, перерозподілити «соціальне» та
пенсійне навантаження між бізнесом, державою та громадянами, оптимізувати
управління соціальними фондами.
Іншим пріоритетом має стати спрощення адміністративних процедур,
які заважають підприємцям вести бізнес. Це включає лібералізацію дозвільної
системи, регламентацію державних перевірок підприємств, спрощення технічних
вимог до організації виробництва.
5. ПРО ВІДРОДЖЕННЯ РИНКУ ЗЕМЛІ. Пакет законів спрямованих на
скасування мораторію на продаж землі та створення більш прозорих процедур
продажу землі несільськогосподарського призначення.
6. ПРО ГРОМАДСЬКИЙ УРЯД. Пакет законів, спрямованих на створення
професійної та аполітичної державної служби. Це передбачає розділення політичних та адміністративних посад, введення прозорих конкурсів на чиновницькі
посади, навчання державних службовців новим навичкам. Чиновники мають
стати професійними та відповідальними управлінцями у своїй сфері компетенції,
та надавати якісні державні послуги громадянам.
Ми ведемо мову про конкретні і гостро актуальні для суспільства речі. Наші
слова не є обіцянками, вони є відображенням наших політичних цінностей і намірів. їх втілення в межах відповідних реформ надасть змогу почати реалізовувати
наступні не менш важливі кроки у державній політиці. У наступні 100 днів
роботи парламенту ми винесемо на розгляд такі ініціативи:
7. ПРО ЗДОРОВ'Я ТА РОЗУМ НАЦІЇ. Пакет законів, спрямованих на
реформування системи охорони здоров'я та освіти: стимулювання конкуренції у
цих сферах, зміну принципів фінансування, боротьбу з корупцією, дерегуляцію
вищої освіти, введення обов'язкового медичного соціального страхування.
8. ПРО 52 МІЛЬЙОНИ УКРАЇНЦІВ. Пакет законів, спрямованих на подолання демографічної кризи, покращення здоров'я нації, стимулювання народжу370

ваності, боротьбу з надмірним вживанням алкоголю, створення умов для повернення до України трудових мігрантів.
9. ПРО ДОБРОБУТ НЕЗАЛЕЖНОЇ ГРОМАДИ. Пакет законів, спрямованих
на створення дієвого місцевого самоврядування та наповнення змістом фінансової,
організаційної та матеріально-технічної самостійності громади.
10. ПРО ТЕ, ЯКУ УКРАЇНУ МИ БУДУЄМО. Закон, що визначатиме засади
внутрішньої та зовнішньої політики. Цей закон має бути наслідком широкої суспільної дискусії і відображати погоджену позицію громадян з цих питань.
Ми відповідально ставимося до своїх слів, тому ведемо мову про найбільш важливі ї гострі для країни проблеми. Здійснення задекларованих нами кроків створить
умови для продовження реформ у соціальній сфері, зокрема продовження пенсійної
реформи та реформування системи соціального забезпечення.
З повагою до думки наших співгромадян, ми чекаємо їхній мандат на
проведення реформ.
Передвиборна програма Партії Вільних Демократів. Чумацький шлях [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://data.com.ua/election_programs/2868.htm

∗∗∗
ПАРТІЯ ПЕНСІОНЕРІВ УКРАЇНИ (ППУ)

Партію створено 30 січня 1997 р. Зареєстрована Міністерством юстиції
України 11 листопада 1999 р. (реєстраційний номер 1251). Партія діюча.
ВИТЯГ З ПРОГРАМИ
Партія Пенсіонерів України (ППУ) – є політичною партією громадян
України, ветеранів праці і учасників Великої Вітчизняної війни, пенсіонерів,
інвалідів, усіх знедолених прошарків населення.
Усупереч масовому очікуванню позитивних змін, сподіванням на безпечний
мінімум суспільної стабільності та гарантії необоротності реформ, прогноз на
2003 рік залишається невтішним. Уже сьогодні ми маємо неприйнятний бюджет,
неефективну роботу Верховної Ради; посилюється соціальна та політична напруженість, катастрофічно зростають зовнішні та внутрішні борги держави, загострюється проблема узгодження намірів кредиторів та інвесторів з необхідністю забезпечення надійного соціального захисту населення.
Превалювання корпоративних, кланових інтересів над національними
інтересами держави та соціальними потребами народу не лише вичерпує і без того
вкрай необхідний та обмежений ліміт часу на рішучі, економічно виважені дії, але
й може призвести до масштабних соціальних потрясінь і, врешті-решт, до втрати
Україною державної незалежності.
Головною метою і основними завданнями діяльності ППУ є:
- сприяння створенню справедливого демократичного суспільства, що ґрунтується на загальнолюдських цінностях, підвищенню життєвого рівня та добробуту
пенсіонерів, соціально незахищених верств населення та участь у виборах та інших
політичних заходах;
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- сприяння проведенню реформ з метою побудови демократичної та правової
держави України із соціально-ринковою економікою;
- сприяння розвитку і зміцненню демократичних, соціальних, економічних та
правових підвалин Української держави;
- сприяння захисту непорушності та невідчужуваності прав людини, визнаних
світовою спільнотою;
- сприяння вираженню інтересів підприємців-роботодавців і робітників,
узгодження їх з інтересами держави;
- сприяння захисту законних прав і інтересів пенсіонерів, ветеранів війни і праці,
забезпечення пристойного рівня життя, соціальну захищеність і забезпечення старості;
- сприяння становленню ефективної національної економіки, цивілізованих
суспільних відносин;
- захист законних прав і інтересів пенсіонерів, ветеранів війни та праці,
забезпечення соціального захисту та пристойного життя в старості;
-об'єднання малозабезпечених і безправних категорій громадян старшого покоління в міцну і авторитетну масову організацію, з якою рахується суспільство і влада;
-співпраця з іншими політичними силами, які відстоюють інтереси трудящих, а не слугують корумпованій бюрократії і мафіозним кланам;
-залучення представників старших поколінь до вироблення державної політики, формування органів влади, місцевого та регіонального самоврядування.
Партія Пенсіонерів України намагатиметься в установленому чинним законодавством порядку:
-сприяти зміцненню соціально-економічної стабільності як необхідної передумови оздоровлення і піднесення національної економіки, консолідації суспільства;
-мобілізувати всі сили суспільства на ліквідацію бідності як соціального
явища;
-посилити державний вплив на розвиток соціальної сфери і забезпечити
створення та впровадження ефективно діючої системи соціального захисту найменш
захищених верств населення (безробітних, інвалідів, сиріт, пенсіонерів, багатодітних
сімей, ветеранів війни та праці).
ПОЛІТИЧНИЙ КУРС. ІДЕОЛОГІЧНІ ОСНОВИ
Логіка політичної боротьби свідчить: якщо Партія Пенсіонерів України, маючи
свій електорат, прихильників серед найбільш незахищеної активної та самостійної
частини суспільства, а також серед молоді, не буде займатися політикою, то політика
скоро нагадає їм про себе, відправивши їх на узбіччя історичного процесу.
Партія усвідомлює рівень своєї відповідальності за долю українського
народу. Тому вона виступає в установленому чинним законодавством порядку:
- проти кланових – олігархічних методів відстоювання егоїстичних індивідуальних чи вузькокорпоративних інтересів;
- проти падіння життєвого рівня народу;
- проти прискореного, неприпустимого і небезпечного матеріального розшарування суспільства, посилення економічної прірви між нечисельною кількістю
багатих і тотально злиденною масою народу.
Партія Пенсіонерів України підтримує діючу Конституцію України, виходячи з
розуміння демократичної держави як надійного політичного механізму для рівноваги та узгодження інтересів різних соціальних, етнічних, професійних, культур372

них, релігійних, територіальних та інших верств і груп. У державі мають домінувати принципи законності у соціально-економічній та політичній сферах, чітко
розподілятись влада на законодавчу, виконавчу та судову.
Партія Пенсіонерів України здійснює політичний курс шляхом участі своїх
членів і представників у діяльності органів законодавчої і виконавчої влади у
визначеному законодавством порядку, використовує винятково ненасильницькі,
цивілізовані форми і методи політичної боротьби. Партія визнає право громадян
на такі форми політичної діяльності, які проведені в установленому чинним
законодавством порядку страйки, демонстрації, але вважає, що вже сам факт їх
використання свідчить про наявність у суспільстві нездорових процесів, що
несуть у собі великий рушійний потенціал.
Партія відстоює існування в Україні такої системи державного устрою, за якої
партія чи блок партій, що перемогли на парламентських виборах, формує уряд і
несе повну відповідальність перед народом України за його діяльність. Виходячи з
цього, партія виступає за перехід від змішаної пропорційно-мажоритарної виборчої
системи до пропорційної.
Партія Пенсіонерів України відстоює положення про верховенство закону у всіх
сферах соціальної діяльності і рівність усіх членів суспільства перед законом.
Партія Пенсіонерів України виступає за подолання злочинності і корупції, зміцнення в інтересах усіх громадян правових основ державного і громадського життя,
здійснення практичних заходів, спрямованих на створення ефективного правосуддя,
зміцнення гуманістично орієнтованих законності і правопорядку в країні, забезпечення
особистої безпеки громадян, захисту їх життя і майна, честі й гідності.
Партія виступає на захист прав меншостей – етнічних, політичних,
релігійних і добивається законодавчих гарантій для діяльності опозиції, вбачаючи в
існуванні легальної, в рамках Конституції України, опозиції не лише один із
критеріїв демократичності, але й завжди чинник його політично здорової
еволюції.
Партія впевнена, що лише соціальна і правова держава здатна значною мірою розв'язати проблему співвідношення економічної ефективності та соціальної
справедливості, визначити межі та доцільність втручання держави в економічну
сферу, створити реальні умови для забезпечення гідного життя і свободи
особистості, захисту її соціально-економічних і культурних прав, стабільності
розвитку суспільства, здатності політичної системи адекватно реагувати на зміни в
суспільстві та на основні виклики часу.
Партія заявляє про рішуче неприйняття спрощеного, примітивного розуміння
свого призначення і будь-яких спроб використати її в ролі інструменту
лобіювання вузькоегоїстичних бізнес-інтересів тих, хто хотів би продовжувати
політику пограбувань держави і народу.
Ключові ідеологічні цінності Партії – реальний патріотизм, національна солідарність, підтримка умов запуску механізмів економічної самоорганізації українського
народу, свобода, незалежність, честь, гідність, служіння народові і державі.
Ключові ідеологічні орієнтири Партії:
- незалежність і суверенність України як держави;
- прагматизм і свобода в політиці та економіці;
- реальний патріотизм;
- національна солідарність;
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- соціальний захист тих, хто цього потребує;
- підтримка умов для захисту механізмів економічної самоорганізації народу
України.
Україна потребує відродження. І очолити процес може лише Партія пенсіонерів
України. Це могутній клас, він має велику кількість своїх членів і багатий досвід,
який спиратиметься на авторитет, мудрість народу та могутність Української
держави.
Ніхто не може прийти до влади без підтримки простих людей. Ми – джерело
влади.
Партія відкрита і для середніх поколінь і для молоді, кому не байдуже безправ’я батьків і дідів, хто піклується про свій завтрашній день, для кого честь і
совість – не пережитки минулого.
Орієнтуючись на майбутні виборчі кампанії, Партія ставить на чільне місце у
комплексі своїх поточних стратегічних цілей і завдань проблему входження у владу.
Ставиться за мету, щоб партійні осередки та органи Партії на місцях одночасно
були б постійно діючими виборчими штабами, метою яких, крім організації виборчих
кампаній, є підготовка фахівців для цієї роботи та формування кадрового потенціалу
для органів державної влади. Для пропагування політичних ідей, цінностей та програмних установок передбачено залучати активістів та прихильників з широких верств
населення. Зусилля Партії будуть зосереджуватися на концепціях фінансових, структурних, кадрових, аналітичних, інформаційних та іміджевих ресурсів.
Партія не форсує зростання численності своїх лав, однак усвідомлює, що від
масової підтримки залежать її місце й авторитет у політичній системі України.
Ідеться не про «загравання з народом», а про виявлення його корінних інтересів, формулювання їх у вигляді програми політичної діяльності Партії, втілення її положень
у програмах Уряду та їх реалізація через делегованих до владних структур членів
Партії, донесення до населення своїх позицій та отримання масової підтримки. […]
Політичні партії України. В 3 т. / Уклад.: Ю. Шайгородський. –
К.: УЦПМ, 2005. – Т.ІІ. – С.223-225.

∗∗∗
ПАРТІЯ СВОБОДИ

Партію створено 1 серпня 1999 р. Зареєстрована Міністерством юстиції
України 23 листопада 1999 р. (реєстраційний номер 1264). Припинила
діяльність згідно з рішенням Верховного Суду України від 26 травня
2003 р.; наказ Міністерства юстиції України від 9 червня 2003 р. № 60/5.
ВИТЯГ З ПРОГРАМИ
За правду пресвяту стати, і за свободу
Т. Шевченко
Традиції свободи, добробуту та здорового індивідуалізму мають глибокі корені в багатовіковій історії українського народу, а тому виступають природними
цінностями суспільного і державного устрою України. Ігнорування цих традицій
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з боку держави неминуче призводить до виникнення соціальних і економічних
проблем в країні, а також унеможливлює подальший суспільний розвиток.
Обмеження князівської монархії народним віче, а також широкими правами
регіональних земель за часів Київської Русі, демократичне обрання старшини на
Запорізькій Січі, перша в світі конституція Пилипа Орлика, відсутність рекрутства та кріпацтва до часу їх насильницького впровадження, тривалий і стійкий
опір тоталітарному більшовицькому режиму – ось далеко неповний перелік
історичних свідчень про значущість і життєву придатність ідей свободи в Україні.
Ми, нащадки старої козацької традиції свободи, та всі народи України, які в мирі
проживали на цій території починаючи з часів Київської Русі проголошуємо відродження вільної України, вільного українського суспільства, вільного народу України.
[…]
ПОЛІТИЧНІ ДОКТРИНИ ПАРТІЇ СВОБОДИ
В СФЕРІ ДЕРЖАВНОГО ВРЯДУВАННЯ
Основна мета державної політики партії – побудова децентралізованої системи врядування, за якої виникає якнайменше можливостей для необмеженої
влади, корупції і зловживань.
Саме тому, функції всіх гілок влади повинні бути обмежені кількома завданнями:
• створення сприятливих умов для втілення індивідуальних прагнень
громадян до самореалізації та власного добробуту;
• захист кожного члена суспільства від загрози несправедливості,
насильства і гніту;
• утримання суспільних інститутів, існування яких не належить до інтересів
окремого громадянина.
Таким чином, Партія Свободи виступає за:
• ефективне місцеве самоврядування, а також за максимально можливе
обмеження втручання центральних органів державної влади у розвиток регіонів;
• проведення радикальної адміністративної реформи, в напрямку значного
скорочення державного апарату як в центрі, так і на місцях;
• підвищення заробітної плати державного службовця до рівня, що знизить
ймовірність зловживань та корупції, а також підвищить престижність державної
служби;
• законодавче закріплення і реальне впровадження адміністративної та кримінальної відповідальності державного службовця за свої дії або бездіяльність,
що завдають шкоди інтересам громадян шляхом прийняття спеціальних Законів,
зокрема Закону України «Про захист прав і свобод громадянина України»;
• оновлення кадрового потенціалу державних службовців шляхом залучення і заохочення молодого інтелекту з прогресивними поглядами через прозору
систему конкурсного відбору;
• запровадження і заохочення системи громадського контролю за
діяльністю органів державної влади, в тому числі шляхом створення сприятливих
умов для розвитку незалежних засобів масової інформації, а також законодавче
розширення прав і повноважень громадських організацій. […]
Політичні партії України. В 3 т. / Уклад.: Ю. Шайгородський. –
К.: УЦПМ, 2005. – Т.ІІ. – С.396-398.
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∗∗∗
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ
«ЦЕНТР»

Партію створено 12 вересня 1999 р. Зареєстрована Міністерством юстиції
України 9 грудня 1999 р. (реєстраційний номер 1276). Партія діюча.
ВИТЯГ З ПРОГРАМИ
МЕТА І ЗАВДАННЯ
Основною метою діяльності партії є сприяння утвердженню України як суверенної, демократичної держави з ринковою ідеологією, участь у виборах та інших
політичних заходах.
Головними завданнями партії є:
- участь у розбудові незалежної демократичної правової держави;
- сприяння у створенні нових робочих місць в результаті розгортання
підприємницької діяльності;
- сприяння розвитку вітчизняного підприємництва;
- участь у розв’язанні проблем екологічної безпеки України, всієї планети;
- участь у створенні системи соціального захисту слабо захищених верств
населення;
- сприяння відродженню та розвитку духовних та моральних цінностей, які
ведуть до гармонізації суспільства.
Для здійснення та реалізації своїх статутних завдань партія в установленому
законом порядку:
1) бере участь у виробленні державної політики, виборах до органів
державної влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб;
2) висуває і підтримує своїх кандидатів на виборах Президента України, до
Верховної Ради України та до органів місцевого самоврядування;
3) проводить передвиборну агітацію і пропаганду;
4) утворює фракції партії у Верховній Раді України, органах місцевого
самоврядування;
5) здійснює політичну діяльність, проводить різноманітні акції: збори,
мітинги, демонстрації тощо, інші масові заходи, спрямовані на пропаганду та
реалізацію ідей партії;
6) може утворювати між партійні блоки з метою досягнення програмних
завдань;
7) сприяє та бере участь у розробці та впровадженні комплексних і цільових
програм, що стосуються поліпшення соціального становища пенсіонерів,
інвалідів, соціально незахищених верств населення; вносить свої пропозиції до
органів державної влади та органів місцевого самоврядування;
8) розробляє проекти законодавчих актів, сприяє їх прийняттю та реалізації;
9) розробляє, оприлюднює і домагається прийняття різними гілками влади
власних проектів вирішення нагальних соціально-економічних проблем соціально
незахищених верств населення;
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10) виступає учасником цивільно-правових відносин, набуває майнові та
немайнові права, засновує власні засоби масової інформації, як передбачено
відповідними законами України;
11) пропагує свої ідеї, мету і завдання, розповсюджує інформацію про
власну діяльність та партійну ідеологічну доктрину;
12) ідейно, організаційно та матеріально підтримує інші об’єднання громадян, подає допомогу в їх створенні;
13) надає підтримку державним програмам, реалізація яких відповідає статутним завданням та програмним документам партії;
14) використовує державні засоби масової інформації; одержує від органів
державної влади та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для
реалізації своїх мет та завдань.
ПОЛІТИЧНИЙ КУРС. ІДЕОЛОГІЧНІ ОСНОВИ
Партія «ЦЕНТР» підтримує чинну Конституцію України, виходячи з розуміння
демократичної держави як надійного політичного механізму для рівноваги,
узгодження та захисту інтересів різних соціальних, професійних, культурних,
релігійних, територіальних та інших верств і груп. У державі мають домінувати
принципи законності у соціально-економічній та політичній сферах, влада повинна
чітко розподілятися на законодавчу, виконавчу та судову, реально діяти на органи
місцевого самоврядування, забезпечуватися надійний судово-правовий захист.
Партія «ЦЕНТР» здійснює політичний курс шляхом участі своїх членів і
представників у діяльності органів законодавчої і виконавчої влади у визначеному законодавством порядку, використовує винятково ненасильницькі, цивілізовані форми і методи політичної боротьби. Партія визнає право громадян та такі
форми політичної діяльності, як страйки, демонстрації, але вважає, що вже сам
факт їх використання свідчить про наявність у суспільстві нездорових процесів,
що несуть у собі великий руйнівний потенціал.
Партія обстоює існування в Україні такої системи державного устрою, за якої
партія чи коаліція партій, що перемогла на парламентських виборах, формує уряд
і несе повну відповідальність перед українським народом за його діяльність.
Виходячи з цього, партія виступає за перехід від змішаної пропорційномажоритарної виборчої системи до пропорційної.
Партія «ЦЕНТР» відстоює положення про верховенство закону у всіх сферах
соціальної діяльності і рівність усіх членів суспільства перед законом.
Партія виходить з того, що дотримання на практиці принципів правової
демократичної держави можливо лише за умови неухильного виконання
положень міжнародних документів і актів в галузі прав і свобод людини при
здійсненні законотворчої і судової діяльності.
Партія «ЦЕНТР» виступає за подолання злочинності і корупції, зміцнення в
інтересах громадян правових основ державного і громадського життя, здійснення
практичних заходів, спрямованих на створення ефективної системи правосуддя,
зміцнення гуманістично орієнтованих законності і правопорядку в країні,
забезпечення особистої безпеки громадян, захисту їх життя і майна, честі й гідності.
Партія виступає на захист прав меншостей – етнічних, політичних, релігійних і
добивається законодавчих гарантій для діяльності опозицій, вбачаючи в існуванні
легальної, в рамках Конституції України, опозиції не лише один із критеріїв демократичності суспільства, але й важливий чинник його політично здорової еволюції. […]
Програма політичної партії «Всеукраїнське об’єднання «Центр» // Поточний архів
Міністерства юстиції України. – Реєстраційна справа 1276.
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ВИТЯГ ІЗ СТАТУТУ
[…] 2. Завдання партії
2.1. Головними завданнями Партії є:
- участь у розбудові незалежної демократичної правової держави;
- сприяння у створенні нових робочих місць в результаті розгортання
підприємницької діяльності;
- сприяння розвитку вітчизняного підприємництва;
- участь у розв’язанні проблем екологічної безпеки України, всієї планети;
- участь у створенні системи соціального захисту слабозахищених верств
населення;
- сприяння відродженню та розвитку духовних та моральних цінностей, які
ведуть до гармонізації суспільства. […]
Статут політичної партії «Всеукраїнське об’єднання «Центр» // Поточний архів
Міністерства юстиції України. – Реєстраційна справа 1276.

∗∗∗
ПАРТІЯ «НОВА ГЕНЕРАЦІЯ УКРАЇНИ»

Партію створено 25 липня 1999 р. Зареєстрована Міністерством юстиції
України 13 грудня 1999 р. (реєстраційний номер 1277). У січні 2006 р.
назву змінено на Прогресивно-Демократична партія України. У серпні
2008 р. назву змінено на Партія «РОДИНА». Партія діюча.
Див.: Прогресивно-Демократична партія України, Партія «РОДИНА»

ПЕРЕДВИБОРНА ПРОГРАМА
Затверджено на другому з`їзді партії
«НОВА ГЕНЕРАЦІЯ УКРАЇНИ»
від «16» січня 2002 року
протокол № 2
НОВА ГЕНЕРАЦІЯ – НОВЕ ЖИТТЯ
Партія «НОВА ГЕНЕРАЦІЯ УКРАЇНИ» йде європейським поступом, досягаючи своєї мети – створення унікальної, заможної, авторитетної і впливової
української держави, що базуватиметься на заможності та поважності її громадян.
Досягне це «НОВА ГЕНЕРАЦІЯ УКРАЇНИ» за рахунок комплексу заходів,
скерованих на підвищення конкурентноспроможності людини, економіки,
держави і всього українського суспільства в глобальній світовій системи.
Ми готові співпрацювати та підтримувати усіх, хто відкритий до змін і
прагне зробити Україну сильною державою заможних громадян. Ми, нова
генерація, піклуємося про старших і думаємо про наступні покоління. Саме на
нас лежить відповідальність за те, яку країну отримають у спадок наші діти.
До своїх першочергових завдань партія відносить:
1. ПОБУДОВУ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА.
Ми перевернемо піраміду влади: держава повинна служити народу, а не
народ – державі!
Для цього в першу чергу необхідно:
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Прийняти Закон «Про більшість і опозицію». Забезпечити парламентський
контроль за діяльністю виконавчої влади.
Забезпечити можливість здійснювати контроль за діяльністю влади з боку
платників податків.
Усі рішення виконавчої влади, що носять конкретний розпорядчий характер,
повинні прийматися тільки з персональною відповідальністю.
Забезпечити прийняття Закону «Про матеріальну та процесуальну відповідальність виконавчої влади», що регулює відповідальність виконавчої влади.
Забезпечити пряме перепідпорядкування Уряду Президенту для ліквідації
двозначності (і безвідповідальності) діючої системи виконавчої влади.
Забезпечити механізм політичної відповідальності. […]
Ми, партія «Нова Генерація України» – виступаємо за відповідальне і професійне відношення до політики, економіки і суспільства і, насамперед, до наших
громадян. Ми приймаємо на себе обов’язок постійно, кожного місяця, широко,
через національні ЗМІ звітувати перед Народом Україні про виконання
прийнятих на себе зобов’язань, про найближчі плани і проекти, і сподіваємось,
що цю ініціативу підтримають і інші політичні сили у Парламенті.
Ми усвідомлюємо, що несемо відповідальність за нашу країну перед
майбутніми поколіннями.
Ми – нова генерація українських політиків – відкриті для суспільства. Ми за
оновлення, рішучість, відповідальність!
Ми облаштували своє життя і допоможемо облаштувати його вам.
Нас всіх єднає Україна і ми відродимо її !
Президент партії
«НОВА ГЕНЕРАЦІЯ УКРАЇНИ» Ю. Р. Мірошниченко
Передвиборча програма[Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http:// www.cvk.gov.ua/pls/vd2002/printblob?pf7171=160&kodvib=400

ПРОГРЕСИВНО-ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТІЯ УКРАЇНИ
(ПДПУ)
Попередня назва – Партія «Нова генерація України».
Наступна назва – Партія «РОДИНА»

ПРОГРАММА
«Теперь наша очередь защищать родной город и родную страну от негодяев,
которые пытаются править нами,»
Игорь Марков, лидер партии Родина
Программные тезисы
Украина после кризиса: народовластие, модернизация, федерализм
Момент истины
Необходимо констатировать: проект «государство Украина» в тупике. В
самое ближайшее время нас ожидает паралич основных органов власти, который
станет первым этапом социальной катастрофы. Рассматривать разворачивающийся кризис в привязке только к Украине в корне неверно. То, что происходит
сейчас, – это логическое продолжение процессов деградации, начавшихся с момента краха Советского Союза. Украина сегодня – это агонизирующая УССР. За
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17 лет независимости не было создано ничего, что могло бы стать ресурсом для
компенсации кризиса. Кроме приватизации как процесса передачи общественной
собственности в руки частных лиц, в государстве, по большому счету, ничего
значимого не произошло. Мы все это время катились по наклонной, делая вид,
что развиваемся. Поэтому 2009–2012 годы станут моментом истины для украинского государства. Попытки элит списать все проблемы на мировой ікономический
кризис – не более чем пропагандистская уловка с целью снять с себя ответственность. Причины кризиса намного глубже, и их суть кроется в нежизнеспособности Украины в нынешнем виде.
Ложная трактовка независимости
Все украинские политические и экономические кризисы, начиная с 1991
года, связаны с тем, что мы не до конца понимаем, что представляет собой современная Украина. Более того, украинские политические элиты даже не пытались
разобраться в том, насколько сложное и неоднородное государство нам досталось
в наследство от советской власти.
В официальной идеологии принято рассматривать «независимость» как некую самоцель, достижение которой не предполагает дальнейшего развития. История показала ошибочность представления о том, что государственная независимость является достаточным условием высокого уровня жизни граждан. Мы не
считаем «независимость» абсолютной ценностью, а рассматриваем ее как
средство для построения современного конкурентоспособного государства. Понимание же «независимости» в ее наиболее антироссийском, националистическом
прочтении является миной замедленного действия, которая рано или поздно
подорвет фундамент государства Украина.
Более правильно употреблять слово «самоуправление», подразумевая то, что
в 1991 году у нас появился исторический шанс, который, к сожалению, так и не
смогли реализовать. Поэтому повестка дня 2009–2012 годов будет заключаться в
проверке жизнеспособности нашего государства. Мы либо выйдем из
экономического и политического кризиса обновленными, либо окончательно
деградируем, превратившись в промышленно-сельскохозяйственную колонию.
Второго шанса история нам не даст.
Легитимность власти
Любая власть должна быть легитимна в глазах граждан, проще говоря, граждане должны признавать законное право власти на управление страной. Только
легитимная власть способна на действия по развитию государства, пускай даже
не всегда популярные. Нелегитимность власти рано или поздно приводит к краху
государства.
В Украине сегодня нет легитимной власти, потому что нынешняя элита получила доступ к власти либо обманом, либо в явочном порядке.
Современная украинская элита – это плоть от плоти позднесоветские партийные и комсомольские функционеры, уже угробившие одну страну. Распад сонетской государственной системы был всего лишь ширмой для перераспределения
собственности.
Так называемые «демократические» выборы и марионеточный парламентаризм – не более чем ширма для приватизации остатков собственности, сверхэксплуатации советской промышленности, выкачивания средств и вывоза их за
границу. Современная политическая элита не рассматривает страну как сферу
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своих жизненных интересов, Когда в стране разразится настоящая социальная
катастрофа с бунтами, погромами и разгулом уличной преступности, украинская
элита попросту эмигрирует, оставив население наедине со своими проблемами.
Кто мы такие и что хотим
На сегодняшний день партия «Родина» состоит из неравнодушных людей,
которые рассматривают Украину как свою страну. Мы не собираемся уезжать, но
и не хотим пасть жертвами социально-экономического хаоса. Мы связываем свое
будущее с этой страной и намерены выстроить государственный каркас, исходя
из своих политических взглядов и ценностей. Мы готовы к дискуссии с любыми
общественными и политическими движениями и отдельными гражданами.
Однако наши политические цели не являются разменной монетой в политической
борьбе. Временные компромиссы возможны, но только при условии, что они
ведут нас к достижению основных целей.
Нам нужна власть. Легитимная власть, полученная в результате открытой
политической борьбы, а не скрытых интриг и договоренностей.
Мы ясно представляем, какой должно быть современное государство Украина. Мы намерены строить федеративную парламентскую республику с сильным
местным самоуправлением, которая будет экономически и политически интегрирована с Россией, Беларусью и Казахстаном.
На кого мы опираемся
Современная политическая система выстроена таким образом, что любая внесистемная партия обречена на провал. Надо либо играть по правилам, задаваемым
крупным капиталом, либо тебе не будет места в политической системе.
Поэтому мы намерены двигаться постепенно – от района к району, от города
к городу, от области к области. Единственный шанс взять власть – изменить саму
модель. Мы сможем победить, только если заменим модель «демократия» на модель «народовластие». Под народовластием мы понимаем включение в политическую и общественную деятельность простых граждан, которые готовы не
только раз в четыре года опустить бюллетень в урны, но и принимать ежедневное
посильное участие в жизни государства. Приводной ремень народовластия –
неравнодушные граждане. Поэтому наша ближайшая задача – формирование
круга сторонников, готовых разделить с нами всю полноту ответственности. Мы
отдаем себе отчет, что нелегитимная власть будет цепляться за свои полномочия
всеми доступными способами. Мы понимаем, что в ближайшее время придется
организовывать стачечные комитеты, формировать дружины самообороны и
помогать зарождающимся независимым профсоюзам.
Наша цель – создать альтернативную власть, которая будет готова в любой
момент заполнить вакуум. Вертикаль сторонников и однопартийцев должна
включать в себя все уровни – от губернатора до начальника жэка. Надо в любой
момент быть готовыми взять на себя ответственность за происходящее в районе,
городе, области и стране. Народовластие – это единственный способ получить
легитимную власть в условиях кризиса.
Какой должна быть Украина
Что бы ни утверждала официальная пропаганда относительно наших успехов
в деле «национального возрождения», современная Украина представляет собой
деградирующую УССР. По основным социально-экономическим показателям мы
так и не смогли приблизиться к уровню 1989 года, а стремительное сокращение
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численности населения и продолжительности жизни говорит о том, что государство попросту неспособно обеспечить базовые потребности гражданина.
Деградация охватила все сферы жизни общества – социальную, промышленную, финансовую, политическую, экологическую и гуманитарную. В 2004 году
вследствие политического кризиса деградация усилилась за счет того, что страна
попала под внешнее управление со стороны США. Таким образом, мы лишились
зачатков суверенитета, и теперь все основные решения принимаются за пределами Украины. Ничего удивительного и особенного в этом нет – мы стали развиваться по типовому латиноамериканскому сценарию, когда формально независимая страна управляется из посольства США, а политическая элита абсолютно
лояльна к внешнему управляющему.
Федерализация Украины
Украина должна стать федеративной парламентской республикой. Решения
должны приниматься как можно ближе к тем, кого они непосредственно касаются, а деньги – оставаться в первую очередь там, где их за-работали.
Федеральное устройство предполагает двухпалатный парламент. Нижнюю
палату формируют политические партии по пропорциональной избирательной
системе с открытыми списками. Верхнюю палату (сенат) формируют представители субъектов федерации, избираемые путем всеобщего прямого голосования.
Количество мест в верхней палате пропорционально численности населения того
или иного субъекта федерации.
Федерализация и ликвидация поста президента устранит избыточную концентрацию власти и позволит повысить эффективность органов управления.
Исполнительную власть возглавит премьер-министр, избранный большинством
нижней палаты парламента и прошедший утверждение верхней палатой.
Административно-территориальное устройство
Украине необходимо исторически справедливое и экономически обоснованное территориально-административное деление. В основу такого деления лягут
экономические взаимосвязи, культурные приоритеты и исторические реалии.
Каждый субъект федерации будет иметь свою структуру исполнительной,
законодательной и судебной власти. Губернаторы выбираются на прямых выборах и возглавляют исполнительную власть. Губернское законодательное собрание
является высшим органом законодательной власти субъекта федерации. Высший
губернский суд состоит из членов, представленных губернатором, законодательным собранием и федеральным центром на пропорциональной основе.
Мэры городов, главы районных и сельских администраций, сельские старосты и местные законодательные собрания также выбираются прямым голосованием. Советы маленьких городов и сел избираются на мажоритарной основе.
Количество депутатов должно прямо зависеть от численности населения. […]
Программа партии [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://rodina.od.ua/programmnye-tezisy-partii-rodina

ВИТЯГ ІЗ СТАТУТУ
І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Прогресивно-демократична партія України (надалі ПДПУ) – є
політичною партією, яка виходить з переконання, що лише прогресивні представники громадян України проведуть політичні та соціально-економічні перетворення, результатом яких буде утвердження в Україні громадянського суспільства,
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демократичної правової держави з соціально-ринковою економікою та істотне
поліпшення умов життя людей на основі підвищення конкурентоспроможності
України в глобальній світовій системі. […]
2. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ
2.1. Метою діяльності партії є об’єднання прогресивних громадян України
для участі у виробленні державної політики щодо формування в Україні
громадянського суспільства, правової держави із соціально-ринковою економікою, сприяння проведенню нової кадрової політики у системі органів державної
влади та органів місцевого самоврядування. Участь у виборах всіх рівнів.
2.2. ПДПУ користується всіма правами та гарантіями, передбаченими
чинним законодавством.
2.3. Головними завданнями прогресивно-демократичної партії є:
- сприяти організації створення єдиної комплексної програми державного
будівництва України (ЄКПДБУ) «Держава»;
- створити із своїх членів команду професіональних державних управлінців,
ефективних соціальних менеджерів, здатних втілити в життя ЄКПДБУ «Держава»;
- викристалізувати із свого середовища загальнонаціонального лідера, який
зможе об’єднати навколо себе все суспільство;
- привести до влади сформовану команду професіональних державних управлінців, ефективних соціальних менеджерів на чолі з загальнонаціональним лідером;
- сприяння поглибленню демократичних процесів та створенню відкритого,
високорозвиненого громадянського суспільства в Україні;
- сприяння проведенню реформ з метою побудови в Україні демократичної
та правової держави з соціально-ринковою економікою;
- сприяння максимальній реалізації та розвитку творчих здібностей,
особистих якостей та талантів громадян України;
- сприяння розвитку та зміцненню демократичних, соціальних, економічних
та правових підвалин української держави;
- сприяння у забезпеченні умов для культурно-національного розвитку української нації, всіх національних, етнічних і культурних груп, які проживають на
теренах України; сприяння розвитку науки, освіти, фізичної культури та спорту;
- сприяння захисту непорушності та невід’ємності прав людини, визнаних
світовою спільнотою;
- сприяння забезпеченню екологічної безпеки на території України;
- сприяння вираженню інтересів підприємців та працівників, узгодження їх з
інтересами держави. […]
Статут Прогресивно-демократичної партії України //
Поточний архів Міністерства юстиції України. – Реєстраційна справа 1277.

ПАРТІЯ «РОДИНА»

Попередні назви – Партія «Нова генерація України»,
Прогресивно-Демократична партія України
ВИТЯГ З ПРОГРАМИ
[…] Наша мета
Головною метою діяльності партії є сприяння зміцненню України як незалежної демократичної правової держави, досягнення громадської та міжнаціо383

нальної злагоди, побудова справедливого громадянського суспільства шляхом
участі у виробленні державної політики, участь у формуванні органів державної
влади та місцевого самоврядування через своїх представників, на підставі
волевиявлення виборців.
Національна ідея України
Партія «РОДИНА» проголошує національною ідеєю нашої країни:
створення унікальної, заможної, авторитетної та впливової держави, що
базуватиметься на заможності та поважності кожного громадянина.
Носій ідеї – весь народ України.
Сила, що її реалізує, – Партія «РОДИНА».
Наша ідеологія
Нова національна еліта, як соціальне явище, виходить за рамки класичних
політичних ідеологій, які однобічно трактують особисті та соціальні інтереси в
суспільстві. Ці ідеологи багато в чому не є такими, що відповідають сучасним
умовам. Партія «РОДИНА» у своїх, як політичних, так і економічних, переконаннях
спирається на об’єктивні закони розвитку економіки та суспільства, світовий досвід і
національні, географічні, геополітичні ресурсні та інші особливості України.
Не заперечуючи класичні політичні ідеології, Партія «Родина» відзначає, що
суспільство перебуває в постійному діалектичному розвитку, і ці теорії вже не
здатні повністю пояснити сучасні соціальні процеси. Тому ми відмовляємося від
надання переваг якійсь із них, перетворення її в домінуючу. Творчо розвиваючи
класичні теорії, Партія «РОДИНА» використовуватиме їх у необхідних
пропорціях під час державного будівництва України.
Ми відкидаємо в політиці України класову теорію. На противагу їй ми декларуємо теорію боротьби прогресивної і реакційної частин суспільства. Саме цей
поділ може бути адекватним сучасній ситуації.
Партія сповідує ідеологію прагматизму, основною оціночною категорією
якого є конкурентоспроможність. Патріотизм є основним ідеологічним
постулатом Партії «РОДИНА».
Наше завдання
Партія «РОДИНА» ставить перед собою завдання:
1. Створити комплексну програму державного будівництва України.
2. Сформувати із своїх членів вертикально і горизонтально структуровану
команду професіоналів, здатних взяти на себе керування державою.
3. Викристиалізувати зі свого середовища загальнонаціонального лідера,
здатного об’єднати все суспільство.
4. Привести команду до влади та реалізувати програму державного будівництва України.
В сфері програмної діяльності Партія «РОДИНА» ставить за мету:
на державному рівні – організувати створення та реалізацію комплексної
програми державного будівництва України, що уособлювала б систему стратегічних
цілей державного будівництва та комплекс взаємопов’язаних в послідовності та часі
механізмів їх досягнення, оформлених у вигляді нормативно-правових актів;
на регіональних рівнях – організувати створення та реалізацію комплексних
програм відродження регіонів, які б стали складовими частинами комплексної
програми державного будівництва України і були прикладним її втіленням.
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І. Обґрунтування необхідності створення програми державного будівництва України.
В Україні відбуваються суперечливі політичні, соціальні та економічні процеси. В суспільстві представлено численні партії та угрупування, які відбивають
різноманітні, іноді протилежні політичні, ідеологічні та соціально-економічні
інтереси. Бачення суспільного прогресу у різних партій, громадських та кланових
угрупувань, інших політичних сил суттєво відрізняється.
Значні за чисельністю у представницьких та виконавчих органах влади політичні сили, так звані «ліві», й досі вважають «прогресивним поступом» для
України повернення до ідеалів «світлого майбутнього всього людства» –
комунізму. Не кращим є, на наш погляд, екстремізм вкрай правого толку з його
гаслом: «Даєш ринок будь-якою ціною!» Практичне втілення цього гасла у життя
деякими постсоціалістичними країнами обернулося на практиці незліченними
злиднями й лихом для переважної більшості їх народів.
Партія «РОДИНА» відкидає крайнощі як «правих», так і «лівих», і покладається на загальнолюдські цінності, що пройшли випробування часом і
перевірені світовим досвідом.
Друга половина ХХ століття ознаменувалася успішним втіленням у життя
концепції «соціально орієнтованої регульованої державою ринкової економіки».
Ця схема-модель у кожній конкретній країні набувала своїх неповторних
національних рис та специфіки.
У загальній стратегії прогресу для будь-якої країни й України зокрема, є своя
ієрархія цілей, своя пріоритетність, яка визначається багатьма чинниками. Але
для наших умов одразу вимальовуються три першочергові завдання:
задоволення найістотніших потреб людей;
забезпечення національної безпеки в усіх її проявах та умов відтворення
ресурсної бази;
створення інституціональних передумов для інвестицій та інновацій, наукового й технологічного прогресу.
Важливо впровадити такі механізми соціальної адаптації, що унеможливлювали б руйнацію України як соціального явища, перш за все в культурному,
духовному плані. В цьому відношенні партія "Родина" пропонує національну
філософію духу, проголошує прості, доступні розумінню більшості багатонаціонального населення України цілі, об’єднані в єдину національну ідею.
Наша країна потребує стратегію національного розвитку, що згуртувала б
навколо себе суспільство, впорядкувала згідно своєї логіки всі реформи, надала
потужний імпульс віри громадян у власні перспективи та перспективи держави,
забезпечила їх бажання і готовність віддати для цього всі сили. Вона має бути
програмою майбутнього. А в умовах України – це програма побудови нової держави, усіх її інституцій, економічного, політичного та соціального модуля. Партія
«РОДИНА» називає таку програму комплексною програмою державного будівництва України. […]
ІІІ. Місце та роль держави
Важливим питанням стратегії прогресу для України є питання про роль
держави.
У політичних та економічних чварах багато опонентів старої формації, як з
лівого, так і з правого табору, сходяться в одному – в критиці держави. Водночас,
коли мова заходить про розв’язання найбільш гострих проблем сьогодення
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країни, про її майбутнє та загрозу самознищення суспільства, саме на державу та
її органи покладаються всі надії.
Ці політики ніяк не можуть зрозуміти різницю між державою-монополістом
та державою-гарантом:
держава-монополіст – своїми руйнівними діями може зашкодити економіці,
політиці й соціуму в цілому і таким чином знищити себе;
держава-гарант – стабілізуючий фактор суспільства головне завдання якого
створювати та підтримувати сприятливе середовище для розвитку економіки, культури, науки тощо, без якого взагалі жодна економіка і соціум існувати не можуть.
Ступінь і форми втручання держави у складні соціально-економічні процеси
цілком і повністю визначаються тими завданнями, які розв’язує країна у кожний
конкретний період свого історичного розвитку. Не тільки характер, а й суть
економічної політики розвинених ринкових країн принципово відрізняється від
політики, яку мають проводити країни кризових економік перехідних часів та ще й
всебічної трансформації. Економічна політика держави, на наше переконання, – це
симбіоз, поєднання ринкових та неринкових (адміністративних) форм і методів,
прямих і непрямих важелів державного втручання. Іншими словами, це процес
послідовних, логічно пов’язаних кроків, які ведуть до досягнення суспільно значимої
стратегічної мети і цілої низки підпорядкованих їй тактичних цілей.
Ми будуємо саморегулююче суспільство, де держава – один із важливих але
не домінуючий важіль регулювання.
ІV. Шляхи створення програми державного будівництва України
Партія «РОДИНА» ініціює та сприяє організації створення єдиної комплексної програми державного будівництва України. Під час роботи над цією
програмою наша партія намагатиметься налагодити плідну та конструктивну
співпрацю з усіма політичними та економічними силами, громадськими
організаціями, державними органами та установами, прогресивними вченими та
практиками, з усією національною елітою.
Принципи створення програми державного будівництва України:
1. Спирання на об’єктивні закони розвитку економіки та суспільства, а
також національні особливості України (підстави для реформування).
2. Ринкове та соціально-ліберальне спрямування реформ (напрямок реформ).
3. Радикальність запропонованих реформ (темп здійснення реформ).
4. Комплексність (метод здійснення реформ).
5. Конкурентоспроможність (критерій оцінки реформ).
6. Функціонально-блоковий принцип створення програми державного
будівництва України.
Структура програми державного будівництва України
Теоретичний рівень
І. Національна ідея – одна фраза, в якій зосереджено весь сенс подальшого
розвитку України. Партія «Родина» формулює національну ідею так: «Створення
унікальної, заможної, авторитетної впливової держави, що базуватиметься на
заможності та поважності кожного громадянина».
ІІ. Ідеологія
1. З філософської точки зору трактує і пояснює ідею.
2. Показує форму реалізації ідеї в різноманітних сферах життя особистості,
суспільства і держави.
3. Визначає соціальну силу, яка є носієм цієї ідеології.
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Практичний рівень
ІІІ. Концепція програми державного будівництва України –
виходячи з ідеології:
1. Визначає систему стратегічних цілей та пріоритетів державного будівництва.
2. Збалансовує, взаємопов’язує та узгоджує їх за пріоритетами у часі.
ІV. Схемна частина програми державного будівництва України – на підставі «Концепції» представляє систему взаємопов’язаних схем та механізмів (економічних, управлінських тощо) досягнення визначених цілей та пріоритетів. У
схемній частині:
1. Визначаються всі блоки життєдіяльності суспільства та держави.
2. Визначається ступінь їх взаємопов’язаності та взаємозалежності (кожного
блоку з усіма іншими).
3. Визначаються особливості української ресурсної бази, як регіональної, так
і загальнонаціональної (в економічній, географічній сферах, в сферах трудових,
природних та інших ресурсів).
4. Визначаються конкретні схеми та механізми функціонування кожного
блоку, спираючись на особливості наявної національної ресурсної бази.
5. Узгоджуються всі схеми та механізми всередині кожного блоку та з усіма
іншими блоками залежно від ступеню впливу або взаємовпливу цих блоків.
6. Коригується механічне узгодження як всередині блоків, так і всіх блоків
між собою із загальною логікою програми, формується комплексна кінцева
модель, яку потрібно побудувати.
7. Аналізується сучасний стан речей у кожному з блоків та ступінь використання особливостей національної ресурсної бази.
8. Визначається комплекс конкретних дій, які мають бути здійснені, щоб
встановити кінцеву модель.
9. Узгоджуються ці дії за пріоритетністю, послідовністю, тривалістю та
визначаються при необхідності проміжні моделі, як на рівні окремих блоків, так і
на рівні загальної моделі.
V. Юридична частина програми державного будівництва України надає
всім схемам і механізмам, які закладені в схемній частині, форму нормативноправових актів (НПА). Ця робота декілька рівнів:
1. Аналіз (аудит) усього законодавства на предмет визначення, які НПА
потрібно доповнювати або змінювати, які скасувати, а які заново розробляти.
2. Безпосередня доробка, зміни і створення всіх необхідних НПА, визначення періоду їх дії, або періоду дії окремих частин НПА, що буде випливати із
наявності або відсутності проміжних моделей, їх послідовності та тривалості,
визначених у схемній частині програми державного будівництва України. […]
Програма партії «РОДИНА» // Поточний архів Міністерства юстиції України. –
Реєстраційна справа 1277.

ВИТЯГ ІЗ СТАТУТУ
[…] 2. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ
2.1. Головною метою діяльності партії є сприяння зміцненню України як
незалежної демократичної правової держави, досягнення громадської та міжнаціональної злагоди, побудова справедливого громадянського суспільства шляхом
участі у виробленні державної політики, участь у формуванні органів державної
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влади та місцевого самоврядування через своїх представників, на підставі волевиявлення виборців.
2.2. Партія «РОДИНА» користується всіма правами та гарантіями, передбаченими чинним законодавством.
2.3. Головними завданнями Партії «РОДИНА» є:
• участь у розробці державної політики;
• забезпечення високого рівня добробуту громадян України;
• утворення моральної та чесної влади;
• розбудова в Україні суспільства громадської солідарності;
• консолідація суспільства на засадах загальнолюдських цінностей;
• відстоювання пріоритету прав людини над правами класу, нації, держави;
• сприяння всебічному економічному прогресу України, розвитку різноманітних форм власності;
• забезпечення соціальної справедливості, створення розгорнутої програми
соціального захисту прав та інтересів трудящих;
• сприяння формуванню і вираженню політичної волі громадян;
• створення умов для розвитку всіх національних культур і мов в Україні. […]
Статут партії «РОДИНА» // Поточний архів Міністерства юстиції України. –
Реєстраційна справа 1277.

∗∗∗
ВСЕУКРАЇНСЬКА ПАРТІЯ «НОВА СИЛА»

Партію створено 16 жовтня 1999 р. Зареєстрована Міністерством юстиції
України 16 грудня 1999 р. (реєстраційний номер 1281). Партія діюча.
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
ПОЛІТИЧНОЇ ПРОГРАМИ ВПНС
(ВИТЯГ)
Всеукраїнська партія «Нова Сила» має ідеологічну основу – український
солідаризм. Суть цієї ідеології полягає в тому, що кожен її прихильник добровільно бере на себе обов’язок: незалежно від соціального статусу, основної
роботи, віросповідання національної чи расової приналежності нести солідарну
відповідальність за долю своєї нації, народу, держави і конкретними справами
вносити посильний вкладу реальне зміцнення України, створення її владних
інституцій, процвітання її народу. Прихильники ідеології українського солідаризму
– це люди, які щиро люблять Україну в собі, а не себе в Україні. Саме тому для
нас критерії у будь-якій справі є гасло: «Україна – понад усе!»
Більш ніж десять років державної незалежності України переконливо
довели, що держава із ринковою соціально-економічною системою не сумісна із
світською системою, створеною на нашій землі окупаційною більшовицькою
владою. Подолати цей рудимент тоталітарного минулого можна еволюційним
шляхом, здійснивши за 5-7 років комплекс послідовних реформаторських кроків.
1. Конституційна реформа – це комплекс законодавчих рішень, який має на меті
створення простої і зрозумілої кожному системи влад в нашій державі, суть яких – не
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механічний перерозподіл владних повноважень між гілками влад, а надання кожній
максимальної дієздатності, прозорості, відповідальності, прямої залежності від
волевиявлення більшості народу – єдиного носія влади в Україні.
ВПНС підтримує створення пропорційної виборчої системи, однак, ми вважаємо, що парламентська більшість формується під час виборів шляхом голосування
виборців за програму певної політичної партії чи блоку, який у такий спосіб отримує
статус парламентської більшості і право на формування вищої державної виконавчої
влади та її регіональних інституцій. Цей механізм має повністю виключити будь-які
культурні домовленості у стінах парламенту між політичними фракціями, метою
яких є ревізія волевиявлення народу. Недієздатна парламентська більшість – є
законний привід для дострокового припинення повноважень парламенту.
Впровадження цього принципу формування парламенту та вищої виконавчої
влади, а відтак політичної відповідальності за результати діяльності конкретної
політичної сили, дозволяє вирішити нагальну проблему створення єдиного загальнодержавного емітента правової нормативної бази: законів і підзаконних актів.
Підзаконні акти приймаються Постановою парламенту і містять конкретні механізми
реалізації певних законів. Закони набувають чинності після підписання президентом і
оприлюднення (якщо інші терміни не вказані у тексті закону). Президент може
підписати закон тільки у випадку, якщо у десятиденний термін отримає попередній
вердикт КС про відповідність прийнятого закону Конституції України. У протиилежній ситуації президент використовує своє право вето. Надалі закон, до якого
застосовано право вето, автоматично стає предметом розгляду Конституційного
Суду, який виносить остаточний вердикт по суті правових норм закону і повертає
його на повторний розгляд парламенту із рекомендаціями щодо приведення його у
відповідність вимогам Конституції та зняття протиріч із існуючою правовою базою.
Підзаконні акти Постанови підписуються Головою ВР і набувають чинності з
моменту оприлюднення. Урядові інститути виконавчої влади за такої системи
позбавляються права емітента підзаконних правових актів. Уряд реалізує своє право
нормотворчості через правлячу більшість парламенту, яка його сформувала.
Жодна людина, навіть обрана більшістю народу не може бути гарантом Конституційних прав і свобод громадян. Ці гарантії може реалізувати тільки судова влада.
Виходячи із цього, ВПНС вважає, що гарантом Конституційних прав і свобод
громадян має бути Конституційний Суд. Він обирається вищим органом суддівського самоврядування – Всеукраїнським з'їздом суддів терміном на 7 років. Конституційний Суд набуває додаткової функції: перевірки на відповідність Конституції
законів, прийнятих парламентом і подання президенту рекомендацій щодо його остаточної легітимізації. Окрім цього, кожен громадянин повинен мати право звернення
до Конституційного Суду, за поданням суду першої інстанції загальної юрисдикції,
який своїм рішенням визнав факт порушення законних прав і свобод конкретного
громадянина, що потребує корегування діючої нормативно-правової бази держави.
Суперечки між владними інституціями та конкретним громадянином щодо
порушення його законних справ і свобод мають вирішуватися виключно у судовому порядку у суді загальної юрисдикції у межах цивільно-правових відносин.
Саме такий судовий механізм має реалізувати нагляд правосуддя за виконанням
чинного законодавства всіма суб’єктами.
Враховуючи те, що Україна все ще перебуває у стані пострадянського
суспільства і не має сталих традицій сформованого громадянського суспільства,
389

жоден інституальний представник будь-якої гілки влади не може мати довічного
статусу. В тому числі це стосується суддів. Суддями можуть бути обрані тільки
адвокати, які спеціалізуються у певній галузі судочинства, мають достатній стаж
практичної діяльності і позитивну репутацію. Судді судів першої інстанції мають
обиратися загальним і таємним голосуванням населення, на яке поширюється
територіальна юрисдикція цього суду терміном каденції 7 років. Мандат судді є
імперативним і виборці мають право відкликати суддю, провівши місцевий референдум. Судді другої інстанції обираються населенням регіону із числа суддів
першої інстанції терміном на 10 років і мають імперативний мандат. Судді вищої
інстанції обираються з'їздом суддів терміном на 15 років і можуть бути відкликані достроково тільки з'їздом суддів за вмотивованим поданням пленуму
Вищого Суду, Верховної Ради. Уповноваженого Верховної Ради із прав людини
Державний контроль за добором кадрів суддівського корпусу від імені держави
здійснює Вища Рада Юстиції, яка формується парламентом і президентом.
Суб'єктами висування кандидатів на посаду судді мають бути політичні партії та
громадські правозахисні організації, які несуть політичну відповідальність за
запропонованого кандидата.
Президент України є гарантом української державності, є найвищою державною посадовою особою. Він презентує державу у міжнародних переговорах на
найвищому рівні і має право підпису відповідних міждержавних правових актів, які
набувають законної сили після ратифікації парламентом. Президент має право
дострокового припинення повноважень парламенту і призначення дострокових
виборів виключно у разі виникнення парламентської кризи, а саме – розвалу
правлячої більшості. Президент, у разі дострокового припинення повноважень
парламенту призначає Тимчасовий уряд у складі, сформованому попередньою правлячою більшістю. Повноваження депутатів парламенту, повноваження якого достроково припинено, вважаються призупиненими і вони втрачають право прийняття
будь-яких законодавчих рішень на період до обрання нового складу парламенту.
Президент є Верховним Головнокомандуючим Збройних Сил у разі військового
стану чи оголошення війни. Президент має право у випадках, обумовлених
Конституцією, вводити режим Надзвичайного стану як в цілому по країні, так і в
окремих регіонах на термін, визначений, за його поданням, парламентом. Президент
очолює Раду Національної Безпеки і Оборони, формує її Секретаріат. Рішення РНБО
набувають чинності після прийняття парламентом відповідної Постанови, а у разі
необхідності – Закону України. Президент має право законодавчої ініціативи із
усіх питань державного будівництва. Президент має право помилування осіб,
визнаних судом злочинцями. Президент очолює відповідну Державну комісію і
присвоює державні нагороди. Повноваження Президента можуть бути припинені у
порядку імпічменту.
Прем'єр-міністр України є вищою посадовою особою держави і очолює уряд. За
посадою він є Віце-президентом України, першим заступником РНБО. Прем'єр-міністр, очолює вищу виконавчу владу в Україні, вищим органом якої є Кабінет
Міністрів. Кабінет Міністрів здійснює: оперативно-розпорядчу функцію, індикативне планування, планування і виконання загальнодержавних програм, контроль
за касовим виконанням Державного бюджету Казначейством та структурними
підрозділами виконавчої влади, готує проект Державного бюджету та звітує про
його виконання. Уряд має право ухвалювати рішення про надання бюджетних
кредитів, у межах відповідного урядового Фонду, органам регіонального і міс390

цевого самоврядування та підписувати відповідні кредитні угоди. У разі необхідності, КМ має право видавати Декрети, які мають статус тимчасового підзаконного акту із подальшим затвердженням його Постановою парламенту. Рішення, інструкції, листи Міністерств і відомств, не затверджені Декретом КМ і
відвідною Постановою ВР, є загальнообов'язкові до виконання всіма відповідними
підрозділами виконавчої влади і мають рекомендацій статус для недержавних
суб'єктів підприємницької діяльності та громадян України. КМ має право призупинення рішень органів місцевого самоврядування, які суперечать Конституції і
законам України із подальшим скасуванням їх у судовому порядку. За систематичні порушення Конституції та законів України, які зафіксовані судовими
рішеннями, що набули законної сили, КМ має право внести у парламент подання
про дострокове припинення повноважень органу місцевого самоврядування і
призначення позачергових виборів. На період до обрання нового складу органу
місцевого самоврядування КМ і парламент Постановою формують Тимчасову
місцеву Адміністрацію, головними завданнями якої є забезпечення проведення
демократичних місцевих виборів та проведення ревізії місцевого бюджету і майна
місцевої громади. Уряд і прем'єр-міністр мають повноваження вести міжнародні
переговори відповідного рівня і підписувати від імені України міжнародні правові
документи, які відповідно до статусу мають ратифікуватися парламентом.
Правоохоронні органи є частиною виконавчої влади України. На переконання
ВПНС МВС, як поліційне міністерство тоталітарної держави, має бути реформовано. Україна – не поліційна держава, а відтак, поліційні функції мають поступово
передаватися на регіональний рівень. Головним завданням поліції вважається підтримання громадського порядку та правопорядку на транспортних магістралях,
розкриття і припинення очевидних злочинних проявів правопорядку. При тому
керівник регіональної поліційної структури обирається із числа поліціантів
органом місцевого самоврядування, а керівник поліції населеного пункту – всім
населенням цього населеного пункту. Слідча та оперативно-розшукова діяльність
передається загальнодержавному органу – Національному Бюро Розслідувань.
Керівник НБР призначається терміном, більшим на один рік за каденцію парламенту, рішенням парламенту.
Органи Прокуратури є структурним підрозділом Міністерства юстиції і виконують функцію сторони кримінального судового процесу – звинувачення від імені
держави Прокуратура не має права проведення слідчих дій і надання санкцій на них.
Прокурор разом із слідчим НБР бере участь у розслідуванні злочину і координує
його дії щодо опрацювання системи доказів, їх законності для побудови
звинувачення у судовому процесі. Прокурор і адвокат є рівними у своїх правах щодо
всіх слідчих дій (окрім оперативно-розшукових заходів) та у судовому процесі.
Розвідувальні та контррозвідувальні органи є структурами виконавчої
влади і здійснюють оперативно-розвідувальну та оперативно-розшукову діяльність.
Розвідувальні і контррозвідувальні органи не мають права проводити слідчі дії, ними
займається відповідний підрозділ НБР. Керівники цих органів призначаються парламентом на термін, який на один рік перевищує каденцію парламентського корпусу.
Адміністративно-територіальна реформа. У спадок від СРСР Україні дістався
вкрай громіздкий і неефективний територіально-адміністративний поділ держави,
який, в принципі, унеможливлює реальне наповнення владним змістом місцевого
самоврядування. На нашу думку, адміністративні кордони регіонів, в першу чергу,
мають визначитися економічним потенціалом, достатнім для формування позитив391

ного регіонального бюджету. Такий розподіл створить реальні передумови щодо
внутрішнього розподілу виробництва товарів і послуг та спеціалізації кожного
регіону на певних видах виробництва товарів і послуг, які дають в ньому
найвищий економічний ефект. Адміністративно-територіальна вертикаль має бути
простою і будуватися за принципом Центр-Регіон-Населений пункт. Районна ланка, за
нашим переконанням, є зайвою і не несе конкретного владного навантаження, а
певною мірою дублює регіональні органи влади. За таких умов, поступово, на
регіональні бюджети і органи місцевого самоврядування перейде основний
центр територіального розвитку та забезпечення соціальних гарантій населення.
Саме у такий спосіб можна реально створити передумови розвитку соціополісів –
самоврядних населених пунктів, які становлять фундамент держави.
Збройні сили України поступово, у міру зростання фінансових можливостей
держави, мають стати професійними, оснащеними найсучаснішою технікою. Міністр оборони має бути цивільною особою, а безпосереднє оперативне військове
керівництво має здійснювати Комітет начальників штабів. […]
Політичні партії України. В 3 т. / Уклад.: Ю. Шайгородський. –
К.: УЦПМ, 2005. – Т.І. – С.93-97.

∗∗∗
ПАРТІЯ «СОЛІДАРНІСТЬ ЖІНОК УКРАЇНИ»

Партію створено у листопаді 1999 р. Зареєстрована Міністерством
юстиції України 23 грудня 1999 р. (реєстраційний номер 1288). Партія діюча.
ПРОГРАМА ПАРТІЇ
«СОЛІДАРНІСТЬ ЖІНОК УКРАЇНИ» (СолЖУ)
Відповідальність за Україну, турбота про майбутнє наших дітей, добробут,
соціальний захист, свобода, мир, стабільність – основні пріоритети партії.
Партія «Солідарність жінок України» ( надалі «СолЖУ») прагнутиме, щоб
спільними зусиллями забезпечити справжню гуманістичну і демократичну спрямованість реформ, що відбуваються в нашій державі.
Партія «СолЖУ» обстоює право на вільний вибір та рівні можливості реалізації політичних, соціальних, економічних і особистих прав і свобод чоловіків і жінок, які закріплені в Конституції України та міжнародних документах
як основа збереження стабільного розвитку добробуту українських громадян.
Партія «Солідарність жінок України» визначає як пріоритетну стратегію
утвердження моральних цінностей у політичному і державному житті України,
соціальній, фінансово-економічній і духовній сферах суспільства. […]
4. Жінка і держава.
Партія «Солідарність жінок України» визнає, підтримує і пропагує конституційні принципи державного устрою, де у демократичній, правовій і соціально
орієнтованій державі найбільшою цінністю є людина, її права і свободи. Визнання, реалізація і захист прав людини є обов'язком держави. Громадяни України як
найбільшу цінність декларують незалежність, побудову і зміцнення держави на
конституційних принципах свободи, сильної демократичної влади, єдності усіх
гілок влади для забезпечення захисту людини, безпеки держави.
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Вільна, соціально захищена жінка у демократичній Україні є основою громадської
злагоди, економічного процвітання, реальним втіленням свобод і прав людини. Практична реалізація завдань партії «Солідарність жінок України» – в ідеалі громадянки
України, яка поєднує в собі жінку-трудівницю, жінку-матір, жінку-патріота.
Вільна жінка у вільній Україні – мета партії «Солідарність жінок України».
«Солідарні в любові до України» – кредо партії «Солідарність жінок України», узагальнена формула її діяльності.
Мета і завдання партії «Солідарність жінок України» можуть бути реалізовані у сильній, стабільній, демократичній державі.
Лише демократична Україна здатна запропонувати цивілізовану форму
державності, гарантувати вплив громадянина на владу, право обирати і бути
обраним, виконання законів і рівність громадян перед Законом, рівність жінок і
чоловіків у соціальному і політичному житті України.
Тільки в демократичній Україні законодавча, виконавча і президентська
влада можуть виражати інтереси усіх соціальних верств, працювати для людини у
єдності та взаємодії усіх гілок влади.
Партія «Солідарність жінок України» виступає за:
• Правову і демократичну державу, де реалізуються конституційно визначені функції президентської влади, стабільність законодавчої влади, розроблені
механізми і процедури контролю громадян над виконавчою владою, гарантовано
гласність та відкритість, проведено судову реформу, забезпечено свободу слова і
захист прав людини;
• Соціально-орієнтовану державу, де економіка, сільське господарство,
наука і культура створюють базисні передумови для становлення громадянського
суспільства, розвитку здібностей людини, задоволення її потреб, реалізації прав і
свобод, де структура державних інституцій відповідає реальним потребам суспільства, реалізації прав людини у сфері освіти, медицини, праці і соціальних відносин,
сприяє вирішенню життєво важливих для громадян політичних і соціальних питань,
де розвинене громадянське суспільство здатне вирішувати питання соціального
поступу, приймати відповідні вимогам часу і суспільства рішення, забезпечувати
правопорядок і законність, формувати у громадян почуття патріотизму, соціальної захищеності і безпеки.
Партія «Солідарність жінок України» пріоритетним напрямком діяльності
вважає формування конкретних законодавчих ініціатив і виконавчих органів для
боротьби з корупцією, організованою злочинністю, що руйнують державу,
загрожують існуванню людини, її вільному волевиявленню.
Партія «Солідарність жінок України» захист прав людини бачить як створення гарантій безпеки від насильства, декларує право і обов'язок держави на
жорсткий контроль за зброєю, наркотиками; вважає необхідним організацію
системи соціальної реабілітації для осіб, що постраждали від насильства; забезпечення екологічної та психічної безпеки людини.
Партія «Солідарність жінок України» виступає за проведення політики миру,
безпеки і добросусідських відносин з іншими країнами, за цільність і недоторканість України, її кордонів, за дотримання загальновизнаних норм і принципів
міжнародного права, за мирне вирішення конфліктів.
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Солідарність – в ім'я кожної людини, для втілення і реалізації суспільних
сподівань, для реалізації духовного та інтелектуального потенціалу Жінки, для
щасливого дитинства, для прогресу і процвітання демократичної України.
Політичні партії України. В 3 т. / Уклад.: Ю. Шайгородський. –
К.: УЦПМ, 2005. – Т.ІІ. – С.435, 439-440.

ХАРТІЯ ЖІНОК СОЛІДАРНОСТІ
Громадянська відповідальність, розуміння необхідності згрупування прогресивних сил у суспільстві в ім'я України, в ім'я майбутнього наших дітей зумовлюють прийняття Хартії жіночої солідарності.
Солідарність жінок є стимулом і вирішальним фактором об'єднання зусиль суспільства для подолання соціально-економічної кризи, уникнення соціальних потрясінь, створення громадянських гарантій для конституційного розвитку суспільства.
Солідарність жінок є свідченням громадянського діалогу, пошуку оптимальних шляхів узгодження політичних і соціальних інтересів, злагоди і політичної
стабільності, пріоритету моралі у політичному житті сучасної України.
Солідарність жінок є прагненням задекларувати солідарне волевиявлення
жінок у першочерговості уваги держави до сім'ї, материнства і дитинства, забезпечення конституційних прав і свобод громадян, у готовності зреалізувати інтелектуальний і духовний потенціал жінок для побудови демократичної, стабільної,
економічно процвітаючої України.
Солідарність жінок є реалізацією закріпленого у Конституції України (ст.24)
принципу рівних прав і рівних можливостей у їх здійсненні для всіх громадян
України, незалежно від їх статі, національності, соціального становища, що є
основоположним для стабільності держави і гармонізації суспільних відносин.
Спираючись на конституційну норму, а також поділяючи засади ратифікованої Україною Конвенції ООН «Про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо
жінок» громадянки України солідарні у визначенні пріоритетів:
• утвердження у політиці і суспільному житті норм моралі як визначальної складової політичного життя оновленої України, визначення духовних пріоритетів суспільства, формування ідеології держави на принципах гуманізму і соціальної злагоди;
• правове забезпечення, розробка ефективних механізмів реалізації у суспільстві інтелектуального і духовного потенціалу жінки;
• реформування економічних відносин і політичних структур з метою організації суспільного життя на принципах партнерства;
• гарантування ефективних механізмів реалізації права жінок на працю,
створення соціальних гарантій для конкурентноздатності жінок у всіх сферах життя;
• розробка ефективної політики материнства і дитинства, де гармонійна
сім'я визначається як передумова розвитку гармонійного суспільства;
• забезпечення рівних можливостей для здобуття освіти; розробка правових
і економічних механізмів для створення умов різних форм якісного навчання і
виховання дітей;
• гарантування доступності медичного обслуговування жінки і дитини; забезпечення безкоштовного надання медичних послуг неповнолітнім дітям; створення
державної програми планування сім'ї, пропаганди здорового способу життя;
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• визначення як соціального пріоритету першочергового економічного розвитку підприємств, орієнтованих на товари сімейного та дитячого асортименту з
метою оптимізації непродуктивної жіночої домашньої праці;
• розвиток і переорієнтація соціальної інфраструктури села з метою створення необхідних для жінки умов у підвищенні кваліфікації, задоволенні духовних і культурних потреб;
• профілактика насильства, приниження людської гідності жінки у суспільстві й сімейному житті; гарантії правової і соціальної підтримки жінки і дитини,
що зазнали насильства.
• Солідарна воля жінок виявляється у захисті:
• права вільної жінки на вільний вибір у праці, навчанні, освіті, сім'ї, рівної
відповідальності, рівних правах і гарантіях жінки і чоловіка;
• права дитини на освіту, охорону здоров'я, повноцінний відпочинок, можливість реалізувати здібності та прагнення;
• права громадян призовного віку обирати як військову, так і альтернативну
службу;
• права громадян на недоторканість і соціальну безпеку, захист від будьяких форм насильства фізичного і психічного;
• права громадян на екологічну безпеку, інформаційну повноту про екологічне середовище;
• права сім'ї на достойний, економічно вмотивований рівень життя; приведення соціальних і економічних норм життя у відповідність з об'єктивними
науково-розробленими нормами.
Солідарна воля жінок виявляється у прагненні:
• вдосконалення правового механізму, що забезпечить реалізацію інтелектуальних і духовних потенцій жінки в ім'я розвитку і прогресу України;
• розробки законодавчо визначених принципів, що гарантуватимуть рівні
соціальні і політичні можливості жінок і чоловіків, адекватні соціальній структурі
суспільства; реальне представництво жінок на всіх рівнях соціальної ієрархії;
• розвитку соціального партнерства, ефективної співпраці урядових і неурядових структур з метою використання інтелектуального і духовного потенціалу
жінки в ім'я прогресу суспільства;
• створення і виконання регіональних і галузевих програм, спрямованих на
реалізацію конституційних і законодавчо визначених прав і свобод жінки і
дитини, гарантію гармонійного розвитку сім'ї.
Сьогодні ми вважаємо своїм обов'язком докласти всіх зусиль для
стабільності і прогресивного розвитку суспільства, створення економічних,
політичних і соціальних гарантій для виявлення творчого і духовного потенціалу
громадян, утвердження гуманізму і демократичних принципів життя.
Нові часи визначають нову роль жінки у суспільстві!
Хартія солідарності жінок України відкрита для приєднання.
Ми запрошуємо всіх, кому не байдужа доля України, хто поділяє принципи і
засади декларації, всі політичні і громадські організації до співпраці на благо
суспільства, жінки, сім'ї, до солідарності в ім'я України!
Хартія жінок солідарності [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.solidarity.narod.ru/ua/hartia.htm
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∗∗∗
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «КРАСИВА УКРАЇНА»

Партію створено 9 жовтня 1999 р. Зареєстрована Міністерством
юстиції України 28 грудня 1999 р. (реєстраційний номер 1293). Припинила
діяльність згідно з рішенням Верховного Суду України від 3 червня 2003 р.;
наказ Міністерства юстиції України від 9 червня 2003 р. № 63/5.
ВИТЯГ З ПРОГРАМИ
1. Істина народу України
Великий народ України, який живе в самому центрі «Європи, на найродючіших землях, з найвищим рівнем освіти має право жити по-людськи.
16 століть державності, навали кочівників та хрещення, війни та революції –
етапи одного шляху могутньої держави до красивої мрії народу України. Ми по
праву отримали незалежність. Це велика історія становлення України.
Наша національна мета, яка об’єднує всіх, проста: ми маємо стати найбагатшими у світі.
Ми маємо жити в красивій країні!
Нам судилося на долю жорстокіше випробування – бути незаможними у
центрі квітучої Європи. Замисліться: ніхто і ніколи не давав народу України стати
забезпеченими, володіти землею, вільно працювати на благо своїх сімей та дітей.
Наша свята місія – вибратися з зубожіння, стати найквітучішою державою світу,
де парламент та уряд будуть любити свій народ, а громадяни – свою державу.
Ми – ідейні нащадки християнства, марксизму і тріумфу національного духу.
Тому саме Україна заслуговує бути одним з центрів світової цивілізації.
Ми – народ, в якому переплелися язичництво, десять століть християнства,
75 років марксизму-ленінізму та диктатури КПРС. …Все це в нашій пам’яті змішалося калейдоскопом із кадрів кінохроніки та підручників з історії. Нам необхідно усвідомити, що саме є істиною для 50-ти мільйонного народу України.
З давніх-давен народи світу, пригноблені надмірними поборами та
податками, несправедливими привілеями для можновладців, йшли до свого
щастя, об’єднані вірою у вищу справедливість.
Саме так, із єгипетського рабства через безводну пустелю 12 племен дійшли
до Землі Обітованої.
Саме так, після відкриття Америки через бурхливий океан вирушили європейці будувати нову велику державу.
Так і ми, що зазнали великих подій ХХ століття від Жовтневої революції до
прийняття Конституції незалежної України, створимо свою красиву країну
Землею Обітованою для громадян України як громадян світу – вільних та
незалежних, у першу чергу, матеріально.
Ми бажаємо, щоб держава любила громадян України.
Для того,щоб бути великим народом, необхідно поставити велику мету.
Істина для нас, в першу чергу, у тому, щоб не бути жебраками.
Істина для нас – це, перш за все, стати найквітучішою державою світу з
відкритими кордонами та вільною економікою. Стати центром ділової та фінансової
активності планети.
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2. Що таке красива країна?
Згідно тлумачного словника Ожегова: «Красива – це така, що надає насолоду
для зору, приємна зовнішнім виглядом, гармонійністю, стрункістю; «прекрасна» і
водночас «повна внутрішнього змісту; високоморальна». А це свідчить про те, що
красива країна прекрасна не тільки своїм зовнішнім виглядом. В ній будуть прийняті
красиві закони, які працюватимуть на своїх громадян. В красивій країні закони
повинні відповідати вимогам доцільності та працювати на підвищення благополуччя
своїх громадян.
Особисте щастя кожного є головною турботою красивої незалежної країни.
Саме таку країну ми й будемо будувати. Саме це ми й будемо розуміти під «красивою
країною».
Сукупність цінностей, які дозволяють людям жити у гармонії один з одним, є
золотою серединою світу, зорієнтованого на розумний індивідуалізм, який в повній
мірі дозволяє здійснювати свої мрії та ідеї.
Партія «Красива Україна» висуває систему пріоритетів, які ставлять особистий
матеріальний успіх громадянина України на перший план державних інтересів.
Наше основне завдання – зробити громадян України у найкоротші строки
забезпеченими з заробітною платою не менш ніж 500 у. о. та пенсією – 200 у.о.
Ми змінюємо ієрархію у світі цінностей та системі відносин між людьми,
обумовлюючи, що тільки талант та здібності людини, її професійний рівень є мірилом
значущості особистості у будь-якому суспільстві.
Громадська ідентичність повинна стояти вище ніж станові, етнічні та
конфесійні амбіції.
Громадяни України є частиною духовного, інформаційного і геополітичного
простору світу з його потребами та можливостями.
Ми всі громадяни світу.
Завдання партії «Красива Україна» ставляться виходячи з того, що потреби
кожного громадянина України формуються з урахуванням ціннісної системи, що
існує у розвинутих країнах світу.
Створити всі умови для неухильного зниження залежності між соціальним
походженням громадянина України і можливістю зробити кар’єру.
Громадяни України не можуть і не повинні чекати майбутнього благополуччя.
Вони мають право на нього сьогодні, влившись до світового процесу виробництва
та споживання.
Ми повинні, насамперед, навчитися говорити правду та шукати істину в нас
самих, в минулому, в теперішньому та майбутньому.
Ми зобов'язані дати громадянину України змогу володіти грошима. Тільки
маючи достатньо грошей для духовного та інтелектуального розвитку особистості,
можна відчути повноту життя.
Ми всі з дитинства мріяли про достаток, щоб не залежати від грошей та бути
матеріально вільними. Зробити громадян України заможними людьми – і є та мета,
яка об'єднає народ України.
Нашим ідейним ворогом є номенклатурний капіталізм з його безмежною
бюрократією, де підпис урядовця оцінюється вище, ніж талант підприємця, а
непомірні та заплутані податки живлять корупцію та плодять казнокрадство,
утримуючи всіх нас у рабстві, жебрацтві та безгрішші.
Ми просто зобов'язані позбавитися надподатків, що душать усіх, знизити їх
до біблійної десятини. Єдиний 10%-ий податок знищить номенклатурний капіта397

лізм, викоренить корупцію та зупинить казнокрадство, що приведе нас до довго
очікуваної свободи і рівних можливостей для всіх.
Закони красивої України:
Закон 1(базовий) – про введення в Україні єдиного 10%-го податку на
прибуток підприємств та доходи громадян.
Закон 2 (доходний) – про встановлення мінімальної заробітної плати в Україні –
3 у.о. за годину, що ґарантує доходи громадян України не менше ніж 500 у.о. на
місяць.
Закон 3 (пенсійний) – про цільове направлення державних позик, коштів від
продажу держмайна у Пенсійний фонд, що забезпечить підвищення пенсій до 200 у.о.
Закон 4 (розвиток) – про обов'язкове вручення державою громадянам, що
досягли 18-річного віку, гарантії забезпеченості на суму 10 000 у. о., яка
надається готівкою (на навчання, бізнес, житло).
Закон 5 (пріоритетний) – в усіх іноземних підприємствах, що діють в
Україні, не менше 90% робітників та службовців повинні бути громадянами
України з мінімальною заробітною платнею 3 у.о. за годину.
3. Все для громадян України
На гербі України буде написано: «Ми маємо жити в красивій країні», тобто
головним критерієм будь-якого закону буде принцип: «Все для громадян України».
Законодавцю, урядовцю доведеться змінити загальний курс реформ,
насамперед, на забезпечення у короткочасні строки підвищення рівня добробуту
(тобто реальних прибутків) громадян України. Вся державна машина буде працювати в інтересах саме тих, хто своєю працею в стислі строки зробить найбільшу
кількість громадян України заможними.
Необхідно дати змогу тим, хто створює робочі місця, працювати з максимальною віддачею, звільнивши їх від податкового тягаря та хабарів.
Люди, чий талант, здібності спрямовуються на творче звершення реальної
справи – це справжні творці благополуччя держави. Саме творці, оскільки створення робочих місць – це є не що інше, як творчість, тобто діяльність, що спроможна суперничати із створенням картин, скульптур або написанням музики.
Створення робочих місць – творчість, а ті, хто створює робочі місця, цілком
заслуговують звання творців.
Сьогодні в кожного творця робочих місць працює від кількох до тисячі та більше
робітників, інженерів, менеджерів. Створені реальні системи, яким, без сумніву,
потрібна нормально функціонуюча інфраструктура: охорона здоров'я (лікарі), освіта
(вчителі та професура), сфера послуг та працівників комунального господарства
(продавці, офіціанти, ліфтери тощо). Нам потрібні добре забезпечені міліція та армія.
Саме успішно працюючі підприємства дадуть стійкі відрахування до бюджету та
на соціальне забезпечення мільйонів.
З прийняттям Конституції фактично створено умови для політичної свободи
творців робочих місць, тому що політична свобода потрібна їм як повітря. Але й
наступний крок не менш важливий – крок до економічної свободи.
Світовий процес виробництва та споживання з глобальною інформаційною
комп’ютерною мережею (інтернет), мобільним радіозв’язком та багатоканальним
супутниковим телебаченням чекає громадян України.
Увесь світ відкриється перед нами з його невичерпними можливостями, тому що
ми станемо цікавими для усього світу. […]
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7. Влада
Ми навмисно наводимо всі показники в умовних одиницях, тому що вважаємо,
що Україна заслуговує гідного рівня життя, співпрацюючи зі всіма державами світу.
З наших літаків громадяни України будуть виходити першими. На наших
митницях вони не будуть підлягати огляду. Кордони нашої держави громадяни
України зможуть перетинати безперешкодно.
Паспорт громадянина України повинен стати гордістю для його власника та
підставою заздрощів для всього світу.
Партія «Красива Україна» гарантує, що при введенні єдиного 10% податку на
прибуток підприємств та доходи громадян, Ви, громадяни України, будете багато
працювати та багато заробляти.
В цьому наша стратегічна мета та завдання. В цьому ми бачимо свою
історичну місію.
Громадяни України стануть заможними. У нас не буде жебраків.
Для цього є тільки один шлях – стати наймасовішою партією в зірку. Як тільки
нас стане 1 мільйон, ми здобудемо владу для здійснення своєї мрії: жити у достатку в
красивій Україні.
Сьогодні мало бути прихильником, сьогодні треба бути в партії, бути особою,
що змінює себе та людей що навколо себе.
Ми об’єднані вірою, – і в цьому наша сила.
Перший крок до будівництва красивої України – це вступ в партію «Красива
Україна».
Ми маємо жити в красивій країні!
Політичні партії України. – К.: «КІС», 1999. – С. 284-286, 287.

∗∗∗
РУХ (УКРАЇНСЬКИЙ НАРОДНИЙ РУХ)

Партію створено 20 листопада 1999 р. Зареєстрована Міністерством
юстиції України 31 грудня 1999 р. (реєстраційний номер 1301). У 2001 р.
назву змінено на Українська Народна Партія. Партія діюча.
Див.: Українська Народна Партія

ВИТЯГ З ПРОГРАМИ
ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ
Мета:
Головною метою діяльності РУХу є:
• утвердження державної незалежності України
• розбудова української національної демократичної держави.
Завдання:
РУХ ставить перед собою такі завдання:
• сприяти перетворенню України в національну демократичну правову державу, покликану забезпечити вільний розвиток особистості, захист прав людини і
нації, безперешкодне здійснення демократичних свобод;
• домагатися побудови в Україні соціально-орієнтованої ринкової економіки з пріоритетом приватної власності надійного захисту інтересів виробників і
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споживачів; високого життєвого рівня інтеграції України в європейську та світову
економічні системи
• сприяти духовному відродженню української нації, всебічному розвиткові
української мови і культури, подоланню наслідків політики русифікації, відродженню історичної пам’яті і національної свідомості громадян України;
• сприяти захисту і примноженню культурних, політичних та господарських традицій українського народу, відстоювати християнські та загальнолюдські
цінності недоторканість особи та приватної власності, гармонійну взаємодію
особи родини, нації, суспільства та держави;
• сприяти всебічному розвиткові мов і культур національних меншостей та
етнічних груп що проживають на території України стояти на захисті їхніх
життєвих прав та інтересів;
• сприяти у наданні допомоги українцям в інших державах у їхньому прагненні до збереження власної національної самобутності, розвитку їхньої культури, освіти сприяти їхнім культурним та економічним зв’язкам з Україною; сприяти поверненню українців, які того бажають, на їхню історичну батьківщину;
• відстоювати національні інтереси України, домагатися гарантій безпеки її громадян і прагнути побудови безпечного і стабільного громадянського суспільства. […]
Цілі та завдання [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://party.civicua.org/c0251992.htm

ЗАЯВА ФРАКЦІЇ ПАРТІЇ РУХ
(Український Народний Рух)
з приводу загострення політичної ситуації в Україні
У зв’язку з бурхливими політичними подіями останніх днів в Україні президія
Центрального Проводу партії РУХ (Український Народний Рух) уповноважила нас
звернутися до Верховної Ради України, керівництва держави, до всіх виборців, які
відстоюють демократію в Україні й віддані українській національній ідеї, з вимогою
вжити негайних заходів щодо захисту конституційних засад держави.
У розпал нищівних політичних сутичок, спричинених з’ясуванням обставин
зникнення журналіста Георгія Гонгадзе та інциденту на митниці аеропорту «Бориспіль», спершу з парламентської трибуни, а згодом в електронних засобах масових
інформаційних комунікацій оприлюднено нову, жахливу версію загибелі, а точніше –
знищення лідера Руху В’ячеслава Чорновола. Водночас, у своїх свідченнях про
переслідування та нищення державних діячів колишній майор СБУ Микола
Мельниченко двічі назвав поміж переслідуваних прізвище голови нашої партії,
народного депутата України Юрія Костенка. З’ясовуються нові й нові подробиці
тотальної кількарічної тіньової війни проти націонал-демократії, українських
патріотичних сил.
Факти, що після довгого замовчування спливають на поверхню, нарешті аж
зараз проливають світло і на справжні причини затіяного два роки тому розколу в
Русі, і на роль тіньових кланово-олігархічних структур, що ставлять перед собою
завдання будь-що знищити в Україні патріотичні державницькі сили заради
встановлення повного контролю над політичними процесами. Те, що ми переживаємо сьогодні, – результат і їхньої підступної антидержавної діяльності.
Послідовно відстоюючи ідеали демократії, партія РУХ і його парламентська
фракція виступами в парламенті та результатами поіменного голосування з
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принципових питань однозначно засвідчила своє ставлення і до зникнення
журналіста Георгія Гонгадзе, і до нехтування владою конституційних норм, одним з показових проявів якого став інцидент на митниці аеропорту «Бориспіль».
Нас турбує, що людські трагедії, трагедії держави стають розмінною монетою в
цинічних змаганнях за владу різнополюсних політичних сил.
Пора припиняти ці брудні ігрища. Пора розчищати завали.
Заради встановлення істинного діагнозу хвороби суспільства, і найперш –
його владних інституцій вимагаємо від відомств Леоніда Деркача, Юрія
Кравченка, Михайла Потебенька відставки яких ми домагаємося від Євгена
Марчука та Олександра Мороза, від усіх осіб, причетних до гучних скандалів, без
зволікань викласти на суд громадськості весь нагромаджений компромат та всю
втаємничену інформацію щодо політичного бандитизму, і зокрема – стосовно
знищення колишніх лідерів Руху та переслідування активістів Руху нинішнього.
Вимагаємо негайного, повного і всебічного розслідування цих справ на підставі
всіх наявних документів та матеріалів. Заявляємо, що лише в такий спосіб, а не
подальшим плетивом інтриг та цинічним комбінуванням політичних вигод можна
з’ясувати істину, зробити правильні політичні оцінки та очиститися від бруду.
Йдеться не лише про жахливі результати тотальної війни проти націоналдемократії та її лідерів. Йдеться про честь України.
29 грудня 2000 р.
Заява фракції партії РУХ (Український Народний Рух)
з приводу загострення політичної ситуації в Україні [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://unp.ua/ua/bodydeclarations/2044.htm

У НОВЕ СТОРІЧЧЯ – З НОВОЮ ПРОГРАМОЮ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ
Політична декларація ІІ (ХІ) Всеукраїнських Зборів (З'їзду) РУХу
(Українського Народного Руху)
Одразу після проголошення державної незалежності України Рухом було
запропоновано Програму державотворення – науково обґрунтовану концепцію
побудови демократичної правової держави та системних економічних ринкових
реформ.
Цілій низці базових положень цієї програми судилось здійснитися:
- світове співтовариство визнало Україну як незалежну державу, що посідає
ключове місце на новій геополітичній карті Європи;
- тоталітарна комуністична імперія СРСР остаточно розпалася, комуністична
ідеологія зазнала поразки і практично зійшла з європейської політичної арени;
- сформовано інституційні основи державності, утворено державні органи,
які є невід'ємними атрибутами самостійної держави;
- закладено основи багатопартійної політичної системи;
- прийнято Конституцію України, в основу якої покладено концептуальні
засади програми Руху, які й сьогодні є істотною складовою офіційно проголошеного політичного курсу України;
- розпочато формування багатоукладної ринкової економіки, створено власну
грошово-кредитну систему.
Досвід інших європейських держав, зокрема – Польщі, Чехії, Угорщини,
Естонії, Литви, Латвії, у яких демократичні сили з подібними до рухівської програмами здобули державну владу, свідчить, що запропонована Рухом концепція
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державотворення була реальною і перспективною. Але, на жаль, події в Україні,
попри названі безперечні успіхи в розбудові держави, у багатьох важливих
аспектах розвивались всупереч державотворчим ініціативам Руху.
Збереження на своїх місцях представників колишньої колоніальної адміністрації та старої за суттю і нової лише за формою системи політичної організації
влади – основна причина того, що державна влада України не виражає інтересів і
не захищає права переважної більшості громадян, які 1 грудня 1991 року проголосували за незалежність та демократію. Ця сила не зацікавлена в розвитку демократії та громадянського суспільства, вона гальмує становлення правової держави
та соціально-орієнтованої ринкової економіки, блокує проведення системних економічних реформ, перешкоджає відродженню української духовності, української
мови, української церкви. Чиниться опір створенню політично структурованого
парламенту, який можливий лише при виборах на пропорційній основі. Не
прийнято фундаментальних законів, які повинні розмежувати компетенції гілок
влади, визначити механізми стримування і противаги. Діючий порядок формування Кабінету Міністрів України робить його повністю залежним від Президента
України, який за Конституцією України не очолює виконавчу владу і відповідальність якого за результати діяльності Уряду не передбачена жодним законом.
Адміністрація Президента, статус якої також законодавчо не визначений, відіграє
роль колишнього комуністичного ЦК і неправомірно втручається в роботу
органів державної влади.
Верховна Рада України, не беручи ніякої реальної участі у формуванні Уряду
крім надання згоди на призначення Прем'єр-міністра, може без врахування результатів роботи Уряду відправляти його у відставку. Не існує законодавчо унормованих способу розпуску парламенту у випадку його недієздатності та
процедури імпічменту Президента України. Президент не несе ніякої відповідальності у випадку непідписання ним закону, щодо якого парламент подолав вето, а
іншого механізму набуття чинності законом, крім підписання його Президентом,
Конституцією України не передбачено. В Україні фактично відсутній механізм як
політичної, так і юридичної відповідальності влади за результати її діяльності. Це
є основною причиною існування тіньової політики та пов'язаною з нею тіньової
економіки. Україна стала територією розгулу корупції, суб'єктом численних
принизливих міжнародних скандалів. Розмивання межі між владою та бізнесом,
масові порушення прав людини та свободи слова, переслідування та вбивства
журналістів, використання правоохоронних та податкових органів в політичних
цілях стали звичайними явищами. Під галасливу псевдореформаторську риторику
державна власність створена працею багатьох поколінь громадян України, під
патронатом влади переважно є розподіленою і продовжує розподілятись через
шахрайські схеми між невеликою групою нових владоможців – ватажків
олігархічних кланів. Ця сила, що виникла в надрах і за сприяння влади, завдяки
величезним награбованим коштам та корупції перетворюється на домінуючу силу
при ухваленні рішень органами державної влади. Влада все більше монополізується. Іде процес формування авторитарного режиму. Україна сповзає до
правління олігархічно-кланової кліки.
Кваліфіковані робітники, науковці, освітяни, лікарі, представники творчої
інтелігенції і особливо трудове селянство, пенсіонери та студенти на тривалий
час залишилися без достатніх засобів для життя. Рівень бідності досяг небаченої
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межі для європейської держави. Сім урядів України, очолюваних представниками
старої комуністично-господарської номенклатури з 1991-го по 1999 рік,
здійснювали управління економікою таким чином, що Україна за цей час
втратила понад половину свого економічного потенціалу, свою частку в золотому
запасі, алмазному фонді, закордонній власності колишнього СРСР, більш ніж на
70% понизився рівень життя громадян, катастрофічно зріс державний борг.
Посилюється залежність України від Росії. Саме з вини олігархів, антиукраїнських та компрадорських за своєю суттю, та їхніх високопоставлених покровителів частина стратегічних для економіки України об'єктів, критична з точки зору
національної безпеки, опинилася в руках російського капіталу. Борги багатьох
українських комерційних структур, якими керували наближені до влади особи,
перед аналогічними російськими структурами з легкістю було зараховано до державного боргу України перед Росією, і вони лягли на плечі українських трудівників. Україна фактично безоплатно утримує на своїй території базу Чорноморського флоту Росії й несе великі бюджетні витрати з обслуговування інфраструктури цих іноземних військових формувань та ліквідації наслідків їхньої мілітарної
діяльності. У надзвичайно складних умовах політичної діяльності, за повної
інформаційної та фінансової ізоляції, переслідування лояльних до національних
демократів представників ЗМІ та установ, РУХ продовжував усіма доступними
методами впливати на ситуацію в державі.
Після президентських виборів у листопаді 1999 року, боячись соціального
вибуху і перебуваючи на грані фінансового дефолту з усіма можливими наслідками, влада змушена була піти на поступки. Прем'єр-міністром України вперше за
роки незалежності було призначено представника національно-демократичної
еліти Віктора Ющенка, кандидатуру якого послідовно підтримував РУХ та інші
національно-демократичні організації Під керівництвом Прем'єр-міністра В.
Ющенка в Україні вперше за роки незалежності було досягнуто економічного
зростання, вперше зменшився державний борг, погашено борги з виплати пенсій
та заробітної плати бюджетникам, вперше почали зростати реальні доходи громадян. Започатковано широкомасштабну земельну реформу і досягнуто збільшення
виробництва сільгосппродукції. Почалося зростання практично в усіх галузях
промисловості. Темпи приросту промислової продукції досягли найвищого рівня
в Європі та на всьому посткомуністичному просторі. Стабілізовано національну
валюту. Позитивні результати роботи Уряду Ющенка за короткий період яскраво
підтвердили правильність і реалістичність наших програм та можливостей. РУХ
розглядає усунення Уряду В. Ющенка як тимчасову перемогу антиукраїнських сил –
новоявленої коаліції олігархів і комуністів. Аналізуючи уроки минулого і
сучасний стан України, спираючись на світовий досвід та об'єктивні тенденції
прогресу, РУХ ставить перед собою такі основні цілі:
- домогтися остаточного утвердження державного суверенітету і незалежності України;
- побудувати в Україні національну демократичну державу європейського типу;
- розвинути в Україні соціально-орієнтовану ринкову економіку, яка б забезпечила високі стандарти якості життя людей на рівні розвинутих країн світу;
- сформувати українську політичну націю, відродити українську мову та
культуру, домогтися в повній мірі реалізації державного статусу української мови;
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- забезпечити рівноправне входження України до світового співтовариства
розвинутих країн.
РУХ розглядає національну державу як вищу форму саморозвитку нації. Держава у політичній концепції РУХу є однією з найбільших цінностей, за яку
віддали життя кращі сини і дочки не одного покоління Українського народу. РУХ
прагне керуватися єдністю соціальної та національної демократії.
Головним і невідкладним завданням усіх патріотичних сил, які опинилися
перед загрозою витіснення їх олігархічними кланами з політичного життя країни,
РУХ вважає вирішення проблеми об'єднання національно-демократичних сил та
утворення потужної правоцентристської виборчої коаліції. У січні цього року
Український Народний Рух виступив ініціатором створення «Української Правиці», до якої ввійшли понад 10 політичних партій і понад 30 громадських організацій, що сповідують національну ідею. Ми глибоко переконані, що тільки широка
коаліція зможе максимально об'єднати національно свідомий електорат і
привести українських патріотів до перемоги на виборах. Тому наше спільне завдання – не допустити створення паралельних виборчих блоків національнодемократичних сил. Час зробити висновки з помилок минулих років. Єдність
національно-демократичних сил – запорука незалежності України.
Український Народний Рух готовий до конкретних дій у процесі консолідації
державницьких сил. Наш політичний досвід, кадровий потенціал та цілеспрямована діяльність стануть конкретним внеском у реалізацію цього завдання в ім'я
майбутнього Української нації, Української держави.
Голова РУХу (Українського Народного Руху) Юрій КОСТЕНКО 9 червня
2001 року, м. Київ
У нове строріччя – з новою програмою державотворення. Політична декларація ІІ (ХІ)
Всеукраїнських Зборів (З'їзду) РУХу (Українського Народного Руху) [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://party.civicua.org/d0251992.htm

УКРАЇНСЬКА НАРОДНА ПАРТІЯ

Попередня назва – РУХ (Український Народний Рух)
ВИТЯГ З ПРОГРАМИ

Передмова
Програма Української Народної Партії – документ, у якому викладено світоглядні засади, цілі та завдання Партії, шляхи їх досягнення. Громадяни України,
які їх поділяють, можуть разом з нами долучитися до спільної праці та політичної
боротьби за проголошені Конституцією України права та свободи людини, заможну Українську державу.
Упродовж багатьох століть найкращі уми людства намагалися знайти найоптимальнішу модель побудови суспільства. Світовий досвід засвідчив, що лише там, де
втілювалася в життя ідея народовладдя, а не авторитаризму, досягалося зростання
добробуту людей в умовах реальної свободи. Відхід від цієї ідеї неодмінно призводив
до надмірної концентрації влади у руках окремих осіб, до диктатур і тоталітаризму,
від чого в кінцевому наслідку найбільше потерпали народи.
Яскравим прикладом успішної реалізації ідей народовладдя є практика європейських країн, що зазнали поразки у II світовій війні, але за короткий час стали
на шлях демократії, відновили економічну могутність, і відтак забезпечили гідний
рівень життя своїх громадян.
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Черговим доказом живучості ідеї народовладдя стало добровільне демократичне об’єднання європейських народів у Європейському Союзі, де на сьогодні
досягнуто найвищого у світі рівня забезпечення та гарантій прав, свобод і добробуту кожної окремої людини.
Українська Народна Партія обстоює ідею народовладдя, її різноманітні форми
та прояви – такі, як вибори органів влади, парламентська демократія, захист прав
опозиції, демонополізація економіки. Справжня турбота про забезпечення прав і
свобод громадян неодмінно пробудить інтерес, зацікавленість та здатність кожної
людини творити власний добробут і прогрес Української держави.
Наша партія у своїй діяльності поєднує кращі традиції патріотичного руху українського народу 90-х років минулого століття з європейськими політичними стандартами
в умовах існуючих і нових викликів, які посилюються процесами глобалізації.
Ми – українська партія, світогляд та ідеологія якої ґрунтується на засадах
національної демократії і патріотизму. Початки родоводу УНП сягають політичних сил, що виборювали незалежність нашої держави, і національні інтереси
України та її народу були і є для нас визначальними. Ми сповідуємо християнські, гуманістичні та загальнолюдські цінності.
Ми – народна партія, яка є активною частиною українського народу, черпає
від нього сили, енергію та натхнення, об’єднує громадян України, жінок і
чоловіків різних національностей з різних реґіонів держави, різних професійних
та вікових категорій, зацікавлених і готових згідно з законом набути владних
повноважень для реалізації цієї Програми.
Ми є прихильниками розумного і професійного підходу до розв’язання проблем. Тому ми відкидаємо екстремістські політичні погляди, нетерпимість та
насилля в будь-якій формі.
УНП діє в рамках Конституції і законів України, у своїй діяльності заперечує
насильницькі методи і виступає за еволюційний шлях розвитку суспільства. […]
1.8. Національна демократія
Ми дотримуємося таких основоположних демократичних принципів, як пріоритет прав і свобод людини та громадянина, визнання народу джерелом влади,
виборність представницьких органів влади всіх рівнів, гарантії прав меншості,
політично-правова рівність. Свобода та права людини не можуть повноцінно
реалізовуватися без свободи національного самовизначення й саморозвитку
народу, без усебічного розвитку та захисту своєї самобутності. Права особи і
права нації обопільні та взаємозалежні.
1.9. Громадянське суспільство і терпимість
Ми прагнемо побудови в Україні громадянського суспільства, визначальними рисами якого мають стати суверенітет народу щодо влади, забезпечення прав і
свобод громадянина, верховенство права, рівність усіх перед законом, поділ
державної влади на законодавчу, виконавчу та судову, свобода і відповідальність
засобів масової інформації.
Ми хочемо домогтися утвердження в Україні терпимості до відмінних переконань і поваги до життєвих цілей, позицій та совісті іншого. Терпимість є не самоціллю, а передумовою подолання розбіжностей у суспільстві, що сприяє мирному співіснуванню різних поколінь, культурних, релігійних, етнічних та соціальних груп.
Розділ ІІ. Людина і держава. Політичний устрій України
Національна свобода найповніше реалізується у формі незалежної національної
держави. Демократична правова Українська держава є передумовою свободи окремої
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людини, вільного національного розвитку громадян України – українців та
представників інших національностей, забезпечення їхніх прав і свобод. УНП
розглядає національну державу як вищу форму саморозвитку української нації.
Незалежна Українська держава у політичній концепції УНП є однією з найбільших
цінностей, за яку віддали життя кращі сини та дочки багатьох поколінь українського
народу. УНП прагне поєднувати соціальну справедливість та національну демократію.
Ми виступаємо за демократичну, соціальну, правову державу. Ми виходимо
з того, що джерелом влади в Україні є український народ. Державна влада має
забезпечувати основні права та створювати правову базу для вільного та безперешкодного розвитку людини у відкритому суспільстві.
Конституція України має демократичний характер і її належне застосування
є важливим фактором стабільності та сталого розвитку українського суспільства.
Держава не може стояти над людиною, а має бути допоміжним інструментом
у забезпеченні людиною своїх потреб.
Держава наділяється повноваженнями, які не можуть бути реалізовані безпосередньо самими громадянами або через представницькі національні органи.
Дії держави мають бути публічними та відкритими для усіх громадян. Влада
в Україні має бути політично відповідальною перед громадянами.
2.1. Демократія – необхідна умова розвитку людини
Ми вважаємо, що демократія є безальтернативною необхідною умовою
розвитку людини.
Політичний устрій України має базуватися на нормах демократії, які повинні
використовуватися при врегулюванні суспільних відносин на основі поваги до
універсальної системи основних прав і свобод людини.
Самообмеження людини на користь іншої людини або всієї спільноти – важливий фактор демократії. Тому ми відкидаємо індивідуальний та колективний егоїзм як
негативні чинники розвитку.
Розвиток демократії у суспільстві має здійснюватися на основі постійного,
гласного та доступного соціального діалогу з проблемних питань суспільства.
Демократична держава зобов’язана співпрацювати з громадянами і заохочувати їх до цієї співпраці.
Життєздатна демократія вимагає співучасті громадян у громадських дискусіях та політичних рішеннях. Якість демократії вимірюється ступенем і формою
їхньої співучасті у рішеннях та системах контролю.
Громадяни мають перед державою обов’язки та права. До них належить,
зокрема, право бути вислуханим, право на сприяння та швидке розв’язання всіх
їхніх питань, право на інформацію та захист.
Дії та наміри органів державної влади, посадових осіб повинні бути гласними
та відкритими для всього українського суспільства і спрямованими на захист
інтересів українського народу. Дії спецслужб мають здійснюватися в рамках
Конституції та чинного законодавства.
Статус державного службовця має стати важливим чинником гарантій
правової держави і політичної стабільності. Небезпеку для українського народу і
самої держави становлять важкозрозумілі та непрозорі закони й підзаконні акти.
Разом з тим, часті зміни нормативної бази не повинні підривати правову
стабільність у державі. […]
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2.3. Взаємозв’язок і поділ влад
УНП є прибічницею прозорого і чіткого розподілу повноважень законодавчої,
виконавчої та судової гілок влади. Законодавча влада має бути справді представницькою та дієвою, виконавча влада має бути негроміздкою і ефективною, судова –
незалежною. Законодавча й управлінська діяльність та правосуддя мають відповідати вимогам демократичних законів. Усі гілки влади в рамках своїх повноважень взаємодіють між собою.
2.4. Місцеве самоврядування
Самоврядування є демократичним інститутом правової держави та невід’ємною складовою громадянського суспільства.
УНП виступає за реальне місцеве самоврядування в Україні. Система самоврядування України як країни-члена Ради Європи має будуватися на засадах
Європейської хартії місцевого самоврядування.
УНП виступає за децентралізацію державного управління – єдино прийнятний шлях запобігання конфліктам між органами державної влади та органами
місцевого самоврядування.
Партія пропонує нову схему взаємовідносин між місцевими органами публічної влади та територіальну організацію влади в Україні, яка згідно з принципом субсидіарності дозволила б, з одного боку, максимально наблизити процес
управління до громадянина, з другого – забезпечити належну якість управлінських та соціальних послуг. На регіональному (обласному і районному) рівнях
органи державної влади мають здійснювати лише загальнодержавні функції
управління і такі функції, які не можуть самостійно здійснювати органи місцевого самоврядування. Всі інші повноваження мають бути віднесені до компетенції органів місцевого самоврядування відповідного рівня.
2.5. Політична партія – основа політичної системи
УНП розглядає політичні партії як невід’ємний елемент демократії. Вони є
основою політичної системи і виступають як політичні інститути, що на професійному рівні формують органи законодавчої, виконавчої влади, органи місцевого
самоврядування. Їх завданням є створення політичної конкуренції, аналіз суспільних проблем, сприяння формуванню політичної волі та поповнення своїх рядів.
Влада в Україні має бути політично відповідальною перед громадянами,
тобто політичні сили, які здійснюють владні повноваження, повинні мати чітку
ідентифікацію і заявляти про це публічно.
Діяльність політичних партій мусить бути відкритою для суспільства та
громадян, які бажають реалізувати свої здібності в політичній системі України.
В Україні має бути однаково гарантовано діяльність політичних партій,
зокрема тих, які перебувають в опозиції.
2.6. Опозиція – запорука демократії
В Україні має існувати опозиція. Діяльність політичних сил, що перебувають
в опозиції, має бути гарантованою.
Діяльність політичної опозиції має відбуватися у правовому полі держави.
Політична опозиція повинна здійснювати контроль за діями влади, для чого
повинна мати відповідні посади у представницьких органах влади, а також
безпосередній доступ до засобів масової інформації. […]
Прийнято на V з’їзді УНП 20 грудня 2003 р.
Програма [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://unp.ua/ua/bodypages/12.htm
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«НАРОДНА ПАРТІЯ ВКЛАДНИКІВ ТА СОЦІАЛЬНОГО
ЗАХИСТУ»

Партію створено наприкінці 1999 р. Зареєстрована Міністерством юстиції
України 1 лютого 2000 р. (реєстраційний номер 1320). Партія діюча.
ВИТЯГ З ПРОГРАМИ
ВСТУП
Народна партія вкладників та соціального захисту (далі Партія) – політична
партія, що на принципах добровільності, рівноправності і спільності інтересів
поєднує у своїх рядах громадян України.
Наша партія утворилася в складних умовах економічної і політичної кризи в
Україні.
При безконтрольності з боку виконавчої влади простий громадянин є цілком
безправним та безпомічним. Зневажаються елементарні права людини, які закріплено у Конституції.
Окремі розрізнені зусилля громадян і громадських організацій щодо повернення вкладів і захисту своїх прав не можуть приносити успіху, державі потрібно
звернутися до свого народу, виконувати належним чином свої зобов'язання.
З метою недопущення соціального вибуху, усвідомлюючи свою відповідальність за долю держави і простої людини, розуміючи, що неможливо ефективно
відстоювати права й інтереси громадян поодинці, вкладники та громадяни, що
потребують соціального захисту, об’єдналися, щоб створити свою Партію.
Цілями Народної партії вкладників та соціального захисту є – прискорення
побудови вільного, демократичного, економічно ефективного суспільства на основах
волі, демократії та створення в Україні суспільства з високим рівнем. […]
Національна безпека України як стан захищеності життєво важливих інтересів особи, суспільства і держави від внутрішніх і зовнішніх погроз є необхідною
умовою зберігання і збільшення духовних і матеріальних цінностей:
– національна безпека України повинна забезпечити: єдність принципів формування і проведення державної політики; об’єднання підходів до формування
відповідної законодавчої бази, підготування доктрин, стратегій, концепцій, державних і відомчих програм у різних сферах національної безпеки.
Головним завданням національної безпеки є захист: людини – її прав і свобод; суспільства – його духовних і матеріальних цінностей; держави – її конституційного порядку, суверенітету і недоторканості кордонів.
Національна безпека України повинна ґрунтуватися на принципах:
- пріоритету прав людини; верховенство закону;
- пріоритет договірних (мирних) заходів щодо розв’язання всіх конфліктів;
- адекватність заходів захисту національних інтересів реальним і
потенційним прогнозам;
- демократичний громадський контроль за військовою сферою, а також
іншими структурами в системі забезпечення національної безпеки;
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- дотримання балансу інтересів особи, суспільства і держави, їхня взаємна
відповідальність;
- чітке розмежування повноважень органів державної влади.
Основними напрямками державної політики національної безпеки повинні бути:
1. Створення дійсних механізмів захисту прав громадянина України в державі і світі.
2. Запобігання й усунення спроб втручання у внутрішні справи України.
3. Запобігання політичного екстремізму, створення умов для здійснення
ефективної національної і регіональної безпеки.
4. Побудова надійної системи захисту конституційних основ, запобігання і боротьба з порушенням законності і правопорядку, створення необхідних умов для
ефективної боротьби з корупцією і злочинністю, особливо її організованими формами.
5. Недопущення незаконного використання бюджетних коштів і державних
ресурсів, їхня перекачка в тіньову економіку.
6. Боротьба з протиправною економічною діяльністю, протидія неконтрольованому відтокові національних, матеріальних, фінансових, інтелектуальних,
інформаційних ресурсів.
7. Своєчасне вживання заходів щодо протидії кризовим демографічним
процесам.
8. Сприяння створенню ефективних механізмів і проведенню комплексних
заходів щодо запобігання можливої агресії або військового конфлікту, локалізації
і ліквідації негативних наслідків.
9. Запобігання спробам усунення державного кордону і територіальної
цілісності України.
10. Забезпечення демократичного суспільного контролю за військовою організацією держави.
11. Створення безпечних умов для людини на виробництві. […]
Програма [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.krivobokov.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=135&Itemid=15

Владислав Кривобоков *
«ЛЮДИ УСТАЛИ ОТ ПОЛИТИКИ» [ІНТЕРВ’Ю]
– Владислав Анатольевич, что на ваш взгляд произошло на этом Майдане –
власть испугалась народ или же прислушалась к нему?
– Весь мой опыт личного общения с Президентом, говорит о том, что этот
вариант Налогового Кодекса был заветирован им, руководствуясь исключительно
демократическими принципами. Виктор Янукович дал возможность народу высказать свое мнение, а авторам закона прислушаться к нему. Результатом такого общения и должен был стать конечный вариант документа, который лег ему на стол. К
сожалению, авторы Кодекса на протяжении нескольких месяцев решительно никого
не желали слышать, а ведь митинги протеста прокатились по всей стране, и не одной
волной. Виктор Федорович понадеялся на так называемых «профессионалов» –
Бродского и Тигипко, а «профессионалы» посчитали, что могут творить с судьбоносКривобоков Владислав – луганський підприємець, депутат Луганської обласної ради, почесний голова
Народної партії вкладників і соціального захисту.

*
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ным документом все то, что взбредет им в голову. По идее, Кодекс следовало вообще
принимать частями. Предварительно обсуждать с теми, кого он касается в первую
очередь, вносить поправки, а затем поэтапно внедрять в жизнь. Вместо этого
«строители-реформаторы» создали в обществе минимум три конфликтных ситуации,
на фоне которых и хотели по-быстрому протащить документ. Это конфликты: а)
между предпринимателями и бюджетниками; б) между предпринимателями и налоговиками; с) между предпринимателями и политиками.
О последствиях принятия нового Налогового Кодекса в том виде, в котором
он готовился, естественно, никто из его авторов не задумывался, поскольку лично
их он в любом случае не коснется. Все, то, что касалось определенного, узкого
круга лиц, – было вычеркнуто в первую очередь: налог на богатство, запрет
вывода капитала из Украины в оффшоры и так далее. Поэтому, например, Тигипко, у которого все деньги находятся на Кипре, на Каймановых островах, новое
налоговое законодательство вполне устраивало. Олигарх Бродский и члены его
семьи на рынках не торгуют, поэтому и его этот Кодекс устраивал. Однако,
эффект от проверенной схемы «разделяй и властвуй» на сей раз получился
обратный – люди востока и запада Украины объединились, когда дело коснулось
не их гуманитарных взглядов на жизнь, а социальных проблем, которые одинаковы абсолютно для всех граждан нашей страны. Вообще-то если глобально
оценить Майдан-2, то он явился первым блином, тем, что всегда комом, в диалоге
новой власти с народом.
– Вы говорите о демократических взглядах нашего Президента, однако
Майдан все же снесли.
– Президент не должен быть слабым. Майдан могли разогнать в первый же
день, или просто не дать ему состояться. В принципе основная цель акций протеста достигнута. Все то, что пытались протащить через него, почуявшие запах
крови нафталиновые политики, не имеет ничего общего с изначальными требованиями предпринимателей. Заметьте, как только на Майдане появились политики,
он разделился на три, четыре майданчика. Ни одной из политических сил не
удалось «оседлать» протестующих предпринимателей. Навязывающихся «лидеров» просто выбрасывали со сцены. Никто из них протестное движение не возглавил, однако развал единства протестующих получился. Одна часть Майдана требовала отставки правительства, другая – роспуск парламента, третья пугала
Януковича импичментом. Раздробленное движение превратилось в массу людей,
которые сами не знают, чего хотят. В русском языке есть точное слово, определяющее это состояние – бардак. У нас почему-то это слово неизменно ассоциируется со словом демократия. Так вот, если демократию понимать как бардак, то
Янукович действительно не демократ.
Кстати говоря, ко мне как к лицу, представляющему Народную партию вкладчиков и социальной защиты, от различных групп митингующих предпринимателей
поступали предложения возглавить их. Не хочу хвастаться, но моя скромная партия,
в отличие от известных раскрученных политических брендов, которых с Майдана
выбрасывали или просто не пускали, действительно вписалась со своей идеологией в
концепцию предпринимательского Майдана. Это произошло, потому что в нашей
программе мало громкой политической риторики. Мы защищаем вкладчиков, а
значит – инвесторов. Каждый человек становиться инвестором, положив на депозит
деньги, организовав бизнес, купив или организовав предприятие, построив магазин,
киоск на рынке. Люди устали от политики – они хотят жить лучше. Им нужен тот,
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кто сможет их понять и защитить. В обществе сегодня есть запрос на такую силу.
Она непременно должна стать объединяющей, конструктивной.
– Ваш ответ предпринимателям с Майдана? Вы готовы возглавить их?
– Мой ответ, как ни странно, звучит – нет. Я готов, но не хочу этого делать в
концепции политической партии, которой и является Народная партия вкладчиков и
социальной защиты, не смотря на ее равноудаленное положение от основных
политических полюсов. Известно, что цели и задачи любой политической силы – это
приход к власти. То есть, любая политическая сила, находящаяся не у власти –
априори альтернатива действующей власти. Иначе теряется сам смысл существования политической силы. Ленин говорил, что народ сам не в состоянии
организовать системное противостояние власти, для этого и существуют политические партии. На том этапе, что находимся мы сегодня нам нужно не противостояние с
властью, а диалог. Конструктивный разговор по душам. Я готов возглавить,
организовать, помочь, сделать все что угодно для того чтобы такой разговор у нас
стал обычным делом. То есть – нам необходим такой общественный институт,
который бы изучал народное мнение, объединял людей различных политических
взглядов, различных профессий и давал им возможность формировать из общего
мнения конкретные предложения к власти. Это реформы снизу. Те реформы,
которые будут ломать действительность в нужной, выгодной для народа концепции.
Нам нужно объединяться. Ведь Налоговый Кодекс – это цветочки. Ягодки
впереди – Жилищный и Трудовой. Впереди также пенсионная реформа. Если не
прийти к консенсусу по их обсуждению сегодня, то завтра одним огромным майданом станет вся Украина. На самом деле власть недооценивает роли предпринимателей в социуме. А история говорит о том, что мелкая буржуазия была двигателем любой революции… Наш премьер Николай Азаров сегодня говорит о том,
что народ не понял огромного положительного значения реформ, заложенных в
Кодексе. Причиной этого считает, ошибку власти. То есть – свою, в том числе.
Азаров говорит, что власть всего лишь не успела донести до народа истины.
Николай Янович умалчивает о главном – Кодекс был состряпан без учета
интересов подавляющего большинства населения Украины. Вот настоящая
причина его провала. И то, что Янукович наложил вето на этот документ, говорит
о том, что ему лично, в отличие от людей из своего окружения, небезразлична
судьба народа, который ему оказал доверие. Я это уже говорил неоднократно и
повторюсь еще – я уверен в искренности желания Януковича превратить Украину
в процветающую державу, так же, как и уверен в том, что его ближайшее
окружение кровно заинтересовано в том, чтобы этого не произошло. Поэтому
считаю, что тот общественный институт инициатив и реформ, о котором я с вами
говорил, должен напрямую работать с Президентом.
– Объединение народа Украины возможно? Вы в это верите?
– Верю. Главное – меньше политики, больше здравого смысла. Я уверен в
том, что на определенном этапе объединения интернационалист Кривобоков может найти общий язык с националистом Тягнибоком. Если отбросить гуманитарные вопросы, на которых в равной степени пиарятся политики, как запада, так и
востока Украины, то получится, что и делить-то нечего. В этом контексте хочу
посоветовать украинцам прислушаться к мнению со стороны. Это недавнее
высказывание Президента Израиля. Шимон Перес дал нам украинцам мудрый
совет – забыть о своей истории и сосредоточиться на науке. Он подчеркнул,
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что необходимость изучения истории лишь для того чтобы не повторить
ошибок прошлого, полный бред. Я с ним согласен в этом на все сто процентов.
Изучая историю с этой стороны, мы непременно придем к расчленении Украины.
Бурю в стакане вызвало довольно резкое, на мой взгляд, высказывание одной
луганской коммунистки по поводу голодомора. Интернет пространство просто
кипело. Обвинения и проклятия в адрес этой коммунистки отождествлялись с
Компартией в целом. Не защищая позицию этой женщины, я все же хочу выяснить –
что конкретно это дало? Да ничего. Грубо говоря, две стороны гуманитарного
конфликта послали друг друга куда подальше и стали после этого еще более
полярными. Давайте вести времяисчисление нашего государства в соответствии с его
возникновением. А именно, начиная с 1991 года. Мы молодое государство, которое
возникло на мировой карте благодаря исключительным обстоятельствам. Радуйтесь,
пользуйтесь, наслаждайтесь, развивайте и стройте. Гордитесь своей уникальностью.
Сделайте ее своим брендом. Извлеките из этого выгоду…
– Если власть вновь не услышит народ, не сможете вы донести до нее
народное мнение тем путем, о котором говорили, поддержите новый Майдан?
– Безусловно. Конечно, если на нем будут выдвинуты требования, с которыми я соглашусь. Я даже думаю, что очередного Майдана нам не избежать.
Чтобы диалог с властью состоялся нужно провести много работы, на это уйдет
уйма времени, а события на Украине сегодня развиваются стремительно. Однако
это вовсе не означает, что за эту работу не стоит браться. Начать нужно с малого.
Я начинаю свою работу на микромодели. Это Луганская область. Как я уже
говорил – впереди нас ждет Трудовой и Жилищный кодексы. Мы все, естественно, хотим, чтобы эти законы работали на нас, а не против. В том виде, что они
представлены сегодня для нас они не годятся. Какими мы хотим их видеть? Что
необходимо сделать для этого? Над этими вопросами я уже работаю сегодня, для
того чтобы завтра избежать очередного Майдана. Президент умеет слушать,
поверьте мне. Главное успеть донести до него свое мнение.
Беседовал Павел Орец
Владислав Кривобоков: «Люди устали от политики» [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://www.krivobokov.com.ua/index.php?option= com_content&view=
article&id=187:2010-12-07-12-51-41&catid=2:2010-07-28-09-05-18&Itemid=11

∗∗∗
УКРАЇНСЬКА ПАРТІЯ «ЄДНІСТЬ»

Партію створено 16 жовтня 1999 р. Зареєстрована Міністерством юстиції
України 4 лютого 2000 р. (реєстраційний номер 1324). Партія діюча.
ВИТЯГ З ПРОГРАМИ
ПЕРЕДНЄ СЛОВО
Українська партія «ЄДНІСТЬ» (УП «Єдність») – консолідуюча патріотичнодержавницька сила, яка прагне збереження та сталого розвитку суспільства
соціальної і моральної справедливості, що створює умови та стимулює самореалізацію особи і досягнення Українською нацією сучасних стандартів життя у рівноправній європейській спільноті демократичних країн.
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Світоглядною політичною засадою УП «Єдність» є соціально–орієнтований національно–демократичний центризм, що ґрунтується на гуманістичних уявленнях про людину і націю, її свободу та волю.
Саме цей політичний орієнтир найбільш доречний в умовах недостатньо
сформованої власної держави. Він поєднує цінності лібералізму, консерватизму,
соціальної демократії, здійснення яких можливе лише в національній демократичній державі європейського типу.
Україна – невід’ємна складова європейської історії та культури, одна з найбільших країн у центрі континенту. Наша Вітчизна пройшла складний, суперечливий і, водночас, звитяжний шлях до незалежності.
У друге тисячоліття Київська Русь увійшла найдавнішою єдиною незалежною Українською державою, могутньою християнською країною з власною національною аристократичною елітою великих княжих родів, високим духом
волелюбності, працелюбності та патріотизму. Але київським князям бракувало
єдності, і Київська Русь розпалася.
У середині другого тисячоліття Україна відродилась у формі Козацької держави з гетьманською владою, але внаслідок національного розбрату втратила
свою міць і припинила своє існування як незалежна держава.
На початку 20-го століття створення Української Народної Республіки вперше у
новітній історії знаменувало відродження державної незалежності України. Але
через відсутність національної єдності УНР спіткала та ж сама доля, що й Козацьку
державу: знову (на 70 років) багатостраждальна Україна втратила незалежність.
У третє тисячоліття Україна увійшла відновленою власною державою, державою незалежною та суверенною. І хоча за 10 років державотворення досягнуто
багато, ми не маємо того, про що мріяли, чого прагнули.
Значну долю відповідальності за ситуацію в Україні несе роз’єднана національна і політична еліта, яка після здобуття державної незалежності не спромоглася сформулювати сучасну національну ідею, запропонувати концепцію розвитку України на основі національних інтересів як політичне замовлення державі.
За наявності надмірного партійного розмаїття та фактичної відсутності єдності
провідних національно-патріотичних сил, а також невідповідності сучасної
виборчої системи потребам суспільства, в Україні не створені умови для приходу
патріотично налаштованої еліти до влади і відсутній механізм для розробки і
впровадження цією елітою стратегії національного розвитку, ядром якої повинна
бути національна ідея.
Який же вихід? Як досягти добробуту та бути господарем у власному домі?
Наша відповідь на виклики сьогодення – єдність! Єдність українського народу!
Основа розбудови і утвердження держави загального добробуту – консолідація нації через першочергове згуртування національної еліти як виразника
політичної волі української нації.
Не розбрат, а єдність демократичних сил. Без цієї єдності прихід до влади
сучасної патріотично налаштованої еліти неможливий.
I. ІДЕОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ТА НАЦІОНАЛЬНА ІДЕЯ.
Українська партія «Єдність» – це політична організація громадян України – свідомих прихильників свободи людини у суспільстві соціальної справедливості та
стабільності суспільного порядку і національного розвитку в сучасній українській
державі.
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Ґрунтуючись на ідейно-теоретичних засадах сучасного українського соціально орієнтованого право-центризму, Українська партія «Єдність» утверджує себе в
суспільстві як гуманістична за змістом, національно-демократична за формою,
патріотична за громадянською спрямованістю.
Суспільно-політичною метою Української партії «Єдність» є практична
консолідація державницьких центристських сил, згуртування патріотично налаштованої національної еліти і забезпечення єдності українського народу для утвердження демократичної, соціально-орієнтованої і правової, сильної і процвітаючої
держави. Це буде держава реального захисту єдиного соціокультурного середовища України в інтересах розвитку людини та громадянського суспільства; традиційних українських цінностей та інститутів: моралі і моральності, релігії та
церкви, сім’ї , суспільства та нації.
національна ідея
Головний шлях досягнення своєї мети УП «Єдність» вбачає у формуванні і
втіленні сучасної національної ідеї яка консолідує еліту та суспільство, і в
концентрованій формі виражає сутнісні, доленосні сторони буття нації, втрата
яких веде до її зникнення.
Ми розглядаємо національну ідею як духовну основу творення з потужним
потенціалом внутрішньої активності, самоорганізації та саморозвитку, що спонукає
людину до дії . Вона – об'єднуюча духовна сила, морально-етична цінність. В ній втілюється насамперед національна свідомість і воля, політична культура, мета і пріоритети нації на відповідному етапі її розвитку. Ці риси притаманні національній ідеї
кожної нації. Саме через національну ідею нація вивищується до цілісного світогляду
і світосприйняття, ідентифікує себе у глобальному цивілізаційному просторі.
Національна ідея давно визріла у глибинних пластах народного духу, витоки
якого у родинних зв'язках, кровноспорідненості складових етносу, в національній
культурі, яка формується і духовною елітою і творчістю народу.
Національна ідея сьогодення – єдність українського народу!
Тобто національна ідея як мета – в нерозривній діалектичній єдності із
стратегією її досягнення.
Такою метою – засобом у свій час була національна ідея створення власної
держави.
Останнє 10-річчя продемонструвало два яскраві приклади згуртування нації.
Голосуючи на Всеукраїнському референдумі 1 грудня 1991 року народ України
свідомо та одностайно виявив свою волю до незалежності як єдиної можливості
«зупинити зубожіння і створити гідні наших людей умови життя, якими визначаються передові держави світу».
Це була воля народу, який прокинувшись 2 грудня 1991 року, вперше за
свою вікопомну історію відчув себе нацією, об'єднаною в єдину державу не
війною, а єдністю в умовах миру. Це була єдність волі і єдність нації.
Вдруге єдність продемонструвала політична еліта, яка у 1996 році прийняла
Конституцію нашої держави.
Сьогодні курс на єднання має стати пріоритетним.
Ми пропонуємо таку стратегію єднання, яка наповнює національну ідею конкретним змістом:
1. Духовна єдність на основі гуманістичних та християнських цінностей і єдності українських церков.
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2. Ідеологічна єдність на основі соборності, об'єктивної інтерпретації історії і
сучасних суспільно-політичних реалій, системності і спадковості, політичного партнерства та громадянського консенсусу в ім'я Держави, розвитку і поглиблення
самоврядних процесів та інститутів як найповнішої форми народного волевиявлення.
3. Національно-культурна єдність на ґрунті традиційних українських цінностей, утвердження державного статусу української мови.
4. Соціальна єдність на основі соціального партнерства і гармонійного поєднання суверенітету людини з суверенітетом держави, нації та політичним суверенітетом громадянського суспільства.
5. Єдина стратегія економічного розвитку на основі політики національних
інтересів, орієнтації на внутрішні ресурси, стимулюючої системи оподаткування.
На цій основі має будуватись сильна та ефективна українська держава реального народовладдя та системна трансформація суспільства на засадах:
- свободи і демократії, що забезпечують можливість вільної самореалізації і
саморозвитку особи і громадянина;
- гармонійного збалансування інтересів людини і суспільства;
- гармонійної єдності прав і обов’язків громадянина і держави. У громадянина – пріоритет прав перед обов’язками: немає обов’язків без прав. У держави –
пріоритет обов’язків перед правами: немає прав без обов’язків. Тільки у такий
спосіб держава буде слугувати людині і громадянину, а не навпаки. Держава для
людини, а не людина для держави;
- соціальної справедливості як принципу рівних прав всіх громадян. Добра та
справедливості правди права усіх для всіх, а не закону Зла та кривди окремих за
рахунок усіх. Добро справедливості права будує, воно здатне навіть ворогів обертати
на друзів. Зло несправедливого закону руйнує і навіть друзів робить ворогами;
- соціального партнерства, що єднає інтереси всіх з усіма, продовжує традиції солідарності праці та вивищує цю тенденцію до гармонійного партнерства праці та капіталу у єдиному соціальному проекті загального Добробуту через добробут кожного;
- системності, спадковості та еволюційності як основних принципів захисту
генофонду та культури української нації від соціальних революцій та потрясінь
лівого і правого радикалізму;
- національної та соціально-політичної Злагоди українського суспільства за
рахунок ефективної єдності здорових центристських ліберально-консервативних,
соціально– та національно–демократичних сил, збереження та розвитку
української політичної нації.
II. ДЕРЖАВА, НАЦІЯ, ВЛАДА, САМОВРЯДУВАННЯ.
українське суспільство та публічна влада
Головне полягає в тому, що за цей час еліта нації не спромоглася дати адекватну відповідь на сучасні глобальні та регіональні виклики та сформулювати
національну ідею. Ідею, здатну надихнути життям національний проект облаштування соціально-економічного та громадянського буття народу. Національну
доктрину самодостатнього соціально-економічного розвитку України в реальних
геополітичних та геоекономічних умовах, що склалися. Сучасну національну
ідею як суспільний ідеал і як громадянське благо, яку поділяють, з якою себе
ідентифікують українці і яка спроможна об'єднати навколо себе націю, спрямовану і об'єднану майбутнім, а не розділену минулим.
Фактично, цей головний обов’язок національної еліти перебрала на себе державна влада, яка мету облаштування сучасного буття нації з гідним її способом і
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рівнем життя підмінила засобом її реалізації – розбудовою держави. Заколисані
балачками про неї, як головну мету та суспільне благо, ми приспали національне
благо. Держава стала сильною і незалежною. Але незалежною від свого народу.
Сильною за рахунок поліцейсько-карального апарату: один податківець – на 820
громадян, один співробітник МВС – на кожних 70 жителів, до того ж кожний із
250 українців знаходиться у місцях позбавлення волі.
Хіба в цьому ми хотіли бачити силу нашої держави?
Ми хотіли і хочемо сучасної держави, головне багатство якої – соціально
орієнтований та суспільно мотивований гуманітарний капітал у ринковому поєднанні з природними ресурсами та фізичним капіталом, справедливо розподілений
між громадянами та їхніми об’єднаннями через власність та ринкові ефективності
її використання – недержавні інститути громадянського суспільства.
Саме у такий спосіб сучасна держава та відкрите громадянське суспільство
створюють національні демократичні владні механізми соціально-економічного
порядку та організації, суспільної самоорганізації та саморозвитку, громадянського самоврядування.
Сила такої держави – у свободі людей, у політичній підтримці держави з
боку суспільства, в усвідомленні та виконанні державою політичної волі нації.
Волі до ефективного поєднання свободи, власності та справедливості в інтересах
стабільності і розвитку. Свобода використання гуманітарного капіталу нації на
основі сучасної ринкової економіки забезпечує багатство суспільству навіть за
умови бідних природних ресурсів. А демократія та соціальна справедливість
роблять країну сильною.
Але для цього потрібна політична воля, консолідація українців на ґрунті сучасної національної ідеї та програми національного розвитку України, комплексна модернізація держави та влади, системне реформування суспільства.
держава і влада
Суттєве підвищення ефективності української держави і влади забезпечить:
- гармонійне поєднання централізації та децентралізації державної влади;
- чітке розмежування функцій держави, нації та громадянського суспільства
як різних джерел державної та публічної влади;
- відокремлення господарської функції від державної влади;
- священність і недоторканність приватної власності при рівноправності всіх
форм власності.
- свободу діяльності економічних суб’єктів від державного чи політичного
втручання;
- захист ринкового середовища від необдуманих інновацій та егоїзму
олігархів та державних монополій;
- побудова економічного підґрунтя нації через чітке економічне та правове
визначення об’єктів власності територіальних громад;
- національний контроль за результатами приватизації та національне
управління цими процесами;
- сприяння домінуванню частки приватної власності у структурі виробництва
та домінуванню муніципальної чи народної власності на об’єкти виробничої та
соціальної інфраструктури.
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розвиток нації та народовладдя
Основу нації та базове джерело її суверенітету складає територіальна громада. Народ, самоорганізований у територіальні громади, з верховенством своєї
волі, як головного джерела публічної влади, і є, власне, нацією.
Тому стрижень національного розвитку – розбудова самодостатніх і ефективних громад. Формування у них національної свідомості слугує головним
джерелом усвідомленої суспільством політичної волі до реформ європейського
типу та формування імпульсів національного та політичного розвитку України.
Саме народ, який у своїй суспільній свідомості та єдності вивищився до рівня
модерної української нації, спроможний наповнити сучасним українським змістом
національну ідею та сформулювати відповідне завдання державі на розробку,
законодавче та виконавче забезпечення відповідної державної політики.
Саме так формується верховенство нації як замовника державної політики та
контролера змістовного спрямування такої політики, що і є сутністю Національного
Суверенітету. Саме тоді держава у межах повноважень Державного Суверенітету,
дійсно слугуватиме народу України та буде нести свої обов’язки перед нацією.
Українська партія «Єдність» виступає за чітке визначення, розмежовування,
гармонійне поєднання та взаємодоповнення на Конституційному рівні чотирьох, а не
одного, типів суверенітетів: Державного, Національного, Політичного та Суверенітету
особистості. Лише тоді нація зможе виступити ефективним розробником сучасної
національної ідеї та національної доктрини розвитку, а Держава – її дисциплінованим
та відповідальним розробником та виконавцем в рамках державної політики.
Гармонійна єдність Національного суверенітету, Державного суверенітету
територіально самоорганізованої нації та Політичного суверенітету об’єднаного
різнобічними інтересами відкритого громадянського суспільства визначає архітектуру сучасної правової держави, а їхнє єднання у забезпеченні суверенітету
особистості – робить державу сильною, соціально орієнтованою, ефективною.
Однак, через конституційну невизначеність Державний суверенітет фактично
поглинув Національний та Політичний. За Конституцією Держава повинна реалізувати волю народу, волю нації. Але у суспільстві відсутній інститут чи орган,
який би інституював таку волю. Де в Україні нація може познайомитися з тим, що
є її воля на кожному етапі розвитку і якою нація бачить політику держави на
наступний рік? І де з цією волею може ознайомитися держава?
Існуючий самодостатній порядок здійснення державної влади не потребує
голосу нації та її повноважень Національного суверенітету на Конституційному
рівні. У цьому – головна причина неукраїнського характеру державної влади.
Українська парті «Єдність» виступає за корінну зміну такого стану.
Україні – українську владу!
Цього можна досягти лише за умови створення єдиного національного простору територіальних громад та органів місцевого самоврядування, простору, що
здатний стимулювати усвідомлення та формування у концентрованій формі волі
нації на кожному з етапів її розвитку – національної ідеї.
Українська партія «Єдність» виступає за те, що уособлювати націю повинен
Президент України. Саме тоді Українська держава знайде свою українську долю.
розвиток місцевого самоврядування
Своїм першочерговим завданням Українська партія «Єдність» вважає добитися здійснення нової державної політики щодо місцевого самоврядування,
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метою якої має стати надання найширших можливостей для самоорганізації та
самоврядування територіальних громад. Саме це – шлях реального народовладдя,
що спирається на віковічні демократичні традиції українського народу. В нашій
історії з найдавніших часів саме громада була тим осередком, в якому укорінено
початки державної влади. Так було в часи Київської Русі та за доби козацької
республіки. Проте, після знищення російським царатом Запорозької Січі та
суцільного закріпачення селян ця функція громади була ліквідована, за винятком
короткого проміжку існування УНР на початку ХХ століття, майже на два
століття.
Сьогодні влада громад може стати наріжним каменем розбудови нової,
дійсно української структури влади в Україні. Всі добре знають – де ефективна
влада, там панує порядок, там люди живуть заможно. Отже, саме життя підказує:
міцна громада – могутня держава – суспільний добробут.
У Києві функціонують дієздатні міська і районні ради, які найефективніше,
порівняно з іншими територіальними громадами держави, відстоюють інтереси
киян – місцевої громади. Досвід Києва це красномовно доводить, як терторіальна
громада може стати самодостатньою, і він може бути ефективно використаним
всією країною.
Європейський і вітчизняний досвід переконливо свідчить, що повноцінну
розбудову місцевого самоврядування неможливо здійснити в межах окремо взятої
адміністративно-територіальної одиниці. Місцеве самоврядування – капілярна
система кровообігу єдиного національного організму. Загальнодержавний масштаб проблем місцевого самоврядування вимагає дієвої підтримки з боку конкретної політичної партії. Українська партія «Єдність» вважає значним досягненням
факт закріплення в Конституції України основних принципів місцевого самоврядування, властивих провідним європейським державам. Проте, ці конституційні
принципи вимагають практичного втілення в життя шляхом прийняття низки
відповідних законів, наповнених реальним змістом, чого досі не зроблено.
Для підвищення самостійності та відповідальності органів місцевого самоврядування необхідно, щоб:
1/ бюджети територіальних громад формувалися перш за все за рахунок
їхньої власної бази податків і зборів, а для останніх було встановлено постійні
нормативи відрахувань до бюджетів територіальних громад;
2/ був забезпечений реальний доступ цих органів до ринку позичкового та
інвестиційного капіталів;
3/ розподіл коштів державного бюджету між цими органами здійснювався
при строгому дотриманні встановлених мінімальних нормативів для забезпечення
певних соціальних стандартів життя всіх територіальних громад держави;
4/ було законодавчо визначено статус комунального майна та встановлено
перелік об’єктів цього майна, які не підлягають відчуженню;
5/ було запроваджено ефективні механізми для управління спільною власністю територіальних громад;
6/ законодавчо закріплено права і обов’язки муніципальної міліції;
7/ місцевим радам було надане право самостійно вирішувати питання про
роботу частини депутатів на постійній основі в їхніх виконавчих органах.
Для оптимізації взаємовідносин між державними і місцевими органами
влади, а також між місцевими органами влади різного рівня:
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1/ законодавчо створити механізм для забезпечення впливу місцевих органів влади (через відповідні всеукраїнські асоціації ) на процеси розробки законів, які безпосередньо зачіпають їхні інтереси, зокрема, щорічного закону про державний бюджет;
2/ запровадити у практику роботи центральних виконавчих органів влади
обов’язкове погодження проектів нормативних актів, які зачіпають інтереси територіальних громад;
3/ запровадити механізми врахування місцевих інтересів при формуванні
загальнодержавних програм соціально-економічного та культурного розвитку;
4/ добитися чіткого розмежування компетенцій місцевих органів виконавчої
влади та органів місцевого самоврядування, а також між органами місцевого
самоврядування різного рівня;
5/ визначити процедуру вирішення конфліктів, зокрема, через суд, між усіма
цими суб’єктами влади.
Українська партія «Єдність» обстоює необхідність створення вищих органів
нації, носіїв її суверенітету – Всеукраїнського з’їзду делегатів органів місцевого
самоврядування та Народної Ради України як найвищих органів волевиявлення
Українського народу.
Саме розвиток місцевого самоврядування – найкращий шлях до поліпшення
добробуту кожного мешканця міста, селища і села за умови максимального
забезпечення соціальної справедливості та прозорості діяльності місцевих органів
самоврядування. […]
Програма [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://www.yednist.org.ua/programm.asp

∗∗∗
УКРАЇНСЬКА НАРОДНА ПАРТІЯ «СОБОР»

Партію створено 25 грудня 1999 р. Зареєстрована Міністерством
юстиції України 9 березня 2000 р. (реєстраційний номер 1351). Припинила
діяльність згідно з наказом Міністерства юстиції України від 12 лютого
2003 р. № 12/5.
ВИТЯГ З ПРОГРАМИ
Вступ
1 грудня 1991 р. під час історичного референдуму український народ висловився за незалежність своєї Батьківщини, за перетворення України в демократичну правову соціальну державу. В червні 1996 р. пріоритетні принципи існування
такої держави закріплено Основним законом Конституцією України, яка була
ухвалена Верховною Радою України.
Роки незалежності засвідчили, що утвердження державності, становлення демократії, консолідація української політичної нації, піднесення духовності
українського народу відбуваються незадовільно. Системна криза, започаткована
ще з часів перебування України в складі СРСР, далі поглиблюється.
Ця криза спричинена не тільки об’єктивними обставинами й спадщиною нашого минулого. Протягом усього періоду незалежності реальна влада залишалася
і досі залишається в руках чиновницьких, директорських, фінансових та інших
кланів, міцно пов’язаних спільними інтересами. Після заборони КПУ переважна
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частина компартійної за своїм походженням владної еліти формально стала
позапартійною. Такий статус фактично ставив її представників поза будь-яким
контролем з боку суспільства.
На жаль, національно-демократичні сили, які 1989-1991 рр. ініціювали проголошення української державності та сприяли її становленню, не стали надалі
вагомим чинником створення демократичних інститутів державного управління,
оздоровлення політичного життя в Україні, не перешкодили утвердженню олігархічно-кланової влади. Водночас почався процес фактичного «одержавлення»
партій та громадських організацій національно-демократичного спрямування.
Значна частина лідерів цих партій в обмін на підтримку дій керівництва країни
стала складовою нової номенклатури. Розколи й чвари в середовищі національнодемократичних партій призвели до зневіри значної частини громадян у самій
можливості змін на краще.
Тому партія ставить за головну мету утвердження реальної демократії як
стрижня всього суспільного та політичного життя, необхідної передумови забезпечення прав людини, формування вільної особистості, поступального розвитку
суспільства і нації. Необхідною передумовою для самореалізації кожної нації є
державність. Проте державність сама по собі не убезпечує від можливості встановлення авторитарного чи тоталітарного режиму, що веде державу до тривалого
регресу, відкидає її на узбіччя сучасної цивілізації.
Сьогодні перепоною на шляху подолання кризи й проведення реформ стоять
сили, які, перебуваючи при владі, або маючи на неї вагомий вплив та отримуючи від
того зиск, не можуть здійснити необхідні перетворення й не хочуть їх. Тому без оздоровлення ситуації в політичному житті неможливі перетворення в усіх інших сферах.
Наша партія, спираючись на численних згуртованих прибічників, зуміє
запропонувати виборцям реальну альтернативу як щодо можливої реставрації
тоталітарної системи, так і щодо перетворення України на авторитарну клановоолігархічну державу, в якій непомірне збагачення верхівки відбувається на тлі
дедалі глибших злиднів більшості народу.
Наша партія є захисником інтересів широких верств населення України. Ми
скеровуємо свої зусилля на широке залучення громадян до суспільної роботи, до
їх участі в представницьких органах, до утвердження в українському суспільстві
надії на вихід України з тривалої кризи та віри людини в свої власні сили та
можливість досягнення добробуту. Ми маємо відродити довіру громадян до
держави та політиків шляхом проведення принципової партійної лінії через
наших представників на всіх рівнях влади та громадської діяльності.
Світоглядні принципи
Людина має невід’ємне право на життя, щастя, приватну власність, на свободу.
Суспільство є життєвим простором людини і однією із найбільш динамічних
форм людського співіснування. Разом з тим, воно є органічним утворенням, яке
постійно еволюціонує, змінюючи свою соціальну структуру. Обов’язковою
умовою його життєздатності є поступ до мети, що об’єднує, організує всі його
складові в цілісний живий організм.
Людство втілює своє право на історичне існування й поступ лише через розмаїття націй. Українська держава зобов’язана дбати про відродження й розвиток української нації – унікальної складової загальнолюдської спільноти націй.
Водночас держава разом з суспільними інститутами відповідальна за формування в Україні політичної нації. Її ми розуміємо як сукупність повноправних
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активних громадян нашої країни, незалежно від їхньої етнічної та конфесійної
належності, соціального стану тощо, об’єднаних почуттям українського
патріотизму та спільністю історичної долі.
Українська політична нація, як і інші національні спільноти в Європі, постає
на основі цінностей корінної української нації, української мови, символіки,
звичаїв, традиційних атрибутів державності. Її формування органічно поєднується з розбудовою громадянського суспільства, заснованого на засадах ринкової
економіки, демократичного ладу, забезпечення прав людини та умов збереження
культурної ідентичності етнічних спільнот в Україні.
Змістовна праця кожної людини робить можливим добробут суспільства й
держави, який ґрунтується на добробуті кожного громадянина. Власний добробут
людини – справа її рук. Тому людина, не обділена силою та здоров’ям, не повинна чекати благ від держави, а має власними силами досягати їх. На таку людину
покладена відповідальність і за тих, хто з різних об’єктивних причин не може на
рівних брати участь в суспільних змаганнях.
Животворчим осередком кожного суспільства є сім’я, – інститут, де зберігаються і передаються новим поколінням кращі народні традиції, дух національної і світової культури, закладаються цінності і норми моралі, виховується любов
до своєї землі та кожної живої істоти.
Ми зможемо побудувати свою потужну національну державу і вивести її на
світовий рівень розвитку тільки в тому випадку, коли зуміємо консолідувати суспільство під прапором національної ідеї. Ми відповідальні за те, що залишимо
після себе. Українська держава повинна мати національний характер, тому що
саме це забезпечує кожній державі гідне місце на міжнародній політичній та
економічній арені, в культурницьких, освітніх та наукових змаганнях. […]
Ідеологічні засади
Ідеологія Української Народної Партії «СОБОР» базується на принципах
Українського патріотизму, Відповідальності, Солідарності, Християнської
моралі, органічно сполучаючи консервативні й ліберальні цінності. Визнання
пріоритету окремої людини, повагу до її гідності, природних прав і свобод, принципів демократії, плюралізму та толерантності вона поєднує з діяльністю, скерованою на побудову сильної національної держави, утвердження в суспільстві
ідеалів духовності і християнської етики.
Патріотизм є почуття любові до власної країни, її традицій та культури,
відповідальне ставлення до її сьогодення та майбутнього. Патріотизм – це активна діяльність, скерована на утвердження незалежності та державності, обов’язок у
кожному конкретному випадку запропонувати владі й суспільству шляхи
ефективнішого вирішення тієї чи іншої проблеми. […]
1.7. Відповідно до Закону про місцеве самоврядування слід здійснити передачу необхідної частини повноважень центральної та регіональної влади органам
місцевого самоврядування, наблизити владу до населення територіальних громад
села, селища, міста. Партія обстоює незалежність фінансової бази органів
місцевого самоврядування.
1.8. Партія ініціюватиме в Верховній Раді Програму створення конституційних законів та систему швидкого введення їх в дію, розробить механізм жорсткого виконання актів законодавства всіма суб’єктами влади, об’єднаннями, орга421

нізаціями, партіями, окремими громадянами. Партія обстоює невідкладне здійснення адміністративної реформи.
1.9. Партія відкидає практику безпрограмної діяльності органів виконавчої
влади, особливо уряду. Державна доцільність не може бути підставою для порушення законів. Кабінет Міністрів, який не розробив вчасно своєї Програми дій,
повинен йти у відставку незалежно від обставин.
1.10. Величезною проблемою сучасної України залишаються небезпечні
тенденції в дезінтеграції української нації за регіональними, конфесійними, мовними та іншими ознаками. Партія виходить з того, що тільки консолідація
української нації стане передумовою подолання системної кризи, розбудови
державності та демократії, розвитку культури та духовності. Синтетична
регіональна політика повинна сприяти розвиткові всіх земель України, сприяти
консолідації української політичної нації.
1.11. Партія обстоюватиме утвердження громадянського суспільства, зокрема
ефективної й розгалуженої системи неурядових громадських організацій, фондів,
асоціацій, спілок тощо й пропонуватиме дієві механізми підтримки такої системи,
зокрема через ухвалення законодавства про неприбуткові організації, запровадження для таких організацій пільгового режиму оподаткування. […]
Програма Української Народної Партії «Собор» //
Поточний архів Міністерства юстиції України. – Реєстраційна справа 1351.

ПОЛІТИЧНА РЕЗОЛЮЦІЯ
II (позачергового) З'їзду
Української Народної Партії «СОБОР»
ІІ позачерговий З'їзд УНП «СОБОР» констатує: упродовж часу, який минув
після партійного З'їзду в лютому ц. р., партія зміцніла організаційно й чисельно,
зріс її авторитет у суспільстві. Центральна Рада партії, Голова партії А. Матвієнко, депутатська група «Соборність» у Верховній Раді України в своїй діяльності
керувалися вимогами партійної програми, реалізовували завдання, визначені в
резолюції І З’їзду партії.
З огляду на надзвичайну важливість єднання національно-демократичних сил
напередодні парламентських виборів, що визначатимуть тривалу перспективу
розвитку України, всіх демократичних, державницьких, антикорупційних сил, II
З'їзд УНП «СОБОР» схвалює підписання Анатолієм Матвієнком Декларації про
створення виборчого блоку демократичної опозиції «Форум національного порятунку» та підтримує дії, скеровані на об'єднання передвиборчих зусиль ФНП та
блоку «Наша Україна», очолюваного В. Ющенком. Ми розцінюємо сьогоднішній
курс В. Ющенка на самоізоляцію від демократичної опозиції та на пошук союзу з
бюрократично-олігархічними силами як серйозну політичну помилку.
ІІ з’їзд УНП «СОБОР» вважає першочерговим завданням всіх партійних організацій підготовку до виборів, розбудову організаційних структур та виборчих
штабів ФНП, особисту участь усіх членів партії у виборчій кампанії, їхню активну позицію при доборі й висуненні кандидатів, їхню діяльність як агітаторів,
спостерігачів, членів виборчих комісій, кандидатів до парламенту та до органів
місцевого самоврядування. Ми робимо наголос саме на місцевих виборах, які
формують найближчий до людей рівень влади.
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ІІ з’їзд УНП «СОБОР» підтверджує нашу волю до об’єднання після виборів у
єдину потужну національно-демократичну партію з нашими побратимами з УРП і
УХДП й доручає Центральній Раді та її Президії активізувати роботу з
вироблення проектів програмових та статутних документів об’єднаної партії. Ми
закликаємо до участі в цьому об’єднавчому процесі всі інші партії – членів
виборчого блоку «Форум національного порятунку», які стоять на позиціях
пріоритетності принципів українського патріотизму, солідарності, відповідальності, християнської моралі, висловлюють погляди виборців – прихильників
реалізації української національної ідеї. […]
Політична резолюція Української Народної Партії «Собор» //
Поточний архів Міністерства юстиції України. – Реєстраційна справа 1351

∗∗∗
ЗЕЛЕНА ПАРТІЯ УКРАЇНИ

Партію створено у 2000 р. Зареєстрована Міністерство юстиції України
14 березня 2000 р. (реєстраційний номер 1360). Партія діюча.
ВИТЯГ З ПРОГРАМИ
[…] Необхідність гармонізації суспільних взаємин спонукає Зелених до
активізації політичної діяльності, пошуків ефективних методів впливу на владні
структури.
Проголошення державної незалежності України є початком процесу здобуття
її народом реальної свободи. Державна незалежність сама по собі не вирішує
суспільних проблем, проте жодна серйозна суспільна проблема не може бути
вирішена без державної незалежності. […]
3. У сфері захисту прав людини, демократизації суспільного устрою ЗПУ
домагатиметься:
– приведення законодавства України у відповідність із Загальною Декларацією прав людини;
– гарантій захисту від усіх видів втручання державних установ або громадських організацій в особисте життя;
– гарантій прав громадян на альтернативну військовій строковій цивільну
службу;
– розсекречення всієї інформації про екологічну ситуацію в Україні;
– гарантії прав громадян та безпосередню участь кожного у приватизаційних
процесах;
– законодавчого закріплення права громадян на інтелектуальну власність;
– законодавчого закріплення статусу «Жертва екологічної катастрофи»;
– впровадження комплексного і компенсаційного підходу до соціальної
реабілітації та адаптації інвалідів усіх категорій та дітей-сиріт;
– гуманізація судочинства, введення суду присяжних;
– передача максимуму управлінських функцій від центральних органів муніципалітетам, поступового переходу до місцевого громадянського самоврядування, обов’язкової виборності керівних органів влади всіх рівнів.
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Держава повинна бути гарантом екологічної безпеки людини.
ЗПУ протидіятиме будь-яким правам дискримінації за расовою чи національною ознакою, приниженню національної гідності. […]
Політичні партії України. В 3 т. / Уклад. Ю. Шайгородський. –
К: УЦПМ, 2005. – Т. І. – С. 309–311.

∗∗∗
ПАРТІЯ ПРОМИСЛОВЦІВ І ПІДПРИЄМЦІВ УКРАЇНИ
(ПППУ)

Партію створено 9 лютого 2000 р. Зареєстрована Міністерством юстиції
України 20 квітня 2000 р. (реєстраційний номер 1410). Партія діюча.
ВИТЯГ З ПРОГРАМИ
(нова редакція)
ПРЕАМБУЛА
Ми, Партія промисловців і підприємців України (ПППУ) – політична сила, яка
об’єднує в своїх лавах підприємців, робітників, інтелігенцію, селян і пенсіонерів,
яким не байдужа доля країни, беремо на себе відповідальність сприяти розбудові і
відстоювати інтереси демократичної, правової, соціально-орієнтованої української
держави, в якій би комфортно себе почували представники різних народностей,
віросповідань, професій, соціальних верств, молодь і люди похилого віку.
Наше спільне бачення майбутнього України – це могутня, процвітаюча,
конкурентноздатна країна із потужною економікою, промисловістю, наукою
і культурою.
Партія вважає, що тільки запровадження прискореної моделі розвитку національної економіки, її інноваційна модернізація одночасно з розвитком інституційних чинників якісного росту, створить надійне підґрунтя для економічного зростання країни, поліпшення добробуту наших громадян.
В сучасному світі жорсткої конкуренції, боротьби країн за відстоювання власних
національних інтересів в умовах глобалізації, домінування потужних транснаціональних корпорацій Україна, як ніколи потребує якісно нової політики – політики
державного протекціонізму в усіх сферах життєдіяльності людини і суспільства.
Ніхто не збудує нам Україну окрім нас самих.
ПППУ в своїх намірах і діях орієнтується на внутрішній потенціал українського народу. Ми розраховуємо на підтримку людей праці, тих хто творить
українську економіку. Вітчизняний виробник, промисловці та підприємці, представники інженерної та науково-технічної інтелігенції, усі ми разом повинні
консолідувати зусилля для творення нової сучасної України, країни добробуту,
благополуччя, успіху.
Наш соціальний орієнтир – середній клас, прошарок який є становим
хребтом будь-якої демократичної країни, основою громадянського суспільства.
Ми переконані, що держава в своїх діях і пріоритетах повинна орієнтуватися саме на
середній клас, який забезпечує соціальну стабільність, зацікавлений не в політичній і
соціальній стагнації, а в розвитку економіки, політики, духовної сфери і здатен
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допомогти найуразливішим категоріям населення. Наша політика виходить із
національних інтересів, вона побудована на принципах любові до Батьківщини і
національної гордості, забезпечення добробуту, безпеки та перспектив розвитку
української нації, соціальної стабільності та впевненості у майбутньому.
Партія має сили та організаційні можливості, щоб зупинити руйнівні процеси
в суспільстві, вивести країну на шлях сталого розвитку, зробити життя народу заможним, створити надійні соціальні стандарти для тих, хто з об’єктивних причин
нездатний самостійно забезпечити собі гідні умови проживання.
Партія працює для народу і в інтересах народу.
Ми пропонуємо чітку програму відродження країни, яка ґрунтується на національних інтересах українського народу. Наші дії є послідовними, наміри прозорими. Ми
переконані, що нас підтримає українська громада і разом ми переможемо.
ЧОГО ПРАГНЕ ПАРТІЯ
В умовах зовнішніх і внутрішніх політичних та економічних викликів центральним завданням, яке ставить перед собою ПППУ, є сприяння здійсненню економічного і соціального прориву країни на засадах консолідації української нації.
Ідеологічна парадигма Партії промисловців і підприємців України –
закріплення і розвиток соціально-економічного потенціалу України, виведення її в найближчі роки на рівень розвинутих країн світу.
Усвідомлюючи свою відповідальності за долю українського народу, партія
ставить перед собою наступні стратегічні цілі:
- рішуче відстоювати верховенство Конституції та законів України, послідовно захищати демократичні принципи реалізації державної влади, брати активну
участь у політичному житті країни, використовуючи для цього форми і методи,
які довели свою ефективність в розвинутих країнах світу;
- консолідувати широкі кола промисловців і підприємців, представників
української інтелігенції на засадах активної громадянської позиції, патріотизму,
соціальної відповідальності за стан справ у державі;
- наполегливо відстоювати інтереси всіх громадян України, які сповідують
цінності вільної та чесної праці, ініціативи та соціальної справедливості;
- наповнювати сучасну українську політику повноцінним економічним
змістом з метою надання національному господарському комплексу чітко
виражених характеристик ефективності та конкурентоспроможності, активно
сприяти реалізації інноваційно-інвестиційної моделі економічного зростання;
- поставити на службу суспільству новітні досягнення науково-технічного і
соціального прогресу, створити стимули для розвитку творчої праці людини;
- всебічно стимулювати процеси ринкової трансформації економіки на принципах багатоукладності та зміцнення інституту приватної власності, посилення
його суспільного визнання;
- приділяти особливу увагу підтримці малого та середнього бізнесу, приватній ініціативі громадян;
- сприяти утвердженню соціально-економічної стабільності як необхідної передумови оздоровлення і піднесення національної економіки, консолідації суспільства;
- добиватися достатньої державної підтримки національної культури, освіти і
науки, охорони здоров’я;
- посилити вплив на розвиток соціальної сфери і забезпечити створення та
впровадження ефективно діючої системи соціальних стандартів для найменш
захищених верств населення (ветеранів війни та праці, безробітних, інвалідів,
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сиріт, пенсіонерів, багатодітних сімей) в інтересах ліквідації бідності як ганебного соціального явища;
- активно сприяти соборності української політичної нації на основі творчого
поєднання культур та інтересів громадян всіх національностей України.
Партія впевнена, що лише соціальна і правова держава здатна повною мірою
вирішити проблему співвідношення економічної ефективності та соціальної
справедливості, визначити межу свого втручання в економічну сферу, створити
реальні умови для забезпечення гідного життя і свободи особистості, захисту її
соціально-економічних і культурних прав, сталого розвитку суспільства, здатності політичної системи адекватно реагувати на зміни в суспільстві та виклики часу.
Партія вважає принципово важливим встановлення державою прийнятих у цивілізованому світі правил ведення підприємницької діяльності. Усі, хто буде їх порушувати мають нести сувору відповідальність. Той, хто чесно діє у відносинах з
державою, має право розраховувати та вимагати повного і безумовного захисту і
підтримки.
Партія українських промисловців і підприємців закладає в основу своєї ідеології розуміння того, що держава – це інструмент, за допомогою якого узгоджуються інтереси різних частин суспільства, підтримуються його цілісність
і стабільність. Держава повинна працювати в інтересах усього суспільства, а не
обслуговувати інтереси окремих груп.
При виконанні цих завдань орієнтирами партії є: демократизація всіх сфер
життя та суспільства; соціальна справедливість; утвердження в країні системи демократичних цінностей; пріоритет прав, свобод та інтересів людини
над пріоритетами держави.
Партія заявляє про рішуче неприйняття спрощеного, примітивного розуміння
свого призначення і будь-яких спроб різних сил та окремих осіб використати її в
ролі інструменту лобіювання вузькоегоїстичних бізнес-інтересів.
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПАРТІЇ І ВЛАДИ
Ми хочемо бачити Україну державою, в якій безумовним буде дотримання
Конституції, законів та правопорядку, а співробітництво всіх гілок влади – підпорядковане забезпеченню благополуччя людини і громадянина. На цьому шляху
визначальними мають стати дієвий контроль суспільства над владою та її
реальна відповідальність перед народом.
Під наполягатиме на прийнятті таких правових актів і створенні такої
системи державної влади та механізмів її продуктивної взаємодії з інститутами
громадського суспільства, які у відповідності із стандартами і критеріями розвинутих демократичних країн сприятимуть реальному забезпеченню конституційних прав і свобод громадян України у найкоротші терміни.
Партія виходить з розуміння того, що зріле громадянське суспільство формується на засадах взаємної соціальної відповідальності влади і структур самоорганізації громадян щодо їх участі в державних справах.
Через наших представників в органах законодавчої і виконавчої влади Партія
промисловців і підприємців України бере на себе першочергові зобов’язання:
• Припинити політику маніпулювання суспільною думкою в боротьбі з
корупцією та «тіньовою» економікою, зупинити витік капіталів за кордон;
• Поставити під контроль суспільства силові і фіскальні структури;
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• Задіяти ефективні механізми динамічного впровадження іноваційноінвестиційної моделі економічного розвитку;
• Сприяти створенню необхідних законодавчих та організаційних
передумов для виходу на європейські стандарти життя, підвищенню якості і
доступності для всіх громадян освіти та медичного забезпечення;
• Стабілізувати податкову політику в державі;
• Зупинити перетворення країни в екологічно-небезпечний регіон
Європи. […]

Програма [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://www.pppu.info/?code=docs&lang=1

ВИТЯГ З МАНІФЕСТУ
Ми, Партія промисловців і підприємців України – політична сила, яка
об’єднує в своїх лавах підприємців, промисловців, робітників, інтелігенцію, селян
і пенсіонерів, яким не байдужа доля країни.
Партія бере на себе відповідальність забезпечити розбудову і відстоювати
інтереси демократичної, правової, соціально орієнтованої української держави, в
якій би комфортно себе почували представники різних народностей, віросповідань, професій, соціальних верств, молодь і люди похилого віку.
Ми розраховуємо на підтримку людей праці, тих хто творить українську
економіку, є основою громадянського суспільства, соціальної та політичної
стабільності, економічного прогресу.
Наш соціальний орієнтир – СЕРЕДНІЙ КЛАС як сукупність самозайнятих громадян, підприємців у широкому розумінні, що створюють робочі
місця, додану вартість та несуть соціальні зобов`язання перед суспільством.
Наше спільне бачення майбутнього України – це могутня, процвітаюча,
конкурентноздатна країна із потужною економікою, промисловістю, наукою і
культурою. […]
Маніфест партії підприємців та промисловців України[Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://www.pppu.info/?code=docs&lang=1

∗∗∗
ПАРТІЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ

Партію створено 9 жовтня 1999 р. Зареєстрована Міністерством
юстиції України 4 травня 2000 р. (реєстраційний номер 1417). У
листопаді 2009 р. назву змінено на Політична партія «За Україну!».
Див.: Політична партія «За Україну!»

ВИТЯГ З ПРОГРАМИ
ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ
[…] В політичній сфері
1. ПСЗ виступає за розбудову демократичного суспільства на засадах
народовладдя, з дійовим механізмом захисту всіх верств населення.
2.ПСЗ вважає, що в державі для її громадян повинні діяти закони, які співпа427

дають з положеннями Загальної декларації прав людини ООН, Міжнародного пакту
про громадські і політичні права та з іншими документами ООН.
3.ПСЗ виступає за створення в Україні економічно ефективного суспільства на
основі різноманітних форм власності, високий життєвий рівень народу, соціальну
справедливість, духовну свободу, відкритість до навколишнього світу.
Держава має служити суспільству (конкретній людині) і перебувати під їх
контролем.
Необхідно передбачити, що органи державної влади здійснюють свою діяльність виключно за рахунок бюджетного фінансування у межах, передбачених законом про державний бюджет на відповідний рік. Це стосується, насамперед, податкових і митних органів, органів Держстандарту, Антимонопольного комітету,
Міністерства екологічної безпеки та інших.
4.ПСЗ вважає, що держава може стати правовою, при умові:
-верховенства законів у суспільстві та обов'язковості їх для всіх гілок влади;
-закон повинен бути на всіх ділянках суспільного життя;
-гласності у діяльності державних органів і громадських організацій;
-гарантуванні державою прав і свобод людини та її захисту;
-незалежності судової влади;
-громадяни мають рівні конституційні права і свободи і є рівними перед
законом;
-громадянин України не може бути видворений за межі України або виданий
іншій державі;
-іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, користуються тими самими правами і несуть такі самі обов'язки, як і громадяни України;
-іноземцям та особам без громадянства може бути надано притулок у
порядку, встановленому законом;
-кожен має право на повагу до його гідності. […]
Політичні партії України. В 3 т. / Уклад. Ю. Шайгородський. –
К: УЦПМ, 2005. – Т. ІІ. – С. 479.

ПЕРЕДВИБОРНА ПРОГРАМА
[…] 1. Політика для народу, а не народ для політики.
Партія Соціального Захисту в своїй діяльності виходить з того принципу, що
будь-яке політичне рішення має вести до поліпшення якості життя людей.
Громадяни України чекають, нарешті, реальних змін на краще у повсякденних
справах. Тому наше першочергове завдання – займатися нагальними проблемами
простих людей. Ми знаємо, як це зробити – в нашій партії багато професіоналів,
які на практиці давно і успішно займаються соціальною роботою з людьми. Ми не
даємо обіцянок – ми вже робимо.
2. Справжня демократія – самоврядування.
Партія Соціального Захисту виступає за те, щоб громадяни дістали реальну
можливість впливати на ситуацію в своєму домі, в своєму районі, в своєму місті.
Розвиток системи самоврядування, можливість контролювати роботу чиновників
на місцях через обраних представників – ось, що, на наше переконання, має бути
істинною метою демократичних реформ в Україні. У своїй законотворчій
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діяльності ми формуватимемо і вибудовуватимемо систему влади на місцях як
єдиний спосіб впливу громадян на політику держави.
3. Порядок у домі – порядок у місті – порядок у країні.
Україна – наш дім, і порядок у цьому домі залежить від того, чи буде порядок
в кожній окремій оселі, в кожній окремій сім’ї. Ми вважаємо, що правильна
політика – це не мітинги і демонстрації, а поліпшення умов життя кожної окремої
людини. Партія Соціального Захисту вибудовуватиме свою діяльність у владі,
виходячи з потреб і проблем простих громадян, а не з інтересів політичних кланів
або промислових груп. Ми вважаємо, що політичні рішення мають бути, у першу
чергу, підлеглі цілям захисту соціальних прав кожного українця.
4. За відкриту владу.
«Ми захистили владу, а хто захистить мене?» – таке запитання все частіше
задає собі кожен громадянин країни. Хто відповідає перед виборцями за дії
влади? До кого може звернутися громадянин по допомогу у вирішенні соціальних
проблем? Як можна вплинути на дії місцевих чиновників? Виборець повинен
знати людей, яких він обирає. Так, ми голосуємо за партії, але працювати на
місцях, вирішувати міські і районні проблеми будуть не партії і блоки, а
конкретні люди, обрані нами. Наша партія – за те, щоб виборець знав тих, кого
вибирає.
5. За відповідальність влади перед виборцями.
Діяльність влади, як і будь-яка інша робота, повинна виявлятися у конкретному результаті. Якщо красиві слова і гасла не наповнені реальними справами
щодо поліпшення рівня життя простих громадян, отже, влада працює неефективно або не працює зовсім. Ми самі обираємо владу, а значить, впливаємо на те, що
в результаті кожний з нас одержить від роботи цієї влади. Ми маємо право
спитати з людей, яким доручили керувати районом, містом, країною […].
Хрещатик. – 2006. – 22 лютого.

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «ЗА УКРАЇНУ!»
Попередня назва – Партія Соціального Захисту

ПРОЕКТ ПРОГРАМА ПАРТІЇ «ЗА УКРАЇНУ!»
1. Свобода і розвиток
Свобода людини є найвищою суспільною цінністю.
Людина – не засіб, а ціль розвитку людства, і саме розвиток творчої
ініціативи людини є головним рушієм прогресу.
Вільна людина і її творчий потенціал – головний суспільний ресурс. Політична система в цілому і державна влада зокрема мають сприяти розвиткові творчої
й підприємницької ініціативи людей, створювати умови для їх самоорганізації в
дієві спільноти. Головними завданнями держави має стати створення прозорих і
зрозумілих правил гри та захист країни від зовнішніх і внутрішніх загроз.
Через побудову динамічного, вільного, демократичного суспільства, розвиток культури й освіти, Україна зможе реалізувати свій цивілізаційний вибір. Невід’ємною складовою цього вибору є становлення сучасної політичної української
нації, здатної робити свій внесок у розвиток багатоманітного світу.
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1.1. Взаємини людини й держави
Людина не має бути безправним прохачем у чиновників. Органи влади і посадові особи, так само як і всі інституції, покликані надавати послуги людям,
мають ставитися до людей як до клієнтів, яких вони мають якісно обслуговувати.
Водночас ставлення політиків та посадовців до громадян має бути позбавлене популізму й базуватися на чесності й відповідальності перед усім суспільством і майбутніми поколіннями. Як ігнорування думки людей, так і спроби
здобути їх прихильність популістськими обіцянками є шкідливими.
Час покласти край пануванню патерналістських настроїв. Український народ
має існувати не за рахунок пільг, субсидій і перерозподілу ресурсів, а за рахунок
власної ефективної праці й ділової ініціативи. Законодавство і практика діяльності органів влади мають сприяти чесній праці, діловій активності та інвестиціям у
людський розвиток.
Всі органи й процедури, які перешкоджають, а не допомагають людині,
мають бути ліквідовані. Всі послуги мають надаватися на рівні, максимально
наближеному до людини, а всі процедури надання цих послуг мають бути
максимально простими і зручними для клієнтів.
Процедури прийняття рішень органами влади, їх взаємодії з громадянами,
розгляду звернень, збирання та витрачання коштів мають бути прозорими і, по
можливості, встановлюватися безпосередньо законами. Чиновники мають нести
відповідальність за порушення цих процедур чи неввічливе ставлення до людини.
Всі штучні заборони й вимоги до громадян, їх об’єднань та підприємців,
спрямовані на отримання чиновниками хабарів, мають бути скасовані.
Вирішення жодних питань в органах влади не може бути платним або
залежати від суб’єктивного рішення чиновника.
Інформація про діяльність органів влади, у т.ч. всі їхні рішення, а також проходження всіх бюджетних платежів мають бути відкритими. Обов’язок розміщати
таку інформацію в Інтернеті та надавати її на запит (у т.ч. будь-якому громадянину) має бути закріплений законодавчо.
Електронне листування має бути зрівняно за статусом з паперовим, включаючи гарантоване право громадян направляти звернення електронною поштою й
отримувати на них відповідь.
Слід позбавити громадян потреби додавати до своїх заяв та звернень будь-які
довідки та погодження, водночас передбачивши відповідальність заявника за
подачу в своїй заяві завідомо неправдивих даних, що можуть призвести до
прийняття неправомірного рішення на користь заявника.
Обов’язок перевірки інформації, збирання погоджень та довідок має лежати
на органах влади.
Проекти всіх рішень, що стосуються інтересів громадян, мають оприлюднюватися, їх обговорення має відбуватися за участі всіх зацікавлених сторін.
1.2. Гарантії основних свобод
Держава має гарантувати конституційні свободи людини. З цією метою слід
прийняти низку законів, які забезпечать можливість реально користуватися цими
свободами.
Нинішня система реєстрації місця проживання громадян, яка, по суті, є різновидом визнаної неконституційною прописки, має бути скасована. Громадяни не
повинні подавати ніяких прохань про реєстрацію і отримувати ніяких штампів про
реєстрацію місця проживання в паспорті. Натомість усі громадяни мають деклару430

вати реальне місце свого постійного проживання і нести відповідальність за неподання відповідної декларації чи за подання завідомо неправдивих даних. Всі норми, які
пов’язують надання пільг чи привілеїв з місцем проживання, мають бути скасовані.
Держава має створити дієві механізми для захисту свободи слова та інформації, включаючи створення суспільного телебачення й радіомовлення на базі
державного й комунального, а також приватизації державних і комунальних друкованих видань, посилення відповідальності за цензуру та протидію професійній
діяльності журналістів (у т.ч. з боку приватних власників).
Свобода совісті не має означати домінування атеїстичних підходів і дискримінації віруючих людей. Християнські цінності й етика мають посісти належне
місце в освітніх і культурних інституціях. Як християни, так і віруючі інших
релігій повинні отримати реальну можливість факультативно отримувати релігійну освіту в звичайних освітніх закладах. Релігійні організації мають здобути право на заснування приватних навчальних закладів (як духовних, так і світських).
Водночас держава має вживати належних заходів (включно з забороною
діяльності відповідних релігійних організацій і притягнення до кримінальної
відповідальності їх активістів) для припинення дій релігійних організацій, що
спрямовані проти здоров’я людей чи проти української держави.
Свобода зібрань має беззастережно визнаватися всіма посадовцями і не
потребує додаткової регламентації. Особи, що незаконно перешкоджають мирним
зібранням, мають притягатися до відповідальності.
1.3. Вільна людина і вільні громади
Свобода об’єднань має бути гарантована у т.ч. шляхом припинення створення штучних перешкод для діяльності об’єднань громадян.
Слід ухвалити новий закон про громадські організації, який відповідає
європейським і міжнародним нормам і не дозволить чиновникам довільно втручатися в справи цих організацій, перешкоджати їх реєстрації та діяльності.
Потрібно законодавчо стимулювати благодійну та волонтерську діяльність,
меценатство.
Неурядовий сектор має активно залучатися до обговорення рішень, що приймаються органами державної влади та місцевого самоврядування.
Необхідно не лише зняти бюрократичні перешкоди на шляху самоорганізації
людей, але й усіляко заохочувати таку самоорганізацію.
Слід створити реальні умови для об’єднання мешканців багатоквартирних будинків у товариства співвласників (кондомініуми), що стануть повноправними господарями цих будинків і сприятимуть реформуванню житлово-комунального сектору.
Академічне й студентське самоврядування сприятиме розвитку вищої освіти
й звільнить її від надмірного державного втручання. Подібну роль мають
відіграти наглядові ради у школах та інших установах.
Держава має відмовитися від надмірної уніфікації закладів культури, освіти,
охорони здоров’я тощо. Слід заохочувати ініціативу людей, що сприятиме багатоманітності форм, вільній конкуренції ідей, залученню приватних інвестицій. Інтереси
держави й споживачів мають захищатися через дотримання встановлених державою
стандартів, а не через повсюдне бюрократичне втручання і придушення ініціативи.
1.4. Місцеве самоврядування
Становлення ефективного самоврядування на рівні територіальної громади
села, селища, міста – одна з ключових передумов модернізації і успішного
розвитку України.
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Саме громада має стати тією ланкою, де буде реалізовано принципи свободи
й самоорганізації і перетворено в життя більшість реформ, що змінять обличчя
країни. Саме люди, що відчують себе громадою і зможуть спільно організувати
життя свого міста, села чи селища, з часом зможуть відчути себе вільним і гідним
народом, що наведе лад у власній країні.
Громади повинні стати самостійними фінансово й організаційно. Саме на
рівні громади людям мають надаватися всі послуги, які тільки можна надати на
цьому рівні без шкоди для їх якості та доступності.
Спроможність надавати такі послуги має бути визначено законодавчою
передумовою для самого існування громади. Невеликі сільські громади, неспроможні самостійно вести адміністрування послуг і управління бюджетом, мають
об’єднатися між собою в більші громади. На одній території може існувати лише
одна територіальна громада, ніякі інші громади не можуть належати до її складу.
Вся територія України (крім заповідників та інших спеціальних територій) має
бути розподілена між громадами міст, сіл та селищ (чи їх об’єднань).
Самоврядування на рівні областей та районів слід відрізняти від самоврядування громад і регулювати окремим законом. При цьому на певний час, необхідний для становлення України як унітарної держави українського народу і протидії
спробам сепаратизму, доцільним є збереження місцевих адміністрацій як органів
державної виконавчої влади.
Громади мають отримати максимальну фінансову самостійність і можливість
фінансувати надання відповідних послуг.
З цією метою необхідно закріпити різні податки за різними рівнями місцевих
бюджетів.
Слід запровадити місцевий податок на нерухомість, який має надходити до
бюджету громади відповідного села, селища, міста. До бюджету громади має
надходити й податок на землю, який теж має отримати статус місцевого. Громади
мають отримати право за рішенням відповідних Рад самостійно встановлювати
ставки цих податків у визначених законом межах.
Право надавати пільги по сплаті податків повинен мати лише той орган, який
встановлює ці податки.
Загалом на місцях має залишатися значно більша частка зібраних коштів, ніж
зараз. Відповідно, частка відрахувань до державного бюджету й обсяги перерозподілу коштів у вигляді міжбюджетних трансфертів знизяться. Водночас
передача на місцевий рівень багатьох послуг дозволить скоротити видатки
державного бюджету, які зараз ідуть на фінансування цих послуг.
Надання місцевому самоврядуванню фінансової самостійності і одночасне
зростання відповідальності місцевих рад та голів за розвиток громад створять
реальні стимули для заохочення ведення на території цих громад бізнесу, створення нових робочих місць, збільшення ефективності використання земель та
майна, а отже – й податкових надходжень. […]
2. Українська ідентичність і національна держава
Українська національна ідентичність є головним фактором єдності країни, її
успішного соціально-гуманітарного й економічного розвитку.
Ключовим гальмом на шляху до індивідуальної й національної свободи є той
факт, що мільйони українців позбавлені національної пам’яті, втратили власну мову і
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відірвані від надбань національної культури. Внаслідок цього громадяни України не
мають спільного бачення майбутнього навіть з фундаментальних питань.
Шлях подолання такого стану – не у закріпленні існуючого статус-кво з
роз’єднаністю країни за геополітичною і мовно-культурною орієнтацією, а у природному усвідомленні українським народом свого власного «я», своєї історії і
ролі в сучасному світі, формуванні українцями спільного бачення майбутнього.
[…]
Програма партії «За Україну!». Офіційний сайт партії [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://zaukrainu.org/programm

∗∗∗
ВСЕУКРАЇНСЬКА ПАРТІЯ МИРУ І ЄДНОСТІ

Партію створено 29 січня 2000 р. Зареєстрована Міністерством юстиції
України 5 травня 2000 р. (реєстраційний номер 1418). Партія діюча.
ВИТЯГ З ПРОГРАМИ
[…] Основна політична мета партії – утвердження в Україні сучасного
конституційного ладу, правової, соціальної держави, що стоїть на службі у
народу, і яка підконтрольна йому, діючого парламентаризму, що відповідає
вимогам динамічного законодавчого процесу.
Політика держави повинна бути спрямована на задоволення потреб всіх
шарів суспільства і будуватись з урахуванням їх інтересів.
Але не може бути примирення з засиллям та свавіллям чиновничого апарату,
з бездушним відношенням бюрократії до простих людей. Повернути державу
обличчям до людей, встановити контроль за роботою органів державного управління, рішуче боротись з корупцією на всіх рівнях системи державної влади – завдання всіх, хто бажає жити в благополучній країні, де порядок та справедливість
були б не пустими словами, а нормою життя. […]
В області влади: ВПМЕ за владу трудящих, і під контролем трудящих. Це означає:
• установлення зарплати депутатам на рівні середньої зарплати трудящих;
• ніяких привілеїв чиновникам;
• виборність суддів.
• радикально змінити податкову систему, установивши єдиний податок на
доход для виробництва і податок на землю для села;
• зупинити руйнівну приватизацію держпідприємств;
• націоналізувати об'єкти, що є факторами національної безпеки;
• оголосити війну тіньовій економіці, створивши умови для легалізації
некримінальних тіньових капіталів;
• стимулювати повернення вітчизняного капіталу, вивезеного за кордон і
змусити його працювати на Україну;
• домагатися відновлення єдиного економічного простору на території
колишнього СРСР;
• ліквідувати митні бар'єри на границях України з країнами СНД;
• передати землю у власність тим, хто її обробляє;
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• увести систему дотацій сільському господарству на одиницю випущеної
сільськогосподарської продукції, знижуючи її вартість для громадян України;
• захистити і розвивати національний ринок продуктів шляхом підтримки вітчизняних виробників.
Держава – для людей, а не люди для держави! Людина, її життя і здоров'я, честь,
достоїнство і безпека повинні дійсно стати головними суспільними цінностями.
Дати російській мові статус державного – спираючись на волевиявлення
народу.
Виключити зі статті 80 Конституції України гарантії недоторканності
народного депутата України при здійсненні їм карного злочину.
Спростити процедуру відкликання народних депутатів України виборцями.
[…]
Основна мета діяльності ВПМЄ – ствердження в Україні сучасного конституційного порядку, правової, соціальної держави, установити порядок і справедливість у країні, розбудити народну ініціативу, сформувати дійсне місцеве самоврядування в містах і селах, відноситися до них як до свого Будинку. Україна – НАШ
ДІМ ЄДНОСТІ. […]
Програма ВПМЄ [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.vpme.kiev.ua/About/Program/index.htm

∗∗∗
ПАРТІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ ЛІВИХ
«СПРАВЕДЛИВІСТЬ»

Партію створено 8 квітня 2000 р. Зареєстрована Міністерством
юстиції України 18 травня 2000 р. (реєстраційний номер 1430). Назву
змінено на Партія «Справедливість». Партія діюча.
ПРОГРАМНА ЗАЯВА

8 квітня 2000 р. м. Київ
«За відродження України, подолання бідності і соціального відчуження
трудящих, за демократичний шлях розвитку суспільства»
8 квітня 2000 року в Україні засновано партію Всеукраїнського об’єднання
лівих «Справедливість». Партію створено у відповідності зі ст. 15, 36, 37 Конституції України і головним завданням своєї діяльності вважає всебічне зміцнення і
утвердження суверенної і незалежної, демократичної, соціально-правової держави, захист конституційних прав і свобод людини, піднесення життєвого рівня,
добробуту, безпеки і духовності громадян на основі праці, народовладдя, соціальної справедливості.[…]
Партія виступає за консолідацію всього українського суспільства для
подолання руйнівної системної кризи і забезпечення високих параметрів розвитку
держави, якості і рівня життя громадян. […]
Колишні соціалістичні країни та республіки, що виникли після розпаду Радянського Союзу, рухаються в напрямку реформування минулої системи народного
господарства без чітких орієнтирів, певною мірою здійснюючи програми Міжнародного валютного фонду та Світового банку. Цей процес супроводжується зрос434

таючим соціальним розшаруванням населення цих незалежних постсоціалістичних країн та республік на багатих і бідних. Причому тих, хто опиняється за
межею бідності, більшість. Влада почала здійснювати реформи часто без узгодження їх мети та завдань з народами своїх країн. Політичні партії беруть участь
у формуванні законодавчих органів, але не мають своєї більшості, тому коаліції,
як правило, утворюються спонтанно і діють таким же чином. На формування
інших гілок влади вони також не мають впливу. […]
Політична влада діє неадекватно соціально-економічній ситуації і суспільним
очікуванням.
Політична система держави формується за участю народу, проте чим далі,
тим він усе більше стає нездатним самостійно розібратися в розмаїтті сил та
кандидатів на державні посади. Адже в Україні на сьогодні зареєстровано майже
2000 громадських організацій і майже 100 політичних партій, про які більшість
людей чує тільки під час виборів.
Майже половина громадян України, які мають право голосу, не довіряє ні
владі, ні політичним партіям, не вірить і у власні сили. Ще третина виборців не
бере участі у виборах.
На виборах до Верховної Ради України 1998 року визначений законом
чотиривідсотковий бар’єр подолали і отримали мандати лише КПУ, НРУ, блок
СПУ та СелПУ, СДПУ(о), ПЗУ, партія «Громада», НДП та ПСПУ. За два роки
роботи в парламенті жодна з цих партій не зберегла своєї єдності і не продемонструвала по-справжньому конструктивних і результативних дій, спрямованих на
позитивні зміни.
У листопаді 1999 року на Президентських виборах повторно переміг діючий
Президент України. Урядова команда дотримується і надалі наджорсткої монетаристської лінії, невиправдано форсує малоефективні процеси роздержавлення і
приватизації, посилення яких відбувається в аграрному секторі, електрозв’язку та
інших суспільно важливих сферах. Тривають такі негативні процеси в економіці,
як інфляція, скорочення кількості працюючих, банкрутство підприємств,
злочинність та корупція. В соціальній сфері погіршується становище людей
пенсійного віку, посилюється моральне й духовне зубожіння молоді.
Продовжують занепадати науково-дослідні установи, скорочується обсяг
фундаментальних і прикладних досліджень в галузях науки, що віддаляє
перспективу відродження добробуту й могутності держави.
До цього часу державою не визначені пріоритетні напрями відродження економіки, відсутня національна програма соціально-економічного розвитку
України, яка спиралася б на реальні чинники та умови, досвід інших країн і на
потенціал поки що до кінця не зруйнованої власної економіки. […]
Загальним показником сучасного стану України є загроза суверенітету
держави, її національній безпеці. Головна причина такого стану криється у
відсутності суттєвих кроків до підйому вітчизняного товарного виробництва та
створення ефективного внутрішнього і міждержавного зовнішнього ринків на паритетних, взаємовигідних умовах із зацікавленими у цьому сусідами, а також у
наявності великого внутрішнього і зовнішнього боргу держави.
Політичні партії і далі змагаються між собою за лідерство у рейтингах. Боротьба за покращання долі народу і держави ще й не починалася, незважаючи на
безліч партійних гасел у різних політичних таборах.
435

Об’єднавчі процеси, на які чекає політично активний електорат, можуть
відбутися лише після усвідомлення партіями необхідності злиття зусиль усієї
свідомої та активної громадськості заради відродження саме загальнонародної
держави з високим рівнем життя кожного співвітчизника.
3. Криза як реальна загроза втрати незалежності і державності
Партія Всеукраїнського об’єднання лівих «Справедливість», оцінюючи економічні, соціальні і суспільно-політичні тенденції сьогодення, констатує, що з
плином часу Україна усе більше набуває формально-правових ознак незалежності. І водночас все гостріше постає питання: а чи має вона реальну, передовсім
економічну, незалежність? І що, зрештою, є суверенітет України, коли умови
економічного розвитку диктуються, політичні пріоритети визначаються, а
суспільно-формаційні чинники нав’язуються з-за меж держави? Навіть ухвалення
Верховною Радою Конституції не послабило цю ситуацію «піддослідності»
України. Навпаки, посилило її, оскільки в Основному Законі, нехай і в урізаному
вигляді, але закладені такі головні соціально-правові параметри щодо особи і
громадянина, які не дають реалізувати мрію фактичних господарів світу:
перетворити народ України в 15-20-мільйонну масу таких собі європейських і
світових чорноробів, а саму територію України – у свою вотчину, звісно ж, із
привласненими землею та усім багатством, яке тут ще залишиться. А що норми
Конституції – загата проти цього, то їх просто намагаються обійти. Як
каламутний потік обходить греблю, так обходять їх «радники» і «добродії»,
підштовхуючи до цього і владу.
На заклання віддано саму основу державної незалежності – економічний
суверенітет. Під цим поняттям мається на увазі власність народу на національне багатство та право уповноважених ним органів проводити незалежну соціальноекономічну політику та зовнішньоекономічну діяльність в інтересах всього
населення.
Варто нагадати, що до проголошення державної незалежності 95% власності на
засоби виробництва на території України було в руках загальносоюзних міністерств і
відомств. Оскільки власність, з одного боку, і влада, з іншого, знаходяться в
діалектичній залежності і взаємодії, то основні важелі соціально-економічної політики та зовнішньоекономічної діяльності України також були зосереджені в руках
центру.
Після проголошення державної незалежності уся ця власність була юридично
закріплена за нашою державою. Але чи стала вона власністю народу, чи здійснюються в країні такі реформи, проводиться така політика, щоб більше 92% одержавленої власності перейшло в руки безпосередніх працівників, щоб відбулося
злиття працівників із засобами виробництва і результатами своєї праці, яке, власне, і може дати могутній поштовх розвитку виробництва? Від відповіді на ці
питання залежить перша найважливіша ознака економічного суверенітету.
Друга – від нового геополітичного становища нашої держави після розпаду
СРСР, від її перетворення в суб’єкт світового господарства, міжнародних економічних відносин, від місця, яке вона займе у цьому господарстві (зокрема, чи
увійде в число передових країн світу, чи, навпаки, скотиться на периферію
світової економіки, перетвориться на сировинний придаток).
Виходячи із структури сучасних продуктивних сил (їх елементами є людина,
засоби праці, предмети праці, наука, сили природи, які використовуються
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людьми, форми і методи організації виробництва, а також інформація),
виділяються такі основні форми економічної незалежності (безпеки) держави:
технічна та технологічна незалежність (техніка розглядається як синонім засобів
праці); сировинна незалежність; кадрова незалежність; наукова незалежність;
незалежність в освоєнні і використанні ядерної, сонячної та інших видів енергії,
тобто сил природи, або енергетична незалежність, інформаційна незалежність,
незалежність у впровадженні власних форм і методів організації виробництва
(організаційно-виробнича незалежність). […]
Наша партія – політична організація лівоцентристського спрямування,
спроможна висловлювати і реалізовувати інтереси робітників і селян, технічної, гуманітарної і соціальної інтелігенції, вітчизняних виробників, підприємців, приватних власників, молоді, жіноцтва, ветеранів війни і праці,
об’єднаних спільною метою національного порятунку, досягнення соціальної
справедливості, налаштованих на продуктивну працю в усіх сферах життя,
на зміцнення соціального миру і безпечного існування. На швидке
подолання кризи і піднесення України.
Такі загальні контури соціальної бази нашої партії, широкої бази, іноді в
деталях, з різними інтересами, але спорідненої в одному: ці люди – люди чесної
праці, громадяни і патріоти України, незалежно від національності і віросповідання, прихильники такої моделі суспільства і державотворення, в основі якої –
ідея соціальної справедливості, духовного, економічного і політичного
піднесення Української держави.
Об’єднуючою основою нашої партії є ідея побудови суверенної і незалежної Української держави з пріоритетом прав і свобод людини, з міцним
нерозривним поєднанням комплексу соціальних і національних засад на
принципах єдності народу України, свободи, рівності, братерства, справедливості, вільної від експлуатації праці і реального народовладдя.
Таким чином, ми підтверджуємо свою прихильність соціалістичним ідеалам,
реалізація яких у поєднанні з глибоко продуманою національною політикою виведе Україну на траєкторію цивілізаційного прориву і піднесення. […]
В умовах нашої держави класова боротьба не втратила своєї актуальності.
Інструментом її, на наше переконання, має стати не камінь з бруківки, а Конституція, Основний Закон держави, а засобом досягнення мети – судовий захист,
скоординовані виступи через акції профспілок, участь у політичних кампаніях
тих партій, яким люди довіряють, зрештою, голос на виборах, діяльність парламентських фракцій, що висловлюють волю тих чи інших суспільних прошарків,
звернення до європейських і світових правозахисних інституцій, якщо
вичерпуються засоби внутрішньодержавного характеру. […]
Взаємні впливи, посередником яких передовсім має стати держава з її функцією
соціальної регуляції, партії та профспілки – такі взаємні впливи повинні об’єднувати
різні класи і суспільні прошарки на взаємну підтримку і солідарну дію задля
порятунку держави, задля спільного майбутнього у багатій і процвітаючій державі.
Таким чином, суспільство, державні інститути, сама економічна система зазнали радикальних трансформацій, а чіткого бачення та прогнозу на рівні державних органів і політичних структур шляхів, кінцевої мети і можливих результатів
цих перетворень фактично не існує. Саме життя потребує як теоретичного осмислення, так і практичних відповідей на ці питання. […]
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Заради порятунку України, її прекрасного народу ми закликаємо усі
політичні сили в державі припинити повсякденні чвари, антикомуністичну
істерію, паплюження історії радянського періоду і морально засудити носіїв
подібних кампаній. Одночасно слід припинити роздмухування ворожнечі до так
званих «бандерівців», яких залишилося зовсім небагато і які воювали за свою
прекрасну (з їх точки зору) чи хибну (з іншої) ідею.
Історія нашого народу, героїчна і трагічна, не повинна бути новітнім полем
бою, а вчити примиренню і аж ніяк не ворожнечі.
Якщо ми, ліві і праві, не зрозуміємо цього, ми можемо спровокувати таке
протистояння, яке вщент розтрощить хитку суспільно-політичну рівновагу і
призведе до непоправного.
Потрібно проголосити суворий мораторій на класову, соціальну, національну,
релігійну та інші види ворожнечі, бо цього не вибачать нам наші нащадки. […]
Ми беремо усе краще, що здобуто на державницькому шляху країни у
післяреволюційний період та за радянських часів, проте категорично засуджуємо
репресії і деформації, відмежовуємося від переродженців та тих, хто не сприймає
незалежності України, відкидаємо догматизм, ортодоксальність, обмеженість у
практиці соціально-економічного і суспільно-політичного розвитку. І це наша
принципова позиція.
Прийнято Установчим з’їздом партії Всеукраїнського об’єднання лівих
«Справедливість»
Програмна заява [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://www.spravedlivo.org.ua/programa/

СТРАТЕГЕМЫ СПРАВЕДЛИВОСТИ
(ВИТЯГ)
[…] Власть стала источником лицемерия и безнравственности и развращающим образом воздействует на население, что еще больше усугубляет ситуацию.
Под видом борьбы за демократию, а на самом деле за собственную вседозволенность и распущенность, власть насаждает вражду между людьми, партиями, религиозными конфессиями и регионами. Восхваляя в СМИ рыночный фундаментализм, выдвигая высшими ценностями жизни деньги и наживу, тем самым переносят безнравственные рыночные принципы (даже убийство конкурента рассматривается сегодня как часть «прагматичного» мышления и «бизнеса») в отношения
людей, в семью, пропагандируется в СМИ, на эстраде, в бесчисленных шоу. Фактически ставят людей в условия истребительной конкурентной вражды, в которой
каждый заинтересован не в общих достижениях, а в неуспехе другого, рассматривает рядом живущего или работающего не как друга, а как потенциального
конкурента и врага. Путь идеологии наживы и «побед» любой ценой – это путь в
пропасть. Скажем НЕТ этой вакханалии!
1. Представительные органы власти должны отражать интересы всего общества. Не должно быть такого, чтобы 2/3 депутатского состава парламента прямо или косвенно лоббировали интересы наиболее богатых 5% населения Украины, оставляя интересы реально создающих богатства страны 95% без внимания,
будто их вообще не существует. Люди, особенно попав в беду, не должны чувствовать себя никому не нужными, брошенными на произвол, оторванными от общества и никому не верящими.
438

Необходимо поднять вопрос о справедливой представительной демократии,
добиться принятия закона о справедливом представительстве и внесения соответствующего дополнения в Конституцию Украины, в статью, где говорится, что
источником власти в Украине является народ.
2. Недопустим альянс власти и олигархов. Сегодня олигархические кланы
стоят за деятельностью властей и судебных органов, решая, таким образом, свои
вопросы через государственные механизмы, заставляя государство и общество
работать на себя. Мало того, они всячески избегают выплат налогов с многомиллионных и миллиардных доходов. Задача отделения бизнеса от власти является
принципиальной. В сегодняшней ситуации она решена быть не может. Она будет
первоочередной в обществе нового социализма. Но уже сегодня ее решение следует начать с принятия закона о сверхналогах на сверхприбыль, о прогрессивном
налоге на высокие доходы и дорогую недвижимость, а затем обеспечить реальные
поступления соответствующих средств в бюджет. Это сразу же снимет
множество сегодняшних финансовых и бюджетных проблем, в том числе проблемы с зарплатами людей. […]
Стратегемы для партии
[…] 3. Главный вопрос – вопрос о власти. Все действия, которые в ближайшее время будут разворачиваться партией и ее союзниками, должны быть подчинены одному – обеспечению максимальной победы левых сил на выборах всех
уровней. А для этого, прежде всего, параллельно с работой по двум вышеприведенным пунктам, внимание должно быть уделено разработке эффективных
технологий действий партии в обществе до выборов и во время их проведения и
планов по их использованию.
Обращение к партиям, профсоюзам, интеллигенции, молодежи, общественным организациям, пенсионерам, ко всем гражданам Украины
Граждане Украины! Как изменить ненормальную ситуацию в стране? Кучка
людей, узурпировавших власть и кучка богачей, чью волю эта власть выполняет,
нас постепенно уничтожают, а мы молчим. Граждане ли мы?
В обществе созрело недоверие к антинародному режиму и его олигархическим кукловодам. Ищут пути к объединению левые силы. Начинают осознавать
свою ответственность перед наемными работниками просыпающиеся от бездействия профсоюзы. Активней начинает вести себя молодежь, студенчество в
отстаивании своих интересов, различные общественные движения и организации
борются за свои права. Люди все чаще перестают ждать милости от властей,
самоорганизуются для решения своих проблем и защиты своих прав, а и иногда и
просто для выживания на местах. Народ медленно, но освобождается от влияния
демагогии и пустых обещаний власти и продажных политиков. Всем нам нужно
объединиться в общем стремления к справедливости, в единую силу и навести
порядок в стране, доверив его честным людям, которых в обществе большинство.
Как это сделать? Латанием дыр, когда социальная ткань расползается, решением частных вопросов эту задачу не решить. Нужны масштабные цели и действия. Партия «Справедливость» поддерживает требования всех слоев населения,
партий и других общественных организаций, нацеленные на изменение
коренных, базовых принципов жизни страны – с сегодняшних несправедливых на
справедливые. А для этого нужно ни много, ни мало, сменить олигархическую
власть на истинно народную. В связи с этим, мы инициируем создание
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общенародного движения «Справедливая Украина = Новый социализм!»,
способного провести во все органы власти преданных делу народа грамотных
людей. Нам нужны открытые, справедливые деловые и эффективные производственные отношения в обществе вместо прогнивших, коррумпированных, подковерных схем власти, действующих сегодня скрыто не только от людей, а и от
депутатов парламента, которые не могут получить объективную информацию о
состоянии дел в стране, например в бюджетной сфере. Народное движение
должно обеспечить масштабные преобразования, выразить на деле интересы
основной части населения Украины и привести в соответствие друг другу все
области и сферы жизнедеятельности (экономики, производства, сельского
хозяйства, здравоохранения, науки, образования и т.д.), добиваясь этого
последовательно и целенаправленно.
Социалистические ценности близки и понятны людям всех стран. Социалистический путь развития уже выбрало большинство стран Латинской Америки.
Именно благодаря деятельности социалистических и социал-демократических
правительств в Европе, ее страны добились больших успехов в обеспечении высокого уровня качества жизни населения и социальной справедливости. В странах
Восточной Европы, где еще недавно социализм предавали анафеме, социалисты и
социал-демократы победили на выборах в Чехии, Словакии, Болгарии, Словении
и Румынии. Мы глубоко уверены, что социализм ХХI века – это будущее
Украины. Партия «Справедливость» видит эту перспективу, ставит соответствующие ей цели и неуклонно движется к их достижению на благо всего общества и
каждого человека.
Несправедливость – это всегда ненормально, к ней нельзя привыкнуть, она
имеет тенденцию распространяться и с ней всегда нужно бороться. Прежде всего,
нам нужно решить главную и непростую задачу – сообща на выборах выразить
свою народную волю, забрать власть у олигархов и передать истинным представителям народа. Нам нужен свой, народный президент, свои истинно народные
депутаты в парламенте и в областных и районных советах. Чтобы это было, нам
придется всем изрядно поработать. Больше всего при выборах в Верховную Раду.
Ведь для того, чтобы новые представители народа могли реально влиять на жизнь
в стране, недостаточно, если их будет в парламенте 20, 30 и даже 100. Их должно
быть в парламенте не менее 300 человек, а лучше все 450. Поэтому каждый голос
на выборах будет ценным. Наша задача – всем как один прийти на избирательный
участок и всем проголосовать за своих народных представителей. И если кто-то
из нас позарится за деньги или кулек с крупой, или другую подачку и продаст
свой голос какому-то «благодетелю» (или проголосует за того, фамилию кого
этот «благодетель» назовет), тот предаст весь народ. Возможно, именно его голос
окажется решающим и приведет в очередной раз в парламент олигарха, а не
нашего народного представителя и все останется так же или станет еще хуже.
Истинно Народные депутаты и истинно Народная власть смогут сразу же изменить существующий порядок избрания и формирования власти, сегодня
приспособленный под олигархов, и в дальнейшем власть будет истинно народной, отстаивающей интересы людей, подавляющей части населения Украины.
Это станет первым камнем в фундамент реального Нового социализма, откроются
дальнейшие возможности перестройки общества на принципах справедливости –
того общества, где будем жить не только мы, а и наши дети и внуки.
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Сегодня повсюду в мире говорят о необходимости нового, более справедливого и честного мироустройства. В этом глобальном движении у нас своя задача –
навести справедливый порядок в своем украинском доме. Здесь нам никто не
поможет, кроме нас самих. Объединимся! Становитесь в ряды движения «Справедливая Украина = Новый социализм!». Пришло время изменить нашу жизнь в
лучшую сторону. Мы говорим: Нет олигархическому режиму и его
прислужникам! Они не пройдут!
За нами будущее! Вместе – победим!
Стратегемы справедливости[Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.spravedlivo.org.ua/strategemy_spravedlivosti/

∗∗∗
УКРАЇНСЬКА ПАРТІЯ ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ

Партію створено 15 березня 2000 р. Зареєстровано Міністерством юстиції
України 31 травня 2000 р. (реєстраційний номер 1438). Припинила діяльність
згідно з рішенням Верховного Суду України від 19 серпня 2003 р.; наказ
Міністерства юстиції України від 11 вересня 2003 р. № 111/5.
ПРОГРАМОВА ДЕКЛАРАЦІЯ
(ТЕЗИ ПРОГРАМИ)
Українська партія захисту прав споживачів (УПЗПС) основну мету своєї
діяльності УПЗПС – захист прав споживачів – буде здійснювати шляхом участі у
виробленні державної політики, формуванні органів державної влади та
місцевого самоврядування через представництво у них членів партії, на підставі
волевиявлення виборців з метою побудови соціально орієнтованого багатоукладного ринкового господарства з реальним виконанням соціальних зобов’язань, у
високорозвинутій правовій державі з демократичним багатопартійним політичним устроєм.
Основними завданнями УПЗПС є:
– участь у створенні економічних, соціальних, екологічних, культурних, духовних передумов і підвалин свободи й щастя людини завдяки наданню економічним та
політичним процесам більш гуманного та соціального характеру в інтересах і під
контролем громадян України;
– сприяння процесу такого ставлення людини до розвитку економіки та
політичної системи, щоб кожний мав можливість прожити наповнене змістом
життя, необмежено реалізуючи й розвиваючи свої особисті якості та таланти;
– залучення народу до свідомого вирішення своєї долі й прийняття рішень,
до реалізації влади й власності через утвердження та постійне вдосконалення
механізмів політичної, економічної та соціальної демократії;
– сприяння утвердженню непорушності та невід’ємності міжнародно визнаних прав людини;
– протидія тенденціям перетворення людини в основний засіб праці або в
механізм реалізації тоталітарних ідей;
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– захист споживача від егоїстичних інтересів монополій, а також безконтрольної політичної й економічної влад;
– сприяння втіленню в життя загальнонаціональних та регіональних
програм суспільного і соціального розвитку;
– проведення роз’яснювальної та просвітницької роботи по громадянським
правам споживачів;
– право мати доступ до головних, необхідних товарів та послуг; продуктів
харчування, одягу, житла, захисту здоров’я, освіти та санітарних умов;
– право бути захищеним від продукції, процесів виробництва та послуг, які
небезпечні для здоров’я або життя людини;
– право на отримання необхідної інформації про отримувану продукцію чи
послуги з ціллю захисту від нечесної реклами та обманливого етикування;
– право на участь споживача в виконанні урядової політики розвитку якості
продукції та послуг;
– право на компенсацію збитків, завданих споживачеві через підміну,
фальсифікацію, незадовільну якість товарів та послуг;
– право на отримання знань та умінь, необхідних для інформованості і
здійснення вільного свідомого вибору товарів та послуг;
– право жити та працювати в навколишньому середовищі, яке не загрожує
здоров’ю нинішнього та майбутнього поколінь.
З метою найбільш ефективного виконання поставлених завдань партія буде
співпрацювати з тими об’єднаннями громадян, в програмах і діях яких проблеми
соціального захисту громадян України є пріоритетними і, в першу чергу з
спілками захисту прав споживачів.
Програмова декларація (тези програми) Української партії захисту прав споживачів //
Поточний архів Міністерства юстиції України. Реєстраційна справа 1438.

∗∗∗
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «ТРУДОВА УКРАЇНА»

Партію створено 19 травня 2000 р. Зареєстрована Міністерством
юстиції України 21 червня 2000 р. (реєстраційний номер 1457). Партія
діюча.
ВИТЯГ З ПЕРЕДВИБОРНОЇ ПРОГРАМИ
КОНСТИТУЦІЯ ДЛЯ ВСІХ – ЗАКОН ДЛЯ КОЖНОГО !
Основною метою політичної партії «Трудова Україна» є досягнення
Україною рівня розвинених країн та докорінне покращення умов забезпечення
конституційних прав і свобод громадян, розвиток ефективної економіки,
соціальної та гуманітарної сфер, гармонійне поєднання інтересів держави з
потребами громадянського суспільства. Ми за пріоритет Людини, її права та
свободи, духовні і моральні цінності, першочергові життєві потреби, якими є
здоров’я і праця, зарплата та освіта, житло і пенсія, добробут.
ПРАВО, ОБОВ’ЯЗОК, ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
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Реалізація зазначеної мети передбачається шляхом законодавчої діяльності у
Верховній Раді України, впливу на роботу органів виконавчої влади і місцевого
самоврядування, та через інститути громадянського суспільства.
Ми за впливовий парламент, сильного президента, ефективний уряд.
Ми – за правову систему, за якої держава відповідальна перед кожним
громадянином, а громадянин – перед державою.
Ми за впровадження референдумів, як механізму волевиявлення народу по
найбільш значущих проблемах країни, створення правової основи для втілення їх
результатів в практику.
Ми за цілісну й ефективну систему гарантій законності. Її ключовий принцип
– забезпечення повної незалежності системи правосуддя від впливу інших гілок
державної влади. […]
Програма [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.ucipr.kiev.ua/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=957

∗∗∗
ПАРТІЯ «ПРАГМАТИЧНИЙ ВИБІР»

Партію створено у 2000 р. Зареєстрована Міністерством юстиції
України 6 липня 2000 р. (реєстраційний номер 1461). Партія діюча.
ВИТЯГ З ПРОГРАМИ
Шляхи України на теренах цивілізацій.
Кроки в ХХІ сторіччя
Україна вступає у третє тисячоліття в умовах, коли у розвитку людської цивілізації взаємно накладаються одна на одну декілька структурних змін глобального і локального характеру, без розуміння яких неможливо досягнення прискореного соціально-економічного прогресу.
В даний час передові країни вже в основному пройшли індустріальну стадію
розвитку і зараз знаходяться на стику постіндустріальної стадії інформаційного
суспільства. Виявляються і перші ознаки постінформаційного розвитку.
Україна, як і інші країни вульгарної моделі суспільства соціальної справедливості, не могла вирватися за рамки стадії екстенсивного індустріального розвитку.
У ній існували лише зачатки постіндустріального виробництва і комп’ютеризації.
Наданий момент тут представлені усі типи виробничих укладів (крім мануфактурного) від натурального господарства і дрібнотоварного виробництва до індустріального, окремих сегментів постіндустріального та інформаційного виробництва. Це обумовило не тільки різний рівень технічної підготовки персоналу,
різноманітні типи мислення, але й різні системи виробничих відносин, у тому числі
такі їхні складові, як ефективність форми власності на засоби виробництва,
моделі керування, рівень винагороди за працю і багато чого іншого.
Ще однією найважливішою зміною структурного характеру є зміна домінуючого типу мислення в суспільстві. В Україні це пов'язано з демографічними змінами, проте мають місце і більш глибокі прояви.
На зміну старому типу мислення з його патерналістськими установками колективістськими основами, ідеологізованою однобічністю, відсутністю індивідуальної
підприємливості приходить новий тип мислення, який остаточно ще не сформувався.
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При всіх деформаціях, частковій дегуманізації і втраті стійких ціннісних орієнтацій,
споживацьких настроях, цей тип мислення характеризується зростанням індивідуалізму, прагматизму і підприємливості.
Мільйони людей, вихованих у дусі колективізму, були кинуті у крайнощі індивідуалізму, найпримітивніші прояви споживацького суспільства і, що характерно, – в
умовах, коли цінності цього суспільства навіть на Заході переживають кризу. […]
ДЕРЖАВНЕ БУДІВНИЦТВО
• Підвищення рівня відповідальності Кабінету Міністрів України перед
Верховною Радою України;
• Підвищення ступеню самостійності регіонів, у т. ч. у бюджетних взаємовідносинах.
• Рішуча боротьба з криміналітетом і корупцією.
• Проведення судової реформи для того, щоб по-справжньому зробити
особистість вільною від диктату владних структур.
• Послідовна реалізація державою стимулюючих заходів з метою побудови
повноцінного громадянського суспільства в Україні […].
Політичні партії України. В 3 т. / Уклад.: Ю. Шаргородський. –
К.: УЦПМ, 2005. – Т.ІІ. – С.239-240, 242–243.
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ПАРТІЯ ЗАХИСТУ ЗНЕДОЛЕНОГО НАРОДУ УКРАЇНИ

Партію створено 29 січня 2000 р. Зареєстрована Міністерством юстиції
України 23 серпня 2000 р. (реєстраційний номер 1482). Назву змінено
на Всеукраїнська партія Народної Довіри. Партія діюча.
Див.: Всеукраїнська партія Народної Довіри.

Ярослава Качановська ∗

СИТУАТИВНІ МІФИ
[…] Я скоріше ліберал. Бо підтримувала і підтримую реформи, зміну форм
власності мирним шляхом. Реформи у нас пройшли, тільки наслідки – як після
розрухи: скільки рознесених, розграбованих заводів замовкло назавжди, скільки
ледве дихає! Скільки людей викинуто на вулицю!
Більшість народу – за межею бідності, у постійному пошуку засобів виживання.
За рівнем виробництва на душу населення Україна на останніх місцях у Європі і у
другій сотні країн світу. Кажуть, що уже третій рік ВВП стрімко зростає. Чому тоді
виробництво у натуральному виразі по видах продукції майже без змін, і споживання
електроенергії без змін (хоча всім відомо, що енергоємних виробництв у нас не
зменшилося). Чому не зменшилося безробіття, де той ріст робочих місць?
За зведеним показником якості життя Україна також на останніх місцях у
світі. Зате злочинність, корупція – процвітають.
Новітні дослідження історії вказують, що Україна – колиска багатьох народів,
світових релігій, у далекому минулому – супердержава. Після кількох сотень літ боротьби за незалежність сьогодні маємо знову свою самостійну державу, але болить
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душа, що Україна зневажена, знеславлена у світі. Цивілізований світ рухається
вперед, залишаючи нас далеко позаду. У світових гонках на виживання Україні, як і
іншим аутсайдерам світового розвитку, розраховувати на поміч нізвідки.
Цікаво якось виходить: ще вчора світ прихильніше ставився до України, ніж до
інших держав СНД, а нині Москва уже ближче до Європейського Союзу, ніж ми;
більшість товарів, техніки, які ще вчора вироблялись в Україні, сьогодні завозиться зза кордону. Дожилися, що наші реформатори вже і по насіння до Німеччини їдуть.
Захист знедоленого народу України, повернення йому, державі гідної перспективи, Богом дарованої долі – посідати гідне місце серед держав, народів світу – ось
головне завдання політики сьогодні. Щоб не залишитися назавжди на задніх
ролях, Україні потрібна своя парадигма поступу. Такою я та мої однодумці (а їх
достатньо в усіх регіонах України) визнаємо працю Євгена Марчука «Україна: нова
парадигма поступу». Пошук свого, українського шляху розвитку, реалізація ідеї
випереджувального розвитку України, обґрунтованої Євгеном Марчуком, – ось шлях
до реалізації головної національної ідеї України – захисту її знедоленого народу.
Роз’єднаний, зневірений народ «чуда» не сотворить. Потрібна нова політична
сила, яка б об’єднала усі верстви народу однією національною ідеєю. Потрібен
лідер, здатний згуртувати народ. Сильна особистість із твердою позицією, що має
досвід, має власне бачення подій, ситуацій у світі, державі. Головне, щоб слово
його було правдивим і відповідальним. І не перед виборами, а вже сьогодні. Брак
правдивих лідерів через неучасть у політиці окремих сильних особистостей призводить до утворення вакууму. Цей вакуум заповнюють міфи про «рятівників нації». Міфи об’єднують лише ситуативно перед виборами. Тому і маємо у Верховній Раді не правдиву більшість, сформовану за схожістю програм, ідей, а лише
ситуативну, за інтересами.
День. – 2002. – 18 травня.

ВСЕУКРАЇНСЬКА ПАРТІЯ НАРОДНОЇ ДОВІРИ

Попередня назва – Партія захисту знедоленого народу України.
ВИТЯГ З ПРОГРАМИ
Перед украинским народом открываются новые исторические возможности и
перспективы. Многолетние усилия украинского народа и его лидеров, принесенные на алтарь суверенной и соборной Украины, создали современную форму и
содержание общественных отношений в стране.
Гордость за славное историческое прошлое – за периоды создания и становления украинской государственности времен Киевской Руси, Запорожской Сечи,
Гетьманщины, украинской Народной Республики – и ответственность перед
будущими поколениями за построение гражданского общества на украинской
земле наполняют силой и решительностью всех, кто стремится к собственному
развитию и развитию своей родной страны – Украины.
Всеукраинская партия Народного Доверия ставит своей наивысшей целью сохранение культурного, религиозного, национального наследия украинского народа и
формирование на этой основе правового государства, гражданского общества. […]
[…] Основное условие успеха страны – единство нации. Залог прочности
нации – это существование объединяющей идеи. Мы хотим жить в обществе, где
каждый гражданин будет чувствовать себя своим в своей стране. Путь к этому
лежит через любовь к своей стране, через осознание Украины как частички
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своего «я», а себя самого – как частички Украины. Мы все такие разные, но это не
разрывает Украину на части, а лишь делает ее сильнее. Неповторимость каждого
из нас – это неповторимость и нашей Украины.
Осознание того, что Украина – это неотъемлемая часть тебя самого, а ты часть
своей страны, ведет к совершенно новому качеству отношений человека с государством и с обществом в целом. Это и определяет украинскую национальную идею.
Украина – молодое государство древней нации. Как независимое государство
мы прошли период становления и сегодня закладываем основы своего будущего
на ближайшие десятилетия. Это важный и ответственный этап в жизни общества.
От того, какой путь будет выбран, зависит благополучие не только нашего
поколения, но, прежде всего, благополучие наших детей и внуков.
Основной вызов времени для Украины состоит в том, что мы одновременно
должны решать несколько сложных задач: строить гражданское общество, создавать современную гибкую и динамичную экономику, находить свое место и
статус в процессах глобализации.
Ключевая задача партии – обеспечить в Украине новое качество жизни, где
на первое место ставится уровень культуры, образования, духовного развития
человека. Гуманизм, уважение прав человека, развитие личности доступны только при высоком уровне личного и национального сознания. Поэтому мы стремимся к тому, чтобы уровень сознания наших сограждан был достаточно высоким, позволяющим им развивать себя и свою страну.
Украина сегодня нуждается в ясной и предсказуемой стратегии своего развития, которая даст возможность объединить людей для решения насущных проблем и создания общества мира и гармонии. […]
ПОСТРОЕНИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА
РОЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА
В РАЗВИТИИ СТРАНЫ
Каждый человек стремится достойно прожить свою жизнь, реализовать свой
творческий потенциал, принести реальную пользу обществу. Это возможно осуществить только в правовом государстве, которое предполагает создание гражданского общества.
Гражданское общество, как система внегосударственных общественных отношений и институтов, дает возможность человеку реализовать его гражданские права
и выразить разнообразные потребности, интересы и ценности членов общества.
Гражданское общество не представляет собой некое изолированное от
государства социальное образование, противостоящее ему в любых формах.
Наоборот, гражданское общество и государство соединены друг с другом целым
рядом структурных связей. В целом гражданское общество сочетает в себе интересы и потребности различных социальных и политических слоев, что довольно
часто приводит к конфликтам, противостоянию между ними, которые могут
дополняться противоречиями между частными и государственными интересами.
Снимать остроту противоречий между субъектами гражданского общества,
создавать некую социальную гармонию призваны не только сами граждане, а
главным образом государство, являющееся верховным арбитром. Без государства
гражданское общество не сможет нормально функционировать. В нём могут
начаться процессы распада и острого противостояния разных социальных групп,
общественных организаций. И, наоборот, без свободного, саморазвивающегося
гражданского общества государство никогда не будет демократическим.
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Государство, прежде всего, выполняет политическую задачу сохранения
своих территориальных границ и своей целостности в мировом масштабе, для
чего содержит специфические силовые структуры: армию, разведку, пограничные
войска, органы безопасности и внутренних дел.
Открытое гражданское общество здесь входит в противоречие с деятельностью государства, ибо открытость его означает, прежде всего, сохранение и
упрочнение способности общества к развитию. А это значит, что государственные границы гражданского общества постепенно исчезают, приводя к исчезновению границ государств и закономерному переходу от государственного устройства человечества к административному.
В связи с этим мы полагаем, что концепция открытого гражданского общества должна содержать этап перехода от государственной формы правления в обществе к административной в масштабе разнородных обществ Земли. Во время
этого процесса должны решаться задачи постепенного изменения функций всех
ветвей власти в обществе.
Торможение этого процесса недопустимо никакими силами в обществе или
извне, ибо чревато общественным взрывом и репрессиями со стороны государства.
Гражданское общество не может быть вне политики, так как оно своим
становлением напрямую затрагивает интересы многих политических партий и
экономических кругов. Более того, Духовная Этика, на основе которой строится
гражданское общество, является, по сути, высшей формой политики.
Наличие гражданского общества, способного действовать самостоятельно, на
благо себя и своих интересов – является высшей формой саморегуляции политических процессов в стране.
Поиск механизмов саморегуляции стал одной из серьезнейших мировых
проблем. Можно выстроить цепочку взаимодополняющих друг друга понятий,
которые свидетельствуют о разных фазах пути к более полной самореализации
личности в обществе:
1) САМОРАЗВИТИЕ ОТДЕЛЬНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ СУБЪЕКТОВ
2) САМООРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ГРУПП И СЛОЕВ НАСЕЛЕНИЯ
И УСТАНОВЛЕНИЕ «ОБРАТНОЙ СВЯЗИ» С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ
3) ОБЩЕСТВЕННАЯ САМОРЕГУЛЯЦИЯ
4) ОБЩЕСТВЕННОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ (КАК ЭЛЕМЕНТ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА)
Это путь современной демократии, способной удовлетворить потребности
личности в свободе, творчестве и гармоничном развитии.
Мы видим гражданское общество как определенный тип коммуникационного
процесса между государством и гражданином. Как показывает практика, такая
коммуникация возможна лишь при диалоге между двумя субъектами гражданского общества.
ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В УКРАИНЕ
На пути формирования гражданского общества в Украине стоит целый ряд
проблем, среди которых низкая активность граждан, отсутствие налаженной схемы взаимодействия между государством, общественными организациями и бизнесом, социальные проблемы.
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Центральной проблемой построения гражданского общества в Украине являются взаимоотношения государства и общества. Все остальные, возникающие
проблемы, в том числе и экономические, являются следствием отсутствия диалога между властью и обществом. Преодоление этого разрыва в принципе невозможно без полной реализации конституционных свобод.
Построение гражданского общества предусматривает демократизацию самоуправления путем активного равноправного и партнерского участия всех граждан
и организаций в решении проблем отдельных регионов и государства в целом.
Вместе с тем, следует признать, что жители одного региона (равно как объединения и организации, в которые они входят) не осознают еще себя в достаточной
степени членами единой общины, способной автономно и эффективно решать
собственные насущные проблемы. Отсюда вытекают закономерные последствия:
нескоординированность инициатив, тотальное взаимное недоверие, социальный
пессимизм и иждивенческие настроения.
Важно отметить, что проблема состоит не в недостатке доброй воли со стороны
государственных, коммерческих и общественных учреждений к улучшению жизни
собственного народа, а, скорее, в отсутствии эффективно действующих консолидирующих идей и механизмов, способных объединить усилия организаций и
объединений различной политической и социально-экономической ориентации.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА
Социальная политика любого государства формируется как объект целенаправленного воздействия трех субъектов: государства, общественных организаций
и бизнеса. Она также учитывает активность или пассивность населения в решении вопросов собственного самообеспечения.
В то же время, построение гражданского общества невозможно без формирования гражданской культуры, в которой ключевой фигурой должен быть «гражданин», как субъект жизни общества, активно влияющий на процесс его
изменений. В рамках гражданского общества, понимаемого как коммуникативный процесс, понятие «гражданин» раскрывается через понятие «участие», т.е.
через его деятельность в различных общественных организациях и институтах,
ныне называемых сообществом негосударственных организаций (НГО).
Мы полагаем, что «сообщество НГО» в современной Украине может рассматриваться как ядро, основная часть гражданского общества, потому что в этом
сообществе в наибольшей степени сохранился сегодня приоритет моральных ценностей. Именно тогда мы сможем говорить о наличии в Украине гражданского
общества, понимаемого как совокупность свободных ассоциаций граждан (и многообразных связей между ними), уважающих законы государства, права человека,
умеющих и желающих влиять на эти законы и не позволяющих вмешиваться в
свою ежедневную деятельность государственным чиновникам.
Построения гражданского общества можно достичь созданием и поддержкой
таких необходимых его элементов, как:
1. Сеть множества первичных общественных организаций, местных комитетов общественного управления или общественных собраний, распределённых по
региону, собирающих предложения граждан и выполняющих общественный контроль за деятельностью власти в рамках закона и прозрачности информации.
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2. Информационно-смысловое поле или среда по обмену информацией между общественными организациями и гражданами. Связь между ними может быть
осуществлена с помощью традиционных средст массовой коммуникации.
3. Центр концептуальных исследований и прогнозов.
4. Центр стратегического планирования, в котором исключительно с позиции
пользы для общества осуществляется разработка новых проектов.
5. Гражданское региональное собрание представителей общественности или
референдум.
6. Согласительный комитет, включающий в себя представителей всех ветвей
власти и крупных общественных организаций.
7. Центр традиций и развития культуры.
8. Центр социологических и диагностических исследований.
9. Комитет по соблюдению и защите прав личности и общества.
10. Любые объединения, центры, комитеты и другие общественные организации, целью которых является развитие общества в целом.
Гражданское общество в Украине сегодня нуждается в существенной законодательной поддержке. Мы выступаем за:
• предоставление права законодательной инициативы всеукраинским общественным организациям;
• расширение круга вопросов, которые решаются исключительно путем
проведения местных, региональных и всеукраинских референдумов;
• создание общественно-консультативных советов при органах государственной власти.
Существенного усиления требует институт местного самоуправления. Предоставив органам местного самоуправления большую свободу в принятии стратегических решений, большие финансовые возможности, государство получит
дополнительные инструменты развития территориальных громад.
Государство должно быть у руля, а не на веслах, т.е. сосредоточиться на вопросах стратегического управления, национальной безопасности и обороны,
внешней политики. От государственного механизма в Украине мы ждем повышения дееспособности и удобства в обращении. Это достигается через:
• стандартизацию перечня и качества государственных услуг;
• консультации с общественностью при принятии значимых управленческих решений;
Взаимоотношение с институтами государственной власти должно вызывать у
человека чувство высокого профессионализма служащих, безопасности, гордости
за свое государство. […]
Программа партии.[Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://narodnadovira.org/pages.php?id=3

ПРОЕКТ «ГРОМАДА»
Цель акции: объединить усилия общественных организаций для решения насущных проблем и создания гражданского общества.
Общественные организации существенно влияют на жизнь государства,
они оказывают поддержку различным слоям населения. Всеукраинская партия Народного Доверия призывает к объединению негосударственных организаций (НГО) для совместного решения проблем общества. Объединившись, можно достичь многократного результата, охватить большее количество людей и улучшить уровень жизни большей части населения.
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Мы полагаем, что содружество НГО в современной Украине может рассматриваться как ядро, основная часть гражданского общества, потому что в этом
сообществе в наибольшей степени сохранился сегодня приоритет моральных ценностей. Именно тогда мы сможем говорить о наличии в Украине гражданского
общества, понимаемого как совокупность свободных ассоциаций граждан, уважающих законы государства, права человека, умеющих и желающих влиять на
эти законы и не позволяющих вмешиваться в свою ежедневную деятельность
государственным чиновникам.
Основное условие успеха страны – единство нации, только консолидировав
свои усилия, действуя сообща, мы сможем достичь действительно значимых
результатов. Наша деятельность преследует одну общую глобальную цель –
сделать свою Украину такой, в которой хотелось бы жить.
Свобода. Право на самореализацию. Духовность. Активность. Ответственность. Это основные ценности Партии, ими мы руководствуемся в нашей
деятельности, они лежат в основе всех программных документов, они реализуются в каждом проекте, каждой акции. Акция «Громада» Всеукраинской партии
Народного Доверия – это не акция популизма, это тот механизм, который сделает
более эффективной нашу общую работу – помощь людям нашей страны. Мы не
предлагаем Вам просто присоединиться к нашей рекламной компании, мы
предлагаем совместный труд:
• возможность присоединяться к реализуемым акциям партии;
• проведение собственных акций и проектов при поддержке партии;
• инициирование новых мероприятий в рамках направлений деятельности
партии;
• участие в разработке предложений в законодательные органы власти. […]
Проект «Громада» [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://narodnadovira.org/pages.php?id=56

∗∗∗
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ УКРАЇНСЬКИЙ СОЮЗ ПРАЦІ
«ОРІЙ»

Партію створено 19 лютого 2000 р. Зареєстрована Міністерством
юстиції України 23 серпня 2000 р. (реєстраційний номер 1481). Припинила
діяльність згідно з рішенням Верховного Суду України від 5 серпня 2003 р.;
наказ Міністерства юстиції України від 20 листопада 2003 р. №141/5.
ВИТЯГ ІЗ СТАТУТУ
[…] ІІ. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ПАРТІЇ
2.1. Основною метою діяльності політичної партії Український Союз Праці
«ОРІЙ» є активна участь у виробленні державної політики, формуванні органів державної влади та місцевого самоврядування через своїх представників на підставі
волевиявлення виборців, утвердження такого суспільного ладу, в якому всі громадяни
мали б рівні права і можливості для вільної праці та покращення свого життя.
2.2. Для досягнення поставленої мети політична партія Український Союз
Праці «ОРІЙ» у встановленому чинним законодавством порядку ставить перед
собою такі завдання, – сприяння захисту інтересів всіх працюючих, через:
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- сприяння захисту конституційного права кожного громадянина на працю та
гідну винагороду за її результат, права на забезпечену старість, сприяння реформуванню пенсійної системи, впровадженню механізмів відшкодування заощаджень, втрачених громадянами, поновленню загальнодоступного і безкоштовного
медичного забезпечення громадян;
- сприяння процесу свідомого ставлення людини до розвитку економіки та
політичної системи, забезпечення кожному громадянину України гідних умов та
необхідних можливостей для змістовного життя, всебічної реалізації розвитку
своєї особистості, природних здібностей, обдарувань і талантів;
- вираження інтересів працівників, насамперед найманих і самостійно
зайнятих у матеріальній, духовній та соціальній сферах через виважену протекціоністську політику стосовно їх;
- сприяння створенню соціально-справедливих, демократичних основ української державності;
- сприяння створенню таких умов та засад існування держави, які б сприяли
утвердженню непорушності та невід’ємності міжнародне визнаних прав людини;
- сприяння захисту суспільства та особи від егоїзму окремих груп та особистостей, що намагаються досягти монопольної, безконтрольної політичної та
економічної влади;
- сприяння створенню економічних, соціальних, екологічних, культурних, духовних передумов і підвалин свободи й щастя людини завдяки наданню економічним та політичним процесам більш гуманного та соціального характеру в інтересах і під контролем громадян України;
- здійснювати видавничу діяльність через створені із статутом юридичної
особи видавництва;
- сприяння консолідації робітничого руху в середній робітничий клас,
формуванню політичної нації через національну робітничу демократію, виражену
в розбудові ринкової економіки, створенні вітчизняного товаровиробника на
умовах консолідованої роботи і солідарної відповідальності;
- залучення народу до свідомого вирішення своєї долі й прийняття рішень, до
реалізації влади й власності через утвердження та постійне вдосконалення
механізмів політичної, економічної та соціальної демократії. […]
Статут політичної партії Український Союз Праці «Орій» // Поточний архів
Міністерства юстиції України. – Реєстраційна справа 1481.

∗∗∗
ПАРТІЯ ЛІБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧНІ РЕФОРМИ

Партію створено 27 листопада 1999 р. Зареєстрована Міністерством
юстиції України 23 серпня 2000 р. (реєстраційний номер 1483). У вересні
2000 р. назву змінено на Партія «Світло зі Сходу»; згодом на –
Політична партія «ЗУБР». Припинила діяльність згідно з рішенням
Верховного Суду України 26 травня від 2003 р.; наказ Міністерства юстиції
України від 9 червня 2003 р. №56 /5.
Див.: Партія «Світло зі Сходу», Політична партія «ЗУБР»
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ВИТЯГ ІЗ СТАТУТУ
[…] 2. Мета, цілі, форми діяльності партії
2.1. Основною метою Партії є: сприяння впровадженню на Україні світових
досягнень ідей ліберально-демократичного спрямування, побудові демократичного суспільства, відродженні економіки України, сільського господарства, національних культурних традицій.
2.2. Головними завданнями Партії є:
• підтримка в представницьких та виконавчих органах влади всіх рівнів розпочатого демократичного реформаторського курсу, спрямованого на формування
сучасних ринкових відносин, становлення правової держави, де єдиною диктатурою є Закон;
• поширення ідей ліберальної демократії, цивільного товариства, сприяння
розвитку принципів самоврядування та самоуправління при верховенстві Закону,
підвищення правосвідомості населення, захист прав та свобод громадянина, його
честі та гідності. […]

Статут партії Ліберально-демократичні реформи // Поточний архів
Міністерства юстиції України. – Реєстраційна справа 1483.

ПАРТІЯ «СВІТЛО ЗІ СХОДУ»

Попередня назва – Партія Ліберально-Демократичні реформи
Наступна назва – Політична партія «ЗУБР»
ВИТЯГ ІЗ СТАТУТУ
[…] 2. Мета, цілі, форми діяльності партії
2.1. Основною метою Партії є: сприяння впровадженню на Україні світових
досягнень ідей демократичного спрямування, побудові демократичного суспільства, відродженні економіки країни, сільського господарства, національних культурних традицій.
2.2. Головними завданнями Партії є:
- підтримка в представницьких та виконавчих органах влади всіх рівнів
розпочатого демократичного реформаторського курсу, спрямованого на
формування сучасних ринкових відносин, становлення правової держави, де
єдиною диктатурою є Закон;
- поширення ідей ліберальної демократії, цивільного товариства, сприяння
розвитку принципів самоврядування та самоуправління при верховенстві Закону,
підвищення правосвідомості населення, захист прав та свобод громадянина, його
честі та гідності. […]
Статут партії Ліберально-демократичні реформи //
Поточний архів Міністерства юстиції України. – Реєстраційна справа 1483.

ПЕРЕДВИБОРНА ПРОГРАМА
виборчого блоку «ЗУБР» ( За Україну, Білорусію, Росію ),
утвореного політичними партіями «Світло зі Сходу» та «Союз Труда»
[…] «ЗУБР»
пропонує нову стратегію розвитку України:
втілення в життя досвіду російського та білоруського народів та поступове
створення у відповідності з Конституцією та чинним законодавством України
нового Союзу України, Білорусії і Росії.
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ЦЕ ОЗНАЧАЄ:
В питаннях безпеки – сприяння захисту геополітичних інтересів України,
Білорусії, Росії, створення оновленої системи колективної безпеки. По-путінськи жорстка боротьба с тероризмом, злочинністю та корупцією.
В гуманітарній сфері – захист конституційних прав і свобод кожної людини.
Рiвноправнi вiдносини мiж людьми всiх національностей. Вільний розвиток
української та росiйської культур, культур національних меншин.
Надання, за прикладом Білорусії, росiйськiй мовi статусу другої державної
мови.
Відновлення традиційних духовних, культурних, релігійних, наукових і
економічних зв’язків народів України, Білорусії, Росії, розширення загального
інформаційного простору.
Виборчий блок «ЗУБР» («За Україну, Білорусію, Росію») впевнений, що створення у відповідності з Конституцією та чинним законодавством України Союзу
держав – України, Білорусії і Росії дозволить побудувати в наших країнах ефективну
ринкову економіку в ім’я людини праці, забезпечити безпеку нашим сім’ям, досягти
високого рівня життя й посісти в XXI сторіччі гідне місце в світовій цивілізації.
Зокрема, протягом першої п'ятирічки Україна мала б можливість вийти по основних економічних показниках на рівень 1990 року, в три-чотири рази підвищити заробітну плату і пенсії, розпочати масове будівництво житла, шкіл, інших соціальних
об’єктів.
Водночас, приймаючи участь у Союзі держав і Україна, і Білорусія, і Росія збережуть незалежність і територіальну цілісність, національно-державний
і адміністративно-територіальний розподіл, національну правову базу та систему
органів державної влади, міжнародну правосуб’єктність, атрибути державності.
Подальше влаштування Союзу держав можна буде визначити шляхом народних
референдумів.
Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/polit/election/2002.html

∗∗∗
ПАРТІЯ ІНТЕЛІГЕНЦІЇ УКРАЇНИ (ПІУ)

Партію створено 27 травня 2000 р. Зареєстрована Міністерством
юстиції України 1 вересня 2000 р. (реєстраційний номер 1493). Припинила
діяльність згідно з рішенням Верховного Суду України від 23 травня
2003 р.; наказ Міністерства юстиції України від 13 червня 2003 р. №66/5.
ВИТЯГ З ПРОГРАМИ

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Ми, громадяни України, представники багатомільйонної інтелігенції, об’єднались,
щоб створити в Україні принципово нову політичну партію, котра об’єднає в своїх
рядах справжніх патріотів України і візьме на себе відповідальність стати партією
творення, а не конфронтації, і разом з іншими партіями, громадськими об’єднаннями, з
усім українським народом працювати над розбудовою Української держави.
Нам випала доля жити на межі тисячоліть. Ми впевнені, що ХХІ століття
буде століттям інтелігенції та інтелекту. І та країна, котра створить умови для
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розвитку прагматичного інтелекту, забезпечить впровадження у суспільну свідомість загальнолюдських цінностей, переборе всі труднощі і стане великою
державою ХХІ століття – рівною серед рівних.
Партія інтелігенції України висуває новий девіз для всього українського народу і це буде головним девізом нашої партії «Призначення України – в ній самій». Ніхто, крім нас самих, нічого нам не зробить.
Виходячи із того, що інтелігенція (intelligens – «мислячі» або «розумні»
люди) може і повинна претендувати на роль духовного провідника суспільства
(адже саме інтелектуальна еліта покликана до подвійного духовного впливу на
соціум та суспільні процеси: з однієї сторони вона веде активну критику, розсіюючи установлені суспільні ілюзії минулого суспільства та розвінчуючи збанкрутілі міфи, а з іншої – виробляє ідеологію нової демократичної держави та міфи
сучасного суспільства), тому вона має взяти на себе роль індикатора суспільної
погоди та відповідальність за консолідацію довкола не тільки державотворчої ідеї
але і загальнонаціональних інтересів.
Виступивши детонатором суспільних зрушень на початку 90-х років інтелігенція активно сприяла утвердженню нової України. Водночас дев’ять останніх
років показали, що саме інтелігенція виявилася неспроможною вирішити важливі
конструктивні питання становлення незалежності.
Частина інтелігенції сьогодні залишилася поза політикою і тим більше поза
співпрацею з владними структурами, вона майже не має можливості впливати на
суспільно-політичні процеси. Інтелігенція сьогодні дуже неоднорідна і досить роз’єднана – за партіями, поколіннями, творчими і власними інтересами, політичними й мистецькими амбіціями тощо.
Вона поставлена у принизливі умови фізичного виснаження, сконцентрована
лише на потребах власної екзистенції, а тому втрачає здатність до активного
саморозвитку, до продуктивних нових ідей.
Сьогодні складним є також і питання про відчуття цілісності національної
інтелігенції. Окремі представники цього найбільш якісного суспільного прошарку
мало взаємодіють між собою, не говорячи про загальні скоординовані дії.
Водночас ми розуміємо, що темпи виходу України з кризи багато в чому
залежатимуть від того, чи зуміємо зберегти інтелектуальний потенціал і
скерувати його на ефективний розвиток економіки, науки, освіти і культури. У
сучасних державах від позиції інтелігенції та її окремих груп великою мірою
залежить політичний та економічний розвиток суспільства, якісний склад влади,
динаміка науково-технічного та соціального прогресу.
Усвідомлюючи свій високий інтелектуальний, культурний, моральний потенціал, відданість ідеї української державності, інтелігенція не може погодитись на
принизливу роль постійного прохача у держави, висловлює стурбованість тенденцією до деінтелектуалізації українського суспільства.
Тому необхідно впровадити суспільні механізми соціального захисту інтелігенції – інтелектуальної еліти нації – адекватна оплата праці відповідно до міри
зробленого, належна соціальна оцінка її діяльності та забезпечення належних
умов основного змісту діяльності інтелігенції – бути ідейним, духовним провідником нації, концентратом сумління народу – побороти скепсис суспільства і
підняти роль суспільної свідомості.
Зазначену роль бере на себе Партія інтелігенції України.
454

МІСЦЕ І РОЛЬ ПАРТІЇ ІНТЕЛІГЕНЦІЇ У СУСПІЛЬСТВІ
Партія інтелігенції розглядає себе як:
загальнонаціональну, консолідуючу політичну силу, яка відкрита для широкого співробітництва з усіма соціальними верствами і окремими громадянами.
Наша Програма спрямована на вирішення проблем інтелігенції, а через неї –
інтересів усіх соціальних груп суспільства;
державницьку партію, основним завданням якої є боротьба за побудову в Україні дійсно демократичної, правової, соціально справедливої і соціально відповідальної держави, орієнтованої на кращі світові демократичні стандарти;
партію активної соціальної дії, яка через Парламент, органи виконавчої влади
та органи місцевого самоврядування зможе забезпечити розробку та реалізацію
таких основних соціально-економічних напрямків розвитку України, які забезпечать поліпшення життя основної маси населення;
партію рушійної сили в боротьбі з антинародними силами, які намагаються
жити за рахунок народу;
партію громадянського суспільства, адже ми будемо відстоювати ідею побудови такого суспільства, де держава буде йому служити, тобто держава слугує народу, а не навпаки;
партію інтересів людини, тому що людина є творцем і складовою частиною
спільноти, держави, в якій вона живе. Наше завдання – вироблення такої соціальної політики, яка буде направлена на реалізацію у суспільстві принципів соціального партнерства, солідарності, соціальної справедливості, взаємодопомоги, а
також вирішення проблеми стабілізації ринку праці та споживчого ринку.
Партія інтелігенції України будуватиме свою діяльність на основах публічної
політики, через клубні форми роботи, на спільності політичних інтересів і
моральному авторитетові партійного активу, широкої внутрішньопартійної
демократії і партійного братства.
Програма Партії інтелігенції України // Поточний архів
Міністерства юстиції України. – Реєстраційна справа 1493.

ВИТЯГ ІЗ СТАТУТУ
[…]2. Головна мета, завдання та форми діяльності партії
2.1. Головною метою діяльності партії є:
- участь у виробленні державної політики, формуванні органів державної влади,
місцевого та регіонального самоврядування і представництво інтелігенції в їх складі,
захист інтелігенції, збереження інтелектуального та духовного потенціалу нації,
мобілізація творчих зусиль інтелігенції на модернізацію українського суспільства.
2.2. Головними завданнями партії є:
- залучення інтелігенції до активної участі у державному та політичному
процесах, консолідації та гармонізації суспільства в усіх його структурних зрізах;
- вирішення проблеми українського традиціоналізму;
- сприяння розробці нової державної загальної гуманітарної політики, в
основі якої буде перехід від соціально-затратної до соціально-інвестованої
моделі;
- сприяння розвитку вітчизняного товаровиробництва, підтримка середнього
та малого бізнесу, збереження унікальних високотехнологічних виробництв;
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- сприяння розробленню дійсно власної наукової моделі духовної та економічної
розбудови України через визнання нових моральних цінностей суспільства;
- створення цілісної національної еліти з виробленням єдиних підходів до бачення місця і ролі України у світовому співтоваристві; утвердження іміджу
України;
- участь у встановленому порядку через вибори у формуванні органів
державної влади усіх рівнів та представництва в них. […]
Статут Партії інтелігенції України // Поточний архів
Міністерства юстиції України. – Реєстраційна справа 1493.

∗∗∗
ПАРТІЯ «НАЦІОНАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧНЕ
ОБ’ЄДНАННЯ «УКРАЇНА»
(ПАРТІЯ «НДО «УКРАЇНА»)

Партію створено у 2000 р. Зареєстрована Міністерством юстиції
України 1 вересня 2000 р. (реєстраційний номер 1495). Партія діюча.
ВИТЯГ З ПРОГРАМИ

Підтримуючи волю українського народу до державної незалежності, до
національного відродження, до формування громадянського суспільства, в якому
всі незалежно від національності і віросповідання, незалежно від майнового стану
та посади, рівні перед Законом та перед Богом, успадковуючи кращі традиції
національно-демократичних партій, товариств, рухів, об’єднань минулого та
сучасності, партія «НАЦІОНАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ «Україна» проголошує свої програмні засади.
Мета
Побудова вільної, незалежної, правової самостійної Соборної Держави Україна.
Основні засади
Національна ідея є головною засадою в усій діяльності партії «НДО «УКРАЇНА» – в політичній, в релігійній, в культурологічній, в правовій, в економічній.
Приватна власність, як основа економічної незалежності та політичної свободи людини, є недоторканною і священною. Свобода громадянина України забезпечується Конституцією, суворим дотриманням міжнародних правових норм,
демократичним державним ладом та розвинутим громадянським суспільством.
Свобода Нації забезпечується власною державністю, її потенціалом та системою
міжнародних Угод.
Партія вважає, що концепція розвитку України лежить в гармонійному поєднанні Національної ідеї з державними інституціями.
Напрями діяльності
В державно-політичній:
Партія «НДО «УКРАЇНА» виступає за Соборність України як Держави, за
недоторканність її кордонів.
Партія «НДО «УКРАЇНА» виступає за територіальне самоврядування, як
найбільш досконалу форму державного устрою.
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Партія «НДО «УКРАЇНА» вважає, що державний лад має ґрунтуватись на
повновладді народу, яке реалізується через депутатів, обраних до Парламенту,
через Президента, через органи місцевого самоврядування та через верховенство
Закону над всіма Державними інститутами. […]
Політичні партії України: В 3 т. / Уклад.: Ю. Шайгородський. –
К.: УЦПМ, 2005. – Т. ІІ. – С. 100–101.

∗∗∗
КОМУНІСТИЧНА ПАРТІЯ УКРАЇНИ (ОНОВЛЕНА)
(КПУ (О))

Партію створено 15 липня 2000 р. Зареєстрована Міністерством юстиції
України 9 листопада 2000 р. (реєстраційний номер 1523). Партія діюча.
ПЕРЕДВИБОРЧА ПРОГРАМА
Комуністичної партії України (оновленої) на позачергові вибори народних
депутатів України 30 вересня 2007 року
Прийнята на VІІ з'їзді Комуністичної партії
України (оновленої) 18 серпня 2007 р.
Великі життєві проблеми стоять перед українським народом напередодні позачергових виборів народних депутатів України. Ми є свідками того, що Україною
керують монопольні та регіональні клани, які зацікавлені в продовженні розвитку
нинішньої кризової ситуації, і мають на меті знову привести до влади ті ж самі сили.
Усвідомлюючи відсутність дієвого громадського контролю за діями влади всіх
рівнів, що є однією з головних причин соціального занепаду в Україні, усвідомлюючи відповідальність за долю Українського народу і держави, ставлячи за стратегічну мету побудову в Україні громадянського соціально-справедливого суспільства
з високо розвиненою економікою та високим життєвим рівнем населення.
Комуністична партія України (оновлена) будує свою діяльність на наступних
програмних засадах:
- рівність усіх перед законом;
- рішучої протидії корупції і організованій злочинності, особливо в органах
влади (через народний контроль, як однієї з гілок влади від народу);
- сприяння оновленню державної влади і місцевого самоврядування високопрофесійними кадрами;
- виборність судової гілки влади;
- земля не товар, а народне багатство.
Наша держава – Україна – має бути країною з розвиненою економікою та
високими європейськими стандартами життя.
Тому з метою забезпечення вдалого економічного зростання на довгострокову перспективу ми пропонуємо: «Нову економічну політику». Це – національнонародна економічна ідея глибоко пов'язана з системою народного контролю від
низу до верху всіх виконавчих владних структур та представницьких (що буде
нами вразі приходу в парламент законодавчо закріплено). […]
Голос України. – 2007. – 12 вересня.
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∗∗∗
НАРОДНИЙ РУХ УКРАЇНИ ЗА ЄДНІСТЬ
(НРУ ЗА ЄДНІСТЬ)

Партію створено 25 листопада 2000 р. Зареєстрована Міністерством
юстиції України 22 грудня 2000 р. (реєстраційний номер 1536). Партія діюча.
ПЕРЕДВИБОРНА ПРОГРАМА
Народного Руху України за єдність
УКРАЇНСЬКА ПАТРІОТИЧНА АЛЬТЕРНАТИВА ТОТАЛЬНОМУ
КОСМОПОЛІТИЧНОМУ ПРОЕКТУ
Українці підтримали нову владу, бо сподівалися на справедливий і національно орієнтований розвиток.
Натомість отримали економічну кризу, розвал системи державного управління, режим лібералів-космополітів та офіційну програму втрати незалежності.
Вперше у своїй історії Україна поставлена перед потужним і кваліфіковано
розробленим проектом, який передбачає повну і незворотну втрату українською
нацією суверенітету щодо своєї території і усіх чинників подальшого розвитку
через передачу важелів управління ними неефективним і забюрократизованим
наднаціональним структурам, а фактично – транснаціональним корпораціям, їх
об’єднанням і провідникам.
При цьому суверенне право українського народу на вирішення своєї долі
НАЗАВЖДИ буде передане силам, що знаходяться поза межами будь-якого контролю нації. НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ ВЖЕ НІКОЛИ НЕ БУДЕ.
Мільйони жертв боротьби українців за власну державу виявляться марними.
В політичній сфері, як альтернативні, нам пропонують два, нібито протилежні,
інтеграційні проекти: східний (входження до Єдиного економічного простору –
ЄЕП) і західний (входження до Європейського Союзу). Кожен із них, у нинішньому варіанті, призводить до втрати Україною свого статусу як незалежної держави.
Мета економічної політики нинішнього керівництва України – підпорядкування національного капіталу (який об’єктивно зацікавлений у незалежності власних держав) міжнародним олігархічним угрупованням через:
відкритість кордонів і створення в Україні завідомо програшних умов для
вітчизняного товаровиробника;
прискорене входження, без урахування інтересів національної економіки, до
міжнародних економічних структур типу ЄЕП і СОТ;
розпродаж стратегічних об’єктів економіки України в інтересах міжнародної
космополітичної олігархії тощо.
Ніякого народного добробуту натомість не виникне.
У випадку реалізації тотального космополітичного проекту як чинної влади,
так і промосковської опозиції, Україна із суверенної держави перетвориться у
транзитну територію, населену не народом, а платниками податків, позбавлену
ознак національної ідентичності.
НАШЕ ЗАВДАННЯ ЯК ПОЛІТИЧНОЇ СИЛИ Ми сформували широкий проукраїнський патріотичний рух, як самостійну політичну силу, а не інструмент
чиїхось економічних й політичних інтересів.
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Ми розробили і сповідуємо принципово нову для нашої країни ідеологію. Ми
протиставляємо космополітизму ідеологію національного патріотизму.
НАША КІНЦЕВА МЕТА Розбудова України як національної народної
держави із збереженими усіма складовими повноцінного суверенітету, де чинна
бюрократична система управління замінена механізмами реального народовладдя. Побудова національної народної держави – віковічна мрія українців і єдино
можливий варіант успішного розвитку української нації в жорсткому і висококонкурентному світі ХХІ століття.
СТРАТЕГІЯ ДОСЯГНЕННЯ МЕТИ Ми, спираючись на найкращі світові
надбання, а також український досвід, наші реалії і традиції, пропонуємо суспільству Українську Патріотичну Альтернативу планам різного ґатунку антиукраїнських сил. Українська Патріотична Альтернатива – це комплексна стратегія
збереження незалежності й успішного розвитку держави і народу в ім’я гідного
життя теперішніх і майбутніх поколінь.
Складові Української Патріотичної Альтернативи: ПОЛІТИЧНА АЛЬТЕРНАТИВА
Мета – збереження державної незалежності, національного суверенітету і
цілісності (соборності) України як невід’ємного надбання її народу, а також
забезпечення реального національного народовладдя.
Загальнодержавний рівень Встановити десятилітній мораторій на всі
рішення. які призводять до входження України у структури з наднаціональними
органами управління. Активна участь України в діяльності Організації з безпеки і
співробітництва у Європі (ОБСЄ), а також у Раді Європи – це наша дійсно
конструктивна загальноєвропейська стратегія на період найближчих 10–15 років.
Зберегти сучасну конституційну норму щодо двох форм публічної влади в
Україні (державної і територіальних громад як базових одиниць місцевого самоврядування). Протидіяти спробам регіоналізації України.
Реорганізувати систему державної влади, залишивши за нею контрольнонаглядові функції і функції забезпечення загальнонаціональних цілей.
Поставити законодавчі перепони планам приватизації стратегічних галузей
народного господарства, інфраструктури і землі.
Забезпечити демонтаж олігархічно-бюрократичної системи влади в Україні.
Влада, відібрана від політичної бюрократії, повинна бути передана народу безпосередньо через сучасні і відпрацьовані у світі механізми національного народовладдя.
Забезпечити цілісність національно-культурного простору України. Зберегти
існуючу нині конституційну норму, яка визначає українську мову єдиною
державною і забезпечити всіляку державну підтримку розвиткові української
мови і культури в Україні.
Рівень територіальних громад Наш проект «Республіка в мініатюрі» передбачає радикальний перерозподіл чинників влади, а саме: власності, коштів і повноважень від державної влади на користь територіальних громад з одночасним
делегуванням більшості владних повноважень органам самоорганізації населення
і механізмам прямої демократії. Механізмом, що безконфліктно узгоджує національно-культурні інтереси громадян всіх національностей в Україні є надання
всебічної підтримки сформованим національно-культурним громадам в кожному
місті, селищі і селі.
Голос України. – 2006. – 14 березня.
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∗∗∗
УКРАЇНСЬКА ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «ХРИСТИЯНСЬКИЙ
РУХ» (УПП «ХРИСТИЯНСЬКИЙ РУХ»)
Партію створено 12 серпня 2000 р. Зареєстрована Міністерством юстиції
України 29 грудня 2000 р. (реєстраційний номер 1541). Партія діюча.

Передвиборча програма
Основною метою діяльності Партії є сприяння побудові в Україні християнської держави, що забезпечить відродження християнських основ суспільного
життя.
Для досягнення своєї мети Партія вважає своїм обов’язком в першу чергу
сприяти:
• перешкоді стрімкого падіння моральності та духовності, посиленню
президентської влади для зміцнення відповідальності за події в державі.
• відродженню християнських традицій взаємовідносин в сім’ї, та законодавчої можливості для християн користуватися єпархіальним судом своєї
конфесії;
• терміновому введенню паралельно з світською освітою християнського
навчання, яке повинно стати самостійною структурою міністерства освіти під духовним керівництвом Церкви та об`єднанню систему середньої і вищої освіти в
безоплатне обов`язкове навчання;
• патріотичному вихованню молоді, для чого в першу чергу домагатися
повного державного забезпечення інвалідам – учасникам бойових дій Великої
Вітчизняної війни, Афганістану, інвалідам-учасникам ліквідації Чорнобильської
та інших екологічних катастроф, непрацездатним батькам, та дітям загиблих під
час бойових дій, незалежно від нагород;
• посиленню боєздатності Української армії: об`єднанню військового і
фізичного виховання, введенню системи військових звань для тренерів і
вихователів фізичної культури з відповідною грошовою винагородою;
• реформуванню системи медичної освіти для виховання добросовісних та
талановитих лікарів;
• заміни в законодавстві принципу проголошення прав системою взаємозобов’язань між державою та громадянином для забезпечення можливості притягнення до відповідальності порушників закону. […]
Передвиборча програма [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://party.civicua.org/p0239075.htm
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2001
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «НОВА ПОЛІТИКА»

Партію створено 29 серпня 2000 р. Зареєстрована Міністерством юстиції
України 14 лютого 2001 р. (реєстраційний номер 1573). Партія діюча.
ДЕКЛАРАЦІЯ
про створення Нової політичної партії

ВОНИ
Владна верхівка України повністю дискредитувала себе. Політичні партії перетворилися на іграшки в руках надмірно амбітних політиків і окремих
олігархічних структур, які прагнуть усіма способами утриматися при владі.
Політична боротьба стала не боротьбою ідеологій і тенденцій суспільного
розвитку, як було на зорі української незалежності, а протистоянням фінансовополітичних кланів. Мета цього протистояння – отримати доступ до контролю над
бюджетними ресурсами, створити найбільш комфортні умови для існування
власного або наближеного бізнесу.
Вибори для українського народу так і не стали виборами «за». Більшість із
нас або взагалі не беруть участі у виборах, або ж голосують проти тих чи інших
політичних сил, виходячи з деструктивної логіки – «голосую за цю партію, блок,
бо інші ще гірші». За останні роки така тенденція помітно посилилася.
Протистояння «помаранчевих» і «синіх», що ховаються за гаслами демократизації суспільства або ж недопущення зовнішнього впливу на нашу країну, остаточно перетворилося на звичайну політичну технологію. Передвиборні обіцянки
так і залишилися передвиборними обіцянками, а гасла – гаслами.
Нинішня владна верхівка вичерпала свій ресурс. Вона нічого не дала, не
може і не хоче дати українському народові. Ці люди, з психологією комсомольських працівників, кооператорів і бандитів, не здатні адекватно оцінювати свої дії,
вчинки, реальні інтереси країни та її громадян. Їхнє місце – на звалищі
української історії і в підручниках про те, як не можна будувати країну.
МИ
Наше громадянське становлення відбувалося на зламі історичних епох, коли
тисячами руйнувалися долі, втрачалися орієнтири, розвінчувалися ідеали і змінювалися життєві принципи. У цьому хаосі ми не збожеволіли, не спилися, не пішли
в небуття. Загартувавшись у 90-х, ми навчилися нічого не боятися.
Епоха «стихійного капіталізму» змусила нас бути прагматичними. Але не
перетворила на циніків. Ми – з тих, хто цілеспрямовано вибудовують себе, проте
не ціною компромісів із совістю.
Більшість із нас, не маючи доходів, які хоч приблизно давали б можливість жити
на рівні середнього класу, вважають себе причетними до цієї верстви населення.
Ми підтримуємо приватний бізнес і розуміємо, що альтернативи приватній
власності немає. Приватна ініціатива – це податки до бюджету, робочі місця і
добробут мільйонів людей.
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Ми визнаємо за Україною право називатися європейською державою, цінуємо досвід європейських демократій, але при цьому не схиляємо догідливо
голови перед Європейським Союзом.
У нас багато спільного з північним сусідом, серед нас чимало етнічних
росіян. Проте нинішня Росія нас відверто лякає. Ми не хочемо бачити свою
країну васалом будь-якого з геополітичних монстрів.
Ми усвідомлюємо себе УКРАЇНЦЯМИ, незалежно від національності. Якою
мовою ми говоримо – українською чи російською – байдуже. Ми чудово
розуміємо одне одного, з незмінною повагою ставимося до кожної з мов.
Ми знайшли своє місце в житті, зросли морально, психологічно і духовно. Та
все ж головне наше завоювання – внутрішня свобода. Ми змогли навести лад у
своїх головах, родинах, у своїх фірмах, у своїх під’їздах і вбиральнях.
Наша мета – осягнути сенс того, що відбувається, і запропонувати нові
шляхи розвитку. Саме тому ми не викриваємо, а «препаруємо» владу. Ми вже
можемо дозволити собі відійти від вузькоособистих інтересів і витратити час та
сили на впорядкування своєї країні. Адже відсутність зручних, зрозумілих, а
головне – обов’язкових для всіх громадян правил унеможливлює наш власний
розвиток і гальмує розвиток України.
Ми готові взяти на себе тягар відповідальності за свою країну. І для цього...
ПАРТІЯ
Ми створюємо Нову політичну партію. Партію, яка у своїй діяльності керуватиметься не бажаннями лідерів, не одномоментними інтересами тих чи інших її
членів, а чіткою і зрозумілою ідеологією. Ця партія захищатиме наші інтереси у
вирішенні конкретних завдань як у вищих органах влади, так і на місцевому рівні.
Ми самі створимо програму і статут нашої партії. Знайдемо для неї назву,
визначимо її гасла й кольори. Ми висунемо з наших лав людей, які замінять збанкрутілу владну політичну верхівку. Людей, здатних на найвищому професійному
рівні управляти Україною.
Ми створимо політичну еліту. Еліту, яка діятиме на користь більшості громадян України. Еліту, адекватну викликам часу.
Ми – нова політична сила.
Нова політична партія – партія майбутнього нашої країни!
Програма [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://novapolitika.com/index.phtml?action=view&art_id=42

ПОЛІТИЧНА ПРОГРАМА ПАРТІЇ
Час вимагає дій!
Вступ України у ХХІ століття незалежною демократичною правовою державою стало дуже важливим, проте лише першим, етапом державотворення. У сучасному мінливому світі, де з періодичністю відбуваються глибинні трансформації, оновлення усіх систем та відносин – економічних, політичних, соціальногуманітарних, енергетичних, ціннісних, дипломатичних – Україна має постійно
відстоювати свої незалежність, суверенітет і право на самовизначення.
Нажаль, Україна лишається державою зі слабкими інститутами. Тому попереду – здійснення структурних економічних реформ, проведення науково-технологічної та інноваційної модернізації вітчизняного виробництва, утвердження со462

ціального ринкового господарства, в якому б органічно поєдналися принципи
соціальної відповідальності і солідарності та економічна ефективність ринку.
Державні органи потребують зміцнення на основі народної довіри та низової
громадянської ініціативи і перетворення на надійний інструмент із беззастережного забезпечення інтересів і захисту прав громадян України. Інститутам влади
належить піднятися на рівень формування та реалізації політики розвитку країни,
кожного регіону, міста та селища.
Політична партія «Нова політика» ставить на меті об’єднати небайдужих громадян і відповідальних політиків навколо актуального завдання – формування
нового загальнонаціонального порядку денного та переосмислення української ідеї у світлі нових тенденцій та об‘єктивних вимог часу. Ми маємо
вдовольнити суспільний попит на адекватну сучасності стратегію та модель прогресивного поступу, які б забезпечили стабільне зростання економіки, сприяли
зміцненню інститутів громадянського суспільства та ефективної соціальної держави. Це амбітні завдання, і вони вимагають від членів партії творчої ініціативи,
свіжості та сміливості ідей, рішучості дій.
Можливості реформування країни виключно зусиллями центральних органів
влади із частковим залученням «столичних» партій вичерпано. Ключ до вирішення нових завдань – у повноцінному включенні громадянської ініціативи, потенціалу єдності і різноманітності активно заявлених інтересів різних регіонів і
соціальних груп у загальнонаціональний політичний процес. Настав час кардинальних змін, суспільної і громадянської консолідації – в ім’я відродження
державності і державництва в Україні.
Побудова міцної громадянської держави, що здатна до ефективних відповідей на сучасні внутрішні і глобальні виклики, можлива лише на базі використання регіонального виробничого, інтелектуального та культурного потенціалу за
умови чіткого розподілу повноважень між центром і регіонами, між державними
органами влади і місцевим самоврядуванням, владою і суспільством. Тому наша
партія передусім – партія громадянської і регіональної ініціативи.
Ми – партія нового типу, адже для нас основою діяльності є поєднання
місцевої та регіональної громадянської ініціативи із активною політичною участю
у центральних державних органах управління. Народна воля має перетворюватися на джерело потужного впливу на вироблення перспективної політики держави.
Ми – партія нового типу, оскільки виступаємо за плідний синтез усіх
кращих, історично апробованих напрацювань лівої соціально орієнтованої та
правої ліберальної думки. Одночасно ми ставимо перед собою завдання стати
центром вироблення нових проривних рішень для України ХХІ сторіччя.
Ми – партія нового типу, оскільки прагнемо сприяти консолідації та
співпраці усіх суспільних сил і ресурсів задля здійснення ривка у новий
відповідальний етап розвитку держави.
Впевнені: становлення нової України має відбуватись через активну участь у
сучасних світових процесах, причому гарантією гідної ролі України у світі має стати
вільний саморозвиток її громадян. Розкриття людського потенціалу у всьому
різноманітті соціальних, культурних, регіональних проявів є передумовою і метою
впевненого національного поступу у відкритому просторі глобальних зв‘язків.
Відмова від популістських витрат і політичної некерованості, і перехід до стратегіч463

ного інвестування у людину та природно-соціальне середовище її існування стає
технологічним принципом і гуманітарним стрижнем формування нового суспільства.
Наша партія бачить новітню Україну як динамічне суспільство інновацій,
відкрите і готове до змін, суспільство, що відтворює та створює усі додаткові
умови для вільного розкриття індивідуальних можливостей громадян у гармонії із
загальносоціальним прогресом.
Сучасність висуває високі вимоги до якості і змісту соціальних зв‘язків, міцності і гнучкості «соціальної тканини» суспільства. Створення і ефективне використання практично безмежного джерела творчої енергії нації завдяки включенню потенціалу кожної людини через солідарні механізми соціальної взаємодії є
завданням-максимум для політики нового часу, – політики, провідником якої
має стати наша партія. Солідарна взаємодопомога, взаємодія та взаємодоповнення об‘єднаних загальнонаціональними інтересами громадян, регіонів та
місцевих громад мають стати стандартною політичною практикою в Україні.
Політика нового часу виключає принципи розмежування та конфронтації.
Вона спрямована на постійний пошук спільного, вимагає творчої співпраці влади
і громадськості, держави і суспільства, представників різних політичних, професійних, соціальних груп, регіонів України.
Довгострокова перспектива України – у переведенні політичних відносин на
принципи політичного діалогу, відкритості та прозорості, активної громадянської
участі. Сьогодні Україні необхідні якісно нові реформи, реформи другого покоління, зорієнтовані на приріст національного багатства країни, інтелектуального
та гуманітарного капіталу, на повномасштабну реалізацію виробничого, науковотехнологічного та трудового потенціалу суспільства. Такі реформи можливі
лише як всенародна справа, коли кожен громадянин будує власне майбутнє,
майбутнє країни, а Україна як ефективна соціальна держава і консолідоване
суспільство створює громадянинові необхідні умови для гідного життя.
Нова політика, що ґрунтується на загальногромадянських, солідарних
принципах – рушійна сила, ідейна і світоглядна база інституційних перетворень і потужного економічного піднесення кожного міста, селища, регіону,
що у єдності становлять нашу Україну.
Нова політика не є готовим набором рецептів реформування. Вона означає
передусім налаштованість на інновації, на відкритий спільний пошук нових
рішень в умовах, що динамічно змінюються.
У поєднанні успішної соціальної стратегії держави з переведенням на інноваційні рейки суспільства в цілому і економіки зокрема лежить шлях до вирішення
нових завдань. Розкриття творчого потенціалу нації через громадянську ініціативу та відродження регіонів на інноваційних засадах має стати стрижнем
національної моделі випереджаючого розвитку і становлення нової України –
держави ХХІ століття.
І. ПОЛІТИЧНІ ЗАВДАННЯ
Державі – сучасні, міцні та ефективні інститути влади!
Система державної влади в Україні є розбалансованою, громіздкою, неефективною. Незавершеність Конституційної реформи від 2004 року, згідно якої в Україні
встановлено парламентсько-президентську політичну модель, незавершеність
реформи місцевого самоврядування, впровадження виборів за партійними списками
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на всіх рівнях представництва дестабілізували державу і загальмували її розвиток. За
відсутності глибоких змін у якості інститутів державної і регіональної влади,
місцевого самоврядування, демократія в Україні перетворилася на постійну боротьбу
за повноваження «в верхах» і зведення нанівець принципу народовладдя.
Для побудови ефективної системи влади, орієнтованої на забезпечення розвитку
держави в усіх сферах, Партія вважає за необхідне здійснення наступних заходів:
Конституційно-політична реформа
• досягнення головної мети – прозорості та підзвітності влади народу;
• становлення дієвої системи загальнонаціонального політичного представництва соціальних і територіальних інтересів України;
• формування політично відповідального коаліційного уряду;
• посилення контролю за діяльністю уряду;
• створення належної правової бази для діяльності соціальних інститутів,
громадських організацій та об’єднань;
• реформування правоохоронних органів та силових відомств, встановлення
громадянського контролю за їх діяльністю;
• утвердження постійно діючого громадського контролю за використанням
бюджетних, природних і гуманітарних ресурсів регіонів і країни у цілому. […]
Політична програма партії [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://new-politics.org.ua/program/

∗ ∗ ∗
ЗЕЛЕНА ЕКОЛОГІЧНА ПАРТІЯ УКРАЇНИ (ЗЕПУ)

Партію створено 10 січня 2001 р. Зареєстрована Міністерством юстиції
України 27 лютого 2001 р. (реєстраційний номер 1579). Припинила
діяльність згідно з наказом Міністерства юстиції України від 18 квітня
2003 р. № 36/5.
ВИТЯГ З ПРОГРАМИ
І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Сучасний рівень екологічного стану в Україні спонукає до сприйняття екологічних проблем як закономірних наслідків суспільної організації, системи господарювання, споживацького ставлення до природи.
В нашій країні зазначені наслідки виявили себе особливо виразно, оскільки
тоталітарна система, яка нездатна еволюціонувати, пристосуватись до будь-яких
змін у господарюванні, багато десятиліть функціонувала в умовах значних ідеологічних та політичних самообмежень.
Усунення глибинних причин нинішнього кризового стану навколишнього
середовища в Україні неможливе без широкого використання політичних та
економічних механізмів, без переустрою суспільства.
Гармонія у відносинах між суспільством та довкіллям
неможлива без гармонії в самому суспільстві
Впродовж тисячоліть прогрес полягає у творенні штучного середовища суспільного буття та збільшенні техногенного навантаження на природне середовище.
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Потреби розвитку повинні бути збалансовані з інтересами охорони природи
шляхом раціонального використання енергії, ресурсів, матеріалів, оптимізації
структури та самого процесу виробництва, тощо. [...]
Антивоєнна спрямованість діяльності
є принципово важливою для ЗЕПУ
Економічно-екологічна криза, підпорядкованість громадських інтересів
військово-промисловим, правова та соціальна незахищеність громадян в Україні
породжені тоталітарним режимом, який стимулював гонку озброєнь, що
спиралася на екстенсивні форми господарювання, а людину перетворював на
інструмент суспільного переустрою.
Зелена екологічна партія України сповідує пріоритетність інтересів особи
перед інтересами держави.
Держава існує для людини, а не людина – для держави.
Зелена екологічна партія України виступає проти монополізму в будь-яких його
формах та проявах – економічного, політичного, ідеологічного, інформаційного, тощо.
Зелена екологічна партія України визнає
приватну власність як фундамент демократії
Необхідність гармонізації суспільних взаємин спонукає ЗЕПУ до активізації
політичної діяльності, пошуків ефективних методів впливу на владні структури.
Проголошення державної незалежності України є початком процесу здобуття
її народом реальної свободи.
Державна незалежність сама по собі не вирішує суспільних проблем, проте
жодна серйозна суспільна проблема не може бути вирішена без державної
незалежності. [...]
Програма партії Зелена екологічна партія України // Поточний архів
Міністерства юстиції України. – Реєстраційна справа 1579.

ВИТЯГ ІЗ СТАТУТУ
ЗЕЛЕНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПАРТІЇ УКРАЇНИ
І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Зелена екологічна партія України (надалі ЗЕПУ) є політичною партією, що
сприяє відродженню України, як незалежної суверенної держави на засадах
демократії і гуманізму, об’єднаних ідеєю забезпечення для кожної людини права
на життя в екологічно безпечному середовищі.
2. ЗЕПУ ставить перед собою мету:
- своєю діяльністю сприяти впровадженню державних програм та громадських
ініціатив, спрямованих на покращання екологічного стану навколишнього середовища, ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та здоров’я громадян України;
- брати безпосередню участь у розв’язанні соціальних, економічних, політичних, природоохоронних та інших проблем через своїх представників у виборчих
та виконавчих органах влади. […]
Статут Зеленої екологічної партії України // Поточний архів
Міністерства юстиції України. – Реєстраційна справа 1579.
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∗ ∗ ∗
ЕКОЛОГІЧНА ПАРТІЯ УКРАЇНИ «ЗАХИСТ»

Партію створено 6 лютого 2001 р. Зареєстрована Міністерством
юстиції України 20 березня 2001 р. (реєстраційний номер 1594). Назву
змінено на Зелена екологічна партія України «Райдуга». Партія
діюча.
ВИТЯГ З ПРОГРАМИ
[…] Стаття 1. Основною метою діяльності партії є виведення України з екологічної катастрофи, сприяння розбудові України як суверенної, незалежної,
демократичної, правової та екологічно чистої держави шляхом участі у
виробленні державної та соціальної політики, формуванні органів державної
влади та місцевого самоврядування через своїх представників на підставі
волевиявлення виборців. […]
Політичні партії України: В 3 т. / Уклад.: Ю. Шайгородський.–
К.: УЦПМ, 2005. – Т.1. – С. 293.

∗ ∗ ∗
«СОЦІАЛ-ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТІЯ МОЛОДІ»

Партію створено 17 квітня 1999 р. Зареєстрована Міністерством
юстиції України 20 березня 2001 р. (реєстраційний номер 1595).
Припинила діяльність згідно з рішенням Верховного Суду України від
2 червня 2003 р.; наказ Міністерства юстиції України від 9 червня 2003 р.
№ 53/5.
ВИТЯГ З ПРОГРАМИ

Цілі та завдання партії:
[…] У сфері державного управління:
- зміцнення регіонів, розширення їхніх прав;
- формування правової основи для розвитку органів самоуправління;
- залучення громадських організацій до прийняття рішень на місцевих
рівнях, реалізація творчого потенціалу їхніх членів;
- активна позиція держави у разі критичних процесів у суспільстві, спрямована на подолання безробіття та забезпечення прожиткового мінімуму. […]
Програма «Соціал-демократичної партії молоді» //
Поточний архів Міністерства юстиції України. – Реєстраційна справа 1595.
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∗ ∗ ∗
ЕКОЛОГІЧНА ПАРТІЯ УКРАЇНИ (ЕПУ)

Партію створено 4 листопада 2000 р. Зареєстрована Міністерством
юстиції України 21 березня 2001 р. (реєстраційний номер 1597).
Припинила діяльність згідно з рішенням Верховного Суду України
від 30 травня 2003 р.; наказ Міністерства юстиції України
від 9 червня 2003 р. № 54/5.
ВИТЯГ З ПРОГРАМИ
І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Рівень екологічного стану в сучасній Україні потребує сприйняття екологічних проблем як закономірних наслідків господарювання тоталітарної системи
та споживацького ставлення до природи впродовж багатьох десятиліть.
Усунення цих глибинних екологічних причин, що призвели до кризового стану
у навколишньому середовищі в Україні, неможливе без широкого використання економічних та політичних механізмів, без переустрою українського суспільства.
Впродовж тисячоліть технічний прогрес потребував творення штучного середовища суспільного буття та збільшення техногенного навантаження на природне
середовище. Гармонія у відносинах між суспільством та довкіллям неможлива без
гармонії в самому суспільстві.
Потреби розвитку суспільства повинні бути збалансованими з інтересами
охорони природи шляхом раціонального використання ресурсів, енергії,
матеріалів, оптимізації структури та самого процесу виробництва тощо.
Лише екологічно безпечне є економічно вигідним!
Екологічна Партія України проголошує першочерговість вирішення екологічних завдань перед ідеологічними і політичними.
Екологічна Партія України виступає проти насильства в будь-яких його
проявах. Суспільні зміни мають відбуватися тільки еволюційним шляхом.
Екологічна Партія України наголошує, що запорукою для подальшого
еволюціонування суспільства та уникнення його самознищення є демілітаризація.
Антивоєнна спрямованість діяльності є принципово важливою для ЕПУ.
Екологічна та економічна криза, правова та соціальна незахищеність громадян в Україні, підпорядкованість громадських інтересів військово-промисловим
породжені тоталітарним режимом, який стимулював гонку озброєнь, що
спиралася на екстенсивні форми господарювання, а людину перетворював на
пасивний інструмент суспільного переустрою.
Екологічна Партія України проголошує пріоритетність інтересів конкретної
людини перед інтересами держави: держава існує для людини, а не людина – для
держави.
Проголошення незалежної, демократичної держави України є початком процесу здобуття українським народом реальної свободи, адже жодна серйозна суспільна проблема не може бути вирішена без державної незалежності.
Необхідність гармонізації суспільних взаємин спонукає ЕПУ до активізації
політичної діяльності, пошуків ефективних методів впливу на владні структури.
Екологічна Партія України виступає проти економічного, політичного, ідеологічного, інформаційного монополізму в будь-яких його формах та проявах.
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Екологічна Партія України визнає приватну власність як фундамент демократії.
Екологічна Партія України у своїй діяльності співпрацюватиме з усіма громадськими природоохоронними і природозахисними, антивоєнними, жіночими,
релігійними організаціями, органами та рухами. […]
У сфері захисту прав людини, демократизації суспільного устрою ЕПУ
домагатиметься:
- щоб держава стала гарантом екологічної безпеки людини;
- приведення законодавства України у відповідність з Загальною Декларацією прав людини;
- законодавчого закріплення статусу «Жертва екологічної катастрофи»;
- законодавчого закріплення права громадян на інтелектуальну власність;
- розсекречення всієї інформації про кризову екологічну ситуацію в
Україні;
- гарантії прав громадян на альтернативну військовій строковій цивільну
службу;
- гарантії прав громадян на безпосередню участь кожного у приватизаційних процесах;
- впровадження комплексного і компенсаційного підходу до соціальної
реабілітації та адаптації інвалідів усіх категорій та дітей-сиріт;
- передачі від центральних органів влади муніципалітетам максимуму управлінських функцій; поступового переходу до місцевого громадського самоврядування;
- обов'язкової виборності керівних органів влади всіх рівнів.
Екологічна Партія України протидіятиме будь-якій дискримінації за расовою
чи національною ознаками.
Програма Екологічної партії України // Поточний архів
Міністерства юстиції України. – Реєстраційна справа 1597.

ВИТЯГ ІЗ СТАТУТУ
І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Екологічна партія України (надалі – ЕПУ) є політичною партією, що
сприяє розбудові України, як незалежної, суверенної держави на засадах демократії та гуманізму, створеною громадянами, що об’єднані ідеєю забезпечення для
кожної людини права на життя в екологічно безпечному середовищі.
1.2. Екологічна партія України є партією, що діє на засадах демократичного
самоуправління. У своїй діяльності вона керується Конституцією України,
чинним законодавством, Статутом та Програмою ЕПУ.
1.3. Діяльність ЕПУ поширюється на всю територію України.
1.4. Екологічна партія України ставить перед собою мету сприяти
впровадженню державних програм та громадських ініціатив, спрямованих на
покращання екологічного стану навколишнього середовища та здоров’я громадян
України, ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи.
1.5. Основним завданням ЕПУ є:
- безпосередня активна участь у розв’язанні природоохоронних, соціальних,
економічних, політичних та інших проблем через своїх представників у виборчих
та виконавчих органах влади. […]
Статут Екологічної партії України // Поточний архів
Міністерства юстиції України. – Реєстраційна справа 1597.
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∗ ∗ ∗
ПАРТІЯ «СОЛІДАРНІСТЬ»

Партію створено 28 лютого 2001 р. Зареєстрована Міністерством юстиції
України 22 березня 2001 р. (реєстраційний номер 1598). Партія діюча.
ВИТЯГ З ПРОГРАМИ
ПРЕАМБУЛА
Україна вражена глибокою системною кризою у всіх сферах – політичній,
економічній, соціальній. Країна, яка мала найкращі стартові позиції для самостійного розвитку, опинилася на останніх місцях у Європі. Сучасне соціально-економічне та політичне становище ставить кожного громадянина перед необхідністю
зайняти активну життєву позицію.
Подолання кризи вимагає максимальної напруги духовних та інтелектуальних сил, концентрації матеріальних засобів і фінансових можливостей. Найголовніше – потрібне розуміння людей, солідарна участь у подоланні кризи. Маємо
усвідомити, що ніхто за нас нам достойне життя не побудує.
Настав час діяти.
Партія «Солідарність» має своє бачення виведення України з кризи, побудови
нового, демократичного та справедливого суспільства, що гарантує гідне життя всім
його членам. Ми бачимо у своїх рядах усіх, хто розуміє нинішнє становище в Україні, не змирився з ним та прагне рішучих політичних, економічних і соціальних змін.
Основні засади ідеологічної платформи нашої партії базуються на фундаментальних цінностях європейської соціал-демократії:
- Свобода як найвища цінність для всіх членів суспільства;
- Рівність громадян перед законом та у праві на гідне життя;
- Демократія європейського зразка – найбільш ефективна форма функціонування суспільства;
- Справедливість – найбільш чесна основа взаємовідносин між людьми;
- Солідарність – єдино можлива сьогодні і в найближчому майбутньому
форма співіснування людей в суспільстві, в країні заради їх виживання.
Утвердження в життя цих принципів – це те, чого ми прагнемо і будемо втілювати в життя.
ІДЕОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПАРТІЇ
Свобода – це єдиний гідний людини стан. Індивідуальна свобода – це влада
кожної людини над обставинами та побудовою власного життя. Свободу неможливо
дарувати, чи нав’язати – суспільство має створити правові, соціальні та культурні
умови для її реалізації кожною людиною. Права людини полягають, по-перше, у
визнанні суспільством існування у людини недоторканої сфери самовизначення
(громадянські права); по-друге, у визнанні за людиною права формувати державні
органи (політичні права); по-третє, у визнанні за людиною права на гідне існування,
права вимагати від держави гідних умов для існування (соціальні права). Свобода
стає дійсною, коли вона забезпечена власністю та захищена правом.
Рівність – це усвідомлення суспільством того, що кожен громадянин є однаково
цінним для держави, це забезпечення всім рівних стартових умов для самореалізації
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незалежно від їх національного походження, віросповідання, соціального та
майнового стану. Рівність – це гарантування державою кожному однакових прав та
можливостей впливу на формування і контроль над органами влади.
Демократія – це влада народу, народовладдя, що виходить з організації та
функціонування державної влади на засадах визнання народу її джерелом і
носієм, ґрунтується на прагненні забезпечити справедливість, рівність і добробут
усіх при розв’язанні проблем і питань суспільного врядування. Це відповідальність людини за оточуючий світ, за свою державу, за людей, які поруч; це вміння
свідомо обмежувати свободу на користь іншим. Тільки демократія забезпечує
цивілізований, безкровний механізм спадкоємності влади.
Справедливість – це право на свободу для кожного індивіда, це запобігання
дискримінації в усіляких її формах. Справедливість – це рівність в правах і можливостях, вираз гуманізму до жертв несправедливості, визнання рівноцінності усіх людей.
Поняття Солідарність має всеосяжний та глобальний характер. Воно відображає спільність людства та є гарантією його подальшого розвитку. У нашу добу
безпрецедентної взаємозалежності особи і держави принцип солідарності набуває
виняткової ваги та стає гарантією виживання людства.
Солідарність – це соціальна впевненість, усвідомлення людиною того, що
вона не самотня у світі, що вона завжди може розраховувати на допомогу людей,
їх розуміння підтримку, спільне відстоювання своїх інтересів. Це боротьба за
подолання кризи, за побудову демократичної, багатої і сильної держави, спільна
робота на благо суспільства.
Солідарність – це розуміння того, що всі ми люди і прагнемо жити гідно і
достойно без потрясінь, війн, насильства, диктатури і анархії. Це розуміння того, що
тільки разом в цьому суспільстві і в цій країні – нам жити, працювати, творити.
Солідарність – це розумне, раціональне соціальне партнерство між різними
верствами населення: державою і виробниками продукції та працівниками
бюджетної сфери власниками і найманими працівниками, між сходом і заходом,
півднем і північчю України жителями села і міста, між усіма поколіннями.
Солідарність – це найшляхетніше з людських почуттів у боротьбі проти
нерівності оскільки вона прочиняє двері новим можливостям освіти, працевлаштування та боротьби проти голоду та злиднів. («Паризька декларація. Проблеми
глобалізації». XXI Конгрес Соцінтерну, Париж. 1999 р.)
Солідарність – це історично притаманне українцям поняття. Це бажання
встановити гармонійні відносини між людьми в усіх сферах суспільного життя.
Ми прагнемо зберегти і збагатити дух солідарності, протиставивши його крайньому індивідуалізму та егоїзму.
Солідарність – це, зрештою, усвідомлення того, що тільки коли народ і влада
разом, коли народ переконаний, що влада існує для нього, а влада відчуває, що
народ їй довіряє, ми зможемо збудувати таку Україну, яка стане духовним
взірцем для інших народів.
Всі наші політичні та економічні кроки визначатимуться тим, наскільки
швидко та ефективно вони здатні покращити життєві стандарти як кожного
окремо взятого громадянина, так і України в цілому.
Ми принципово не приймаємо як лівий, так і правий екстремізм і вестимемо
рішучу боротьбу з будь-якими екстремістськими проявами, які руйнують солідарність громадян України.
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Партія «Солідарність» боротиметься за досягнення своїх програмних цілей
усіма законними засобами, залучаючи громадські організації, об'єднуючи зусилля
з усіма, хто поділяє наші головні цінності: Свободу, Рівність, Справедливість,
Солідарність. Разом ми подолаємо усі негаразди і змінимо життя на краще.
ПОЛІТИЧНІ ЗАСАДИ
Партія «Солідарність» вважає, що реалізація проголошуваних нею цілей залежить насамперед від політичних чинників. Політична система, форми, методи і
направленість її діяльності визначають спроможність просування України до справедливого демократичного суспільства. Тільки наявність політичної волі зможе
об'єднати і надати конструктивну цілеспрямованість інтелекту народу, його мудрості
і духовності. Тільки солідарність всіх політичних сил країни, солідарність між
владою і народом можуть забезпечити виконання поставлених цілей.
Партія виступає за:
- безумовне верховенство права;
- неухильне дотримання Конституції. Ніякі посилання на об'єктивні обставини не можуть визнаватися переконливими при невиконанні конституційних норм;
- втілення в життя принципу парламентаризму;
- забезпечення балансу гілок влади, відкритості та прозорості їх дій;
- дієвий громадський контроль за діяльністю влади, за вдосконаленням
законодавства, яке надаватиме право громадським організаціям солідарно впливати на політичне життя країни, регіонів, окремих громад;
|
- активну роль профспілок у відстоюванні прав найманих працівників, за надання їм права законодавчої ініціативи;
- прийняття нового законодавства про місцеве самоврядування відповідно до
всіх вимог Європейської Хартії місцевого самоврядування, за розширення фінансової, економічної його самостійності, формування державного бюджету за принципом «знизу доверху» – зростання питомої ваги місцевих податків і зборів у
структурі оподатковування, гарантії для комунальної власності;
- становлення справді вільних, незалежних засобів масової інформації, як
одного з найбільш дієвих механізмів, що перешкоджають зловживанням у всіх
сферах суспільного життя.
Становлення демократичної, правової, відповідальної перед суспільством і
підконтрольної йому влади призведе до реалізації духовного, економічного
потенціалу українського народу, до реалізації найсміливіших очікувань і
сподівань, заради яких вибудовується незалежна Україна. […]
Політичні партії України: В 3 т . / Уклад.: Ю. Шайгородський. –
К.: УЦПМ, 2005. – Т.ІІ. – С. 414-417.

∗ ∗ ∗
УКРАЇНСЬКА ПАРТІЯ ЗЕЛЕНИХ (УПЗ)

Партію створено 24 грудня 2000 р. Зареєстрована Міністерством
юстиції України 26 березня 2001 р. (реєстраційний номер 1600).
Припинила діяльність згідно з рішенням Старокиївського суду м. Києва
від 28 вересня 2001 р.; ухвала апеляційного суду м. Києва від 28 листопада
2001 р.; наказ Міністерства юстиції України від 20 грудня 2001 р. №68 /5.
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ВИТЯГ З ПРОГРАМИ
[…] Основною метою політичної партії «Українська партія зелених» є захист
інтересів громадян в Парламенті, сприяння політичній стабільності в державі,
створення умов для економічного зростання. «Українська партія зелених» – є
партія народного контролю, яка в своїй діяльності керується принципом – закони
не можуть завдавати шкоди людині та природі.
Політична партія «Українська партія зелених» є партією парламентського
типу загальнодемократичного спрямування, яка виступає за побудову соціальної,
демократичної, правової держави, розвинутого громадянського суспільства на
засадах дотримання Конституції України, рівності всіх громадян перед законом,
поваги до людини праці.
Протиріччя у системі «людина – суспільство – природа» набули планетарного, глобального характеру. Ніколи раніше наш земний дім не зазнавав таких
політичних та фізичних навантажень. Ніколи людина не брала від природи
стільки данини і ніколи не була такою уразливою перед могутністю, яку сама
створила. […]
Програма політичної партії «Українська партія зелених» // Поточний архів
Міністерства юстиції України. – Реєстраційна справа 1600.

∗ ∗ ∗
УКРАЇНСЬКА МОРСЬКА ПАРТІЯ

Партію створено 17 березня 2001 р. Зареєстрована Міністерством юстиції
України 27 березня 2001 р. (реєстраційний номер 1601). Партія діюча.
ВИТЯГ З ПРОГРАМИ
[…] ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ
І. У політичній сфері:
підтримка курсу на побудову правової держави і громадянського
суспільства;
- сприяння становленню в Україні демократичної політико-правової системи,
у якій законодавче затверджується і практично забезпечується пріоритет загальнолюдських та національно-духовних цінностей, усіх загальновизнаних громадянських прав і свобод;
- активна участь у створенні, на основі загальнонаціональної програми суспільного розвитку, державної політики в галузі управління морським та річковим
транспортом, а також пов’язаними з ними галузями;
- формування і розширення соціальної бази партії, залучення моряків та
працівників морської галузі до управління державою;
- участь у формуванні і практична робота у представницьких органах влади
та органах місцевого самоврядування;
- сприяння розширенню прав регіонального та місцевого самоврядування;
- активний вплив на формування політичної та правової культури суспільства;
- правове забезпечення реалізації конституційної мети – побудови правової демократичної держави та розвиненого громадянського суспільства, рівних
можливостей;
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- забезпечення соціальної справедливості в усіх сферах життєдіяльності;
- правова та політична підтримка та створення сприятливих умов розвитку
флоту, суднобудівної, суднохідної та пов’язаних з ними галузей;
- забезпечення політичних, економічних, соціальних прав моряків, їх сімей
відповідно до міжнародно-правових стандартів, вимог Міжнародної морської
організації, Міжнародного морського комітету та інших міжнародних структур та
інституцій;
- розробка науково-обґрунтованої програми оновлення і реформування суспільства на засадах пріоритету права;
- економічні та політичні перетворення на ґрунті визнання загальнолюдських
цінностей та християнської моралі;
- розробка та впровадження науково-обґрунтованої морської політики держави;
- пробудження т піднесення гідності людей через виховання правової та
політичної культури. […]
Політичні партії України: В 3 т. / Уклад.: Ю. Шайгородський. –
К.: УЦПМ, 2005. – Т.ІІІ. – С. 596-597.

∗ ∗ ∗
КОМУНІСТИЧНА ПАРТІЯ РОБІТНИКІВ І СЕЛЯН
(КПРС)

Партію створено 17 березня 2001 р. Зареєстрована Міністерством юстиції
України 30 березня 2001 р. (реєстраційний номер 1604). Партія діюча.
ВИТЯГ З «М А Н И Ф Е С ТА»
(программное политическое заявление)

Коммунистической партии рабочих и крестьян (КПРС)

[…] 8. Что делать?
Хватит ныть и обличать антинародный режим – он и сам не скрывает, что основан на круговой поруке зла и злодеев. Пора переходить от слов к делу, к принципиально новой стратегии и тактике борьбы: от обороны к наступлению, от противостояния преступному режиму к его смещению и установлению диктатуры
пролетариата в форме диктатуры трудового народа. Для этого в первую очередь
необходима партия ленинского, авангардного типа, которая разработала бы эту
новую стратегию и тактику и возглавила бы борьбу трудящихся за ее воплощение
в жизнь общества.
Предполагаемая историческая последовательность событий:
Отстранение от власти нынешнего преступного режима и восстановление
демократических прав и свобод граждан.
Существенное перераспределение властных полномочий в пользу Верховного Совета.
Упразднение поста президента.
Преобразование парламентаризма и местного самоуправления в систему Советов как форму диктатуры трудового народа.
Восстановление Советской власти – возрождение Советского социалистического государства: от ССР (Союза Славянских Республик) к СССР (Союза Совет474

ских Социалистических Республик). Именно СССР всегда был и будет главным
гарантом прогресса человечества, мира во всем мире, реальной альтернативой
американскому мировому господству. […]
13. Н а ш а ц е л ь: всеми способами пропаганды и политической борьбы в
установленном действующим законодательством порядке добиться отстранения
от власти привилегированных, паразитических классов, подчинения этих классов
диктатуре возрожденного пролетариата в форме диктатуры трудового народа
вплоть до установления нового – коммунистического – общества без классов и
без государства.
1. программа минимум (решение общедемократических задач): устранение от
власти нынешнего режима и восстановление демократических прав и свобод граждан;
2. программа максимум (построение социалистического общества): установление диктатуры трудового народа, полное восстановление социалистических
общественных отношений и продолжения прерванного контрреволюцией построения социализма. Отстранение от власти нынешнего режима и установление
власти трудового народа возможно лишь путем классовой борьбы и социальной
революции. Условиями, которые способствуют реализации этой задачи и определяют основные направления текущей деятельности партии, являются:
· Сотрудничество со всеми политическими силами, выступающими против
правящего преступного режима;
· Объединение со всеми левыми силами в украинском обществе и в мире
вплоть до возрождения Коммунистического Интернационала;
· Активное использование всех возможностей, предоставляемых буржуазной
демократией;
· Отмена президентской системы власти и превращение государства в
парламентскую республику – необходимый этап на пути к возрождению власти
Советов – или хотя бы как можно более существенное перераспределение
властных полномочий в пользу Верховного Совета;
· Как можно более полное использование в борьбе с буржуазией противоречий внутри самой буржуазии, а также ее денег, силы и слабостей;
· Полный разрыв отношений с международными финансовыми (МВФ, ЕБРР,
ВТО и др.) и военнополитическими (НАТО) организациями мирового капитала;
· Разработка и принятие конкретных законодательных механизмов осуществления народом своей власти (прежде всего временного введения ограниченного
избирательного права, по которому право голоса имели бы только трудящиеся,
признание права народа на сопротивление преступной власти во всех доступных
формах и др.). Пора уже и в Украине узаконить общедемократическую норму,
закрепленную еще в Декларации независимости США: «Народ имеет право изменить или уничтожить ту форму правления, которая становится губительной для
его безопасности, стремления к свободе и счастью".
Политикоправовой основой диктатуры трудового народа должна стать новая
Конституция советского типа, разработанная в соответствии с Декларацией о
государственном суверенитете Украины. Цели и задания, которые ставит эта
Декларация, являются основой программных целей и задач нашей партии.
14. Ближайшие задачи партии:
· политические – возрождение и укрепление союза рабочих, селян, трудовой,
творческой интеллигенции, выражающей интересы рабочих и селян;
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· идеологические – возрождение передовой социалистической идеологии в
сознании широких слоев трудящихся;
· экономические – политическая и законотворческая поддержка всех здоровых сил общества, которые в интересах людей труда на деле способствуют: наведению порядка на конкретном предприятии, в селе, городе, государстве; улучшению положения трудящихся, поддержанию их сил для организации действенного
сопротивления преступному режиму. […]
Манифест (программное политическое заявление) Коммунистической партии рабочих
и крестьян (КПРС) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://kprsua.narod.ru/manifest.htm

∗ ∗ ∗
ЖІНОЧА ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТІЯ

Партію створено 4 березня 2001 р. Зареєстрована Міністерством
юстиції України 30 березня 2001 р. (реєстраційний номер 1606). У травні
2001 р. назву змінено на «Жінки за майбутнє» Всеукраїнське політичне
об’єднання. Партія діюча.
Див.: «Жінки за майбутнє» Всеукраїнське політичне об’єднання

ВИТЯГ ІЗ СТАТУТУ
[…] 2. Мета, завдання та форми діяльності
2.1. Головною метою діяльності Партії є сприяння забезпеченню гідного
рівня життя та добробуту громадян України.
2.2. Головними завданнями Партії є:
- забезпечення свободи кожного громадянина України, що базується на економічному розвитку суспільства;
- побудова цивілізованої економічної системи, яка направлена на забезпечення інтересів громадян;
- створення умов для повернення людям впевненості в завтрашньому дні.
2.3. Для здійснення цілей і завдань, визначених даних Статутом, Партія має
право:
- виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і
немайнові права;
- представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх
членів у державних та громадських органах;
- брати участь у політичній діяльності, проводити масові заходи (збори,
мітинги, демонстрації тощо);
- ідейно, організаційно та матеріально підтримувати інші об’єднання громадян, надавати допомогу в їх створенні;
- створювати установи та організації;
- одержувати від органів державної влади і управління та органів місцевого
самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей і завдань;
- вносити пропозиції до органів влади і управління;
- розповсюджувати інформацію і пропагувати свої ідеї та цілі;
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- засновувати засоби масової інформації;
- брати участь у виробленні державної політики;
- брати участь у формуванні органів влади, представництва в їх складі;
- доступу під час виборчої кампанії до державних засобів масової інформації;
- на добровільних засадах, разом з іншими політичними партіями чи громадськими об’єднаннями засновувати або вступати в спілки (союзи, асоціації тощо),
утворювати блоки та коаліції, укладати з іншими політичними партіями чи громадськими об’єднаннями угоди про співробітництво і взаємодопомогу;
- здійснювати іншу діяльність, що відповідає Програмі Партії та не
заборонену чинним законодавством України для політичних партій. […]
Статут Жіночої Демократичної партії України // Поточний архів
Міністерства юстиції України. – Реєстраційна справа 1606.

«ЖІНКИ ЗА МАЙБУТНЄ» ВСЕУКРАЇНСЬКЕ
ПОЛІТИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ
Попередня назва – Жіноча Демократична партія

ВИТЯГ З ПРОГРАМИ
«Жінки за майбутнє» об’єднують громадян України незалежно від статі,
національності, соціального стану та віросповідання навколо ідеї розбудови
правової держави, де основною цінністю є ЛЮДИНА.
Політика для нас не боротьба за владу, а інструмент досягнення миру,
загального добробуту, громадянської злагоди та стабільності, зміцнення України
– нашої держави, нашої спільної сім’ї.
Наша мета:
- сприяти створенню таких умов життя, коли б кожна людина змогла повноцінно реалізувати себе: створити сім’ю, народити дитину, здобути освіту, мати
роботу, гідну заробітну плату, мати можливість допомогти своїм батькам і
забезпечити достойне майбутнє дітям.
Н а ш і п р і о р и т е т и:
ДИТИНА – надія сім’ї, майбутнє України;
ЖІНКА – основа сім’ї, берегиня роду, берегиня держави;
СІМ’Я – найвища соціальна цінність держави;
МОЛОДЬ – всебічно розвинена, патріотично налаштована, інтелектуальна і
соціально активна.
Ми за:
Україну – соціальну, демократичну державу, що забезпечує своїм
громадянам належний рівень життя;
· суспільство, в якому поважають та підтримують жінку-матір, визнають
жінку-професіонала, цінують нарівні з чоловіком її працю;
· країну, де не принижується гідність чоловіків та створюються умови для
реалізації прав дітей і молоді;
· рівні права та можливості для жінок і чоловіків;
· спроможність кожної сім’ї народити та виховати бажану кількість дітей;
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· доступність для кожної людини та підвищення якості медичних послуг
через введення медичного страхування та запровадження медичних програм;
· гарантований соціальний захист ветеранів війни та праці, пенсіонерів,
інвалідів;
· підвищення соціального статусу людей поважного віку.
12.01.2002

«Жінки за майбутнє» Всеукраїнське політичне об’єднання [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://www.dovzhenko.openua.net/extra.php

∗ ∗ ∗
УКРАЇНСЬКА ПАРТІЯ

Партію створено 14 травня 2000 р. Зареєстрована Міністерством
юстиції України 30 березня 2001 р. (реєстраційний номер 1607).
Припинила діяльність згідно з рішенням Верховного Суду України
від 31 липня 2003 р.; наказ Міністерства юстиції України від 8 вересня
2003 р. №102/5.
ВИТЯГ З ПРОГРАМИ УКРАЇНСЬКОЇ ПАРТІЇ
[…] Частина перша
І. КОНСОЛІДАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ І ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ
Сучасні політичні протистояння, занепад економіки і зубожіння народу гостро
поставили в Україні проблему консолідації української нації, утвердження в суспільстві політичної культури та демократії. Все це вимагає активізації політикоідеологічних, духовних, морально-етичних орієнтирів, здатних мобілізувати зусилля
суспільства на проведення реформ в ім’я побудови сильної і багатої Української
держави.
Лише злагода і консолідація всіх зусиль українства приведуть нас до перемоги.
Концептуальну основу консолідації складає формування української нації,
визначення місця і ролі національної ідеї, національної самосвідомості, співвідношення національних, соціальних і демократичних принципів у розбудові нового
суспільства.
1.1. Причини створення партії
Намагання українського народу мати могутню державу, яка б захищала добробут кожної людини та сприяла її духовному збагаченню, ще не набули реального втілення. Проголошення незалежності – тільки перший крок на цьому
шляху. Наступні кроки не були зроблені через слабкість національнопатріотичних сил, що не змогли виступити єдиною командою професіоналів,
здатних до впровадження очікуваних позитивних змін відразу після емоційного
піднесення перших днів незалежності.
Тому до влади прийшла комуністична номенклатура обласних та районних
рівнів. Ця влада не має позитивної програми, обкрадає населення, породжує
зневіру та апатію у громадян, що може привести до втрати незалежності.
Чому так сталося?
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Теперішня влада виправдовує свою бездарність тим, що національна ідея нібито не спрацювала», бо українці ніколи не об’єднаються навколо неї – і як наслідок цього фарисейства маємо ще більшу активізацію лівих сил, що базується на
брехні про без альтернативність їх подальшому перебуванню при владі. Але справедливе пояснення ситуації таке: національна ідея в політичному відношенні
спрацювала, бо ж маємо нарешті національну державу, але молода демократія початку 90-их років об’єктивно не змогла взяти владу в свої руки через
недосвідченість, тому національна ідея, як національна державотворча ідеологія,
не втілювалась у повній мірі вісім років нашої незалежності.
Сьогодні ж ми не маємо права відкидати ці роки тяжких випробувань українського народу та набутий досвід національно-патріотичних сил, а мусимо
гуртувати здорові сили нації для розвитку економіки та політики держави на
засадах утвердження другого етапу української національної ідеї. […]
1.3. Нова політична якість Української партії
1. В основу всієї діяльності партії покладена національна ідея. В розумінні
національної ідеї ми виходимо з того, що українці споконвіку захищали віру,
волю, родину, землю та державу. Тому українська національна ідея означає
заможну родину, яка охороняється могутньою, незалежною демократичною
державою, що можливо лише за умов духовного багатства більшості її громадян.
Саме на основі цих трьох складових національної ідеї будуватиметься і
функціонуватиме Українська партія. […]
Програма Української партії // Поточний архів
Міністерства юстиції України. – Реєстраційна справа 1607.

ВИТЯГ ІЗ СТАТУТУ
[…] ІІ. МЕТА І ЗАВДАННЯ
5. Основною метою діяльності партії є участь у побудові незалежної
демократичної держави шляхом об’єднання волі і зусиль всього українського
народу на основі української традиції, християнської моралі та забезпечення прав
і свобод людини.
6. У встановленому законом порядку партія:
6.1. сприяє забезпеченню невідворотності державотворчих процесів;
6.2. відстоює національні інтереси України;
6.3. відстоює розвиток багатоукладної економіки з пріоритетом приватної
власності та збереження активного впливу держави на стратегічно важливі сфери
виробництва;
6.4. сприяє інтеграції України в європейську та світову спільноти;
6.5. реалізує Програму партії через своїх представників, обраних чи
призначених до органів влади всіх рівнів;
6.6. співпрацює з державними установами, органами влади всіх рівнів;
6.7. бере участь у виборчих кампаніях, висуваючи власних кандидатів у
депутати всіх рівнів та на посаду Президента України;
6.8. бере участь у суспільно-політичній діяльності, проводить в
установленому порядку масові заходи (збори, демонстрації, мітинги тощо). […]
Статут Української партії // Поточний архів
Міністерства юстиції України. – Реєстраційна справа 1607.
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∗ ∗ ∗
ПАРТІЯ «ЗА РУСЬ ЄДИНУ»

Партію створено 23 вересня 2000 р. Зареєстрована Міністерством
юстиції України 30 березня 2001 р. (реєстраційний номер 1608). У червні
2002 р. назву змінено на Партія «Руський блок». Партія діюча.
Див.: Партія «Руський блок»

ВИТЯГ З ПРОГРАМИ
О государстве
Мы выступаем за единство и территориальную целостность Украины. Мы не
поддерживаем никаких сепаратистских устремлений.
Однако в силу исторических обстоятельств в состав Украины вошли различные по своим экономическим, культурным, этническим особенностям регионы.
Попытка держать их всех в рамках унитарного государства может дать лишь обратный эффект и привести к внутренним конфликтам.
Мы считаем, что необходимо (при сохранении целостности) Украины,
существенно расширить самостоятельность регионов в вопросах местного
хозяйства, социальных вопросов, культуры и образования.
Бюджеты должны формироваться снизу вверх, основная часть бюджетных
поступлений должна оставаться на местах для решения наиболее наболевших
социально-экономических проблем.
Необходимо осуществлять программу выравнивания социально-экономического развития регионов.
Как Русский Блок предлагает повысить эффективность управления государством?
Мы считаем ненормальной ситуацию, при которой министры, не добившиеся
никакого улучшения жизни граждан, продолжают оставаться на своем посту.
Правительство должно формироваться партией или коалицией, имеющей
большинство мест в парламенте, и нести ответственность за результаты своей
работы. Правительство, не добившееся успехов в решении социально-экономических проблем, должно в полном составе уходить в отставку.
Глава правительства должен назначаться президентом по представлению
партии или коалиции, завоевавшей большинство мест в парламенте.
Члены правительства должны утверждаться парламентом по представлению
главы правительства.
Мы выступаем против сокращения количества депутатов Верховной Рады
Украины. Это приведет к тому, что парламент полностью попадет под контроль
финансово-олигархических группировок.
Как Русский Блок предполагает ограничить влияние государственного
аппарата?
Русский Блок выступает за решительное сокращение государственного аппарата в центре и на местах. Сегодня бюрократическая машина независимой Украины разрослась больше, чем управленческий аппарат во времена партократии, а
эффективность ее работы намного ниже.
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Чиновника любого ранга мы рассматриваем как наемного работника, оплачиваемого народом. Поэтому к ним должны предъявляться повышенные требования
в отношении профессионализма и добросовестности, а также должна быть
предусмотрена серьезная ответственность за нарушение или неэффективное
выполнение служебных обязанностей.
Как Русский Блок относится к Крымской проблеме?
Проблема Крыма создана искусственно. Попытки Крыма обособиться от
Украины спровоцированы наступлением на традиционный уклад жизни и
коренные ценности большинства жителей полуострова.
Украинское государство должно с уважением относится к особенностям жителей Крыма, которые оказались в составе Украины не по собственному желанию, а в силу сложных исторических обстоятельств. Поэтому в Крыму должна
сохраняться и развиваться автономия как гарантия сохранения привычной для
крымчан социально-психологической атмосферы.
Общий процесс интеграции Украины и России в межгосударственный Союз
устранит все острые углы, предопределяющие нестабильность на Крымском
полуострове. […]
Программа [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://rusblok.in.ua/o-partii/

Что такое партия «Русский Блок»
Кого объединяет Русский Блок?
Русский Блок объединяет простых граждан Украины, представителей разных
социальных слоев, профессий, национальностей, которым надоело ждать от когото решения своих проблем. Сегодня мы намерены сами решать свои проблемы,
сами менять свою жизнь к лучшему. Русский Блок не «покупает» своих избирателей, не завлекает их обещаниями и материальной помощью. Мы – такие же люди,
как и вы. Помочь самим себе мы можем только вместе.
Почему Русский Блок идет во власть?
Мы прошли долгий путь защиты своих прав и убедились в том, что реально
изменить свою жизнь к лучшему можно, только участвуя во власти. Долгое время
мы отдавали свои голоса различным партиям, надеясь, что они решат наши
проблемы. Однако, победив за счет нашей поддержки, эти партии палец о палец
не ударили для того, чтобы облегчить нашу жизнь. Из этого следует вывод: все
зависит от нас, от нашей организованности, сплоченности и твердости.
Почему Блок называется Русским?
Русский Блок-это не объединение по национальному признаку, и уж тем
более не блок русских националистов.
По-украински Русский Блок называется не «російський», а «Руський Блок».
Главная идея, которая дала название Блоку, заключается в сохранении единства
русского, украинского и белорусского народов, представителей других национальностей, которых объединяет русская культура, русская духовность, русский язык.
Украина-колыбель самобытной Русской цивилизации, представители которой живут сегодня на пространстве от Прибалтики до Камчатки. Только в рамках
этой, родной для Украины, цивилизации, наша страна может гармонично
развиваться и процветать.
Именно попытка выйти из системы Русской цивилизации вызвала нынешний
глубокий кризис всех сфер жизни.
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Каковы стратегические задачи Русского Блока?
Для того, чтобы народ Украины жил в достатке, а государство успешно развивалось, необходимо неуклонно осуществлять две стратегические задачи:
1. Следует прекратить метания между Россией и Западом. Сближение с Западом
ничего не дало Украине, а привело лишь к разрушению ее экономики и потере
миллионов рабочих мест. Залог экономического выживания Украины – в союзе с Россией. Необходимо принять однозначное решение и последовательно
осуществлять создание единого экономического, информационного и культурного
пространства Украины, России и Белоруссии на основе тесного межгосударственного союза.
2. Для мобилизации всех сил народа ради общего спасения необходимо
последовательно проводить политику сближения между русскими и украинцами
– гражданами Украины. По сути на всем пространстве Украины живет единый
народ, говорящий на двух языках, но имеющий общую историю, общую ментальность и общие интересы – жить в стабильном и зажиточном государстве.
Попыткам распространения Галицкого национал-экстремизма надо противопоставить единство украинцев и русских, у которых одни беды, одни победы и
одна судьба.
Русские, как и украинцы, должны почувствовать, что Украина, которую мы
строим – это их страна, в которой они играют государствообразующую роль, и
где в полной мере может реализоваться их богатый потенциал.
Кого Русский Блок называет русскими?
Под русскими мы понимаем не только этнических русских (великороссов,
россиян), выходцев из России, но всех, кто ведет свои корни из древней Руси.
Предки нынешних украинцев и белорусов на протяжении тысячи лет считали
себя также русскими, наравне с россиянами принимали участие в создании
общего литературного русского языка, великой культуры и сильной державы.
Всех, кто дорожит этой памятью, кто считает себя частью Русской цивилизации, мы считаем русскими. Быть русским на Украине – это в первую очередь не
национальность, а жизненная ориентация.
Выступает ли Русский Блок за восстановление СССР?
Нет. Русский Блок не призывает жить прошлым. СССР, при всех его достоинствах, имел немало недостатков, которые и предопределили его крах. Восстановление
Советского Союза невозможно. Однако интеграционные процессы, которые происходят во всем мире, в том числе и тесное объединение государств Европы, стимулирует создание тесного межгосударственного Союза России, Украины и Белоруссии,
которых объединяют общие геополитические и экономические интересы.
К какому спектру политических сил относит себя Русский Блок – к
левым, правым, центристам?
Русский Блок не причисляет себя ни к одной из перечисленных групп, считая
такое разделение искусственным. Быть русским, поддерживать Русский Блок –
это больше, чем разделять какую-либо политическую программу. Это равнозначно жизненной ориентации, системе мировоззрения.
Русский Блок выступает за энергичное решение проблем, которые стоят
перед нашим народом. И неважно, с социалистической точки зрения это будет
осуществлено или с капиталистической. Русский Блок выступает за многоукладность экономической системы, за использование тех форм и принципов организа482

ции экономики, которые дадут наибольший эффект для повышения благосостояния граждан Украины.
На каких избирателей рассчитывает Русский Блок?
Наши избиратели-люди, которые не живут прошлым и понимают, что
вернуть прежнюю опеку государства не удастся. Но в то же время они в своем
большинстве не видят будущего в современном положении, поскольку ежедневно
борются за свое выживание, стремятся обеспечить своих детей и стариков. Это
люди, которые не верят в далекое призрачное будущее в богатой Европе.
Реальное решение проблем им нужно уже сегодня.
Наш электорат – это образованные энергичные люди, которые могут и хотят
работать на производстве, обладают высоким профессионализмом и знаниями.
Им нужно лишь создать условия для применения их способностей.
Наш электорат – это люди, которые не хотят уезжать из своего Отечества, а
хотят спокойно жить и созидать, растить детей и внуков в мире и процветании.
Как Русский Блок намерен решить языковой вопрос?
Мы считаем, что на Украине должно быть два равноправных государственных
языка - украинский и русский. Это даст возможность достичь взаимопонимания и
согласия между двумя основными массивами населения – украинским и русским.

Украинский и русский языки должны свободно функционировать в
сферах государственной и общественной жизни, образования и культуры.
[…]

Что такое партия «Русский Блок»[Електронний ресурс]. – Режим доступу:
www.cvk.gov.ua/pls/vd2002/printblob?pf7171=190&kodvib=400

∗∗∗
ПАРТІЯ «СОЮЗ НАРОДІВ УКРАЇНИ»

Партію створено 16 вересня 2000 р. Зареєстрована Міністерством юстиції
України 30 березня 2001 р. (реєстраційний номер 1609). Припинила
діяльність згідно з рішенням Верховного Суду України від 2 червня 2003 р.;
наказ Міністерства юстиції України від 13 червня 2003 р. № 67/5.
ВИТЯГ З ПРОГРАМИ
Проблеми, з якими зіткнулася молода Українська держава, носять комплексний характер. Кризові явища погрожують багатьом сферам політичного, економічного і культурного життя України […].
Ми – партія патріотів, які свій патріотизм бачать у служінні інтересам усіх
громадян України.
Партія підтверджує свою схильність ідеалам демократії, визнає важливість і
цінність плюралізму у суспільстві, дотримання принципів соціальної справедливості, поваги до людської гідності, рівності усіх людей і їхніх прав.
Партія створюється для активної участі у виборах всіх рівнів, висування
своїх членів на відповідальні посади в органах державної влади і місцевого самоврядування. У випадку перемоги на парламентських виборах вона готова взяти на
себе відповідальність за формування уряду, проведення внутрішньої і зовнішньої
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політики відповідно до Конституції України і цієї Програми. Ми визнаємо тільки
законні форми і методи політичної роботи.
Партія готова до співробітництва на рівні між партійних контактів, встановлення і зміцнення всебічного співробітництва з політичними партіями, громадськими організаціями і рухами, що сповідають такі ж принципи і підходи до вирішення нагальних проблем.
Ідеологічні основи
Партія виступає за встановлення і розвиток в Україні вільного, толерантного
і більш справедливого суспільства, побудованого на принципах парламентської
демократії, верховенства закону, поваги до індивідуальних та колективних прав,
відкритих і цивілізованих ринкових відносин. Ми – противники будь-яких проявів монополізму і тоталітаризму, у тому числі на національному і мовному ґрунті.
Україна є багатокультурною, полі етнічною державою. Ключем до стабільності і процвітання України є досягнення міжнаціональної злагоди і консолідацію
на цій основі полі етнічного громадянського суспільства. Міжнаціональна злагода
є найважливішим чинником збереження і процвітання України як незалежної
правової демократичної держави.
Під міжнаціональною злагодою Партія розуміє єднання всіх національних
груп, общин, етносів України на основі загальногромадянського патріотизму.
Міжнаціональна злагода як мета досяжна через міжнаціональну солідарність,
тобто порозуміння і взаємопідтримку між усіма національними спільнотами
України на основі загальнодержавних цілей і завдань на ім’я миру та добробуту
нашої спільної Батьківщини – України.
Неодмінною умовою для досягнення міжнаціональної солідарності і злагоди
є відмова від розподілу етносів України на «титульну націю», «корінні народи» і
«національні меншини» і визнання всіх національних спільнот, що традиційно
мешкають в Україні, державотворчими елементами українського суспільства.
Союз народів України:
• Виступає за розвиток полі етнічного громадянського суспільства в Україні
і консолідацію на цій основі всіх національних спільнот України;
• Сприяє зміцненню державності України через гармонізацію міжнаціональних відносин, розвиток міжетнічної і релігійної толерантності, культурного
розмаїття, активну участь національних спільнот у суспільно-політичному, економічному, духовному та культурному житті Української держави;
• Орієнтується на загальноєвропейські принципи і цінності, виступає за імплементацію в Україні основних міжнародно-правових документів в області захисту
прав національних меншин, плюралістичної демократії, прав і свобод людини;
• Сприяє розвитку дружніх, всебічних відносин України сусідніми країнами, етнічними правітчизнами національних спільнот.
Партія ставить своїм завданням створення необхідних умов для активного і
безперешкодного міжкультурного діалогу між представниками всіх національних
спільнот України, всемірно пропагує і заохочує освоєння ними мови, культури,
традицій один одного, відкритість і взаємозбагачення національних культур.
Партія виступає проти будь-яких форм сегрегації або ізоляціоністського
підходу у відношенні до національних спільнот, вважає за необхідне їхню інтеграцію в широке громадянське товариство у якості повноправних членів із безумовних збереженням національної самобутності.
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Партія рішуче виступає проти ксенофобії, розпалення протиріч на ґрунті етнічного походження, мови, культури, релігії, за активну протидію в рамках
закону будь-яким проявам націонал-екстремізму […].
Партія виступає за впровадження поліетнічних моделі держави, розробку і
проведення державної політики, що враховує законні права й інтереси всіх національних спільнот України. Рівноправна участь усіх національностей у
політичному й культурному житті держави є запорукою згуртування всіх творчих
сил народу, для виходу з кризи нашої спільної Вітчизни – України.
Програма партії «Союз народів України» // Поточний архів
Міністерства юстиції України. – Реєстраційна справа 1609. – Арк. 6-7.

∗∗∗
ВСЕУКРАЇНСЬКА ПАРТІЯ ДУХОВНОСТІ І
ПАТРІОТИЗМУ (ВПДП)

Партію створено 15 жовтня 2000 р. Зареєстрована Міністерством юстиції
України 30 березня 2001 р. (реєстраційний номер 1610). Партія діюча.
ВИТЯГ З ПРОГРАМИ
Всеукраїнської партії духовності і патріотизму (ВПДП)
Усвідомлюючи власну відповідальність перед Богом і людьми,
Всеукраїнська партія духовності і патріотизму, представляючи у своїй особі
український народ, прийняла цю Програму
Турбота про долю України, занепокоєння кризою, яку вже тривалий час
переживає українське суспільство, прагнення активно і конструктивно сприяти
зусиллям Президента України, Верховної Ради та Уряду задля виведення країни
на шляхи сталого економічного, політичного і духовного розвитку, а також
усвідомлення недостатності і певної неадекватності реальним суспільним
завданням тих концептуальних підходів і політичних рішень, які пропонуються
існуючими в Україні політичними партіями і громадськими організаціями,
спонукала представників наукової і творчої інтелігенції, ділових кіл у рік 2000річчя Різдва Христового, на порозі третього тисячоліття, заснувати Всеукраїнську
партію духовності і патріотизму (ВПДП). […]
РОЗДІЛ ІІІ
Мета і головні завдання партії
Головною метою ВПДП є сприяння всебічному розвитку і піднесенню нашої
Батьківщини шляхом консолідації демократичних сил в ім’я утвердження духовності та патріотизму як основоположних засад самого існування народу України,
функціонування інститутів громадянського суспільства і держави, виховання
підростаючого покоління. ВПДП вважає, що кожний крок, спрямований на зміцнення духовних і патріотичних засад державного і громадського життя, має
першочергове значення для подолання Україною успадкованих від минулого
кризових явищ, перехідного посткомуністичного стану нашого суспільства і держави; для поліпшення суспільного клімату у країні, зростання взаєморозуміння,
зменшення політичного протистояння; для утвердження законності і правопорядку, зниження рівня злочинності і корупції, досягнення прозорості і відпо485

відальності у діяльності органів державної влади й управління; для заохочення
людей до праці, а отже – розкриття економічного і соціального потенціалу перетворень; для піднесення рівня вітчизняної освіти, науки і культури, створення
природних умов для розширення сфери функціонування української мови і
здобуття Україною інтелектуальної незалежності; для утвердження позитивного
іміджу нашої держави у світі, піднесення її авторитету і розширення
міжнародного співробітництва. […]
2. Формування громадянського суспільства і правової держави
Духовне і патріотичне піднесення народу, активізація його творчих сил
мають прискорити формування в Україні розвинутого громадянського суспільства, здатного протистояти і будь-яким спробам відновлення тоталітаризму, і загрозі панування олігархії, що таїть у собі небезпеку подальшого гальмування соціально-економічних перетворень, витіснення нашої країни на узбіччя світового
розвитку. Становлення цивілізованого громадянського суспільства є головною
гарантією формування соціальної правової держави, і навпаки - цілеспрямована
підтримка державою громадських інститутів є запорукою успішного становлення
відкритого суспільства. На жаль, процес розвитку громадянського суспільства як
структурованого у певних організаційних формах (політичні партії і рухи, громадські організації і ділові об’єднання різних рівнів і різного профілю, профспілки, незалежні засоби масової інформації і дослідницько-аналітичні центри, творчі
і культурні осередки) єднання свідомих і активних громадян відбувається в
Україні повільно і з відчутними деформаціями. Його носієм до цього часу залишаються вузькі групи професійних політиків, ділових кіл, інтелігенції; на той час
як серед широких верств населення переважають відстороненість від політичного
і громадського життя, амбівалентність настроїв внаслідок відсутності чіткого розуміння своїх власних соціальних і політичних інтересів і схильності до швидких
маломотивованих коливань «вправо» і «вліво». Головними причинами цього
ВПДП вважає перехідний, посткомуністичний стан українського суспільства,
відсторонення переважної частини трудового населення від володіння і розпорядження власністю, безпрецедентне за своїми мірками соціальне розшарування і,
як результат, відсутність в Україні численного середнього класу з власними
соціальними інтересами як масової опори демократичних суспільних інститутів.
По-перше, не заперечуючи провідної ролі національної еліти у розбудові
нової України, ВПДП відстоює необхідність істотного розширення соціальної
бази демократичного розвитку і розглядає своє завдання у формуванні громадянського суспільства, насамперед як сприяння економічному піднесенню і соціально-політичній консолідації трудового середнього класу, який складається з кваліфікованих робітників і службовців, селян-фермерів, дрібних і середніх підприємців, інженерно-технічної, наукової та творчої інтелігенції, працівників освіти і
культури, управлінців. По-друге, партія прагне залучення до активної участі у
громадсько-політичному житті на всіх рівнях якнайширших верств українських
громадян. По-третє, ВПДП рішуче відстоюватиме взаємну збалансованість процесів розбудови держави і громадянського суспільства; пріоритет у цій справі
гуманітарних вимірів (задоволення інтересів, потреб, цінностей та свобод людини) у всьому цивілізованому світі сьогодні стоїть вище від власних інтересів
інститутів держави.
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ВПДП переконана у необхідності творчого використання і пропаганди багатющого історичного досвіду самоорганізації і державотворчих ініціатив
українського народу, втіленого у різні часи у формах народного віча, сільської і
міської громади, козацтва, братств, народних рад, товариств взаємодопомоги і
кредитних спілок, української кооперації, жіночого, молодіжного, студентського і
військово-патріотичного рухів, літературних, творчих і наукових товариств,
«просвіт», громадських демократичних позапартійних об’єднань, профспілок і
політичних партій. Головний урок їх діяльності для сьогодення полягає у необхідності залучення широких мас до свідомої і активної громадської роботи, поєднання боротьби за суспільні, загальнонаціональні цілі з інтересами і прагненнями
окремої людини; побудови всієї роботи на засадах високої духовності, моральності і патріотизму, довіри і взаємного розуміння, поваги і відповідальності, рівності перед обов’язками і визнання авторитету керівників.
ВПДП буде рішуче відстоювати: утвердження в Україні високих моральних і патріотичних принципів громадської, політичної і державної діяльності, чесності, порядності і відкритості; гідне ставлення до політичних суперників і опонентів; послідовне дотримання закріплених Конституцією
України і чинним законодавством демократичних правил і процедур; неприпустимість безвідповідального і корисливого маніпулювання громадською думкою, нагнітання політичного протистояння в країні.
РОЗДІЛ ІV
Основні завдання ВПДП у розбудові сучасної і майбутньої України
Духовне і патріотичне піднесення, розбудову на його засадах суспільного і
державного життя ВПДП вважає важливою передумовою якнайшвидшого виведення України на шляхи сталого розвитку, ефективного вирішення складних взаємопов’язаних завдань, що стоять перед нею у політичній, соціально-економічній і
культурній сферах.
ВПДП вважає своїм обов’язком, використовуючи всі доступні їй,
відповідно до Конституції України та чинного законодавства, парламентські
і позапарламентські, масово-політичні форми і методи роботи, здійснювати
рішучу підтримку політики Президента України, конструктивної більшості
Верховної Ради України, спрямовану на прискорення соціально-економічних і
культурних перетворень.
З метою сприяння розбудові України ВПДП висуває такі програмні вимоги
та завдання, які зобов’язується впроваджувати у життя конструктивними заходами, використовуючи участь своїх членів і прихильників у виборчих кампаніях і
діяльності вищих органів державної влади, у політичному житті і міжпартійному
спілкуванні, у роботі громадських, освітніх, наукових, культурних організацій,
ділових і фінансових інституцій.
1. У політичній сфері
ВПДП прагне всебічного втілення в життя ідей української демократичної
державності як оплоту української нації, її духовності і патріотизму, запоруки вільного і гармонійного розвитку суспільства. Для досягнення цієї мети партія буде
домагатися оздоровлення політичної атмосфери в країні, зменшення політичного
протистояння, досягнення загальнонаціонального порозуміння і на цій основі –
формування міцної більшості політичних сил, здатних згуртуватися навколо Президента України і взяти на себе відповідальність за рішучий і послідовний курс.
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Заради впровадження цієї високої мети ВПДП розгортатиме широкі пропагандистські кампанії в підтримку конструктивних політичних сил, і сама
сформує міцний кадровий резерв, який братиме участь у виборах до Верховної
Ради України, органів місцевого самоврядування, у конкурсах на заміщення
керівних посад в органах виконавчої влади.
2. У галузі державного будівництва і
законотворчої діяльності
ВПДП закликає всіх свідомих громадян, громадських і політичних діячів
сприяти прискоренню процесу подолання перехідного, посткомуністичного стану
сучасної української державності, успадкованих нею від минулого рис безвідповідальності владних структур. Необхідно домагатися повноцінного входження України як правової і соціальної держави у європейське співтовариство з його високими вимогами щодо пріоритету прав людини, рівного співробітництва держави і
громадянського суспільства, забезпечення повного контролю з боку суспільства
за діяльністю державного механізму, його відкритості і прозорості.
З цією метою ВПДП, зокрема, вимагає:
• прискорити здійснення конституційної реформи; досягти реального розмежування функцій різних гілок державної влади, вироблення демократичної
системи їх взаємного врівноваження, спільної відповідальності;
• виробити чіткі механізми припинення повноважень вищих органів державної влади та вищих посадових осіб держави як гарантії недопущення
порушень конституційного ладу;
• істотно прискорити процес формування сучасної законодавчої бази соціально-економічних перетворень, здійснити кодифікацію законодавства, чим забезпечити стабільність правового поля і перекрити всі шляхи довільному тлумаченню
законів через прийняття підзаконних актів і невідповідних законодавству управлінських рішень. Встановити порядок, за яким законопроекти мали б подаватися на
розгляд Верховної Ради України разом з проектами всіх змін і доповнень до
чинного законодавства, які випливатимуть з їх прийняття. Розробити і впровадити
ефективні механізми імплементації норм міжнародного права в Україні;
• запровадити дійову систему соціально-економічної і політичної експертизи
проектів законодавчих і нормативних актів, важливих управлінських рішень, маючи
на увазі підвищення їх якості та упередження можливих негативних соціальних і
економічних наслідків поспішних і непродуманих рішень. У цьому плані ВПДП
приймає на себе зобов’язання сприяти здійсненню незалежної наукової експертизи
насамперед тих законодавчих актів, управлінських рішень, прийняття яких матиме
істотне значення для розвитку соціальної і гуманітарної сфери, зокрема, щодо їх відповідності національним інтересам, особливостям і традиціям українського суспільства, європейським стандартам і вимогам захисту прав людини;
• здійснити радикальну адміністративну реформу, спрямовану на істотне
підвищення ефективності і злагодженості діяльності міністерств і відомств, інших
органів державної виконавчої влади, досягнення справжньої її відповідності не лише
корпоративним інтересам вузьких суспільних прошарків, а економічним, соціальним
і культурним запитам широких верств населення. Досягти функціональної
перебудови державного механізму на засадах регулювання соціально-економічного
розвитку не адміністративними, а опосередкованими методами економічного
стимулювання. Завершити формування в Україні стрункої управлінської вертикалі;
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прискорити здійснення судової реформи, спрямованої на утвердження верховенства закону, цивілізованого регулювання економічних і
соціальних відносин, надійний захист прав громадян. […]
•

Програма Всеукраїнської партії духовності і патріотизму (ВПДП)
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.vpdp.org.ua/docum/VPDP_programm_u.php

∗∗∗
ВСЕУКРАЇНСЬКА ПАРТІЯ МІЖНАЦІОНАЛЬНОГО
ПОРОЗУМІННЯ «НОВИЙ СВІТ» (ВПМП «НОВИЙ СВІТ»)
Партію створено 18 вересня 2000 р. Зареєстрована Міністерством
юстиції України 30 березня 2001 р. (реєстраційний номер 1611).
Припинила діяльність згідно з рішенням Верховного Суду України від 9
червня 2003 р.; наказ Міністерства юстиції України від 13 червня 2003 р.
№ 65/5.

ВИТЯГ З ПРОГРАМИ
ЦІЛІ ВПМП «НОВИЙ СВІТ»
[…] Головними цілями ВПМП «Новий Світ» є:
• Сприяння дотриманню прав і свобод особистості, незалежно від раси,
національності, політичних поглядів та віросповідання;
• Сприяння боротьбі з усіма проявами шовінізму, ксенофобії, антисемітизму
та регіонального екстремізму;
• Послідовне обстоювання політичних, правових, національно-культурних,
духовних, економічних, соціальних інтересів корінних народів і національних
меншин в Україні;
• Сприяння розробці та прийняттю концепції державної етнополітики;
• Сприяння прийняттю державної програми організованого повернення та
облаштування депортованих народів.
ЗАВДАННЯ ВПМП «НОВИЙ СВІТ»
Для досягнення своїх цілей ВПМП «Новий Світ» вирішує наступні завдання:
• Сприяння забезпеченню участі представників корінних народів та національних меншин в органах законодавчої та виконавчої влади в Україні;
• Сприяння прийняттю закону про повну реабілітацію депортованих народів;
• Сприяння досягненню реалізації «Бішкекської угоди» (1992 р.) щодо усунення наслідків депортації народів з України;
• Сприяння відродженню автономного статусу Криму на основі національнотериторіальної автономії;
• Привернення уваги урядів, міжнародних організацій та громадських інститутів інших держав до проблеми повернення та облаштування в Україні депортованих народів, надання фінансової, організаційної допомоги для її вирішення;
• Розвиток взаємодії та взаємопорозуміння між різними національностями в
Україні на основі взаємного пізнання їх історії, культури, духовності. […]
Програма «Всеукраїнської партії міжнаціонального порозуміння «Новий Світ» // Поточний архів
Міністерства юстиції України. – Реєстраційна справа 1611.
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∗∗∗
ЗЕЛЕНА ПАРТІЯ УКРАЇНИ – ХХІ (ЗП-ХХІ)

Партію створено 5 лютого 2000 р. Зареєстрована Міністерством
юстиції України 12 квітня 2001 р. (реєстраційний номер 1617). Припинила
діяльність згідно з рішенням суду Старокиївського району м. Києва від 13
липня 2001 р.; ухвала апеляційного суду м. Києва від 25 вересня 2001 р.;
наказ Міністерства юстиції України від 19 грудня 2001 р. № 67/5.
ВИТЯГ З ПРОГРАМИ
Зелена партія України – ХХІ створюється в момент, коли суспільство переживає всеохоплюючу системну кризу, держава фактично відмовилась від
виконання функцій захисту населення. Сьогодні наші громадяни залишилися
кинутими напризволяще в умовах хижацького етапу становлення нової для нас
економічної формації. Системна криза зумовлює необхідність комплексного
підходу до її подолання, що і буде покладено в основу діяльності Зеленої партії
України – ХХІ.
Головною метою Зеленої партії України – ХХІ є забезпечення збалансованого розвитку України в межах практичної реалізації проекту ООН «Порядок денний для 21 сторіччя", тобто гармонізації економічних потреб та природоохоронних інтересів на засадах технологічного переозброєння, раціонального господарювання та зміцнення демократичних інститутів суспільства.
Сталий (збалансований) розвиток розглядається нами як розвиток, що
задовольняє потреби сучасності, не ставлячи під загрозу здатність майбутніх
поколінь задовольняти свої потреби. Повинна існувати паритетність відносин у
тріаді людина-господарство-природа. За цих умов сталий розвиток об’єднує в
собі процес виживання і відтворення генофонду нації, активізації ролі окремої
людини в суспільстві, забезпечення її прав і свобод, збереження навколишнього
середовища, формування умов для відтворення біосфери та її локальних екосистем, орієнтацію на зниження рівня антропогенного впливу на природне середовище й гармонізацію розвитку людини в природі. Тому підвищення рівня так
званого «людського розвитку" в Україні як основи всякого розвитку з точки зору
Зеленої партії України – ХХІ є найважливішим завданням сучасності.
Виходячи з цього Зелена партія України – ХХІ визначає наступні пріоритети:
– адміністративна реформа, метою якої є максимальна децентралізація
управління, розширення функцій та сфери відповідальності місцевих органів влади, реальне впровадження в життя Хартії місцевого самоврядування, узгодження
загальнодержавних інтересів та економічних пріоритетів з регіональними та
місцевими, широке залучення органів регіонального та місцевого самоврядування
до процесу забезпечення сталого економічного зростання. […]
Задача мінімум, яку ставить перед собою Зелена партія України – ХХІ в
найближчі роки, є підвищення індексу «людського розвитку" в Україні до рівня
розвинених країн, що забезпечить громадянам України гідне життя.
Наша мета – охорона довкілля в ім’я сьогоднішнього процвітання країни і
збереження ресурсів і можливостей для майбутніх поколінь. […]
Програма Зеленої партії України – ХХІ // Поточний архів
Міністерства юстиції України. – Реєстраційна справа 1617.
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∗∗∗
ПАРТІЯ РОЗБУДОВИ, ПРАВОЗАХИСТУ НЕДЕРЖАВНИХ
ОРГАНІЗАЦІЙ УКРАЇНИ – «ПАРТІЯ ПРАВОЗАХИСТУ»

Партію створено 15 липня 2000 р. Зареєстрована Міністерством юстиції
України 8 червня 2001 р. (реєстраційний номер 1639). У липні 2007 р.
змінила назву на Політична партія «Партія Правозахисту». Партія
діюча.
ВИТЯГ З ПРОГРАМИ

[…] Розбудова незалежної держави України
і створення громадянського суспільства
В цей час партія окремо виділяє базові цінності, які при визначенні шляхів
соціально-економічного чи політичного розвитку Української політичної
структури не можуть бути предметом компромісів чи політичного торгу і
відстоюватиме такі вагомі базові цінності – це державність і національну безпеку.
В цей же час найвищою цінністю теперішнього цивілізованого прогресу для
партії є людина, її права і свободи, духовне оновлення.
Ступінь демократичності суспільства вимірюється рівнем свобод, прав та
обов’язків його членів. […]
Політичний курс,
ідейно-теоретичні засади
У своїй політичній діяльності Партія Правозахисту керується:
- принципами демократії і свободи;
- принципами гармонійного збалансування інтересів особистості і
суспільства;
- принципами соціальної справедливості і соціального партнерства;
-принципами національної і міжконфесійної злагоди, правового розв’язання
всіх можливих суперечок і протиріч;
- інтересами інтеграції України у світове співтовариство.
Центром всієї теоретичної і практичної діяльності Партії Правозахисту є
інтереси кожної окремої людини, її свободи і права, її вільний і всебічний
розвиток.
Розвиток суспільства повинен ґрунтуватися на внутрішніх механізмах саморозвитку, які випливають з інтересів громадян, їх ідеалів і прагнень.
Партія за:
- об’єднання суспільства на основі загальнонаціональної ідеї та демократії, за
суспільне примирення і відновлення історичної справедливості щодо всіх, хто
боровся за незалежність України;
- природнє, невід’ємне і непорушне право кожного громадянина на пристойне життя, участь у виборах і обрання в органи влади та місцевого самоврядування, вибір вільного місця роботи та проживання, пересування по території
країни, виїзд за її межі;
- подальший розвиток зовнішньоекономічної діяльності, забезпечення
інтегрування української економіки в структуру світового економічного
простору, міжнародного розподілу праці;
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- багатовекторність зовнішньоекономічної політики України;
- упередження засад громадянського суспільства, конструктивну співпрацю
між урядом, профспілками та роботодавцем, запобігання соціально-політичним
конфліктам та екстремізму, державну підтримку національних меншин. […]
Програма Партії Правозахисту // Поточний архів
Міністерства юстиції України. – Реєстраційна справа 1639.

ВИТЯГ ІЗ СТАТУТУ
[…] ІІ. Мета та завдання партії.
Засоби та методи вирішення завдань щодо прав людини
14. «Партія Правозахисту» – політична партія загальнонаціональної
програми суспільного розвитку з головною метою: сприяння забезпеченню
реальної участі громадян у виробленні державної політики, формуванні органів
влади, місцевого самоврядування і представництво в їх складі через єдине
джерело державної влади в Україні.
15. «Партія Правозахисту» в установленому чинним законодавством порядку
здійснює наступні завдання:
- публічно викладає і обстоює свою позицію з питань державного і
суспільного життя;
- бере участь в обговоренні, оприлюдненні та обґрунтуванні оцінок дій і
рішень органів влади;
- сприяє захисту прав громадян через державні судові та правоохоронні
органи України і міжнародні інституції за основними принципами, прийнятими
Конгресом ООН 27 серпня – 7 вересня 1990 року та положеннями державних та
міжнародних правових актів;
- бере участь в оприлюдненні інформації про порушення прав людини та
національних прав через засоби масової інформації, мітинги, збори, демонстрації,
підписні листи, листівки, інформаційні агентства;
- популяризує міжнародні документи з прав людини та національних прав,
організовує їх обговорення, влаштовує дискусії з питань сучасного правового
мислення в галузі прав людини та національних прав у співпраці з науковими та
зацікавленими організаціями;
- вносить пропозиції до державних органів влади України та органів місцевого
самоврядування, партійних, громадських і міжнародних організацій, до Урядів країн –
учасниць Гельсінського процесу, органів ООН, передусім, Відділу публічної
інформації;
- співпрацює у галузі захисту прав людини з відповідними комітетами
Верховної Ради України;
- проводить правозахисні акції у формі прес-конференцій, мітингів, демонстрацій,
пікетів тощо своїми силами або в співпраці з іншими партіями у важливих випадках;
- приймає участь у виборчих процесах у встановленому чинним законодавством порядку;
- проводить референдуми в самій партії;
- взаємодіє з урядовими, всеукраїнськими та міжнародними громадськими
організаціями; укладає з ними дво- та багатосторонні угоди. […]
Статут Партії Правозахисту // Поточний архів
Міністерства юстиції України. – Реєстраційна справа 1639.
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∗∗∗
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «ВІТЧИЗНА»

Партію створено 6 липня 2001 р. Зареєстрована Міністерством юстиції
України 1 серпня 2001 р. (реєстраційний номер 1-п.п.). Партія діюча.
ВИТЯГ З ПРОГРАМИ
Преамбула
Ми, учасники установчого З’їзду політичної партії «Вітчизна», вико ристовуючи конституційне право громадян на свободу об’єднання в політичні партії
для здійснення та захисту своїх прав і свобод та задоволення політичних, економічних, соціальних, культурних та інших інтересів, що визначаються та гарантуються Конституцією України, свідомо і відповідально створюємо політичну
партію «Вітчизна».
Партія «Вітчизна» визначає як пріоритетну стратегію утвердження
моральних цінностей у політичному і державному житті в Україні, соціальній,
фінансово-економічній і духовній сферах суспільства. […]
Розбудова правової держави – політична мета Партії
Ми будуватимемо державу, в якій хочемо бачити дійсне утвердження християнських і загальнолюдських цінностей. Ми вважаємо, що запорукою побудови
здорового суспільства є надання ваги таким інтегративним інститутам, як сім'я,
церква, держава. Суспільний мир та добробут кожного буде залежати від того,
наскільки глибоко ввійшли в суспільну свідомість цінності, як взаємодопомога,
толерантність, плюралізм, захист та допомога слабким та бідним, справедливий
соціальний характер розподілу суспільного продукту та особистісні стосунки між
людьми.
Партія виступає за:
• правову і демократичну державу, де реалізуються конституційно визначені
функції президентської влади, стабільність законодавчої влади, розроблені механізм і процедури контролю громадян над виконавчою владою, гарантовано гласність і відкритість, проведено судову реформу, забезпечено свободу слова і захист прав людини;
• соціально орієнтовану державу, де економіка створює передумови становленню громадянського суспільства, розвитку здібностей людини, задоволенню її
потреб, реалізації свобод, реалізації прав людини у сфері освіти, медицини, праці
і соціальних відносин, сприяє вирішенню життєво важливих для громадян політичних і соціальних питань, де розвинуте громадянське суспільство здатне вирішувати питання соціального поступу, приймати відповідні вимогам часу і
суспільства рішення, забезпечити правопорядок і законність, формувати у
громадян почуття патріотизму, соціальної захищеності і безпеки.
Партія пріоритетним напрямком своєї діяльності вважає формування
конкретних законодавчих ініціатив і виконавчих органів для боротьби з
корупцією, організованою злочинністю, що руйнують державу, загрожують
існуванню людини, її вільному волевиявленню. […]
Програма політичної партії «Вітчизна»// Поточний архів
Міністерства юстиції України. – Реєстраційна справа 1- п.п.
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∗∗∗
ПАРТІЯ ЗАХИСТУ ІНТЕРЕСІВ СЕЛЯН УКРАЇНИ

Партію створено 30 червня 2001 р. Зареєстрована Міністерством
юстиції України 12 вересня 2001 р. (реєстраційний номер 2-п.п.).
Припинила діяльність згідно з наказом Міністерства юстиції України від
2 квітня 2003 р. № 26/5.
ВИТЯГ З ПРОГРАМИ
[…] Наша мета і завдання
Партія захисту інтересів селян України відстоює інтереси народу України і
його невід’ємної частини – селянства в усій різноманітності його професійного,
інтелектуального і соціального складу. Мета партії – утвердження в країні системи відносин демократичного соціалізму, яка передбачає глибоку демократизацію
всіх сфер життя, соціальну справедливість, свободу і солідарність громадян, зокрема побудову справедливої багатоукладної аграрної економіки з її соціальною
інфраструктурою, постійне поліпшення життя людей, задоволення їхніх потреб і
здійснення їхніх конституційних прав і свобод.
Рішуче виступаючи проти роз’єднання і протиставлення людей за майновою
та фінансовою ознаками, Партія захисту інтересів селян України обстоює вільну
реалізацію можливостей кожної особистості і розвиток суспільства в єдності і
розмаїтті, розвиток виробничого самоврядування і участь виробників суспільного
багатства в розподілі доходів підприємств. Це дасть, зокрема на селі, можливість
збільшувати інвестиції в людину, забезпечуватиме соціальну справедливість і
рівноправність громадян. Держава повинна не адмініструвати, а створювати умови для розвитку особистості, підвищення продуктивності праці і ефективності виробництва. Партія ставить за мету домагатися, щоб український селянин став повноправним учасником і творцем державотворчого демократичного процесу, побудови її ефективної економіки і її найважливішої гілки – аграрної.
Беручи участь у державотворчому процесі, Партія захисту інтересів селян
України вважає найоптимальнішою формою державного правління демократичну
республіку з розвинутим територіальним самоврядуванням у вигляді рад різного
рівня та їх виконавчих органів. Законодавча, виконавча, судова влада як вияв
народовладдя виконують самостійні, незалежні функції.
Пріоритет прав та інтересів людини, а не держави чи ринку мають забезпечувати
всі гілки влади. Партія виступає за розвиток ринкових відносин в економіці, але не в
соціальній і духовній сферах, тому обстоює гарантовані Конституцією права громадян на освіту, охорону здоров’я, доступ до культурних багатств. Відпочинок саме
в тому обсязі і в тому вигляді, як їх визначає Основний Закон. Індивідуальна ініціативність і колективність засади в суспільстві мають гармонійно поєднуватись.
Серед своїх основоположних і постійних завдань Партія захисту інтересів
селян України визначає побудову незалежної Української держави в тісному
зв’язку з соціальним визволенням людини при одночасному розвитку співпраці з
іншими країнами і народами; забезпечення неможливості повернення до тотального одержавлення життя в Україні; побудову багатопартійної системи і унемож494

ливлення однопартійності чи фактичної моно партійності як головної небезпеки
демократії; урахування національних, європейських і світових тенденцій і
процесів у виробленні стратегії і тактики як розвитку партії, так і побудови
суспільства і держави; внесення у суспільну свідомість справжніх причин кризового стану країни і шляхів їх усунення, участь у перетвореннях у державі на засадах законності, за результатами конструктивних політичних та професійних дискусій і компромісів з метою поліпшення життя всіх верств населення, утвердження принципів соціальної справедливості і захисту інтересів селянства.
Виходячи з цих цілей і завдань, Партія захисту інтересів селян України виражає інтереси не тільки власне селян, а широкого спектру соціальних груп, які є
головною силою відродження України. Це – люди найманої праці: робітники,
інтелігенція, службовці, особливо висококваліфіковані фахівці, професіонали виробництва і управління, тобто представники середнього класу, підприємців і
управлінців, дрібні власники, що використовують особисту працю і власність. Ми
захищаємо інтереси пенсіонерів, молоді, студентства, а також інших груп, які
потребують соціального захисту. […]
Будучи державницькою і патріотичною партією, ми за побудову такої держави,
яка силою закону і всією системою своїх інститутів гарантує захист громадян, є
регулюючим чинником ринкових процесів і забезпечує національну безпеку України.
Партія виступає за побудову громадянського суспільства в усьому розмаїтті
участі громадян в управлінні справами держави, у контролі суспільства за
роботою владних інститутів. Ми також за раціональний політичний компроміс у
суспільстві, за пошук взаємоприйнятних союзів, коаліцій і об’єднань, за
консолідацію споріднених політичних сил.
Партія захисту інтересів селян України проти претензій будь-якої партії на винятковість і панівну роль у суспільстві, вважаючи, що моральний авторитет і політичний
вплив партії визначають її конкретні справи і робота в масах, а прагнення посісти
лідируючі позиції веде до відродження тоталітарних тенденцій.
Разом з іншими партіями лівого центру Партія захисту інтересів селян України бере участь в розробці теорії і практики демократичного соціалізму, будує
свою діяльність на засадах публічної політики, принципу демократичного
централізму, широкої внутріпартійної демократії і партійної товариськості, на
спільності політичних інтересів, на моральному авторитеті членів партії та її
активу. На цих же засадах і на засадах пошуку союзів і коаліцій партія бере
участь у парламентських виборах та виборах органів місцевого самоврядування.
Як партія лівого центру, ПЗІСУ бореться за народно-демократичну систему
влади, разом з іншими партіями розробляє програму виходу України з кризи на
засадах прогресивних змін в усіх сферах життя суспільства, бере участь в різноманітних акціях демократичного характеру, ініціює і домагається прийняття
законів, які б допомагали розв’язанню соціальних проблем, передовсім селян і
людей найманої праці, активно підтримує розвиток виробничої демократії на підприємствах усіх форм власності, розвиток співвласності та оренди, різноманітних
форм виробничого та економічного самоврядування, здійснює правозахисту
діяльність, шляхом тиску на владу домагається виконання конституційних норм
про безплатну освіту, охорону здоров’я, соціальний захист. […]
Програма Партії захисту інтересів селян України // Поточний архів
Міністерства юстиції України. – Реєстраційна справа 2-п. п.
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∗∗∗
ПАРТІЯ «УКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ КОНГРЕС»
Зареєстрована Міністерством юстиції України 17 вересня 2001 р.
(реєстраційний номер 3-п.п.). Припинила діяльність згідно з рішенням
Верховного Суду України від 26 травня 2003 р.; наказ Міністерства
юстиції України від 27 червня 2003 р. №70/5.
Документів не виявлено.

∗∗∗
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ»

Партію створено 1 вересня 2001 р. Зареєстрована Міністерством
юстиції України 25 вересня 2001 р. (реєстраційний номер 4-п.п.).
Припинила діяльність згідно з наказом Міністерства юстиції України
від 29 листопада 2005 р. №32-45-3523.
ПРОГРАМА
Наша основна ціль – побудова громадянського суспільства через
громадський контроль
Держава Україна утворена волею народу. Державна влада в усіх її гілках –
законодавчій, виконавчій, судовій – не може бути зосереджена в руках обмеженого прошарку і використовувана ним у власних або корпоративних інтересах.
Згідно зі ст. 5 Конституції України єдиним джерелом влади в Україні є народ –
народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи
місцевого самоврядування. Народ наділяє носіїв державної влади владними повноваженнями, які регламентуються Законом. Перевищення своїх повноважень
особами, яким народ довірив виконання владних функцій, – неприпустиме. Державна влада покликана забезпечувати розвиток суспільства і максимальне вдоволення інтересів його членів, а не обмежуватися вдоволенням потреб вузького
кола долучених до неї осіб.
Народ має повне, невід’ємне і незаперечне право контролювати діяльність як
всіх органів влади, так і всіх без винятку посадових осіб.
Будь-яка форма державного існування народу не принесе йому щастя, якщо в
державі не буде порядку.
Наведення порядку в державі і є головним завданням Партії на сучасному етапі.
І народ, і влада мають ПРАВА та ОБОВ’ЯЗКИ. І влада, і громадяни повинні
нести ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ за порушення прав та невиконання обов’язків.
Партія домагається своїх цілей і завдань шляхом:
1. Протистояння тенденціям клановості в державі, рішучої протидії корупції і
організованій злочинності.
2. Сприяння очищенню органів державної влади і місцевоого самоврядування від осіб, які вчинили правопорушення, або дії чи бездіяльність яких несуть
загрозу національній безпеці України та шкоду інтересам громадян України.
3. Боротьби із будь-якими незаконними привілеями і пільгами.
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4. Сприяння забезпеченню суспільного порядку і злагоди в Україні.
5. Налагодження дієвого громадського контролю за тим, щоб закони не
завдавали шкоди людині і суспільству.
6. Сприяння забезпеченню встановлених законодавством соціальних прав
громадян.
7. Домагання прозорості у діяльності владних структур.
8. Сприяння поповненню органів державної влади і місцевого самоврядування високопрофесійними кадрами, які будуть працювати не на вирішення своїх
егоїстичних чи вузькокорпоративних проблем, а в інтересах всіх громадян України. Всіляка підтримка представників влади, які виправдали довіру народу.
9. Формування у кожного громадянина відчуття особистої відповідальності
за стан справ у державі.
Будь-яка неконтрольована народом влада – погана влада. Саме тому Партія
виступає за якнайшвидше прийняття Закону України «Про громадський контроль» та
неухильне впровадження у життя букви і духу ст. 5 Конституції України.
НАРОД ПОВИНЕН КОНТРОЛЮВАТИ ВЛАДУ!
Політичні партії України: В 3 т. / Уклад.: Ю. Шайгородський. –
К.: УЦПМ, 2005. – Т.ІІ. – С. 642-643.

∗∗∗
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «ПАРТІЯ ЗА ВІЙСЬКОВИХ»

Партію створено 28 липня 2001 р. Зареєстрована Міністерством юстиції
України 29 листопада 2001 р. (реєстраційний номер 5-п.п.). У жовтні
2005 р. назву змінено на Політична партія «Партія екологічного
порятунку «ЕКО+25%». Партія діюча.
Див. : Політична партія «Партія екологічного порятунку «ЕКО+25%».

ВИТЯГ З ПРОГРАМИ
У світовому співтоваристві поважають лише сильну та могутню державу, яка
здатна реально забезпечити основні права та свободи громадян, встановити і
підтримувати порядок.
Історія вчить нас поважати і берегти могутність та незалежність держави, як
гаранта своєї цілісності, зовнішньої безпеки, національної гідності, як основну
умову успішних перетворень в економіці.
Одним із головних завдань політичної партії «Партія за військових» – є саме
сприяння забезпеченню могутності та незалежності нашої держави.
Політична партія «Партія за військових» створюється з метою сприяння формуванню і вираженню політичної волі громадян, участі у виборах та інших політичних заходах.
Намічені у Програмі заходи сприятимуть:
створенню в Україні ефективного соціально-ринкового господарства;
побудові демократичної, правової, соціальної держави;
формуванню громадянського суспільства;
забезпеченню належного правового та соціального захисту малозабезпечених
громадян, військовослужбовців запасу (у відставці) та членів їхніх сімей.
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Розділ І. ДЕРЖАВНЕ БУДІВНИЦТВО
Ми – за президентську республіку.
Ми переконані, що – в силу історичних традицій, відсутності досвіду багатопартійності, нам потрібна президентська республіка, у якій президент або
гетьман, який всенародно обирається, здійснював би верховну владу у державі.
Разом з тим, ми виступаємо за підвищення ефективності представницької влади в
системі державного устрою України. Парламент повинен брати активну участь у
формуванні уряду і нести свою частку відповідальності за результати його
діяльності.
Україна повинна бути республікою з ефективною вертикаллю президентської
влади.
Ми за подальше удосконалення системи місцевого самоврядування.
Рівень розвитку місцевого самоврядування для нас є одним із найважливіших
показників рівня зрілості демократії і громадянського суспільства.
Форми місцевого самоврядування повинні вибиратися самим населенням,
виходячи з традицій, історичних і культурних особливостей кожного місцевого
співтовариства. […]
Ми вважаємо, що державою не вживаються відповідні заходи, які б
нейтралізували спроби криміналітету проникнути в усі сфери суспільства.
Безсистемність, безконтрольність, низький професіоналізм та відсутність
патріотизму державних керівників призвели до того, що неформальний сектор
економіки поглинув (охопив) 70% ВПП.
З урахуванням надзвичайності ситуації необхідні і неординарні заходи,
засновані на точному і неухильному дотриманні чинного законодавства. Для
цього необхідно:
навести порядок у рядах правоохоронних органів; позбутися від осіб, які не
здатні або не бажають вести боротьбу зі злочинністю;
рішуче перейти від декларацій до реальної боротьби з корупцією в державному
апараті, що припускає більш тверду регламентацію прав і обов’язків чиновників;
здійснити комплексну програму дій щодо звільнення суб’єктів, які
господарюють, від кримінального «оброку»;
створити систему соціальної профілактики правопорушень.
«Партія за військових» – за рівноправність народів у країні в цілому й
окремо у кожному регіоні.
Ми вважаємо, що необхідно цілий комплекс економічних, соціальних, політико-правових і культурних заходів, спрямованих на збереження і розвиток кожного народу, зміцнення дружби і співробітництва між усіма народами України.
Справедливість у відношенні потерпілих у минулому народів повинна бути
відновлена поетапно, на законних підставах. […]
Програма політичної партії «Партія за військових» // Поточний архів
Міністерства юстиції України. – Реєстраційна справа 5-п.п.

ВИТЯГ ІЗ СТАТУТУ
[…] 2. МЕТА Й ЗАВДАННЯ ПАРТІЇ
2.1. Метою діяльності партії є сприяння формуванню і вираженню політичної
волі громадян, участь у виборах та інших політичних заходах.
2.2. Головними завданнями партії є:
сприяння створенню в Україні ефективного соціально-ринкового господарства;
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сприяння побудові демократичної, правової, соціальної держави;
сприяння формуванню громадянського суспільства;
сприяння забезпеченню належного правового та соціального захисту військовослужбовців, військовослужбовців запасу (у відставці) та членів їхніх сімей.
2.3. З метою виконання своїх статутних завдань партія:
вільно провадить свою діяльність у межах, передбачених Конституцією України, Законом України «Про політичні партії в Україні» та іншими законами України;
бере участь у виборах Президента України, до Верховної Ради України, до
інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування та їх
посадових осіб у порядку, встановленому відповідними законами України;
використовує державні засоби масової інформації, а також засновує власні
засоби масової інформації, як передбачено відповідними законами України;
підтримує міжнародні зв’язки з політичними партіями, громадськими організаціями інших держав, міжнародними і міжурядовими організаціями, засновує
(вступає між собою) у міжнародні спілки з додержанням вимог Закону України
«Про політичні партії в Україні»;
ідейно, організаційно та матеріально підтримує молодіжні, жіночі та інші
об’єднання громадян, подає допомогу у їх створенні;
роз’яснює Програму партії, пропагує її ідеї та принципи діяльності;
проводить масові заходи (збори, мітинги, демонстрації тощо);
вступає в політичні блоки, спілки та інші об’єднання;
організовує і проводить науково-практичні конференції, семінари тощо;
співпрацює з громадськими організаціями демократичного спрямування у
всіх формах, що не заборонені чинним законодавством;
набуває майнових і немайнових прав;
виступає учасником цивільно-правових відносин, представляє та захищає
власні законні інтереси та законні інтереси своїх членів в органах державної
влади та громадських організаціях. […]
Статут політичної партії «Партія за військових» // Поточний архів
Міністерства юстиції України. – Реєстраційна справа 5-п.п.

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ
«ПАРТІЯ ЕКОЛОГІЧНОГО ПОРЯТУНКУ «ЕКО 25%»
Попередня назва – Політична партія «Партія за військових»

ПЕРЕДВИБОРНА ПРОГРАМА
Політичної партії «Партія екологічного порятунку «ЕКО+25%»
Затверджена рішенням четвертого етапу першого З’їзду партії
23 грудня 2005 року
Сьогодні 15 мільйонів громадян України проживають на екологічно забруднених територіях. Забезпечення природних та невід’ємних прав Людини, зокрема,
права на здорове довкілля, є недосяжною мрією. Ми не маємо можливості дихати
чистим повітрям, пити чисту воду, ростити здорових дітей. В результаті – скорочення тривалості життя, збільшення кількості хворих на тяжкі й нерідко
невиліковні хвороби, зростання показників дитячої смертності.
Від економічної, політичної, соціальної та екологічної кризи країна з шаленою
швидкістю рухається до масштабної еко-гуманітарної катастрофи. Наші рідні та
близькі позбавлені головного – права на гідне сьогодення та віри в світле майбутнє.
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Але ми впевнені: наш народ має могутній потенціал, і відродити його віру у
власні сили можна тільки на засадах реального народовладдя, суспільної злагоди
та екології життя в широкому значенні – екології суспільства, економіки та держави як нашого життєвого простору.
Усвідомлюючи свою відповідальність за майбутнє співгромадян, наших
дітей та онуків, ми розробили конкретну програму реального забезпечення прав і
свобод Людини, принципів демократії та соціально-екологічної справедливості.
Ми переконані, що Україна гостро потребує побудови суспільства соціальної
справедливості, де у молоді є реальні перспективи, а людям літнього віку гарантовані захист і піклування. Де нормою є справедливі правові, економічні й
екологічні умови життя та праці, доступний і гарантований державою безкоштовний освітній мінімум, ефективна пенсійна система та медицина.
Ми закликаємо відкинути політичні пристрасті і об’єднатися в ім’я вищої
цінності – Людини, її здоров’я та процвітання на власній землі сьогодні та в
майбутньому.
МИ ДОМАГАЄМОСЯ:
* визнання на законодавчому рівні територій екологічного забруднення
зонами надзвичайної екологічної ситуації;
* запровадження 25%-х надбавок до зарплат, пенсій, стипендій і всіх
соціальних виплат для жителів екологічно забруднених територій;
* реалізації комплексних заходів для забезпечення екологічної безпеки на
цих територіях;
* доступності медичного обслуговування для всіх громадян, поліпшення якості
лікування та профілактичних заходів у державній системі охорони здоров’я,
забезпечення всім необхідним пологових будинків, розвитку страхової медицини;
* збільшення місцевих бюджетів з урахуванням екологічних особливостей
територій шляхом застосування коригуючого коефіцієнта не менше 1,37;
* збільшення наповнюваності місцевих бюджетів за рахунок перерозподілу
податків, що відраховуються промисловими підприємствами за забруднення
довкілля й використання природних ресурсів на користь відповідних територій;
* проведення ефективних економічних реформ, модернізації промисловості з
дотриманням екологічних і соціальних стандартів;
* запровадження жорсткого державного контролю за діяльністю екологічно
небезпечних підприємств та принципу незворотної та безумовної відповідальності суб’єктів підприємницької діяльності за шкоду довкіллю;
* розвитку системи економічного стимулювання природоохоронної
діяльності та діяльності недержавних екологічних фондів.
МИ ПРОПОНУЄМО:
* на законодавчому рівні невідкладно прийняти рішення про визнання факту
існування в Україні зон надзвичайної екологічної ситуації;
* створити спеціальну урядово-парламентську комісію з підготовки відповідних змін і доповнень до законодавства, визначення меж територій екологічного
лиха, джерел покриття витрат, механізмів компенсаційних виплат тощо;
* ввести коригуючий коефіцієнт (не менше 1,37) при розрахунку показників
місцевих бюджетів для територій, що мають контрастно виражений характер
екологічних наслідків;
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* внести зміни та доповнення до законодавства щодо введення екологічного
коефіцієнта до заробітних плат, пенсій, стипендій і всіх соціальних виплат для
жителів екологічно небезпечних територій;
* розробити й впровадити механізм міжнародної торгівлі квотами на викиди
парникових газів промисловими підприємствами, а також прискорити здійснення
екологічних «проектів спільного впровадження», за рахунок чого Україна зможе
заробляти щорічно до 2 млрд. євро;
* забезпечити спрямування доходів, які одержуватиме наша держава в
рамках Кіотського протоколу, на заходи щодо оздоровлення населення та навколишнього середовища.
Поряд з вирішенням першочергового завдання – впровадженням реальних
механізмів захисту здоров’я народу – ми пропонуємо програму консолідації
суспільства, ефективного розвитку економіки, адекватного реагування на існуючі
політичні проблеми та виклики.
Наше майбутнє – в наших руках. Створимо його разом!
23 грудня 2005 р.
Хрещатик. – 2006. –14 березня.
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СОЦІАЛЬНО-ЕКОЛОГІЧНА ПАРТІЯ «СОЮЗ.
ЧОРНОБИЛЬ. УКРАЇНА.»

Партію створено 4 лютого 2002 р. Зареєстрована Міністерством юстиції
України 11 грудня 2002 р. (реєстраційний номер 6-п.п.). Партія діюча.
ВИТЯГ З ПРОГРАМИ
[…] Мета та завдання соціально-екологічної партії
«Союз. Чорнобиль. Україна.»
Метою діяльності «СЧУ» є всебічне сприяння формуванню соціально-спрямованої державної політики України, вирішенню соціальних, економічних, правових та інших проблем, реалізації державних соціальних програм, а також захисту
законних інтересів громадян України, участь у виборах та інших політичних
заходах. Головними завданнями СЧУ є:
• Сприяння зміцненню дієздатності України як суверенної держави;
• Сприяння екологічній безпеці країни, чистому довкіллю для сучасних та
прийдешніх поколінь;
• Сприяння подоланню наслідків глобальних природних та техногенних (у
тому числі ядерних) катастроф, соціальному захисту постраждалого населення України;
• Сприяння вирішенню на державному рівні соціальних проблем ветеранів, чорнобильців, пенсіонерів, інвалідів та інших соціально незахищених верств населення;
• Сприяння створенню ефективної системи соціального і пенсійного
забезпечення, медичного обслуговування;
• Сприяння ліквідації безробіття;
• Всебічне сприяння розвитку культури і духовності населення України;
• Сприяння відродженню українського села, забезпеченню стабільності роботи
підприємств та збільшенню реальних доходів населення;
• Сприяння комплексній євроінтеграції України, зміцненню зв’язків з країнами
СНД та іншими зарубіжними країнами;
• Участь у виборах та інших політичних заходах. […]
Політичні партії України. В 3 т. / Уклад.: Ю. Шайгородський. –
К.: УЦПМ, 2005. – Т.ІІІ. – С.517-518.

∗∗∗
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ
«СОЮЗ АНАРХІСТІВ УКРАЇНИ»

Партію створено у 2002 р. Зареєстрована Міністерством юстиції
України 28 грудня 2002 р. (реєстраційний номер 7-п.п.). Партія діюча.
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ВИТЯГ З ПРОГРАМИ
ПУТИ РЕАЛИЗАЦИИ
[…] Что такое «государство»? Это не живое всемогущее существо, обладающее своей волей или языком. Это иерархия управленцев (чиновников), нанимаемых нами через налоги для того, чтобы они обустраивали нашу социальную
жизнь. Нельзя отождествлять понятия народа, страны и государства. Государство
всего лишь масса. Масса политических решений и властных полномочий. Его то
больше, то меньше. А, значит, со временем может и не стать вовсе. С начала
перестройки общество всё более анархизируется. Огромное количество социальных отношений, связей, сфер нашей жизни теперь саморегулируется, не контролируется государством. И, чем меньше чиновник руководит нашей жизнью, тем
меньший удельный вес государства в нашем обществе. Тем больше в нём
свободных договорённостей, самоорганизации, самостоятельности. Это естественно. Это взросление нас как личностей.
На пути к анархии необходим особый переходный период, использующий в
анархических целях социальные связи и институты неанархического социума. Для
реанимации широкого анархического движения в Украине мы используем такую
организацию старого общества, как политическая партия. Мы строим мощную
дисциплинированную общенациональную организацию, способную бороться за
общественное сознание на равных с любой «партией власти». Бороться и побеждать.
Мы видим два пути эволюционного сокращения государства – это децентрализация власти и сокращение нормативной базы (законодательства). Децентрализация (распыление) власти – смещение принятия решений, касающихся жизни
граждан на уровни власти наиболее к ним приближенные. От центрального
правительства к самоуправлению микрорайона. Этим мы добиваемся предельного
сокращения числа людей, руководящих нашей жизнью и увеличения нашего
контроля над ними. А постепенной отменой законов мы добиваемся сокращения
сфер нашей жизни, в которых допустимо их руководство.
Сокращение законодательства в современном обществе невозможно вне
представительских органов. Все партии идут в Советы, чтобы издавать законы,
которые продвигают лишь их интересы, под которые набираются новые чиновники. Мы идём в Советы, чтобы законы отменять. Постепенно, разумно, но неуклонно. Всё равно хороший человек, как и тысячи лет назад, живёт по Десяти
заповедям. Ничего лучшего мир не придумал.
Единственной альтернативой «диктатуре закона» должна стать традиция,
обычай, создание в обществе системы бесконфликтного взаимодействия, именуемой
свободным договором. Общество должно быть пронизано, скреплено и
взаимосвязано исключительно отношениями добровольного договора, взаимовыгодными для всех сторон в нём участвующих. Поэтому наше видение общественной
реформы предполагает гигантскую воспитательную работу в этом направлении.
Однако это всё лишь средства достижения цели. Наша главная цель – постепенное
исключение механизмов принятия политических решений. Когда кто-либо берётся
решать для нас и за нас. Все решения должны приниматься единственно возможным
механизмом – свободным договором тех, кого они касаются.
Принята на 2-м съезде «Союза анархистов Украины»
13 июля 2003 г.
Програма [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://anarcho.net
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ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «СЛОВ'ЯНСЬКИЙ
НАРОДНО-ПАТРІОТИЧНИЙ СОЮЗ» (СНПС)

Партію створено 5 березня 2003 р. Зареєстрована Міністерством
юстиції України 5 червня 2003 р. (реєстраційний номер 8-п.п.). У
листопаді 2005 р. назву змінено на Політична партія України «Партія
політики ПУТІНА»; у грудні 2008 р. на – Політична партія України
«РУСЬ ЄДИНА». Партія діюча.
Див.: Політична партія «Партія політики ПУТІНА»,
Політична партія України «РУСЬ ЄДИНА»

ВИТЯГ З ПРОГРАМИ
Політичної партії «Слов'янський народно-патріотичний союз" (СНПС)
Вступ
Політична партія «Слов'янський народно-патріотичний союз» (СНПС) – консолідуюча національно-державницька сила, що прагне об'єднати навколо себе прихильників Слов'янської національної ідеї, які усвідомлюють, що українське суспільство не
буде мати перспективи, а Українська держава – ефективного розвитку без системних
дій в напрямку консолідації слов'янських держав за умови збереження кожною з них
незалежності, суверенітету та самобутнього шляху розвитку.
Розірваність історично сформованих економічних зв'язків, проблеми корупції, недосконалості податкового законодавства, кадрової політики, неефективність програми реформування державної власності, зорієнтованої не на пріоритет
розширеного відтворення, а на розподіл створеного раніше – далеко не повний
перелік того, що заважає нам рухатися вперед.
СНПС вважає одним із головних напрямків своєї діяльності об'єднання
зусиль громадських рухів та політичних партій на платформі поглиблення
інтеграційних процесів між суверенними слов'янськими державами для усунення
спільних недоліків та захисту прав і свобод, задоволення політичних,
економічних, соціальних та культурних інтересів громадян України.
І. Головна мета СНПС та шляхи її досягнення
Політична партія «Слов'янський народно-патріотичний союз» (СНПС) є
партією, яка на добровільних засадах об'єднує громадян України прихильників
поглиблення інтеграційних процесів між суверенними слов'янськими державами
для захисту своїх прав і свобод, задоволення політичних, економічних, соціальних, культурних інтересів громадян та для сприяння формуванню і реалізації
їхньої політичної волі.
Метою діяльності СНПС є сприяння побудові в Україні громадянського суспільства на принципах соціальної справедливості в інтересах всього народу, забезпеченню рівності прав, свобод та обов'язків всіх громадян України, гарантії розвитку
особистості в межах своєї нації та поглибленню співробітництва між суверенними
слов'янськими державами, участь у виборах та інших політичних заходах.
Для досягнення поставленої мети завданнями СНПС є:
- участь у виборах та інших політичних заходах;
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- сприяння створенню, розвитку і зміцненню національного, соціального і
економічного фундаменту української державності;
- сприяння формуванню у населення України громадянської свідомості, що
ґрунтується на національних інтересах держави та загальнолюдських цінностях;
- сприяння поглибленню співробітництва між суверенними слов'янськими
державами;
- сприяння проведенню державою політики, спроможної забезпечити в
країні громадянський мир і міжнаціональну злагоду, відповідальність представників влади перед громадянами України;
- підтримка політики держави, спрямованої на забезпечення політичних прав
і свобод громадян;
- сприяння зміцненню політичної стабільності, правопорядку, піднесенню
національної економіки, забезпеченню соціальних гарантій громадян і підвищенню життєвого рівня народу України;
- сприяння формуванню суспільної думки і політичної волі громадян для
відродження в Україні високої християнсько-православної духовності;
- сприяння забезпеченню умов для культурно-національного відродження і
розвитку національних меншин, які проживають в Україні.
II. Ідеологічні засади
Ідеологією СНПС є пропаганда Слов'янської національної ідеї, яка в жодному разі не є альтернативою до сучасних державно-історичних реалій України.
Базові цінності нашого суверенного буття не мусять піддаватися сумнівам чи
ревізії. Слов'янська національна ідея має орієнтувати суспільство, об'єднувати
його на досягнення конкретної мети – побудови сильної України.
Якщо ми не здатні пройти цей шлях, то нехай пройдуть його наші діти й
онуки. СНПС вважає, що ми повинні насамперед піклуватися про їхнє виховання
і становлення, якщо дійсно хочемо, щоб громадяни України мали гідне майбутнє.
Слов'янам треба відновити в собі живу християнсько-православну совість,
віру в силу добра, почуття честі і вірності.
Слов'яни забезпечать собі майбутнє тільки тоді, коли потурбуються про
виховання слов'янського духовного характеру. Без духовного виховання, без
любові до України позитивні переміни не відбудуться. […]
Програма політичної партії «Слов’янський народно-патріотичний союз» // Поточний архів
Міністерства юстиції України. – Реєстраційна справа – 8-п.п.

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ УКРАЇНИ
«ПАРТІЯ ПОЛІТИКИ ПУТІНА»

Попередня назва – Політична партія «Слов'янський народнопатріотичний союз».
Наступна назва – Політична партія України «РУСЬ ЄДИНА»
ПЕРЕДВИБОРНА ПРОГРАМА
Нова перспектива України
«...І чужому навчайтесь, і свого не цурайтесь».
Тарас Шевченко
Маємо десять недоліків чинної української політики
1. Відсутність національної ідеї, здатної консолідувати українське суспільство навколо єдиної стратегії відродження і розвитку. Усі дії, як провладних, так і
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опозиційних сил України дотепер призводять не до об’єднання суспільства на
базових фундаментальних цінностях, а до його подальшого розколу, дроблення
на легко керовані «групи по інтересах».
2. Проведення реформ, не перевірених на практиці. Відсутність довгострокового стратегічного планування розвитку держави.
Рішення тимчасових питань по формуванню «бюджетів проїдання» замість
«бюджетів відродження і розвитку». Незбалансований перерозподіл коштів. Постійні коливання по ключових напрямках державної політики, що породжують
стійку нестабільність, низку криз і погіршення життя простого народу.
3. Відсутність у владі необхідної кількості професіоналів-патріотів, що розцінюють свою місію як службу Батьківщині не за страх, а за совість.
4. Провал у зовнішній політиці. Спроби інтеграції в Європу, вступу до СОТ і
НАТО не знаходять відгуку в народу України. Допомога західних партнерів звелася
до порожніх обіцянок. Спроби нав’язати «західний вектор» нащадкам Богдана
Хмельницького призвели до тотального розчарування народних мас обраною
владою.
5. Гостра економічна криза. Постійне підвищення цін на продукти
харчування, товари першої необхідності, паливно-мастильні матеріали. Усі надбавки до пенсій і зарплат «з’їдає» наростаюча інфляція. Реальні доходи населення
стрімко падають з кожним днем.
Енергетична безпека країни перебуває під загрозою. Бездарна зовнішня політика призвела до розриву міцних економічних зв’язків з Російською Федерацією,
що ставить під загрозу саме існування незалежної України.
6. Правовий безлад. Засилля олігархів у владі. Незважаючи на задеклароване
«відділення влади від бізнесу», ми спостерігаємо політику кумівства. У результаті
країна живе не за принципом рівності усіх перед Законом, а за принципом:
«Обов’язки для одних, права для інших».
7. Демографічна катастрофа.
Незважаючи на обіцянки вжити заходів до зростання народжуваності й уповільнення темпів смертності, населення квітучої у минулому держави продовжує
вимирати стрімкими темпами. За оцінками експертів до 2015 року нас залишиться
43 мільйони.
8. Повна нездатність захистити власну державу. Постійні скандали, пов’язані
зі збоями у роботі українського озброєння (військової техніки, супутників,
авіації). Розпродаж радянської спадщини при відсутності закупівель нового
озброєння. Відмовлення молоді від служби в збройних силах через панування
нестатутних взаємин.
У випадку військового конфлікту Україна виявиться нездатною захистити
свою територію і своє населення.
9. Тотальна культурна і релігійна експансія західного зразка. Засилля аморальності
і жорстокості в ЗМІ, насадження культу розкоші, уседозволеності, влади долара.
Руйнування вразливої психіки підростаючого покоління при відсутності пропаганди
патріотизму, любові до Батьківщини, престижу чесної праці. Панування тоталітарних
сект, що руйнують основи православної релігійної традиції та долі людей.
10. Відсутність реальної перспективи для України та її народу. Державу, що
не здатна себе прогодувати, захистити і гідно конкурувати у світовому співтоваристві, приречено на загибель. Така доля чекає Україну при продовженні лібе506

рального прозахідного курсу, що не враховує економічні, політичні, соціальні, духовні, культурні, ментальні особливості України та її народу.
Пропонуємо десять переваг політики ПУТІНА для України
1. Держава має чітко сформульовану національну ідею, постійним вдосконаленням якої зайняті кращі вчені, науково-дослідні інститути, політичні і громадські
рухи. Акумулюючи знання і досягнення століть і поколінь пращурів, доповнюючи їх
новітніми науково-дослідними розробками, держава залишається на передовому
рубежі провідних світових держав, що запроваджують інноваційний шлях розвитку.
2. Політика ПУТІНА – це форма політики, здійснюваної державою з метою
виходу з кризи, стабілізації і прориву на рівень передових держав. Політика ПУТІНА є абсолютно теоретично обґрунтованою, практично перевіреною, логічно
завершеною й успішною для держави. Вона передбачає широке стратегічне планування на тривалу перспективу, дозволяючи прогнозувати, корегувати і
формувати майбутнє своєї держави.
3. Основними вимогами для державних службовців аж до вищого
керівництва є патріотизм і професіоналізм. Кожен держслужбовець усвідомлює
те, що його особиста успішна перспектива неможлива без успішної перспективи
його народу, його держави.
4. Серйозні успіхи в зовнішній політиці. Пріоритет захисту національних
інтересів дозволяє правильно формувати геополітичну стратегію, обирати гідних
довгострокових союзників, брати участь в інтеграційних процесах там, де це вигідно, але не там, де це нав’язується силою зброї або світової громадської думки.
Групування країн-союзників навколо єдиної концепції розвитку на чолі зі своєю
державою. Україна може й повинна запропонувати світові свою альтернативу,
свій євразійський проект справедливого гармонійного світоустрою, який
передбачає невтручання у внутрішні справи незалежних держав, відмову від
незаконного застосування сили та економічного диктату.
5. Економічний підйом. Реалізація довгострокової програми забезпечення
країни нафтою та газом.
Курс на інвестиції в людину, громадянина і патріота своєї Батьківщини.
Максимальне розкриття і використання потенціалу кожного громадянина зробить
державу сильною та заможною. Конкурентноздатність є національною ідеєю для
економіки, що гарантує швидке і стійке економічне зростання. Конкурентноздатним є усе – товари і послуги, технології й ідеї, бізнес і сама держава, підприємці і
держслужбовці, студенти, професори, наука і культура.
Дотримання балансу інтересів. Централізація влади в сполученні з гнучкою
регіональною політикою. Використання унікальності кожного регіону для максимізації його досягнень.
Формування і державна підтримка середнього класу господарників-патріотів.
6. Рівність усіх перед Законом.
Відсторонення олігархів від влади. Здатність до здорового компромісу між державою і бізнесом як показник сили, а не слабкості центральної влади. Бізнес зобов’язаний йти на поступки державі, при цьому держава стає кращим гарантом
подальшого розвитку всіх економічно активних суб’єктів свого народного
господарства.
7. Турбота про постійне поліпшення якості життя – умова виходу з демографічної прірви. Дії держави спрямовані не тільки на забезпечення матеріального
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добробуту громадян, а й на їх повноцінний духовний розвиток, без якого неможливе досягнення гармонії та людського щастя.
8. В умовах нестабільної ситуації у світі постійне якісне вдосконалення Збройних сил. Застосування передових технологій, відсутніх у країнах НАТО. Проведення
спільних миротворчих і навчальних військових заходів не з країнами – агресорами, а
з потенційними могутніми союзниками, що ведуть стриману зовнішню політику, але
при цьому є здатними дати відсіч агресорам у будь-якому регіоні планети.
9. Захист і підтримка традиційних духовних і моральних цінностей, православної релігійної традиції. Ефективний законодавчий контроль за діяльністю
тоталітарних сект.
Рішуча боротьба з тероризмом у всіх його проявах (включаючи терор проти
людської психіки, інформаційні війни). Широка пропаганда патріотизму і любові
до своєї Вітчизни.
10. Через проведення перевіреної успішної політики, яку ми назвали
«Політика ПУТІНА», Україна разом з іншими східнослов’янськими державамипартнерами стане однією з самих перспективних держав нового устрою.
Наявність корисних копалин, вигідне географічне положення і транспортний
потенціал, працьовитий високоосвічений народ із старовинною самобутньою
культурою, традиціями, релігією, високий інтелектуальний ресурс дозволяють
Україні досягти максимальних результатів, стати одним зі світових лідерів по
економічних, політичних, соціальних показниках і якості життя своїх громадян.
Панування в Україні політичного авантюризму, корупції, недбалості досягли
свого апогею. З кожним днем ми втрачаємо націю, незалежність, надію на краще
майбутнє для наших дітей. З кожним днем ми розчаровуємось у цій владі, цій країні,
цьому житті.
Так не може тривати далі. Українцям потрібно згуртуватись навколо чесних і
порядних патріотичних сил, що пропонують спільне економічне, соціальне, політичне відродження і подальший рух східнослов’янських країн у майбутнє заради
кращою долі.
Політична партія України «Партія політики ПУТІНА» гарантує громадянам чесну, продуману, послідовну, принципову роботу по захисту національних інтересів
держави, прав громадян, незважаючи на їх достаток, посади чи політичні
переконання.
Ми впевнені – настав час патріотичної влади. Ми знаємо, Що, Як і Коли
робити. Ми йдемо на вибори, щоб перемогти заради Народу і Батьківщини!
Голос України. – 2006. – 18 лютого.

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ УКРАЇНИ «РУСЬ ЄДИНА»

Попередні назви – Політична партія «Слов'янський народнопатріотичний союз», Політична партія «Партія політики ПУТІНА».
ВИТЯГ З ПРОГРАМИ
Основною метою політичної партії «Русь єдина» є сприяння формуванню і
вираженню політичної волі громадян, згуртуванню, об’єднанню різних верств і
соціальних груп населення задля сприяння духовному, моральному розвитку суспільства; участь у виборах та інших політичних заходах. […]
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Партія братиме участь у створенні духовних, економічних, соціальних,
екологічних, культурних передумов свободи й щастя людини.
Партія сприятиме залученню народу України до свідомого вирішення своєї
долі й прийняття рішень, до реалізації влади.
Партія братиме участь у побудові та вдосконаленні соціально орієнтованого
багатоукладного ринкового господарства, високо розвинутого суспільства, правової держави.
Партія «Русь єдина» прагне стати політичним інструментом захисту інтересів
широких верств працівників, роботодавців, найманих працівників і активно
співпрацювати з іншими політичними партіями центристського напряму. […]
Партія братиме участь у забезпеченні умов для національно-культурного
відродження та розвитку української нації, усіх національних і культурних груп,
які проживають на території України. […]
Програма політичної партії «Русь єдина» // Поточний архів
Міністерства юстиції України. – Реєстраційна справа 8-п.п..

ВИТЯГ ІЗ СТАТУТУ
[…] ІІ. Мета, завдання та форми діяльності
2.1. Основною метою діяльності партії є сприяння формуванню і вираженню
політичної волі громадян, згуртуванню, об’єднанню різних верств і соціальних
груп населення задля сприяння духовному, моральному розвитку суспільства;
участь у виборах в інших політичних заходах.
2.2. Головними завданнями партії відповідно до її Програми є:
1) сприяння консолідації суспільства на засадах православної християнської
моралі та духовності;
2) сприяння формуванню демократичної держави з високим рівнем розвитку
громадянського суспільства;
3) сприяння забезпеченню в суспільстві соціальної справедливості;
4) сприяння зміцненню авторитету Української держави на міжнародній
арені.
2.3. Для здійснення своїх статутних завдань партія в установленому законом
порядку:
1) створює партійні організації відповідно до цього Статуту;
2) бере участь у виробленні державної політики, виборах до представницьких
органів влади всіх рівнів, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб,
у формуванні органів влади;
3) висуває і підтримує своїх кандидатів на виборах Президента України, до
Верховної Ради України та до органів місцевого самоврядування;
4) може утворювати міжпартійні блоки з метою досягнення програмних завдань;
5) проводить передвиборну агітацію і пропаганду;
6) утворює фракції партії у Верховній Раді України та інших представницьких органах влади, органах місцевого самоврядування;
7) здійснює політичну діяльність, проводить різноманітні акції: збори,
мітинги, демонстрації тощо, інші масові заходи, спрямовані на пропаганду та
реалізацію ідей, сприяє правовій просвіті українських громадян, надає допомогу
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громадським організаціям, метою створення та діяльності яких є сприяння
державницьким ідеям;
8) сприяє організації наукових досліджень, розробці інформаційного та
агітаційного забезпечення з питань впровадження реформування економіки на
ринкових засадах та побудови правової держави в Україні;
9) сприяє та бере участь у розробці та впровадженні комплексних і цільових програм; вносить свої пропозиції до органів державної влади та органів
місцевого самоврядування;
10) сприяє створенню належного правового середовища для розвитку
демократії в Україні;
11) розробляє проекти законодавчих актів, сприяє їх прийняттю та
реалізації;
12) розробляє, оприлюднює і домагається прийняття різними гілками влади
власних проектів вирішення нагальних соціально-економічних проблем;
13) виступає учасником цивільно-правових відносин, набуває майнові та
немайнові права, засновує власні засоби масової інформації, як передбачено
відповідними законами України;
14) представляє й захищає свої інтереси та законні інтереси членів партії у
відносинах з органами Автономної Республіки Крим, центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, посадовими особами, громадськими організаціями, всіма третіми особами;
15) пропагує свої ідеї, мету і завдання, розповсюджує інформацію про
власну діяльність та партійну ідеологічну доктрину;
16) ідейно, організаційно та матеріально підтримує інші об’єднання
громадян, подає допомогу в їх створенні;
17) налагоджує співробітництво з українськими та іноземними державними
і громадськими організаціями, науковими установами, органами державної
влади та органами місцевого самоврядування;
18) здійснює заходи по залученню фінансових, матеріальних, інтелектуальних та інформаційних ресурсів, необхідних для реалізації своїх статутних
мети і завдань;
19) надає підтримку державним програмам, реалізація яких відповідає
статутним завданням та програмним документам партії;
20) використовує державні засоби масової інформації; одержує від органів
державної влади і управління та органів місцевого самоврядування інформацію,
необхідну для реалізації своїх мети та завдань;
21) здійснює міжнародні зв’язки у всіх формах, що не суперечать чинному
законодавству та міжнародним угодам України;
22) ініціює процеси об’єднання з іншими політичними партіями на спільно
вироблених принципах. […]
Статут політичної партії «Русь єдина» // Поточний архів
Міністерства юстиції України. – Реєстраційна справа 8-п.п..
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∗∗∗
«ВСЕУКРАЇНСЬКА ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ –
ЕКОЛОГІЯ ТА СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ»

Партію створено у 2003 р. Зареєстрована Міністерством юстиції
України 7 листопада 2003 р. (реєстраційний номер 9-п.п.). Партія діюча.
ВИТЯГ З ПРОГРАМИ
[…] Держава і громадянське суспільство
1. Партія стоїть на позиціях збалансованої системи трьох незалежних гілок
влади. Поточний етап розвитку української держави вимагає дії принципу стримувань та противаг, балансу права і відповідальності, ефективності функціонування влад. Ми вважаємо, що найважливішим чинником ефективної діяльності
держави є розвиток засад громадянського суспільства. Широко розгалужена
система громадських об’єднань, які залучені до справи управління державою, до
вирішення політичних завдань, до захисту прав, свобод та інтересів своїх членів,
до контролю за діяльністю державних органів – є гарантом стабільності
української держави, забезпечить оздоровлення діяльності державних органів та
органів місцевого самоврядування, допоможе викорінити корупцію.
2. Партія виступає за суворе додержання Конституції України, чинного законодавства. Ми вважаємо, що повинні бути розроблені чіткі механізми впровадження законів і контролю з боку відповідних органів за їх дотриманням. Всі громадяни України повинні бути рівними перед законом як в плані відповідальності, так і в плані
захищеності. Громадський контроль за додержанням чиновниками норм законів –
дієва перепона на шляху до порушення законодавства та вільного його тлумачення.
3. Ми вважаємо за необхідне проводити не тільки систематичне оновлення
складу представницьких органів влади та місцевого самоврядування, але й штату
їх виконавчих органів. Повинен бути розроблений чіткий порядок незалежного
атестування кадрів та заміщення вакантних посад в органах державного управління. Партія буде турбуватися про те, щоб посади у владних структурах обіймали висококваліфіковані та високоморальні люди.
4. Партія бачить необхідність проведення адміністративно-територіальної реформи в Україні. В державі повинна відбутися децентралізація і перерозподіл
владних повноважень, які мають бути перенесені з центру та регіонів на території
безпосередньої життєдіяльності людей: в міста, села, селища, що необхідно для
забезпечення нормального розвитку територіальних громад.
5. Партія підтримує необхідність проведення судової реформи.
6. Назріла реформа збройних сил. Існуюча система формування та утримання
армії вже не виправдовує себе. Україна повинна мати невелику, але добре оснащену і боєздатну армію. Партія виступає за поступовий перехід від загальної
військової повинності до професійної армії із короткотерміновим призовом на
діючу військову службу громадян, які досягли 18 років на термін до 6 місяців з
можливістю відбувати службу за місцем постійного проживання. […]
Програма «Всеукраїнської Політичної партії – Екологія та Соціальний захист // Поточний
архів Міністерства юстиції України. – Реєстраційна справа 9-п.п.
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ВИТЯГ ІЗ СТАТУТУ
[…] 2. Мета, завдання та форми діяльності
2.1. Метою діяльності партії є сприяння формуванню і вираженню політичної
волі громадян, участь у побудові в Україні незалежної, демократичної, соціально
орієнтованої держави.
2.2. Головними завданнями партії відповідно до її Програми є:
- участь у створенні в Україні ефективної соціально-ринкової економіки;
- сприяння побудові демократичної, правової, соціальної держави;
- участь у формуванні громадянського суспільства;
-сприяння забезпеченню політичних, громадянських, економічних,
соціальних, екологічних прав населення.
2.3. З метою виконання своїх статутних завдань партія у визначеному
чинним законодавством порядку:
- шляхом висунення своїх кандидатів, бере участь у виробленні державної,
регіональної та місцевої політики, розробляє проекти законодавчих та інших нормативних актів, сприяє їх прийняттю та реалізації;
- бере участь у виборчому процесі: у виборах Президента України, народних
депутатів України, депутатів представницьких органів влади всіх рівнів, органів
місцевого самоврядування та у формуванні органів виконавчої влади;
- може утворювати виборчий блок партій для участі у виборах Президента
України та до Верховної Ради України, за рішенням З’їзду партії підтримувати
позапартійних кандидатів на посаду Президента України або члена іншої партії
центристського спрямування;
- в разі проведення своїх кандидатів до Верховної Ради України може
утворювати там свою партійну фракцію;
- сприяє створенню у Верховній Раді України парламентської більшості. […]
Статут «Всеукраїнської Політичної партії – Екологія та Соціальний захист» //
Поточний архів Міністерства юстиції України. – Реєстраційна справа 9-п.п.
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2004
ПАРТІЯ «ВІДРОДЖЕННЯ»

Партію створено у 2004 р. Зареєстрована Міністерством юстиції
України 15 червня 2004 р. (реєстраційний номер 97-п.п.). Партія діюча.
ПЕРЕДВИБОРЧА ПРОГРАМА ПАРТІЇ «ВІДРОДЖЕННЯ»
Партія «Відродження» – це спільнота однодумців, які відчувають
відповідальність за долю України і прагнуть докласти зусиль до її
національного відродження і сталого розвитку.
Ядро партії складають висококласні управлінці, інженери, робітники, службовці, підприємці, науковці. Наявний професійний та суспільний досвід дає їм
можливість включитися у цілеспрямовану і активну політичну діяльність в інтересах ефективного розв’язання актуальних для країни проблем.
Спільна праця робить їх відповідальними, солідарними, згуртованими, з
невтримним прагненням до руху, розвитку і динамічних позитивних змін, до безпеки і порядку. Вони здатні не тільки до прийняття та реалізації вагомих управлінських рішень і технічних завдань, але й стоять на твердій громадянській
позиції, беруть на себе відповідальність щодо розв’язання нагальних соціальних
та політичних проблем.
Саме представники цієї формації здатні стати будівничими нової епохи – епохи
успіху і процвітання, успішних реформ та успішних людей, консолідації української
нації. Епохи, коли в політику повернеться мораль, а головним законом суспільного
життя стане справедливість – епохи «Українського Відродження».
Нашими головними орієнтирами є споконвічні людські цінності, зрозумілі і
близькі кожному – теплий дім, квітучий сад, добрі сусіди.
Теплий дім – це символ миру, злагоди, безпеки, взаємоповаги і довіри,
соціальної гармонії та справедливості, міцних сімейних відносин
1. Україна повинна стати затишною домівкою для всіх, хто бажає жити в
мирі та злагоді. Політика має стати реальним механізмом погодження та захисту
інтересів різних суспільних груп, а політична кар’єра – похідною від здатності
політичного діяча працювати на користь суспільства. Служити народу – у цьому
вбачається головна роль і місія держави.
2. Партія «Відродження» – за суспільство, в якому люди відчуватимуть себе
у безпеці. Ми всебічно сприятимемо підвищенню ефективності роботи правоохоронних органів і формуванню дієвої системи цивільного демократичного контролю за їх діяльністю. Особливої уваги потребує судова система, яка має бути
реформована таким чином, щоб надійно захищати громадянина від незаконного
переслідування і несправедливого осудження.
3. Злагода і затишок у домі неможливі без взаємоповаги та довіри. Партія «Відродження» буде добиватися максимальної відкритості діяльності усіх органів державної влади і управління, гарантій права засобів масової інформації на одержання
необхідної суспільно значущої інформації. Тільки держава, що ставиться з повагою
до кожного громадянина, може розраховувати на взаємну повагу та довіру.
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4. Наша мета – суспільство соціальної справедливості, засноване на принципах високого почуття взаємної відповідальності. Наш основний соціальний супротивник – бідність, яка деформує суспільну свідомість, спотворює суспільний
розвиток, блокує шлях у цивілізоване майбутнє. […]
Партія «Відродження» вважає, що Народ України заслуговує на те, щоб жити
вільно і щасливо у гармонії з собою та світом. Саме на це має бути спрямована сила
та міць Української держави – держави цивілізованої і демократичної, шлях до якої
лежить через турботу про кожну людину і кожну родину. Для нас – це аксіома.
Поетичній українській душі завжди будуть співзвучні віщі слова Великого Кобзаря:
І на оновленій землі
Врага не буде супостата,
А буде син, і буде мати,
І будуть люде на землі.
Хрещатик. – 2006. – 2 березня.

∗∗∗
СОЦІАЛЬНО-ХРИСТИЯНСЬКА ПАРТІЯ (СХП)

Партію створено у 2004 р. Зареєстрована Міністерством юстиції
України 7 липня 2004 р. (реєстраційний номер 98-п.п.). Партія діюча.
ВИТЯГ З ПРОГРАМИ
[…] І. МЕТА СХП
Нашою політичною метою є:
побудова в Україні правового громадянського суспільства європейського
типу, в якому знайдуть втілення цінності християнського вчення соціальної
справедливості. Людина має бути вільною у виборі ціннісних орієнтирів для
формування своєї особистості та у виборі професійної діяльності;
духовне відродження України на засадах традиційних християнських цінностей, поширення морально-етичних принципів християнства на громадсько-політичні взаємини;
розбудова та зміцнення національної безпеки як неодмінної умови політичного, економічного та духовного поступу, консолідації Українського Народу,
піднесення його добробуту, утвердження демократичного ладу, становлення
соціальної справедливості та розвитку громадянського суспільства;
захист гідності та безпеки людини і громадянина згідно з правами й свободами, відповідно до Конституції України, Загальної декларації прав людини ООН,
інших правових норм;
пропагування ідеї об'єднання в Україні Православних Церков у єдину
Помісну Українську Православну Церкву та єднання всіх національних
християнських Церков України в ім'я процвітання Українського Народу, злагоди
та співпраці всіх конфесій і релігійних організацій на благо України.
Партія виступає за:
- безумовне верховенство права;
- неухильне дотримання Конституції. Ніякі посилання на об'єктивні обставини не можуть визнаватися переконливими при невиконанні конституційних норм;
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- втілення в життя принципу парламентаризму;
- забезпечення балансу гілок влади, відкритості та прозорості їх дій;
- дієвий громадський контроль за діяльністю влади, за вдосконаленням законодавства, яке надаватиме право громадським організаціям солідарно впливати
на політичне життя країни, регіонів, окремих громад;
- активну роль профспілок у відстоюванні прав найманих працівників, за
надання їм права законодавчої ініціативи;
- прийняття нового законодавства про місцеве самоврядування відповідно до
всіх вимог Європейської Хартії місцевого самоврядування, за розширення фінансової, економічної його самостійності, формування державного бюджету за принципом «знизу доверху», зростання питомої ваги місцевих податків і зборів у
структурі оподатковування, гарантії для комунальної власності;
- становлення справді вільних, незалежних засобів масової інформації, як
одного з найбільш дієвих механізмів, що перешкоджають зловживанням у всіх
сферах суспільного життя.
Становлення Демократичної, правової, відповідальної перед суспільством і
підконтрольної йому влади призведе до реалізації духовного, економічного
потенціалу українського народу, до реалізації найсміливіших очікувань і
сподівань, заради яких дується незалежна Україна. […]
Політичні партії України. В 3 т. / Уклад.: Ю. Шайгородський. –
К.: УЦПМ, 2005. – Т.ІІІ. – С.539.

∗∗∗
ВСЕУКРАЇНСЬКА ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «БРАТСТВО»
(ВПП «БРАТСТВО»)

Партію створено у березні 1999 р. Зареєстрована Міністерством юстиції
України 5 серпня 2004 р. (реєстраційний номер 99-п.п.). Партія діюча.
ВИТЯГ З ПРОГРАМИ

Всеукраїнської політичної партії «БРАТСТВО»
[…] Україна – камінь, відкинутий будівничими сучасного світу. Саме він
стане наріжним у світобудові ХХІ століття, коли буде втілена в життя така
програма.
1. ПРИБОРКАННЯ БЮРОКРАТІЇ:
Для цього «БРАТСТВО» сприятиме
- всім законним засобам громадянського спротиву, розвиткові профспілкового і страйкового руху;
- обмеженню впливу інших держав та міжнародних бюрократичних структур
на українські внутрішньополітичні процеси;
- максимально можливому скороченню бюрократичного апарату;
- прийняттю закону про заборону обіймати керівні посади в органах
державної влади всім, хто обіймав їх до 2000 року, – за аналогією із законами про
люстрацію, а також із післявоєнної німецькою програмою денацифікації;
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2. АНТИОЛІГАРХІЧНА ЧИСТКА:
«БРАТСТВО» виступає за перегляд результатів грабіжницької приватизації
великої промисловості і ми вимагаємо перевірки виконання інвестиційних зобов’язань нових власників по виплаті заробітної плати і її підвищенню, залучення
інвестицій, по сплаті податків, модернізації виробництва, а також демонополізації
олігархічних структур шляхом їх роздрібнення; […]
4. РЕФОРМА АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ І ВИБОРЧОЇ СИСТЕМИ:
- реформа адміністративно територіального устрою держави шляхом утворення восьми федеральних земель: Наддніпрянщини, Донеччини, Слобожанщини, Причорномор’я, Полісся, Галичини, Волині, Поділля;
- Вибори в законодавчі органи влади здійснюються у три етапи:
1) прямі вибори до місцевих рад, для чого територія України поділяється на
відповідні округи за принципом: кількість виборців округа повинна відповідати
фізичній можливості кандидата зустрінутись з кожним особисто; під час виборів
заборонена теле-, радіо- та інша реклама окрім друкованої продукції, в якій викладена передвиборча програма кандидата;
2) з числа депутатів місцевих рад на першій сесії за відповідною квотою
обираються представники до земельних рад;
3) депутати земельних рад, за відповідною квотою обирають депутатів до
Верховної Ради. Термін мандату депутатів усіх рівнів – сім років; депутати
земельного парламенту більшістю голосів обирають голову, який здійснює
керівництво між сесіями ради. Голова зобов’язаний сформувати професійну
адміністрацію. Крім того депутати земельної ради обирають одного представника
– суддю – до Конституційного Суду України;
- Верховна Рада є професійним, діючим на постійній основі вищим законодавчим органом України. Завдання, функції і регламент роботи ВР, за винятком
принципів її формування, значних змін не потребує.
- Верховна Рада через рік після першого засідання однією третиною голосів
повинна висунути не менш двох кандидатів для участі в виборах президента
України. Президента обирають всенародно терміном на сім років, обіймати цю
посаду одна й та сама людина може не більше двох термінів. Під час виборчої
кампанії дозволяється використання всіх видів реклами;
- виконавчий орган влади, тобто Кабінет Міністрів у нашій програмі
відсутній, оскільки зникне необхідність керувати економікою в цілому (виконавчі
функції покладено на адміністрацію президента);
5. СУДОВА РЕФОРМА:
«БРАТСТВО» вимагатиме не на словах, а на ділі реалізувати в країні
принцип незалежності судової системи, яка із органу правосуддя перетворилась в
юридичну консультацію корумпованої влади і олігархів. У зв’язку з цим ми
вимагаємо:
- підвищення матеріального забезпечення суддів;
- відокремлене господарське управління в судовій системі, щоб судді чинили
правосуддя, а не ремонтували приміщення;
- введення смертної кари для корумпованих суддів. […]
7. ВІЙСЬКОВА РЕФОРМА:
«БРАТСТВО» виступає за якнайшвидше припинення призову. Бо строкова
служба відбиває в молоді любов до зброї і поширює пацифізм. Нам потрібна
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невелика професійна армія та військовий всеобуч населення, заохочення
населення до участі у парамілітарних формуваннях і до придбання зброї;
- Україна повинна відновити свій ядерний статус і забезпечити свою армію
ядерною зброєю;
8. ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА:
«БРАТСТВО» виступає за
- створення Українсько-Білоруського союзу, як механізму протистояння
тиску зі Сходу та Заходу;
- створення українсько-білоруського газотранспортного консорціуму між
Україною та Білоруссю;
- обмеження до мінімуму вплив інших держав та міжнародних структур на
внутрішньополітичні процеси в Україні. […]

Програма [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://old.bratstvo.info/prohrama=shtml

ВИТЯГ
З «Маніфесту Православної революції»
1. Декілька спільнот ведуть боротьбу за лідерство в сучасному глобалізованому світі. У цій боротьбі визначається: хто підкорить собі бюрократичний
інтернаціонал, хто буде визискувати транснаціональну економіку, хто буде
визначати термінологію загальносвітового культурного процесу?
2. Визначаються форми і способи цього лідерства проте очевидно, що будьяка майбутня форма панування буде чистим екзистенціальним насильством, бо
цивілізації вже не потрібні лідери, не потрібні ініціативні рушії прогресу. Суспільство, економіка, управлінські форми, наука, цивілізація в цілому саморозвиваються. Виникли і діють механізми прогресу, відчужені від волі тих чи інших
осіб чи спільнот.
3. Піднестися над відчуженими суспільними формами, над механізмами
саморозвитку нині намагається керівна верства американської нації з одного
боку, ісламісти з іншого. Американська бюрократія перебуває в складних
стосунках з бюрократичним інтернаціоналом та з транснаціональними економічними структурами. США безумовно є локомотивом глобалізації, проте цей
локомотив часом дозволяє собі не рахуватися з напрямком реєк, що дає тривожні
сигнали глобальній залізниці.
Ісламісти саме зараз здійснюють перехід від опору цивілізації до проекту
опанування цивілізацією. Можливо, ближчим часом в боротьбу за роль майбутньої світової аристократії вступить китайська еліта, хоча навряд чи.
4. У світі, який стрімко глобалізується, є православна провінція. Вона занехаяна,
проте саме православ’я зберігає в собі можливість спасіння. Має виникнути православна спільнота, яка вступить у боротьбу за глобальне лідерство в окресленому
вище сенсі. Отож мова йде про принципи і методи політичного православ’я.
5. Безумовно, православна провінція Русь – є втіленням візантійського архетипу.
За влучним зауваженням науковця, візантійська політична система – це абсолютна
влада, обмежена революцією. Застиглість управлінських і суспільних форм
врівноважена крайнім індивідуалізмом, вертикальною рухомістю членів соціуму і
політичною нестабільністю. Це архетипічне протиріччя, яке розривало одне місто –
Царгород, для Русі розпадається на два «географічні полюси». Діалектика іронічна:
великоруська екзистенція – вузька, а малоруська – широка. Росія тяжіє до
централізації, бюрократизації, репресивного церемоніалу, тотальної казенщини,
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обмеженої побутовим безладом. Казарма, але з брудними онучами під койками.
Централізований бардак. Україна – куркульський заколот. Анархія випраних онуч.
Казенщина і анархія перемішані на всьому православному просторі, проте
Москва – полюс казенщини, Дніпро – полюс анархії. Росіянин та українець –
брати і походять від спільного татарського батька, з однієї утроби візантійської
матері. Проте реалізовують вони відмінні місії. Росіяни збирають каміння,
українці розкидають. Нам поталанило: почалася доба розкидання. Останні п'ятсот
років Росія перебувала в мейнстрімі і тому переважала нас. Наступні п'ятсот років
будуть бунтом особистості проти суспільної машини, яка вже не потребує особистості. Тому Україна – актуальна. Наша продукція – свобода і містика – нині
коштує дорожче ніж енергоносії.
Символічно, що росіяни виготовляли боєголовки, а українці – засоби
доставки. Колись все обраховувалося в боєголовках. Нині важлива високоточна
доставка, лише вона і дає сенс боєголовкам. Одне і друге неможливо виробляти
на одному підприємстві, тому Україна і Росія – різні країни. Хоча ціль того, що їм
вдавалося найкраще – одна: Вашингтон.
6. Росіяни все ще прагнуть конкурувати зі США в геополітиці яка стрімко
виходить з моди, а Україна могла б позмагатися в психополітиці, яка буде модною завжди. І головне в психополітиці: духовність і духовитість, а не ресурси,
тому кожен, хто більше вірить і менше боїться є конкурентноздатним.
Араби видобувають нафту, китайці виробляють текстиль, європейці музейні
каталоги, але стимули для їхнього виробництва виробляють США. Вони
експортують правила гри, впроваджують спокусливі способи життя, тому вони
найсильніші і найбагатші. Хоча і їхню роль дедалі більше перебирає на себе
бюрократичний інтернаціонал.
7. Найбільша кількість потенційних православних мешкає в Україні. Очевидно
саме Україна стане котлом, де ми заваримо кашу. Вона стане першою звільненою
зоною, і всі знамення свідчать що це священна земля призначення. Етимологічно
назва Україна означає прикордоння. Психологічне прикордоння – найбільш
продуктивний (хоча й небезпечний) стан, де робляться відкриття, де краєм ока ми на
мить бачимо Істину. В географічному прикордонні визрівають зерна майбутніх
імперій. Проте люди прикордоння – розбійники і контрабандисти. Іншим краще
звідти поїхати. Дивним чином, ще не остаточно стерті історичні алюзії та химери
історичної пам'яті відсилають нас до перманентної гайдамаччини. Наш історичний
пантеон – контрсистемні персонажі – грабіжники і вбивці.
Первісне накопичення капіталу – початок будь-якої економіки. У нас
первісне накопичення – це і є вся економіка. Більше п'ятнадцяти років – лише
первісне накопичення. Відкинемо ілюзії: так буде завжди. Будуючи план кампанії
щодо захоплення світових пасовиськ, необхідно ґрунтуватися на тому, що в нас є,
і відкинути все те, чого в нас нема.
8. Ті тенденції, які потроху пробивають собі дорогу в усьому світі, вже давно
панують в Україні.
Ми уже являємо собою дисперсне суспільство (до цього всі інші лише йдуть)
без устійливої комунікації, без корпоративної та національної солідарності. У нас
відсутня державна традиція, вкрай бідна історична пам'ять, знищена, за визначенням Шпенглера, ландшафтна складова національного буття. Тобто ніщо не
перешкоджає створенню нової орди. Ідеальна ситуація чистого паперу на якому
можна писати будь-які ієрогліфи.
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Проте, перш ніж наше теля заходиться їсти їхнього вовка, має бути вирішене
питання самовиживання. Чи можливий взагалі ефективний опір досконалим
механізмам знищення або розчинення актуалізованих спільнот, які заважають
світовій уніфікації управлінських механізмів та соціальних форм?
Носіями досвіду такого опору є, окрім ісламістів, європейські антиглобалісти, ізраїльські праві та пострадянські корупціонери. Необхідно зауважити, що в
більшості цей досвід є негативним.
9. Будь-якій національній ідентичності, релігійній спільноті, будь-якій актуалізований духовності загрожує не чорна, а світла сторона цивілізації. Найкраще –
найнебезпечніше. Високоефективна транснаціональна економіка знищує національного виробника, підриває економічний суверенітет. Вільні демократичні
вибори є ефективним знаряддям перетворення національних урядів на філіали
бюрократичного інтернаціоналу. Віротерпимість призводить до віробайдужості.
Переїдання розбещує швидше, ніж голод.
Ми змушені протистояти ефективним, гуманним, раціональним, корисним,
спокусливим речам перш ніж опанувати їх.
Є універсальний метод подолання – віра. Бог глобальніший за будь-який
глобалізм, та Він – не відчужений. Релігії будуть творити ХХІ століття попри
технології. Причастя – ліки від страху. Жодна виборча демократія не складе конкуренції Царству Божому. Наші претензії нескінченно випереджають ваші
пропозиції. Ви нам добробут, а ми мріємо рай.
10. У помаранчевій революції було дещо добре – нація прокинулась. Нам краще
діяти в бурхливому морі, аніж в болоті. Було дещо погане – це було повалення уряду
в інтересах «світового уряду». Нам не підходить будь-який уряд: якщо він буде
свинячити, то він не потрібен. Проте чим ефективніше він працюватиме, тим
швидше владу над нами забиратимуть брюссельські чиновники і американські
полковники. Тим швидше ми втратимо надії на власну історичну долю.
Навіть в найкращому неможливому випадку, в разі найбільш успішної
роботи української влади, та самовідданої праці всіх трудящих, найближчі
п'ятдесят років ми приречені конкурувати за місце під економічним сонцем з
Польщею та Румунією.
Тоді чи варто взагалі працювати?
Якщо натомість ми трактуватимемо Україну як слов'янську Чечню, у нас
з'являються перспективи в плані дискурсу і парадигми. Звільнена зона. Земля
вільна від диктату бюрократичного інтернаціоналу. Тут ми вбиваємо кожного,
хто претендує бути над нами начальником. Безумовно тут буде некомфортно
слабким. Проте має бути хоч одне місце в світі, де комфортно сильним.
Щоб зварився новий куліш, треба щоб вода в котлі закипіла. Тепленька
водичка безпечна, але не продуктивна.
11. Неможливо протидіяти глобалізації. Безсенсово ставати на шляху прогресу. Мова йде про змагання за першість у глобалізованому світі, про особливі
привілеї. Бо наші претензії багатократно перевищують їхні пропозиції. Вони нам
про перспективи вступу до Євросоюзу, а ми вимагаємо безвізового режиму вже
зараз. Ви, американці, тепер нам довіряєте? Значить настав час відновлювати наш
ядерний потенціал і ракетні війська стратегічного призначення. Ви нам ВТО, а ми
за утворення в Україні тотального офшору під захистом наших ракет. І чому це
православний хрест все ще не височить над нью-йоркською фондовою біржею?
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12. Опозиція, яка сьогодні формується в Україні, не матиме жодного сенсу, якщо
не стане повстанням проти бюрократичного інтернаціоналу. Ми проти уряду не
тому, що він поганий, а тому, що він є лише філіалом «світового уряду». Ми проти
«світового уряду» тому, що не ми його очолюємо. Сьогодні опозиція, а завтра
Україна має пробувати грати проти правил. Сьогодні ми змушені в тій чи іншій мірі
рахуватися із загальними правилами, чужими настановами і церемоніалами. Брати
участь у виборах, наприклад, реєструватися у Мін’юсті, ходити за повістками. Проте
на жодну хвилину ми не повинні забувати, що це лише правила тюремного
розпорядку, що ми – ув’язнені, що прийде час і стіни тюрми будуть підірвані.
Нам пропонують гру – в межах демократичних правил змагатися за право
представляти на нашій території інтереси бюрократичного інтернаціоналу. В цю
гру гралися минулі влади і минулі опозиції. Проте ми повинні змагатися не за
приз, а за місце судді. […]
Маніфест Православної революції [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http: / www.bratstvo.info/index.php.go= page&id=8

ПОЛІТИЧНА ПРОГРАМА «БРАТСТВА»
В ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа
Завданнями «БРАТСТВА» є:
1. Загнати бюрократію під нари.
2. Максимально децентралізувати владу.
3. Встановити максимальну економічну свободу: тотальний офшор під
ядерною парасолькою.
4. Організувати в Україні податковий рай з метою залучити усі сумнівні
гроші світу.
5. Скоротити законодавство: законів повинно бути рівно стільки, скільки
можливо запам’ятати.
6. Позбавити державний апарат права на насильство.
7. Скасувати військовий призов та ввести військовий всеобуч: дозволити
озброєння громадян та вільний обіг зброї.
8. Скасувати охорону авторського права: Бог є автором усіх ідей.
Позиція «БРАТСТВА» щодо основних тем політичних спекуляцій:
1. Федералізм.
Централізоване управління довело свою неефективність, тому регіональні
олігархи висувають гасло федералізації. Вони хочуть розділити Україну на
десяток суб’єктів федерації, де і пануватимуть. Це облуда! Нам потрібно
10 000 суб’єктів федерації.
2. Вступ до НАТО та євроінтеграція.
Насправді, наша єдина вимога до світу: «Геть візи та кордони!».
З. Мовне питання.
Ми проти надання державного статусу будь-якій мові. Привілеї української
мають полягати в тому, що антинародній бюрократії буде заборонено висловлюватись нею.
Нас переконують, що євробюрократiя краща за київську i тому ми повинні
підпорядкуватися ще й єврочиновникам та американським полковникам.
Амінь!
Політична програма «БРАТСТВА»[Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.bratstvo.info.index.php.go= page&id=6
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∗∗∗
ПАРТІЯ «НАРОДНА ВЛАДА»

Партію створено у 2004 р. Зареєстрована Міністерством юстиції
України 1 вересня 2004 р. (реєстраційний номер 100-п.п.). Партія діюча.
ВИТЯГ З ПРОГРАМИ

(нова редакція)

[…] 3. Пряма демократія як основа нової системи влади.
Ліквідація системної корупції
Народники виходять з принципу: чим більше прямої демократії на всіх
рівнях влади, тим краще.
Під прямою демократією ми розуміємо: розширення кола питань, що вирішуються шляхом всеукраїнських та місцевих референдумів, а також ролі самих
референдумів (включаючи обов’язковість виконання їх рішень органами
влади); підвищення і законодавче закріплення ролі зібрань громадян за місцем
проживання (в селах, кварталах, мікрорайонах тощо); значне збільшення
частки представників влади, що обираються народом шляхом прямих виборів,
а не призначаються зверху; запровадження «електронного уряду» (перехід на
електронний документообіг та електронну систему прийняття рішень, що
здійснюються в комп’ютерному режимі); запровадження принципу «єдиного
вікна» з оформлення дозвільної документації для громадян.
Перш за все збільшення переліку посад, на які обирають, а не призначають,
торкнеться структури місцевих органів влади та самоврядування, з представниками яких люди мають справу найчастіше.
Так, обиратися населенням на прямих виборах будуть не тільки голови районів, сільські, селищні та міські голови, але й цілий перелік посад районного та
міського рівнів: судді, дільничні міліціонери, землевпорядники, головні архітектори, керівники певних комунальних підприємств тощо.
Депутатами та іншими посадовими особами в місцевих органах влади зможуть стати тільки мешканці відповідних міст, районів, селищ та сіл. При цьому
кандидатами на посади, що потребують відповідної спеціальної освіти та кваліфікації,
зможуть висуватися лише особи, що матимуть таку освіту та кваліфікацію.
Вибори до Верховної Ради відбуватимуться за відкритими партійними
списками - виборці обиратимуть між кандидатами, що представляють партії
у конкретних виборчих округах.
Для забезпечення притоку свіжих людей, недопущення перетворення депутатів та суддів на закриті касти одна й та сама людина не зможе бути депутатом
будь-якого рівня, а також суддею більше двох 5-річних термінів поспіль.
Народники ставлять також за мету забезпечити не менше, ніж 30%-ве представництво жінок в парламенті.
Можливості та функції місцевого самоврядування будуть радикально
посилені при забезпеченні унітарного устрою України.
Буде завершена конституційна і проведена адміністративно-територіальна
реформи, які забезпечать соціальну, економічну та культурну децентралізацію
України, скорочення кількості чиновників та бюджетних витрат, нададуть
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місцевим органам влади реальні, в тому числі економічні, важелі впливу на
вирішення місцевих проблем. […]

Програма [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://narodna-vlada.org.ua/page/documents/

∗∗∗
ПАРТІЯ ДЕРЖАВНОГО НЕЙТРАЛІТЕТУ УКРАЇНИ

Партію створено у 2004 р. Зареєстрована Міністерством юстиції
України 13 жовтня 2004 р. (реєстраційний номер 101- п.п.). Партія діюча.
ВИТЯГ З ПРОГРАМИ
З часів Запорізької Січі, Богдана Хмельницького, Івана Мазепи Україна
стояла і стоїть вибором: як і з ким відстоювати та розбудовувати Незалежність.
Розташовані в епіцентрі геополітичних інтересів супердержав, ми неодноразово
опинялися у ролі заручників великої гри. Усі намагання бути то зі Сходом, то з
Заходом, то у союзі, то в альянсі закінчувалися втратами найсвятішого,
тупцюванням на місці, розколами і ворожнечею у своєму домі.
Ось і зараз, маючи суверенітет, проголосивши Україну ще у 1990 році «нейтральною, позаблоковою державою», українці уже самі себе заганяють у глухий
кут. Одні налаштувалися виключно до НАТО, інші – тільки до структур СНД, одні за
європейський, інші – за євразійський вибір. Наслідки невизначеності, перманентних
зовнішніх і внутрішніх загравань – низький міжнародний авторитет України,
відсутність потужних сторонніх інвестицій, серйозного прориву в економіці і
добробуті, соціокультурний розбрат між людьми, регіонами, політичними
угрупуваннями.
Чому фактично ігнорується воля мільйонів громадян, висловлена ще на зорі
Незалежності? Чому не беруться до уваги результати солідних всеукраїнських
соціологічних опитувань останніх років? Доки політична еліта житиме у полоні
синдрому «старшого брата», меншовартості, зневіри у власні сили?
Партія державного нейтралітету України береться у стислі терміни
матеріалізувати волю більшості громадян країни, разом пройти шлях від
нейтралітету декларованого до нейтралітету реального.
Ми вважаємо, що утвердження нейтрального статусу держави може стати
складовою сучасної національної ідеї, духовною цінністю, яка нарешті об'єднає
українське суспільство, східні і західні регіони, відкриє нові можливості для
активності, самоорганізації і саморозвитку, поліпшення якості життя,
геополітичної та інвестиційної привабливості України.
Нейтралітет заради втілення кращих сподівань кожної людини: жити у
достатку, волі, злагоді – з собою, сім'єю, довкіллям, у мудрій, гордій європейській
країні, зрозумілій, відкритій світові, спрямованій вперед.
Нейтралітет заради остаточного самоусвідомлення, становлення і примирення нації.
Нейтралітет – як найбільш оптимальний шанс України стати рівною серед рівних
держав у Європі, бути бажаною у будь-якому невійськовому міжнародному союзі.
Нейтралітет заради збереження реального суверенітету України у глобалізованому світі.
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Партія державного нейтралітету України прагне досягнення конкретної прагматичної мети. Це – роки напруженої праці. Ні одна інша політична партія
України у своїх програмових документах однозначно не береться за цю чорнову
«нейтральну» розбудову. Ми – готові, знаємо, що робити і як робити.
Соромтеся бути бідними і убогими, коли у країни є дорога.
1. Мета, завдання та стратегія їх досягнення
Метою діяльності партії є формування і представництво політичної волі громадян, спрямовано на утвердження державного нейтралітету України і як передумови цього участь у розбудові сильної незалежної держави, підвищенні добробуту людей, реалізації прав і соціальних гарантій громадян, інвестиційної привабливості України, а також участь у виборах представницьких органів влади.
2. Головними завданнями партії є:
- об’єднання громадян задля подальшої розбудови держави на основі
національної ідеї – державного нейтралітету України;
- сприяння консолідації суспільства на засадах загальнолюдських цінностей,
відстоювання пріоритету прав і свобод людини;
- сприяння становленню соціально орієнтованої ринкової економіки, створенню нових робочих місць, проведенню політики державного захисту інтересів
вітчизняного товаровиробника;
- участь у розвитку української та усіх етнонаціональних культур, а також
науки, освіти, культури, охорони здоров’я, екології;
- здійснення ефективних політичних заходів, спрямованих на забезпечення
соціальної справедливості.
3. Забезпечення на практиці реалізацію державного нейтралітету України.
Не різновекторність, не самоізоляція, не напівнезалежність-напівсуверенітет,
а постійний державний нейтралітет за усіма стандартами міжнародного права.
Формату Австрії, Фінляндії, Швеції, інших розвинутих європейських країн.
За підтримки більшості співгромадян шляхом референдуму та внесення змін
до Конституції оголосити Україну постійно нейтральною державою, отримати
резолюцію ООН про визнання такого статусу, а також додатково укласти з
державами-сусідами та провідними країнами світу двосторонні угоди про
підтвердження її нейтралітету. […]
Політичні партії України. В 3 т. / Уклад.: Ю. Шайгородський. –
К.:УЦПМ, 2005. – Т.1 – С.795-796.

∗∗∗
КОЛГОСПНА ПАРТІЯ УКРАЇНИ

Партію створено 13 вересня 2004 р. Зареєстрована Міністерством юстиції
України 29 жовтня 2004 р. (реєстраційний номер 102-п.п.). Припинила
діяльність згідно з рішенням Верховного Суду України від 7 червня 2005 р.;
наказ Міністерства юстиції України від 23 червня 2005 р. № 63/5.
ВИТЯГ ІЗ СТАТУТУ
[…] 2. МЕТА І ЗАВДАННЯ
2.1. Метою діяльності партії є сприяння формуванню і вираженню політичної
волі громадян, спрямованої на побудову сильної незалежної держави Україна,
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розвиток регіональної сільськогосподарської політики, підвищення добробуту
працівників села, відновлення державної сільськогосподарської політики.
2.2. Головними завданнями партії є:
- участь у формуванні в Україні солідарного громадянського суспільства, в
якому діють рівні та справедливі можливості для волевиявлення громадянами
України своїх прагнень щодо захисту їх законних прав і свобод, задоволення
політичних, економічних, соціальних та культурних інтересів;
- об’єднання всіх прошарків населення, передусім сільського, для подальшої
участі у розбудові держави на основі національної ідеї нового курсу загальноукраїнської соціальної сільськогосподарської політики;
- сприяння створенню соціально орієнтованої ринкової економіки,
проведення політики державного захисту інтересів вітчизняного товаровиробника
в сільському господарстві.
2.3. Для здійснення своєї мети партія має право в установленому порядку:
- вільно провадити свою діяльність у межах, передбачених Конституцією України,
Законом України «Про політичні партії в Україні» та іншими законами України;
- брати участь у виборах Президента України, до Верховної Ради України, до
інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування та їх
посадових осіб у порядку, встановленому відповідними законами України;
- використовувати державні та інші засоби масової інформації, а також
засновувати власні засоби масової інформації, як передбачено відповідними
законами України;
- підтримувати міжнародні зв’язки з політичними партіями, громадськими
організаціями інших держав, міжнародними і міжурядовими організаціями,
засновувати (вступати між собою у) міжнародні спілки з додержанням вимог
Закону України «Про політичні партії в Україні»;
- вносити до органів державної влади України та органів місцевого самоврядування пропозиції з питань, що випливають із статутних і програмних завдань партії;
- виступати учасником цивільно-правових відносин, представляти і захищати
свої законні інтереси, а також законні інтереси своїх членів у державних і громадських органах та органах місцевого самоврядування. […]
Статут Колгоспної партії України // Поточний архів
Міністерства юстиції України. – Реєстраційна справа 102- п.п.

∗∗∗
ПАРТІЯ «НАРОДНИЙ ВИБІР»

Партію створено 15 вересня 2004 р. Зареєстрована Міністерством
юстиції України 23 грудня 2004 р. (реєстраційний номер 103-п.п.). У
вересні 2005 р. назву змінено на Партія «Соціалістична Україна».
Див.: Партія «Соціалістична Україна»

ВИТЯГ З ПРОГРАМИ
Партія «Народний вибір» – це добровільне об’єднання громадян України, яке
представляє їх інтереси в державно-політичній системі; це організація
однодумців для досягнення суспільно вагомих результатів; це політична школа і
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резерв висококваліфікованих кадрів у галузях державного будівництва, науки,
культури, економіки, ефективного соціального забезпечення населення.
Сьогодні в Україні виникла гостра необхідність у становленні партії, яка
діятиме в інтересах усього суспільства, представлятиме всі верстви населення і
вирішуватиме загальнонаціональні стратегічні завдання. Партія «Народний
вибір» ставить перед собою завдання бути партією всього українського народу.
Діяльність партії базується на ідейних засадах народної демократії. В ній
поєднуються традиційні духовні цінності українського народу, ідеї свободи
особистості, соціальної справедливості, української державності.
Партія вважає, що становлення нової України має відбуватися через активну
участь у сучасних світових процесах, а гарантією гідної ролі України у світі повинен
стати вільний саморозвиток її громадян. Розкриття людського потенціалу в усьому
різноманітті соціальних, культурних, регіональних проявів є передумовою і метою
впевненого національного поступу у відкритому просторі глобальних зв’язків.
Партія «Народний вибір» виступає за те, щоб не на словах, а на ділі інтереси
громадян України, їхні потреби стали пріоритетними у всіх державних рішеннях.
За те, щоб єдиним джерелом влади в Україні став народ. […]
Програма партії «Народний вибір» // Поточний архів
Міністерства юстиції України. – Реєстраційна справа 103-п.п

ВИТЯГ ІЗ СТАТУТУ
[…] 2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПАРТІЇ
2.1. Головною метою Партії є сприяння втіленню народного суверенітету, що
базується на конституційному положенні про те, що єдиним джерелом влади в
Україні є Український народ.
2.2. Досягнення зазначеної мети здійснюється шляхом сприяння формуванню
і вираженню політичної волі Українського народу у цілому та окремих спільнот і
громадян, просвітницької діяльності щодо прав громадян на участь у виборах до
державних органів влади та місцевого самоврядування, проведення інших політичних заходів, сприяння виробленню державної політики та гармонійному і стабільному розвитку громадянського суспільства, держави України для всебічного
прогресу і процвітання Українського народу, окремих громадян та цілої України.
2.3. Партія здійснює свою діяльність на основі наступних принципів:
• законності;
• гласності та відкритості;
• вільного вибору видів громадської (суспільної) діяльності;
• добровільності та рівноправності членства;
• самоврядування;
• самостійного формування програми діяльності;
• залучення на добровільних засадах коштів громадян України та юридичних
осіб згідно чинного законодавства. […]
Статут партії «Народний вибір» // Поточний архів
Міністерства юстиції України. – Реєстраційна справа 103-п.п.
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ПАРТІЯ «СОЦІАЛІСТИЧНА УКРАЇНА»
Попередня назва – Партія «Народний вибір»
ВИТЯГ З ПРОГРАМИ
Партії «Соціалістична Україна»
«ЗАТВЕРДЖЕНО» Установчим з'їздом
15 вересня 2004 р.
«ЗАТВЕРДЖЕНО» у новій редакції ІІ з'їздом
24 вересня 2005 р.
Партія «Соціалістична Україна» (надалі – Партія) – це добровільне об'єднання
громадян України, яке представляє їх інтереси в державно-політичній системі; це
організація однодумців для досягнення суспільно вагомих результатів; це політична
школа і резерв висококваліфікованих кадрів у галузях державного будівництва,
науки, культури, економіки, ефективного соціального забезпечення населення.
Сьогодні в Україні виникла гостра необхідність у становленні партії, яка діятиме в інтересах усього суспільства, представлятиме всі верства населення і вирішуватиме загальнонаціональні стратегічні завдання. Партія «Соціалістична
Україна» ставить перед собою завдання бути партією всього українського народу.
Діяльність партії базується на ідейних засадах народної демократії. В ній
поєднуються традиційні духовні цінності українського народу, ідеї свободи
особистості, соціальної справедливості, української державності.
Партія вважає, що становлення нової України має відбуватися через активну
участь у сучасних світових процесах, а гарантією гідної ролі України у світі повинен
стати вільний саморозвиток її громадян. Розкриття людського потенціалу в усьому
різноманітті соціальних, культурних, регіональних проявів є передумовою і метою
впевненого національного поступу у відкритому просторі глобальних зв'язків.
Партія виступає за те, щоб не на словах, а на ділі інтереси громадян України,
їхні потреби стали пріоритетними у всіх державних рішеннях. За те, щоб єдиним
джерелом влади в Україні став народ.
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА ПАРТІЇ
Мета економічних перетворень – зростання добробуту громадян, утвердження заможної України.
Серед основних завдань діяльності Партії – підвищення життєвого рівня
людей, відстоювання соціальних прав і гарантій громадян. Партія виступає за
принципове і змістовне оновлення соціальної політики і найголовнішим пріоритетом Партії «Соціалістична Україна» є захист соціальних прав громадян, закріплених у Конституції України.
Головним нашим завданням у соціально-економічній політиці є підвищення
добробуту кожного громадянина України. Для досягнення цієї мети ми пропонуємо пакет першочергових заходів, спрямованих на відстоювання і реалізацію
економічних прав людини. Вони мають стати підґрунтям вироблення моделі
національної економіки, послідовної та науково-технологічної модернізації національного виробництва. Саме вони дозволять створити нову українську економіку
на основі повноцінної реалізації творчо-гуманітарного, соціального, інноваційного та наукового потенціалів України.
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В основі соціальної політики Партії – реалізація права працездатних громадян на отримання роботи та справедливу оплату, що забезпечить добробут кожної
сім'ї, а також права непрацездатних на підтримку і захист з боку суспільства.
Партія докладатиме усіх зусиль для того, щоб в основу соціально-трудових
відносин були закладені засади соціального партнерстві як засобу досягнення
взаємоприйнятних рішень між власниками, державою, найманими працівниками.
Для реалізації цих завдань партія буде активно співпрацювати з профспілками,
об'єднаннями власників та державними інститутами.
Серед основних своїх завдань Партія вбачає всебічне сприяння розвитку
місцевого самоврядування як найважливішої умови становлення громадянського
суспільства і відродження України. Саме на рівні місцевого самоврядування жива
ініціатива і творча енергія народу можуть бути міцно поєднані з механізмами
нових перетворень. Саме тут налагоджується реальний зв'язок між людиною, її
конкретними інтересами й потребами та управлінськими структурами. Саме на
цьому рівні можливе найефективніше вирішення питань міжнаціональних відносин, збереження мов, культур, традицій, охорони людської гідності та інтересів
громадян. Ми вважаємо місцеве самоврядування важливою ланкою єдиної системи управління державою.
Головною метою реформування вітчизняної економіки партія вважає підвищення добробуту кожного громадянина України. Для досягнення цієї мети ми
пропонуємо пакет першочергових заходів, спрямованих на відстоювання економічних інтересів людини. Вони повинні стати базисом для вироблення моделі
національної економіки, що максимально відповідатиме інтересам кожного
громадянина України. Реальне підвищення добробуту народу та примноження
багатства держави може бути тільки за умов економічної свободи.
Партія визнає необхідність регулюючої ролі держави в перехідний період.
Держава повинна в найкоротший строк не тільки сформувати прозорі «правила
гри» в ринковій економіці, а й забезпечити жорсткий контроль за їх дотриманням.
Основою її діяльності має стати не пряме втручання в економічну практику, а
створення сприятливих умов розвитку ділової активності та здорової конкуренції.
Ми виступаємо за розбудову ефективної системи макроекономічного прогнозування та планування, що має стати одним із дієвих заходів державного регулювання.
Водночас, заходи державного впливу та регулювання не повинні створювати
перешкод на шляху до ринку. Держава має сприяти створенню ефективного механізму взаємодії державного та приватного секторів економіки, виробничого,
банківського та торговельного капіталу. Без їх органічної співпраці, взаємної
інтеграції будь-які спроби стабілізації економічного процесу не будуть успішними.
Економічні функції держави мають спрямовуватись на вибір підходів щодо
захисту та стимулювання конкуренції залежно від структури виробництва,
кон'юнктури ринку, соціальних пріоритетів суспільства.
Держава повинна освоїти необхідні механізми впливу на процеси, пов'язані з
накопиченням капіталу, на структурні процеси в економіці, її технологічне та
інноваційне оновлення. Ключовим завданням сучасного періоду є утвердження в
Україні сприятливого інвестиційного клімату.
Партія виступає за посилення державної промислової політики, головна мета
якої - реалізація геоекономічних конкурентних переваг національної економіки,
стимулювання інвестиційно-інноваційних чинників економічного зростання.
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Концепція партії у промисловій політиці насамперед передбачає:
- чітке визначення загальнонаціональних пріоритетних напрямків розвитку,
прийняття законів, які максимально захищатимуть господарську діяльність підприємців від державного втручання, будуть забезпечувати переваги вітчизняного
товаровиробника, а також захищатимуть внутрішній ринок і закони, що заохочують інноваційну та інвестиційно-кредитну політику;
Партія «Соціалістична Україна» за розвиток економічного співробітництва і
науково-технологічної кооперації з країнами СНД та поглиблення інтеграції
України до європейського співтовариства.
Першочерговим завданням регіональної промислової політики партія вважає
відновлення єдиних технологічних ланцюгів, розвиток територіально-промислових комплексів і міжрегіональної виробничої кооперації, вироблення загальнодержавної програми розвитку регіонів з урахуванням їхньої специфіки і проведення реконструкції та модернізації виробничих фондів і структурної перебудови
економіки.
Аграрний сектор національної економіки партія розцінює як сферу трудової
діяльності мільйонів працівників, основу продовольчої безпеки суспільства,
вагому частку експортного потенціалу держави. Визначальними чинниками
прогресу агропромислового виробництва є високий природно-біологічний потенціал України та віковічні традиції її селянства. Саме тому, селяни самі повинні
визначати найбільш прийнятні для них форми господарювання.
Партія сприятиме розвитку сільськогосподарських, переробних, агросервісних і торгових підприємств інтегрованих структур з виробництва, переробки,
зберігання та реалізації сільськогосподарської продукції.
Партія виступає за соціальний розвиток українського села, відновлення соціальної інфраструктури і створення сприятливих умов праці та відпочинку
сільського населення.
Запропонована система загальнонаціональної економічної політики забезпечить відродження економіки України, дозволить не тільки подолати кризу, а й
досягти стратегічної мети – суттєвого підвищення рівня життя населення.
Досягнення сталого економічного зростання в сучасних умовах можливе лише на основі утвердження інноваційно-технологічної моделі національної економіки. У цьому напрямку партія вважає за доцільне: чітке визначення державних
пріоритетів науково-технологічної політики, які забезпечуватимуть українським
підприємствам конкурентні переваги, стимулювання розвитку високотехнологічного виробництва з високою часткою інтелектуальної праці і створення
національного інноваційного середовища, забезпечення умов для підтримки
науки на основі перспективних державних програм.
Розвиток суспільства неможливий без розвитку науки і освіти. Партія
відстоюватиме повернення освіті й науці їхнього природного значення важливої
продуктивної сили суспільства. Наша мета – не тільки збереження, а й примноження потенціалу науки й освіти, їх структурне, комплексне реформування відповідно до потреб розвитку суспільства.
Партія виступає за: державне забезпечення доступності і безплатності дошкільної, повної середньої, професійно-технічної освіти, всебічну підтримку розвитку сільської школи, її комп'ютеризацію, забезпечення підручниками, підвищення соціального статусу вчителя. Забезпечуватиме право безплатного здобуття
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вищої освіти в державних та комунальних вищих навчальних закладах, персональну підтримку вчених та педагогів високої кваліфікації, цільову підтримку
молодих вчених та викладачів вищої школи.
Важливим своїм завданням Партія вбачає забезпечення в ринкових умовах
доступності сучасного якісного житла для всіх верств населення.
Для реалізації цього завдання Партія втілюватиме нову фінансовоекономічну модель житлової реформи на основі залучення коштів населення,
становлення та розвитку системи іпотечного кредитування житлового будівництва та пільгового кредитування і субсидування малозабезпечених сімей на
будівництво і придбання житла. Забезпечить можливість надання молодим сім'ям
позики на будівництво та облаштування житла з можливістю їх дострокового
погашення; активно сприятиме розвитку молодіжних житлових комплексів.
Партія виступає за: продовження реформування системи охорони здоров'я з
метою забезпечення громадянам свободи вибору медичних послуг, їх гарантовану
якість і доступність усіх базових видів медичної допомоги, створення гідних умов
життя та праці для фахівців, котрі працюють безпосередньо з людьми і для
людей, від яких залежить майбутнє України.
Партія всіляко сприятиме зміцненню здоров'я людей, підвищенню рівня безпеки
та гігієни праці, забезпеченню належного санітарно-епідемічного стану довкілля.
Партія виступає за створення дієвої системи профілактичної медицини,
гарантованого безоплатного рівня державної медичної допомоги.
Партія ініціюватиме реформування системи оплати праці медичного персоналу, можливості для належної оцінки роботи кваліфікованих лікарів, створення
системи заохочень професійного росту та творчого пошуку працівників медичної
та наукової сфер.
Молодіжна політика Партії спрямована на створення реальних умов,
стимулів і конкретних механізмів реалізації інтересів і самореалізації молодих
громадян країни, здійснення їх життєвих цілей та планів. Партія виступає за
дійсну рівність прав, обов'язків і соціальних перспектив молоді поряд з іншими
соціальними групами населення, верствами суспільства.
Партія виступає за: створення сприятливих засад для участі молоді в державному, політичному житті суспільства, широкого залучення молоді до формування
органів народовладдя знизу доверху, забезпечення розвитку молодіжних громадських організацій, оптимізації системи державної підтримки їхніх програм та проектів.
Партія за розвиток соціальних служб для молоді та забезпечення їх ефективної роботи, створення необхідних умов і стимулювання розвитку й реалізації
творчого потенціалу юнаків і дівчат у галузі науки і техніки, літератури і мисстецтва, художньої народної творчості; збереження і розширення мережі культурно-розважальних закладів, центрів творчого розвитку особистості, молодіжних клубів, шкіл, консультаційних центрів тощо.
Розвитку спортивного руху, туризму, інших форм активного відпочинку молоді; відновлення традицій масової фізичної культури; формування здорового
способу життя молодих людей Партія приділятиме особливу увагу.
У політиці зайнятості партія вважає за доцільне домагатися активного державного субсидування по створенню робочих місць, модернізації підприємств,
створення сучасної інфраструктури економіки.
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Культура і духовність повинні стати базовими і системоутворюючими чинниками утвердження солідарного громадянського суспільства та інтеграції
регіонів, представників усіх народів і етнорегіональних груп, що живуть в
Україні, в єдину політичну націю.
Серед своїх головних завдань партія вбачає духовну і культурну розбудову, утвердження в Україні принципу полікультурності як основи дієвої регіональної демократії і сучасної держави в умовах культурної глобалізації.
Основне завдання партії у цій сфері – надання духовній і культурній
політиці стратегічного державного значення, що має на меті забезпечення
високого рівня загального культурного розвитку країни.
Партія за формування культурної політики на принципах відкритості, гуманізму, політичної коректності, сприяння культурній рівноправності всіх
національностей, їх історичної, географічної та мовної різноманітності.
Партія виступає за реалізацію державної політики у сфері культури, яка
повинна стати справді народною, доступною і загальнонаціональною. Зміцнення традицій у суспільстві сприятиме формуванню культурних, світоглядних і духовних основ українського народу як політичної європейської нації.
Партія за формування загальнонаціональної мережі регіональних культурних центрів, які дозволять забезпечити входження України до сучасного європейського і світового простору.
Особливої уваги Партія приділяє питанню духовного виховання молоді,
формуванню її високих естетичних і етичних запитів. Досягнення цих цілей
можливе шляхом створення ефективних механізмів підтримки і функціонування культурно-мистецької сфери, урахування в діяльності закладів культури
й мистецтва, творчих колективів, об'єднань, громадських організацій нових
політико-економічних реалій життя держави.
Партія наполягає на невідкладності вирішення екологічних питань, нехтування якими створює пряму загрозу життю і здоров'ю сучасного та майбутніх
поколінь.
Партія «Соціалістична Україна» вважає, що реформування військової сфери має сприяти утвердженню нової європейської оборонної ідентичності країни, забезпеченню військово-політичних умов і гарантій національної безпеки,
створенню сучасних мобільних та технічно оснащених збройних сил. Партія
виступає за проведення гуманної та виваженої реформи в оборонній та військовій сферах.
Партія сприятиме зміцненню неформальних контактів громадян і громадських організацій, безпосередніх стосунків представників регіонів і територіальних громад, підприємств та навчальних закладів України з іноземними
колегами. Адже в процесі культурного і професійного обміну відбувається засвоєння демократичного досвіду та підвищення ефективності функціонування
всіх структур громадянського суспільства.
Програма[Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://poli.in.ua/ua/party/118?f=program
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∗∗∗
ПАРТІЯ «СВОБОДИ»

Партія зареєстрована Міністерством юстиції України 29 грудня 2004 р.
(реєстраційний номер 104-п.п.). Назву змінено на Політична партія
«Сила і Честь». Партія діюча.
ВИТЯГ З ПРОГРАМИ
За правду пресвяту стати, і за свободу
Т. Шевченко
Традиції свободи, добробуту та здорового індивідуалізму мають глибокі корені в багатовіковій історії українського народу, а тому виступають природними
цінностями суспільного і державного устрою України. Ігнорування цих традицій
з боку держави неминуче призводить до виникнення соціальних і економічних
проблем в країні, а також унеможливлює подальший суспільний розвиток. Обмеження князівської монархії народним віче, а також широкими правами регіональних земель за часів Київської Русі, демократичне обрання старшини на Запорізькій Січі, перша в світі конституція Пилипа Орлика, відсутність рекрутства та
кріпацтва до часу їх насильницького впровадження, тривалий і стійкий опір тоталітарному більшовицькому режиму – ось далеко неповний перелік історичних
свідчень про значущість і життєву придатність ідей свободи в Україні.
Ми, нащадки старої козацької традиції свободи, та всі народи України, які в
мирі проживали на цій території, починаючи з часів Київської Русі, проголошуємо відродження вільної України, вільного українського суспільства, вільного
народу України. […]
ПОЛІТИЧНІ ДОКТРИНИ ПАРТІЇ СВОБОДИ
В СФЕРІ ДЕРЖАВНОГО ВРЯДУВАННЯ
Основна мета державної політики партії – побудова децентралізованої системи врядування, за якої виникає якнайменше можливостей для необмеженої влади,
корупції і зловживань.
Саме тому, функції всіх гілок влади повинні бути обмежені кількома завданнями:
• створення сприятливих умов для втілення індивідуальних прагнень
громадян до самореалізації та власного добробуту;
• захист кожного члена суспільства від загрози несправедливості,
насильства і гніту;
• утримання суспільних інститутів, існування яких не належить до інтересів
окремого громадянина.
Таким чином, Партія Свободи виступає за:
• ефективне місцеве самоврядування, а також за максимально можливе
обмеження втручання центральних органів державної влади у розвиток регіонів;
• проведення радикальної адміністративної реформи, в напрямку значного
скорочення державного апарату як в центрі, так і на місцях;
• підвищення заробітної плати державного службовця до рівня, що знизить
ймовірність зловживань та корупції, а також підвищить престижність державної
служби;
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• законодавче закріплення і реальне впровадження адміністративної та кримінальної відповідальності державного службовця за свої дії або бездіяльність,
що завдають шкоди інтересам громадян шляхом прийняття спеціальних Законів,
зокрема Закону України «Про захист прав і свобод громадянина України»;
• оновлення кадрового потенціалу державних службовців шляхом залучення і заохочення молодого інтелекту з прогресивними поглядами через прозору
систему конкурсного відбору;
• запровадження і заохочення системи громадського контролю за
діяльністю органів державної влади, в тому числі шляхом створення сприятливих
умов для розвитку незалежних засобів масової інформації, а також законодавче
розширення прав і повноважень громадських організацій. […]
Політичні партії України. В 3 т. / Уклад.: Ю. Шайгородський. –
К.:УЦПМ, 2005. – Т.ІІ – С.396-397, 398.
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2005
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ
ПАТРІОТИЧНИЙ СОЮЗ»

Партію створено у 2004 р. Зареєстрована Міністерством юстиції
України 18 січня 2005 р. (реєстраційний номер 105-п.п). Партія діюча.
ВИТЯГ З ПРОГРАМИ
«Патріотизм кожного дня»
Всеукраїнський патріотичний союз – це спільнота однодумців, які відчувають відповідальність за долю України і прагнуть докласти зусиль до її
національного піднесення, процвітання і сталого розвитку.
Здобуття Україною незалежності відкрило для неї можливість кардинальним
чином змінити характер соціально-економічних та суспільно-політичних
відносин, стати на шлях створення ринкової економіки та громадянського
суспільства і побудови правової держави, реального забезпечення прав і свобод
людини. Однак можливість ця й досі залишається нереалізованою.
Недовершеність здійснюваних змін посилила глибоку суспільну кризу, недовіру до ідеї реформ, розчарування та апатію населення. Нині більшість людей не
мають ніякого патріотизму, вони не хочуть бути патріотами корумпованої
держави. Проте, ми віримо у свій народ, переконані, що випробування останніх
років не зламали його дух. Ми покладаємося на кращі риси характеру громадян
України – мужність, наполегливість, самоповагу, працездатність.
Бо для нас Патріотизм – це, насамперед, любов кожного до землі на якій
народився, та до людей, які нас оточують, повага до традицій, зрештою
почуття гордості називати себе громадянином України.
Наш патріотизм за своєю суттю конструктивний. Його завданням є захист
інтересів України й підтримка всіх кроків та реформ, спрямованих на піднесення
й процвітання України. Конструктивність даного патріотизму полягає в щоденній
кропіткій праці задля досягнення позитивного результату.
За дотримання цієї умови конструктивний патріотизм не потрібно
підсилювати ідеологією, він сам по собі є ідеологією. Патріотизм стане ідеологією
тільки в тому випадку, якщо люди стануть патріотами розвитку й удосконалювання
сьогодення й майбутнього для себе зокрема, і своєї країни загалом.
Конструктивний патріотизм потребує «патріотичної дії, конкретних кроків
задля досягнення великої мети.
Якщо ж втіленню принципів патріотизму буде надано сприяння на державному рівні, коло тих, чия доля в цій державі стане хоч трохи кращою, значно
збільшиться, з часом – до масштабів всього суспільства.
Це і є вдало апробований багатьма суспільствами метод соціального прогресу – крок за кроком, розв'язання малих завдань для вирішення великих проблем.
Ми стверджуємо: в цій країні справді можливе стабільне життя за максимальної забезпеченості прав кожного громадянина, його матеріальних потреб,
соціальних гарантій, інших умов існування та розвитку повноцінного суспільства.
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Ми заявляємо: політичний і громадський обов'язок партії полягає у забезпеченні належних і доступних – роботи, лікування, навчання, відпочинку для всіх
громадян держави.
«Всеукраїнський патріотичний союз» – єдина партія в державі, яка працює
для тих, хто хоче жити саме в цій країні, мати освіту, роботу, родину, дозвілля й
залишити цю державу своїм дітям як свою Батьківщину.
І. ПАТРІОТИЗМ КОЖНОГО ДНЯ
Навряд чи можна встановити, скільки в країні патріотів і непатріотів. За
самооцінкою майже всі ми – патріоти. Проте, з іншого боку, постійно відчуваємо
дефіцит патріотизму. Наш сучасний патріотизм неконкретний. В Україні, практично ніколи не виховувався патріотизм мирного часу. Патріотизм кожного дня.
У нас продовжують виховувати патріотизм «героїчного майбутнього», як
готовність віддати життя на полі бою за свободу Батьківщини.
Але це означає повну відсутність щоденного патріотичного «тренінгу», патріотичної практики повсякденного життя. Але тоді – неминуча атрофія патріотизму як
такого, його обезсилення. І сьогодні український патріотизм став майже абстракцією,
віртуальною категорією, а не алгоритмом повсякденного життя суспільства. Зв'язку
«патріотизм – реальне повсякденне життя» в Україні практично сьогодні не існує.
Тому ми, партія «Всеукраїнський патріотичний союз» стверджуємо, що на
порядку денному сьогодні стоїть проблема патріотизму кожного дня.
На нашу думку, саме трансформація свідомості, запровадження принципу
конструктивного патріотизму на кожен день дозволить вирішити більшість
проблем, які стоять сьогодні перед нашим суспільством.
Ми не обіцяємо – ми пропонуємо:
• будувати Україну як могутню, економічно розвинену європейську державу на
основі мобілізації творчих сил народу, соціальної ініціативи, народовладдя і
духовності. Тільки сильна держава здатна забезпечувати права і свободи громадянина,
зміцнювати єдність і цілісність країни, успішно реформувати та розвивати економіку;
• реалізувати положення Конституції України про побудову демократичної,
соціальної, правової держави, політика якої має бути спрямована на створення
умов, що забезпечують гідне життя і вільний розвиток людини;
• створити суспільство соціальної справедливості на принципах високого
почуття взаємної відповідальності, рівності і братерства.
У своїй повсякденній роботі партія впроваджуватиме у життя пріоритетні
принципи:
• патріотизму і народовладдя;
• суспільного прогресу через реалізацію послідовних соціально орієнтованих
реформ;
• сталого розвитку, насамперед, на основі стійкого економічного зростання та
захисту довкілля;
• гуманізму, порядності, свободи і громадянської відповідальності;
• позитивної мотивації праці й повноцінної винагороди за результатами
діяльності, підтримки вітчизняного товаровиробника;
• законності, стабільності і безпеки;
• взаємовигідної інтеграції України у світове співтовариство, конструктивної
взаємодії з іншими державами і міжнародними організаціями.
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II. ДЕРЖАВА ДЛЯ ЛЮДЕЙ
Головна ідея демократії – це досягнення політичної, правової й економічної
свободи та рівності громадян. Найважливішим принципом демократії є свобода
та рівність можливості самореалізації особистості, зокрема, у сфері політики.
Тому Партія «Всеукраїнський патріотичний союз» вважає, що:
• головна проблема нашої країни – формування і розвиток сильної, дієвої та
ефективної держави, здатної забезпечити необхідні умови для гідного життя громадянина і його захисту, що і визначає життєздатність та національну конкурентоспроможність народу;
• багатонаціональний народ України – це єдине джерело влади. Ми переконані, необхідно встановлювати всебічний контроль суспільства над владою. Без
цього не можливо перебороти бюрократичне відчуження держави від народу.
Життєвий рівень людей у країні має стати головним критерієм і метою розвитку;
• створення механізму узгодження життєво важливих інтересів різних
соціальних і корпоративних груп може стати основою реального самовизначення і
самоорганізації українського суспільства, відновлення справжнього народовладдя;
• справедливість для кожного – це найголовніша мета демократії. Добре
життя можливе тільки в справедливому суспільстві.
Мета діяльності партії «Всеукраїнського патріотичного союзу» – впровадження принципів конструктивного патріотизму в процес управління державою для побудови справедливого суспільства, досягнення рівності та
свободи, створення повноцінної спільноти вільних громадян.
Наше основне кредо: влада має бути відкритою та підзвітною громадському
контролю.
Тому ми виступаємо за:
• можливість для кожної людини самостійно здійснювати свій життєвий
вибір, вільно володіти і розпоряджатися приватною власністю.
• за пріоритет прав та свобод людини над правами держави, соціальних груп і
партій. В Україні неможливе існування дискримінації громадян за будь-якими
ознаками.
• шанс для кожного громадянина зробити свій внесок у здобуття істинної
демократії. Це невід'ємно пов'язано з поняттям патріотизму та відповідальності –
особистої і громадянської.
Адже свобода і права людини передбачають її відповідальність за своє
життя, життя й добробут її родини. Відповідальність людини й громадянина є
гарантією свободи, необхідною умовою розвитку як особистості, так і
суспільства.
Свобода й відповідальність особистості в рамках демократичної законності –
найсильніший стимул творчості й прогресу, основа суспільного багатства.
Ми виступаємо за наділення органів місцевого самоврядування повноваженнями, які б надавали можливість реалізовувати потенціал регіонів, розвивати економічні, культурні та історичні особливості областей. Покращення економічного
стану областей дозволить їм розвивати соціальну інфраструктуру, навіть довгострокові вкладення у фундаментальні розробки місцевої науки й технології та
галузей. Зокрема, в якості одного з перших кроків у цьому напрямку ми пропонуємо більшу частину податків залишати в регіональних бюджетах, для чого
535

закріпити конкретні види податків за державним та місцевими бюджетами. Це
усуне значну кількість штучно створених соціальних проблем, збалансує
держбюджет та значно зменшить його витратну частину.
Ми переконані, що саме така державна регіональна політика дозволить
Україні збудувати міцну економіку, а також захистити людей від найбільш
жорстких наслідків цього процесу, забезпечить мінімізацію негативних наслідків
від необхідності вибирати об'єкти пріоритетного фінансування. Це –
територіальне втілення принципу «крок за кроком». […]
Політичні партії України. В 3 т. / Уклад.: Ю. Шайгородський. –
К.: УЦПМ, 2005. – Т. ІІ. – С. 615-617.

∗∗∗
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «ТРЕТЯ СИЛА»

Партію створено у 2004 р. Зареєстрована Міністерством юстиції
України 28 січня 2005 р. (реєстраційний номер 106-п.п). Партія діюча.
ВИТЯГ З ПРОГРАМИ
УКРАЇНСЬКА СТРІЛА
Вступ: Програма як вираження Душі та Долі народу
Програми політичних партій пишуться, як правило у стилі ділових документів. В них без особливих емоцій та й теоретико-методологічних заглиблень викладається позиція партії та її завдання. Виходить сухуватий перелік цілей по сферах
суспільного життя. Може тому більшість партійних програм схожі і людям
непросто їх розрізнити і тим більше захопитись якоюсь їх ідеєю чи суперзавданням. Часто такого там просто немає.
Набагато цікавіше і перспективніше спробувати вибудувати партійну програму на основі оригінальної ідеологічної концепції, яка органічно поєднує історикологічний та філософсько-психологічний підходи до обґрунтування політичних
цілей та завдань партії.
Партійна програма тільки тоді буде некон'юнктурною, перспективною і привабливою, коли вдасться стисло осмислити глибинну долю народу, його історичний шлях, базову структуру його світогляду і ментальності і тільки на цій
основі вже формулювати програмні завдання.
Програма та ідеологія повинні лягти на душу і тільки тоді вони зможуть
викликати позитивний резонанс у людей, їх внутрішню згоду, їх бажання
поділяти та підтримувати і програмні цілі і політичні дії партії, реалізувати їх на
практиці. А конкретні шляхи реалізації основних програмних засад будуть виписані у системі робочих програм, теми яких пропонуються після кожного програмного положення.
Звідси базове завдання: Розробити загальнонаціональну програму розвитку
«Лідерська Україна» з системою конкретних робочих програм і пропагувати її,
добиваючись практичного втілення.
Передмова: Українська Душа й Українська Стріла
Наша програмно-ідеологічна концепція побудована на спробі визначити той
світоглядно-психологічний інваріант духу народу, який ми позначаємо як Українська Душа. Щоб відчути у собі Українську Душу, не обов'язково бути етнічним
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українцем. Треба лише відчувати свою кровну спорідненість з цією землею та
народом, його історією та культурою, звичаями та ментальністю, відчути свою
життєву укоріненість в Україну, як це відчули багато неукраїнців по крові, які
стали українцями по духу і внесли свій внесок у розвиток нашої батьківщини.
Українська Душа пройшла складний духовно-історичний шлях. Почавши
формуватись у давньослов'янські часи, вона виразно оформилась в епоху
Київської Русі, яскраво проявилась у період Козаччини, вистояла у чорні роки
Руїни, пережила всі щасливі та трагічні сторінки своєї історичної Долі і постає у
наш час молодою політичною нацією з величезним, до кінця не усвідомленим і
далеко не використаним потенціалом духу, думки та дії.
Українська Душа є глибинним архетипом українського багатонаціонального
народу, поєднанням його колективного свідомого та підсвідомого, базисом, який
визначає в основних рисах світоглядну специфіку свідомості та діяльності укорінених в Україну людей. Саме тому політика партії та держави має відповідати
сутності Української Душі і тільки у такому випадку буде нею органічно і без
внутрішнього спротиву сприйнята.
Філософською основою пропонованої програми є фундаментальне буттєве
відношення «Людина і Світ», яке має головними підвалинами Бога, Природу,
Соціум. Людина ж виступає як триєдність цих начал. Проблема людського буття
у світі є наскрізною в історії пізнання і глибоко розроблена, в тому числі і українською філософсько-психологічною думкою.
Ми спираємось на ці інтелектуальні здобутки.
Духовно-історичний шлях Української Душі образно бачиться як траєкторія уявної Української Стріли, яка ще у сиву давнину була запущена у
майбутнє нашими далекими предками і досі летить крізь час, незважаючи на
чисельні спроби перервати цей захоплюючий політ.
Оскільки сила – це величина векторна, то суперзавданням «Третьої сили» є спроба політичними та ідейно-теоретичними засобами поставити перед
собою та суспільством сміливу амбітну мету – значно посилити політ
Української Стріли, дати могутній поштовх розвитку на якісно новій основі
Української душі, реалізувати споконвічну Українську Мрію про земний рай
на рідній землі.
Особливого значення ми надаємо принципу троїчності. Його методологічною
основою є діалектичний закон єдності та боротьби протилежностей, що пронизує
всю структуру буття і проявляється у будь-якому процесі, визначаючи принцип
його здійснення. Його божественним прообразом є свята Трійця як триєдина
іпостась Бога. У ПОЛІТИЦІ ПЕРШОЮ СИЛОЮ Є ВЛАДА, ДРУГОЮ СИЛОЮ –
ОПОЗИЦІЯ, А ТРЕТЯ СИЛА ПРИЗВАНА ПРИМИРИТИ ЦІ КРАЙНОЩІ, ВЗЯТИ ВІД КОЖНОЇ З НИХ КРАЩЕ І НА НАСТУПНОМУ, БІЛЬШ ВИСОКОМУ
РІВНІ ЦЕ СИНТЕТИЧНО ЗАСВОЄНЕ КРАЩЕ ПРОПОНУВАТИ ЯК ПРИНЦИП
КОНСТРУКТИВНОЇ ІНІЦІАТИВИ ТА ЗДОРОВОГО КОМПРОМІСУ ДЛЯ РОЗВ’ЯЗАННЯ СКЛАДНИХ, АБО ТУПИКОВИХ ПРОБЛЕМ В ІНТЕРЕСАХ
НАРОДУ ТА ДЕРЖАВИ. Саме тому й причисляємо себе до Третьої сили, тому й
заклали цей принцип у структуру Програми […]
Розділ 1. ДЕРЖАВА
Становлення державності України волею історії затягнулося на довгі віки.
Важко знайти у світі країну такого територіального та демографічного масштабу,
яка практично ніколи не мала довготривалої і сталої державності. Коли ми
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амбітно плануємо позмагатися у чомусь на рівних, наприклад, з європейськими
країнами, то завжди маємо пам'ятати, що у розвитку державності відстаємо від
більшості з них на десятиліття, а то і століття.
Звідси п'ятнадцяте програмне положення: розвивати максимально доцільними форсованими темпами у стислі терміни нашу державність, обираючи одразу
критерієм розвитку кращі світові стандарти.
Розробити програму «Зміцненню державності України – світові
стандарти».
Частина 1. Держава неприродна і слабка
Сучасна державність України виникла фактично неприродним шляхом. Її
породили не тільки і не стільки внутрішній плин державотворчих процесів, який
у підсумку конституює державу як підсумок визвольної боротьби, а передусім
розпад наддержави, частиною якої була Україна. Всі державні інституції
незалежної України стали функціонувати як уламок розламаного цілого, по
законах, правилах і канонах того цілого, яке створювало колишню наддержаву
«під себе». Але уламок, ставши окремим, тим самим зовсім не набуває ознак
самостійної і несуперечливої цілісності. Він ще довго залишається слабким і має
виражені ознаки залежності від колишнього цілого.
Розірвавши в один момент систему відносин з колишнім московським Центром, Україна й досі не може остаточно звільнитись від ряду життєво важливих
залежностей від нинішньої Росії. Енергетика, ринок товарів, послуг та робочої
сили, невизначеність кордонів і багато інших проблем продовжують стан
неприродної слабкості нашої держави .
Звідси шістнадцяте програмне положення: Обережно, щоб не викликати
конфлікту, але послідовно оптимізувати стосунки з іншими країнами, передусім з
Росією, наполегливо, хоча і акуратно зменшувати, а потім і ліквідовувати всі види
залежності від інших держав.
Розробити програму «Ліквідація залежностей України».
Частина 2. Держава ненародна і несправедлива
Початок 90-х років минулого століття породив оптимістичні розмови про те,
що Україна має найкращі з усіх колишніх радянських республік стартові можливості для швидкого прогресу. Але 13-річне бездарне управління державою
командами Кравчука і особливо Кучми розтринькало майже всі шанси України на
успіх.
Антинародна економічна політика, нечуване пограбування народу через
знецінення заощаджень і трасти, грабіжницька «прихватизація», роздування
чиновницького апарату, глухого до нужд народу, знищення середнього класу, зупинка тисяч підприємств, зростання безробіття і як наслідок вимушена багатомільйонна трудова еміграція або за кордон, або на вітчизняні лотки та базари –
ось неприглядна картина результатів панування бюрократично-олігархічного
режиму Кравчука-Кучми, який став дійсно антинародною першою силою і зазнав
повного морально-політичного краху на президентських виборах 2004 року.
Звідси сімнадцяте програмне положення: подолати розрив держави і
народу, поновлюючи всі види справедливості – історичну, політичну, фінансовоекономічну, адміністративно-правову, соціальну, духовно-культурну.
Розробити програму «Подолати відчуження держави від людей».
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Частина 3. Держава природна і народна
Сьогодні, коли колишня друга сила (опозиція) здобула на президентських
перегонах 2004 року перемогу і сама тепер стала першою силою, тобто владою, у
країни об'єктивно може з'явитися шанс на побудову справжньої української
держави. Україна отримала ймовірну можливість стати принципово іншою державою, але чи стане ця можливість дійсністю – залежить і від влади і від
суспільства.
Пройшло всього 2 місяці керівництва нової правлячої команди, а вже деякі
ситуації та окремі перші кроки влади викликають у суспільства питання. Це
стосується передусім неприкритих владних амбіцій і як наслідок глухих проявів
міжособистісних конфліктів певних членів команди, що прийшла до влади, не
завжди обґрунтованої кадрової політики, невиправдані зволікання зі складенням
депутатських повноважень та відділенням бізнесу від влади тощо. Існує
потенційна небезпека, що перебування у владі накладе свій відбиток на
вчорашніх опозиціонерів і вони можуть не втримати високу планку своїх
задекларованих принципів, обіцянок та лозунгів.
Звідси вісімнадцяте програмне положення: не сподіваючись, що хтось це
зробить за нас, боротися за побудову народної та природної держави, яка у своїх
намірах та діях буде виходити виключно із національних інтересів, давати
принципову оцінку будь яким заявам, позиціям чи діям і першої і другої сили, які
перешкоджатимуть побудові такої держави.
Розробити програму «Побудові народної держави – громадськополітичний контроль!» […]
Українська стріла [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://www.tretya-syla.org.ua/

∗∗∗
ПАРТІЯ «НАШ ДІМ УКРАЇНА»

Партію створено 3 січня 2005 р. Зареєстрована Міністерством юстиції
України 16 лютого 2005 р. (реєстраційний номер 107-п.п.). Партія діюча
ВИТЯГ З ПРОГРАМИ
ПРЕАМБУЛА
Ми, громадяни незалежної України, люди діла, які знають не лише
«що», але і «як» робити, що підтверджується створеними, збереженими і відродженими підприємствами та робочими місцями, кому не байдужа доля
Вітчизни, її великого, талановитого, працелюбного Народу, хто пройнятий
прагненням зробити наше суспільство заможним і високорозвиненим, таким,
що посяде гідне місце в світовій цивілізації, реалізуючи, згідно з
Конституцією України, демократичні права її громадян, урочисто заявляємо
про створення Партії «НАШ ДІМ УКРАЇНА» та пропонуємо цю Програму.
Розвиток соціально-економічних і політичних процесів в Україні, процеси
глобалізації, що відбуваються у світі, вимагають радикального посилення впливу
вітчизняних виробників на всі сфери життя суспільства та Держави. Аналіз
ситуації, що склалася, засвідчує, що ми не лише виявилися відкинутими за
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багатьма показниками на 50 років назад, але й ризикуємо назавжди і безповоротно скотитись на позиції слаборозвиненої, відсталої країни.
Партія вважає, що тільки прискорений розвиток вітчизняного виробництва
дозволить нашій країні вийти з глибокої економічної, соціальної та політичної
кризи, вийти на траєкторію сталого зростання, створити надійну базу для піднесення добробуту населення, розвитку науки та культури, всіх сфер життєдіяльності Нації, успішного інтегрування до світового економічного простору.
Тільки потужна, процвітаюча вітчизняна економіка, орієнтована на інтереси
та потреби власного народу, здатна гарантувати територіальну цілісність, незалежність, економічну й геополітичну безпеку української держави, гідне її місце у
світовому співтоваристві.
Попереднє десятиріччя соціально-економічних перетворень в Україні не
призвело до створення ефективно діючої ринкової економіки. Замість цього виникло суспільство із пануванням капіталу олігархічного типу, який базується на
концентрації власності в руках невеликої групи людей, тісно пов'язаної з
державною владою, які отримують надприбутки, претендують на монополію та
тотальний контроль у сферах як економіки, так і духовного життя.
Основний тягар наслідків цих перетворень покладено на плечі широкого
загалу. Перед народом України постала проблема фізичного виживання; процеси
скорочення чисельності населення Держави, погіршення його демографічної
структури набувають загрозливого характеру. За роки незалежності Україна
втратила близько 6 млн. своїх громадян і, за основними показниками природних
змін населення, опинилася позаду не тільки країн Заходу, але й республік
колишнього СРСР. За рівнем народжуваності вона посідає передостаннє місце
серед країн Європи, за смертністю населення – друге.
Спостерігається масове відчуження громадян від Держави, втрата довіри до
влади, падіння її авторитету та спроможності демократичного керування країною.
Партія вважає, що сьогодні єдиною соціальною силою, яка має почуття
відповідальності, бажання, сили та організаційні можливості зупинити негативні
процеси й відродити Україну, створити ефективну, конкурентоспроможну, соціально орієнтовану ринкову економічну систему та утвердити на цій основі громадянське, соціально орієнтоване, демократичне суспільство, є громадяни України.
Це люди, які не тільки глибоко усвідомили нерозривність своїх інтересів та цілей
з інтересами українського суспільства і Держави, але й навчилися реалізовувати
це розуміння на практиці.
Вони є гарантом соціального миру і спокою, незворотності процесів реформуванню суспільства та успішного подолання існуючих труднощів, оскільки
складають основу середнього класу – провідного класу сучасності, який є
становим хребтом стабільного громадянського і демократичного суспільства.
Ми працюємо в інтересах українського народу. Для нас найбільшою і
найважливішою цінністю є Людина та її пріоритети – Батьківщина, Сім'я, Праця,
Добробут, Духовність, суспільна Солідарність, спадкоємність Минулого і Майбутнього. Ми спроможні забезпечити надійний соціальний захист для тих, хто, з
об'єктивних причин, не здатний самостійно забезпечити собі гідне проживання.
Мета партії – зупинивши спад виробництва, зберігши промислові потужності, науково-виробничий потенціал, людські ресурси, – покласти край
системній кризі в країні, вивести її в перший ряд розвинутих держав світу.
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Засобом для реалізації цієї мети Партія вважає завоювання домінуючих
позицій у структурах законодавчої та виконавчої влади Держави, взяття на
себе та реалізацію владної відповідальності перед Нацією та Батьківщиною.
У припиненні скорочення народонаселення та збереженні людського
потенціалу України Партія вбачає один із провідних напрямків своєї діяльності. Для цього вона відкрита до співпраці з усіма прогресивними політичними та суспільними силами.
Людям праці – робітникам і селянам, вчителям і медикам, науковцям і діячам
мистецтва, службовцям і військовим, промисловцям і підприємцям, усім, кому не
байдужа доля України, ми пропонуємо чітку програму відродження нашої країни.
Наша Програма – це програма реального виходу з кризи, бачення шляхів
відродження України. У членів партії є багатий досвід управління підприємствами, резерв високопрофесійних кадрів для роботи в законодавчих та виконавчих
органах влади.
Ідеологія партії виражає інтереси людей, які хочуть і вміють працювати на
себе, свою родину, на благо кожного громадянина і суспільствам цілому. Ми
працюємо і готові до конкретних дій.
ОЦІНКА СИТУАЦІЇ В УКРАЇНІ ТА ЦІЛІ ПАРТІЇ
Всупереч масовому очікуванню позитивних змін, сподіванням на безпечний
мінімум суспільної стабільності та гарантії необоротності реформ, прогноз на
2005 рік залишається невтішним. Вже сьогодні ми маємо неефективну роботу
Верховної Ради; посилюється соціальна та політична напруженість, катастрофічно зростають зовнішні та внутрішні борги держави, загострюється проблема узгодження намірів кредиторів та інвесторів з необхідністю забезпечення надійного
соціального захисту населення.
Превалювання корпоративних, кланових інтересів над національними інтересами Держави та соціальними потребами народу не лише вичерпує і без того
вкрай необхідний та обмежений ліміт часу на рішучі, економічно виважені дії,
але й може призвести до масштабних соціальних потрясінь і, врешті-решт, до
втрати Україною державної незалежності.
За таких умов громадяни України не мають альтернативи створенню власної
політичної партії. Ми зробимо її важливою складовою політичної системи
українського суспільства, потужним важелем впливу на державну владу, засобом
участі у державних справах, реалізації суспільного інтересу.
Логіка політичної боротьби свідчить: якщо члени Партії, маючи свій електорат, прихильників серед найбільш економічно активної та самостійної частини
суспільства, а також серед молоді, не займуться політикою, політика скоро
нагадає їм про себе, відправивши їх на узбіччя історичного процесу.
Партія усвідомлює рівень своєї відповідальності за долю українського
народу. Тому вона виступає
-проти кланово-олігархічних методів відстоювання егоїстичних індивідуальних чи вузькокорпоративних інтересів,
- проти падіння життєвого рівня народу,
- проти прискореного, неприпустимого і небезпечного матеріального розшарування суспільства, посилення економічної прірви між нечисельною кількістю
багатих і тотально злиденною масою народу.
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Партія ставить перед собою наступні цілі:
- консолідувати широкі кола громадян України на основі активної громадянської позиції та реального патріотизму;
- підвищувати соціальну відповідальність громадян України за стан
справ у державі та його поліпшення;
- брати активну участь у політичному житті країни, використовуючи для
цього демократичні інституції, делегувати своїх представників до всіх ланок
державної влади;
- послідовно захищати демократичні принципи реалізації державної
влади, забезпечити в країні абсолютне верховенство Закону;
- рішуче і послідовно відстоювати інтереси всіх громадян України, які
сповідують цінності вільної та чесної праці, ініціативи, добробуту та соціальної справедливості;
- наповнити сучасну українську політику повноцінним економічним
змістом, зробити українську економіку ефективною та конкурентоспроможною,
активно сприяти реалізації інноваційної моделі економічного зростання;
- поставити на службу суспільству новітні досягнення наукового, технічного і соціального прогресу, створити стимули для розвитку творчої праці
громадян;
- зосередити особливу увагу на визначенні, формуванні та підтримці «точок економічного зростання» національного товаровиробництва;
- поглибити ринкову трансформацію економіки на принципах багатоукладності та зміцнити інститут приватної власності, збільшити його вагу в
системі суспільного виробництва, приділяючи особливу увагу підтримці малого та середнього бізнесу, приватній ініціативі громадян;
- сприяти зміцненню соціально-економічної стабільності як необхідної
передумови оздоровлення і піднесення національної економіки, консолідації
суспільства;
- добиватися достатньої державної підтримки національної культури,
систем освіти і науки, охорони здоров'я;
- мобілізувати всі сили суспільства на ліквідацію бідності як соціального
явища;
- посилити державний вплив на розвиток соціальної сфери і забезпечити
створення та впровадження ефективно діючої системи соціального захисту
найменш захищених верств населення (безробітних, інвалідів, сиріт,
пенсіонерів, багатодітних сімей, ветеранів війни та праці);
- брати активну участь у завершенні процесу формування та консолідації
української політичної нації на основі творчого поєднання інтересів і
культур всіх народів та національностей, що населяють Державу.
Партія – за здоровий глузд, реальний патріотизм, прагматизм та добробут
Нації, кожної людини і кожної сім'ї.
Як свідчить світовий досвід, саме такий підхід дав можливість політичним і промисловим елітам індустріально розвинутих країн зберегти стабільність суспільства,
спадковість влади, національну велич і, врешті-решт, свої багатства і прибутки.
Партія впевнена, що лише соціальна і правова держава здатна значною мірою
вирішити проблему співвідношення економічної ефективності та соціальної
справедливості, визначити межі та доцільність втручання держави в економічну
542

сферу, створити реальні умови для забезпечення гідного життя і свободи особистості, захисту її соціально-економічних і культурних прав, стабільності розвитку
суспільства, здатності політичної системи адекватно реагувати на зміни в суспільстві та на основні виклики часу. […]
Ключові ідеологічні цінності партії – «реальний Патріотизм», «національний Солідаризм», «підтримка умов запуску Механізмів економічної Самоорганізації Нації»,
«Свобода», «Незалежність», «Честь», «Гідність», «Служіння Народові і Державі».
Ключові ідеологічні орієнтири партії:
- незалежність і суверенність України як держави;
- національна солідарність;
-соціальний захист тих, хто цього потребує;
-підтримка умов для захисту механізмів економічної самоорганізації народу
України. Україна потребує Відродження. І очолити процес може лише об'єднаний
партією народ України, який спиратиметься на його авторитет, мудрість та
могутність української держави. […]
Політичні партії України. В 3 т. / Уклад.: Ю. Шайгородський. –
К.: УЦПМ, 2005. – Т. ІІ. – С. 159-163.

∗∗∗
«КМКС» ПАРТІЯ УГОРЦІВ УКРАЇНИ

Зареєстрована Міністерством юстиції України 17 лютого 2005 р.
(реєстраційний номер 108-п.п.). Партія діюча.
ВИТЯГ З ПРОГРАМИ

[…] ІІ. Розвиток суспільства, державне будівництво, політика
Партія підтримує процес демократизації державного устрою. Умовою для
цього є відповідне розмежування гілок влади та побудова відповідної структури
установ парламентської системи. Також більшу увагу треба приділити безпосереднім засобам демократії.
Теперішня структура влади не дає можливостей для створення справжньої
системи самоврядування. Це затримує утворення ринкової економіки, руйнує
свідомість, звужує свободу самостійних дій і усвідомлення відповідальності за
них, що б могло стати найефективнішим каталізатором розвитку суспільства.
Основною запорукою демократизації є політичне представництво, що базується на плюральній структурі суспільства. Виходячи з цього, систему виборів
необхідно покласти на нову основу. На таку, що дає можливість для вираження
інтересів окремих суспільних груп. Без голосування за партійними списками
парламентаризм лишається тільки пустим лозунгом. Важливим водночас є те,
щоб визнавались права на формування політики не лише республіканських, а й
місцевих формацій. Тобто, щоб національні меншини теж могли виявити свої
прагнення в органах влади та у Верховній Раді.
Для вирішення питань державного будівництва необхідно здійснити:
• підвищення ступеня самостійності регіонів, у т.ч. в бюджетних взаємовідносинах;
• ведення рішучої боротьби з криміналітетом і корупцією;
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• проведення судової реформи для того, щоб зробити особистість посправжньому вільною від диктату владних структур;
• послідовну реалізацію державою стимулюючих заходів з метою побудови
повноцінного громадянського суспільства в Україні.
Беручи до уваги важливість інтересів безпеки України, а також її економічні
можливості, ми вважаємо, що для задоволення політично-стратегічних потреб
країни необхідно в першу чергу реконструювати збройні сили. Для нього
необхідно скасувати обов’язковий призов до армії, а натомість створити
професійну армію, сформовану на контрактній основі.
Основні завдання в галузі безпеки:
• значне чисельне скорочення Збройних сил і якнайскоріший перехід до
професійної армії, підвищення боєздатності;
• профілактика ситуації в потенційних зонах внутрішньої напруженості і
попередження конфліктів;
• співпраця і подальша інтеграція до НАТО.
Партія підтримує всі ті кроки, які служать для збільшення прозорості
кордонів, для можливості приєднання нашої країни до Об’єднавчої Європи. Одна
з основних умов є приєднання до вже відкритих для підписів міжнародних документів, а також участь у розробках нових. Ми вважаємо за важливе укладання
подальших дво- і багатосторонніх міжнародних угод у галузях економіки,
екології та прав національних меншин.
Першочерговими завданнями зовнішньополітичної діяльності є:
• активна підтримка ідеї створення загальноєвропейської системи колективної безпеки;
• імплементація законодавства до європейських стандартів в галузі прав
людини, прав національних меншин, соціальних стандартів, функціонування демократичних інститутів влади;
• створення економічних передумов для інтеграції в Європу;
• співпраця з Європейським Союзом, а в перспективі – повноправне членство України у Європейському Союзі;
• співробітництво з усіма іншими демократичними країнами світу, пошук і
розширення можливостей виходу на інші ринки. […]
Політичні партії України: В 3 т. / Уклад.: Ю. Шайгородський. –
К.: УЦПМ, 2005. – Т. ІІ. – С.766-767.

∗∗∗
УКРАЇНСЬКА ПАРТІЯ ЧЕСТІ, БОРОТЬБИ З
КОРУПЦІЄЮ ТА ОРГАНІЗОВАНОЮ ЗЛОЧИННІСТЮ

Партію створено 27 листопада 2004 р. Зареєстрована Міністерством
юстиції України 17 лютого 2005 р. (реєстраційний номер 109-п.п.).
Партія діюча.
ВИТЯГ З ДЕКЛАРАЦІЇ
ХХІ століття кинуло виклик всім існуючим традиційним формам політичної
організації суспільства. З новим тисячоліттям в наше життя увійшли такі жахливі
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речі як атипові епідемії, техногенні катастрофи та міжнародний тероризм.
Людство як ніколи відчуває потребу в безпеці та правопорядку. Це стосується і
України, де поширення набуло таке ганебне явище, як корупція, нові форми
прийняла організована злочинність.
Ці больові точки суспільного життя чинять перешкоди на шляху реформ та
розвитку країни. Корупція може звести до нуля позитивні ініціативи будь-якого
уряду та парламенту, спрямовані на підвищення добробуту громадян, зокрема
створення нових робочих місць, забезпечення розвитку підприємництва та
бізнесу. Організована злочинність підриває основи економічної системи держави.
Безпека та правопорядок потрібні сьогодні як найбіднішим, знедоленим верствам населення, так і тим, хто в цілому вписався в новий економічний лад, створив свій бізнес та швидко побачив обмеженість можливостей для своєї громадянської, професійної та творчої самореалізації в умовах корупції та розгулу організованої злочинності.
«Забезпечити безпеку та правопорядок!» – це вимога всіх прошарків
суспільства, всіх громадян, які почувають себе в небезпеці і не мають
можливостей для повноцінного захисту своїх прав і забезпечення свобод. Під час
усіх парламентських та президентських виборів українські виборці завжди
голосували за гідне життя для громадян України, але життя не мінялося на краще.
Сьогодні в суспільстві є розуміння того, що Україна повинна йти шляхом
створення сильної, соціальної, правової держави, яка могла б забезпечити модернізаційний ривок, спираючись на цінності демократії і патріотизму.
В українському суспільстві сформувалося нове соціальне середовище – нове
у своєму творчому та ініціативному ставленні до праці, в розумінні поняття
«честь та гідність», в усвідомленні своєї місії та завдань як прихильників
демократичних цінностей і патріотів Батьківщини. […]
Серед засновників Української партії честі, боротьби з корупцією та організованою злочинністю багато людей, які у своїй повсякденній діяльності вели і
зараз ведуть боротьбу з негативними явищами, що стримують розвиток України.
В наших лавах розробники та автори проектів цілої низки законів України,
зокрема законів «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою
злочинністю» та «Про національне бюро розслідувань України». Ми – ветерани
спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю та корупцією,
інших правоохоронних органів і спеціальних служб, збройних сил, управлінці,
інженери, робітники, науковці та підприємці.
Наявний професійний та суспільний досвід є основою нашої цілеспрямованої
політичної діяльності в інтересах більш ефективного розв’язання актуальних для
країни проблем.
Ми категорично не підтримуємо практики підміни цивілізованого політичного процесу узурпацією соціально-політичного і економічного простору,
олігархічними кланами, що є реальною загрозою розвиткові України.
Ми відповідальні, солідарні і згуртовані. Поняття честі є для нас моральним
стрижнем та орієнтиром в повсякденному житті.
Ми маємо тверду громадянську позицію і готові взяти на себе всю
відповідальність щодо розв'язання нагальних соціальних та політичних проблем.
Ми свідомі того, що забезпечити безпеку та правопорядок на загальнодержавному рівні можна лише через гарантії безпеки та створення ефективних меха545

нізмів правового захисту конкретної людини. Права та безпека громадянина є
основою нашої політичної філософії.
Основний принцип і гасло нашої партії: «БЕЗПЕКА ЛЮДИНИ – БЕЗПЕКА
ДЕРЖАВИ».
Українська партія честі, боротьби з корупцією та організованою злочинністю
відкрита для всіх, хто разом із нами прагне до безпечного розвитку держави та
динамічних позитивних змін в суспільстві!
Душу – Богу,
Серце – жінці,
Обов’язок – Вітчизні,
Честь – нікому!
17 лютого 2005 р.

Декларація [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://www.centr.org.ua/HonourUA.htm

ВИТЯГ З ПРОГРАМИ
УКРАЇНСЬКОЇ ПАРТІЇ ЧЕСТІ, БОРОТЬБИ З КОРУПЦІЄЮ
ТА ОРГАНІЗОВАНОЮ ЗЛОЧИННІСТЮ
Затверджено
Установчим з’їздом Української
партії честі, боротьби з корупцією
та організованою злочинністю
27 листопада 2004 р.
[…] Демократична держава і вільне суспільство
Демократична держава ґрунтується на рівних правах і обов'язках усіх громадян. Основні права людини охороняються державою: право на життя, безпеку,
свободу, працю, освіту й участь в управлінні країною. Їхня гарантія і дотримання
є найпершими завданнями демократичної держави. Сьогодні, як ніколи раніше,
нам потрібна сильна, демократична держава, що захищає права і свободи людини,
сприяє формуванню громадянського суспільства. Тому ми – за створення такої
правової системи, за якої держава була б відповідальною перед своїми громадянами, а громадяни – перед державою.
Ми за систему парламентсько-президентської демократії, за якою право
здійснювати владу дає лише мандат суспільної довіри, отриманий в результаті
демократичних виборчих процедур. Ми за чіткий поділ повноважень між законодавчою, виконавчою, судовою владою, їхню рівновагу й ефективну взаємодію в
інтересах суспільства в цілому; за сильний уряд, що оберігається рівнем довіри;
за відповідальні перед народом Парламент і Президента.
Ми вважаємо, що представницька демократія має набути повнішого розвитку
у вигляді різних форм прямої демократії: всенародного референдуму, народної
законодавчої ініціативи тощо.
В країні необхідно запровадити цілісну й ефективно працюючу систему
гарантій законності. Ключовим питанням має бути функціонування системи
правосуддя, забезпечення суверенної позиції судів, їхньої незалежності від інших
органів державної влади, чітке дотримання ними вимог законодавства.
Невідкладним є кадрове і матеріальне зміцнення всіх ланок системи правосуддя
та більш послідовне й ефективне виконання законів. Потрібна також система
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гарантій, що запобігатиме наданню спецслужбам та правоохоронним органам
держави політичного характеру і їхнє використання в інтересах окремих
політичних сил.
Сучасний світ характеризується розвитком могутніх інтеграційних процесів,
глобалізацією економічних, комунікативних, екологічних й інших інтересів.
Водночас посилюється прагнення народів світу до збереження самобутності та
базових цінностей своїх національних культур. Тому чітка та послідовна національна політика – це процес внутрішньодержавної інтеграції зусиль народів,
спрямований на більш ефективний економічний розвиток, на формування
широкого і стійкого політичного простору, утвердження єдиних, гарантованих
соціальних стандартів, розвиток національних культур.
Україна історично утворилася як багатонаціональна держава, тому ми розглядаємо ідею виваженої національної політики як могутній і ефективний
політичний інструмент збереження територіальної цілісності та добробуту всіх її
народів, забезпечення міжнаціональної згоди і співробітництва. Реалізація
принципів національної політики має стати запорукою того, що Україна – це
справжня Батьківщина для всіх народів, які населяють Україну. Розвиток
національних культур усіх народів України, створення умов для задоволення
національно-культурних запитів усіх її громадян – це завдання, що мають
вирішуватися на державному рівні.
Наша стратегія удосконалення і розвитку національних відносин полягає в
наступному:
• завдання зміцнення держави мають формулюватися і реалізовуватися
спільно з розв’язанням проблем національного і регіонального розвитку;
• фінансова підтримка регіонів з боку Центру має диференціюватися
залежно від рівня розвитку регіону, за умови будь-якого стимулювання самостійного соціально-економічного розвитку дотаційних регіонів, повної фінансової
прозорості регіональних бюджетів і ефективного державного контролю над їхнім
виконанням.
Одне з головних завдань внутрішньої політики – розвиток і зміцнення регіонів як
складових частин єдиної Української держави. Сильні регіони – сильна держава.
Серед основних передумов регіонального розвитку є, насамперед, нарощування власного господарсько-економічного потенціалу регіонів, а також вирівнювання стандартів житлових умов, соціального і медичного забезпечення тощо.
Тому політика держави у всіх сферах життєдіяльності повинна мати більш чіткий
регіональний вимір. Варто законодавчо закріпити за приватним сектором економіки певну частку відповідальності за регіональний розвиток, створити механізм
переважної сплати податків підприємствами в тих регіонах, де безпосередньо
здійснюється їхня виробнича діяльність.
Найважливішою умовою розвитку демократії та народовладдя ми вважаємо
створення максимально ефективних умов для прояву творчої активності громадян
у справі управління своїми власними справами на території безпосереднього
проживання. Розширення кола проблем, які розв’язують органи територіального і
місцевого самоврядування, послідовне зміцнення їхньої економічної самостійності, є істотною умовою демократизації політичної системи й удосконалювання соціальної ефективності української економіки.
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Кожна людина має право відверто висловлювати свою думку в засобах масової інформації. Ми – за свободу слова, але проти маніпуляції суспільною свідомістю, особливо закордонними піар-групами, на поталу політичним і економічним інтересам окремих олігархів і політичних угруповань. Визнаючи особливу
роль засобів масової інформації в процесі формування суспільної думки і громадського контролю за органами державної влади, Українська партія честі, боротьби
з корупцією та організованою злочинністю виступає за відповідальність ЗМІ
щодо всіх матеріалів, які вони публікують. Ми висловлюємося за надійні гарантії
свободи і різних думок у ЗМІ. Водночас вимагаємо, щоб вони сумлінно інформували суспільство (зважаючи на різні точки зору), сприяли утвердженню духу
злагоди з найважливіших для народу і держави питань, залучали людей до
справжніх культурних цінностей. Ми за рівний доступ до ЗМІ представників усіх
політичних сил, які у своїй діяльності дотримуються Конституції та чинного
законодавства України.
Партія докладатиме належних зусиль для створення сприятливих умов інтеграції України у європейські структури при одночасному збереженні дружніх відносин і співробітництва з сусідніми державами у сферах, що становлять взаємний
інтерес. […]
Програма [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.centr.org.ua/HonourUA.htm

∗∗∗
НАРОДНА ЕКОЛОГІЧНА ПАРТІЯ (НЕП)

Партію створено у грудні 2003 р. Зареєстрована Міністерством юстиції
України 25 лютого 2005 р. (реєстраційний номер 110-п.п.). Партія діюча.
ВИТЯГ З ПРОГРАМИ
Загальні засади
Головною метою Народної екологічної партії є сприяння досягненню в
Україні економічної та політичної стабільності на засадах соціально-орієнтованої
економіки, народовладдя і громадянського суспільства, що поєднано з гарантуванням екологічної безпеки довкіллю та життю людини, забезпечення і збереження для народу України свіжого повітря, чистої землі та чистої води. Реалізація
зазначеної мети можлива за умови реалізації економіки стабільного розвитку, за
якої промислово-виробнича діяльність не руйнує навколишнє середовище.
Реалізація зазначеної мети можлива шляхом активної участі представників
партії у політичному житті країни, використовуючи для цього демократичні
інституції, а також шляхом здійснення делегування представників партії до всіх
ланок державної влади та органів місцевого самоврядування.
Партія виступає за збалансований розвиток, який передбачає постійне
узгодження потреб господарювання із інтересами захисту навколишнього середовища, а економічних орієнтирів – із мінімізацією використання природних
ресурсів без зниження рівня життя, що є досяжним за умови використання
сучасних технологій і наявності належної політичної волі.
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Діяльність партії базується на принципах демократії, гуманізму, поваги до
прав та інтересів людини, незалежно від її соціального статусу, національності чи
походження, та інших принципах, закладених Конституцією України.
І. ЛЮДИНА. СУСПІЛЬСТВО. ДЕРЖАВА
Партія виступає за захист екології душі Людини.
Партія пропонує реалізацію всебічного захисту прав Людини і надає особливого значення захисту екологічних прав, а також виступає за формування екологічної культури як невід’ємної складової національної ідеї, за формування високої
правосвідомості громадян і представників державного апарату та забезпечення на
цій основі всебічного захисту прав людини.
Партія виступає за сприяння науково узгоджених програм економічного та
екологічного розвитку держави, програм Сприяння молоді, жіноцтву, незахищеним верствам населення, за впровадження і забезпечення здорового способу
життя Людини, підтримку закладів охорони здоров’я, за розвиток і підтримку
спортивних закладів та організацій.
Особливу увагу Партія у здійсненні своєї діяльності надаватиме розвитку
програм, які передбачають унеможливлення споживання в Україні генетично модифікованих продуктів харчування та використання технологій у виготовленні
продуктів харчування, що становлять загрозу для здоров’я Людини.
Важливе значення для здоров’я людини має культурно-інформаційний вплив,
здійснюваний через засоби масової інформації. У зв’язку з цим партія виступає за
захист свідомості Людини від негативних впливів інформаційних технологій та
інформаційного матеріалу, спрямованого на знецінення людського життя,
поширення агресії та поширення низьких форм прояву людської свідомості.
Партія виступає проти цензури.
Партія виступає за незалежність і заможність на українській землі кожного
громадянина України.
Народна Екологічна партія виступає за всебічне сприяння формуванню
української політичної нації.
Це можливо здійснити шляхом формування в Україні громадянського суспільства та створення системи влади, за якої політичні і правові інститути
слугують інтересам людини та несуть політичну відповідальність за наслідки
впроваджуваної політики.
Партія виступає за підтримку і розвиток всіх складових громадянського суспільства, громадських організацій, політичних партій, профспілкових організацій, за
розвиток і підтримку незалежних засобів масової інформації, за створення ефективного громадського контролю за діяльністю державних і політичних структур.
Партія виступає за зміцнення засад парламентаризму, за формування в
Україні парламентсько-президентської республіки, за впровадження механізмів
політичної відповідальності правлячих політичних сил.
Партія виступає за розвиток України, як правової демократичної, унітарної
держави, господарська система якої базується на засадах екологічної збалансованості та соціально орієнтованих ринкових відносин. […]
Політичні партії України. В 3 т. / Уклад.: Ю. Шайгородський. –
К.: УЦПМ, 2005. – Т.1. – С.513-514.
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∗∗∗
РЕСПУБЛІКАНСЬКА ПАРТІЯ УКРАЇНИ
(РПУ)

Партію створено 25 січня 2005 р. Зареєстрована Міністерством юстиції
України 11 березня 2005 р. (реєстраційний номер 111-п.п.). Партія діюча.
ВИТЯГ З ПРОГРАМИ
[…] Політична діяльність партії
Республіканська партія України прагне стати активним і відповідальним
суб'єктом державної політики задля втілення в життя своїх програмних принципів.
Основоположними засадами політичної діяльності ми вважаємо законність,
демократичність і відкритість у змаганні політичних сил за представництво в
органах державної влади. Адже саме представницька форма народовладдя є основою організації влади в республіці.
Наша політична сила вбачає свою місію у створенні максимально комфортних для громадян умов трансформації України в сучасну, передову країну з
розвиненим громадянським суспільством, високими соціальними стандартами і
консенсусним баченням національних інтересів у сучасному глобальному світі.
Наш прихід до влади – це кінець епохи суспільного розбрату і політичної
нестабільності, наш прихід до влади – це початок реальних дій та послідовних
кроків на державному рівні до торжества ідей справедливого суспільства і до
наступного розквіту України, у неминучості якого ми твердо переконані.
Наша мета – відповідальна та вмотивована державна влада, яка дбає як про
суспільні інтереси, так і про приватні інтереси кожного окремого громадянина. Тобто
ми маємо досягти гармонійного поєднання між державою (де домінує суспільний,
загальний інтерес) та економікою (де домінує інтерес приватний, індивідуальний).
Влада має дбати про суспільну відповідальність державного апарату та
роботодавця перед громадянином, членом суспільства, працівником. Влада має
рішуче і жорстко карати недобросовісних держслужбовців, а також власників і
керівників підприємств та установ, які не виконують на належному рівні
соціальних зобов'язань перед своїми працівниками. І, в той же час, ретельним
керівникам та власникам держава створює сприятливі умови ведення бізнесу,
впроваджує м'яку та гнучку систему оподаткування. Податкова система, поміж
іншого, має виступати своєрідним механізмом стимулювання бізнесу до реальної,
а не показної турботи про трудівників.
Особлива роль у гармонізації суспільних інтересів належить профспілкам.
Саме вони мають стати ефективним та відповідальним посередником між працівником, роботодавцем та державою. Ми сприяємо становленню справжніх профспілок, які займатимуться не перерозподілом соціальних благ, а забезпеченням
виконання державної політики щодо економічних та соціальних зобов'язань
роботодавця і захистом прав працівника.
Ми рішуче засуджуємо будь-які форми політичного екстремізму та ультрарадикалізму, заклики до насильницького повалення конституційного ладу.
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Визнаючи значною заслугою української держави збереження політичної
стабільності, ми прагнемо докласти зусиль до того, щоб політична стабільність
була не самоціллю, а запорукою подальшого динамічного і невпинного економічного та соціального розвитку. […]
Політичні партії України. В 3 т. / Уклад.: Ю. Шайгородський. –
К.: УЦПМ, 2005. – Т.ІІІ. – С.319.

∗∗∗
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «ЄВРОПЕЙСЬКА СТОЛИЦЯ»

Партія зареєстрована Міністерством юстиції України 14 березня 2005 р.
(реєстраційний номер 112- п.п.). У лютому 2009 р. назву змінено на
Політична партія «Нова Країна»; у квітні 2010 р. на – Політична
партія «УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи)
Віталія Кличка». Партія діюча.
Див.: Політична партія «Нова Країна», Політична партія «УДАР (Український
Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка».

ПЕРЕДВИБОРНА ПРОГРАМА
ВІД ЄВРОПЕЙСЬКОЇ СТОЛИЦІ – ДО ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ДЕРЖАВИ!

Ґрунтуючись на досвіді та намаганнях українців різних поколінь жити в
могутній і заможній державі партія ставить зрозумілу мету – забезпечити українцям європейські стандарти рівня життя та реальну можливість кожному громадянину будувати своє майбутнє.
Чого ми прагнемо досягти
Стабільної демократії. Стабільна демократія в нашому розумінні – це щоденна демократія. Вона має реалізовуватися в спроможності різних соціальних груп
захищати власні інтереси, впливати на державну політику в наданні якісних державних послуг, що поліпшить якість життя кожної родини.
Права людини понад усе
Верховенство права означає, що людина є більшою цінністю ніж держава. Ця
засада демократії сприяє утвердженню гуманізму, об'єднанню громадян задля
творення спільного майбутнього. Партія, її місцеві організації максимально
підтримають таке об’єднання.
Держава для громадян
Пріоритетним завданням партії є створення державної системи управління, яка
спільно з громадянами виробляє правила прийняття рішень й гарантує їх виконання.
Партія за парламентсько-президентську форму правління, незалежність
судочинства, вільний доступ громадськості до судових засідань та рішень. […]
Програма [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://www.google.com.ua
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ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «НОВА КРАЇНА»

Попередня назва – Політична партія «Європейська столиця». Наступна
назва – Політична партія «УДАР (Український Демократичний Альянс
за Реформи) Віталія Кличка».
ВИТЯГ З ПРОГРАМИ

ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «НОВА КРАЇНА»

[…] І. Мета
Політична партія «Нова Країна» вважає своєю головною метою забезпечення
реальної можливості для кожного українця будувати своє майбутнє. Ми будемо
досягати цього шляхом побудови в Україні такої державної системи, у якій кожен
матиме рівні можливості брати участь в управлінні державою.
Наші цінності
Ми орієнтовані на підтримку прав і свобод людини, які є невідчужуваними та
непорушними, на створення високої якості життя кожного громадянина України.
Ми обстоюємо ідею народовладдя, її різноманітні форми та прояви: вибори
органів влади, парламентська демократія, захист прав опозиції, демонополізація
економіки.
Ми стоїмо на позиціях сприяння збереженню єдності України, її суверенітету, незалежності, територіальної цілісності.
Ми підтримуємо парламентсько-президентську форму правління як таку, що
сприятиме зміцненню демократичних засад суспільного життя.
Політична партія «Нова Країна» є всеукраїнською
Ми бачимо Україну не лише як центр, де зосереджується усе найкраще з
усього світу, але як місце, звідки усе найкраще поширюється на весь світ.
Ми бачимо Україну державою, де кожного громадянина, що має проблеми в
своєму місті або селі, уважно вислухають та допоможуть.
Ми бачимо Україну прикладом для інших держав щодо встановлення
європейської якості послуг.
Ми бачимо Україну як фокус здійснення державної політики, тобто місце, де
є доступ кожному громадянину до процесу прийняття рішень.
Виходячи з такого бачення, ми обираємо для нашої Партії основне гасло:
«Від Нової Країни» – до багатої і щасливої України».
Ми прагнемо досягти стабільної демократії
Стабільна демократія – це щоденна демократія для кожного. Вона має
реалізовуватися в наданні якісних державних послуг, в спроможності різних
соціальних груп будувати свою стратегію та захищати власні інтереси, в
розумінні громадянами державної політики та можливості впливати на неї.
Особливість процесу демократизації в Україні
Незалежна, суверенна Україна міцно стала на шлях демократизації. Конституція України має демократичний характер, а її неналежне впровадження не забезпечує стабільності норм демократії, які повинні використовуватися при врегулюванні суспільних відносин на основі поваги до прав і свобод людини.
Гласність, послідовність, суспільний діалог ще мають стати основними
чинниками участі громадян у розробці та втіленні в життя державної політики.
Як ми будемо підтримувати процес демократизації
Діяльність Партії буде спрямована на:
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підтримку конкуренції та правил чесної політичної боротьби;
орієнтації учасників змагань ефективно використовувати інструменти
публічної політики замість брудних технологій;
допомогу в ефективній діяльності територіальних громад;
сприяння діалогу влади з групами інтересів.
Головні завдання, що стоять перед Україною на етапі трансформації:
Участь усіх громадян у процесі вироблення та втілення державної
політики
Участь народу в державному управлінні декларують багато партій, але ніхто
не вказує, як це можливо зробити, ми знаємо, які механізми використовують в
Європі, ми маємо досвід їх використання в Україні і ми можемо перейти від
декларацій до сприяння втілення цього принципу життя.
Дотримання прав людини
Ми наголошуємо на беззаперечному верховенстві права.
Ми вважаємо пріоритетом сприяти реформуванню судової системи, забезпеченню незалежності судів від адміністративного тиску і зменшенню можливостей
для корупції.
Реформування уряду
Серед великої кількості завдань першочерговими для нового уряду, яким
буде сприяти Партія, є такі:
виробити єдину довгострокову стратегію розвитку країни з урахуванням
помилок попередніх урядів;
визначити пріоритетні напрями роботи уряду та забезпечити їх необхідними
ресурсами;
припинити розробку урядових програм поза межами бюджетного та іншого
фінансування;
підпорядкувати кожне урядове рішення єдиній стратегії;
запровадити середньострокове бюджетне планування, щоб мати можливість
оцінювати фінансові ресурси для виконання середньострокових програм
розвитку;
забезпечити своєчасність, професійність, прозорість та ефективність бюджетного процесу на основі реальних макроекономічних показників;
впровадити дієві механізми проведення суспільних консультацій.
Новий уряд має змінити систему стимулів в економіці.
Переважна більшість урядових програм в Україні має соціальну спрямованість. Разом з тим значна частина людей і зараз перебуває за межею бідності. Подолати бідність можна лише шляхом зміцнення добробуту нації, чого можна
досягти за рахунок сприяння:
розвитку підприємницької ініціативи;
ефективного використання наявних державних ресурсів на допомогу вразливим верствам населення та на програми розвитку.
Лише за умови сприяння виробленню і послідовному втіленню стратегії, уряд
зможе змінити систему економічних стимулів. Якщо усвідомити обмеженість ресурсів та ретельно проаналізувати ефективність використання суспільних ресурсів,
заробляти на їх розподілі стане невигідно. Натомість вигідним стане мати
незалежний від влади бізнес. За цих умов розвиватиметься підприємницька
ініціатива.
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Участь громадськості в управлінні державою
Демократичні інституції повинні сприяти відображенню інтересів українців у
державній політиці. За 18 років реформ в Україні виникли й діють політичні
інституції – Президент, парламент, політичні партії. Через регулярні демократичні вибори народ передає частину повноважень на здійснення влади державним
органам, які представляють його інтереси. Проте досі не створено урядових та
суспільних інституцій, що мали б сприяти налагодженню співпраці між державою
і громадянами в період між виборами.
Завданням партії має стати сприяння дієвості демократії в Україні через
створення нових суспільних інституцій, насамперед через застосування демократичних процедур вироблення державної політики. Утвердження держави
потребує бачення мети та щоденної тяжкої праці. Уряд має щодня враховувати
різні інтереси, розглядати варіанти рішень, аналізувати наслідки втілення цих
рішень для суспільства.
Саме завдяки такому усвідомленню власної відповідальності виникають
зв'язок та довіра між громадянами й урядом, а демократичний вибір громадян
стає свідомим. Належною мірою поінформований, активний громадянин і є
гарантом формування незаплямованого та ефективного уряду.
Ефективність державного управління забезпечує:
послідовність та ефективність політики, яких досягають завдяки зосередженню діяльності уряду у визначених пріоритетних сферах;
постійне обговорення з громадянами всіх рішень, причин та наслідків їх
ухвалення. Діалог між урядом і громадянами на теми державної політики
сприятиме підвищенню довіри до влади, формуванню почуття впевненості щодо
майбутнього та повнішому використанню потенціалу народу. Кінцевим
результатом якісної державної політики буде поліпшення життя громадян. […]
Держава для громадян
У демократичному суспільстві влада втрачає можливість прямого силового
контролю над дотриманням суспільного порядку та дисципліни. Влада не може
нав’язувати рішень, тому має виробити механізми їх узгодження. Ми вважаємо,
що пріоритетним завданням Партії має стати сприяння створенню демократичного уряду, який гарантує ефективне виконання державних програм. […]
Програма політичної партії «Нова Країна» // Поточний архів
Міністерства юстиції України. – Реєстраційна справа 112- п.п.

ВИТЯГ ІЗ СТАТУТУ

[…] 2. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ФОРМИ ДІЯЛЬНОСТІ ПАРТІЇ
2.1. Метою діяльності Партії є сприяння формуванню та вираженню
політичної волі громадян та участь у побудові в Україні відкритого громадянського суспільства на засадах свободи, самоврядності, верховенства права, керуючись історичними принципами європейської демократії та обираючи європейський шлях розвитку українського суспільства для досягнення економічного
піднесення України, зростання могутності держави та добробуту громадян.
2.2. Головними завданнями Партії є:
- участь у розбудові України, як соціальної, демократичної і правової
держави та становлення громадянського суспільства;
- сприяння забезпеченню законності в державі та дотримання прав людини;
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- створення умов для інноваційного розвитку економіки;
- участь у інтеграції України в європейське суспільство;
- підвищення рівня ефективності роботи органів державної влади та
місцевого самоврядування в інтересах народу України.
2.3. Партія для виконання своїх програмних та статутних завдань у порядку,
встановленому чинним законодавством;
- бере участь у суспільно-політичній діяльності, виборах Президента та
народних депутатів України до інших органів державної влади, органів місцевого
самоврядування;
- використовує державні та інші форми власності засоби масової інформації,
а також засновує ці засоби масової інформації;
- підтримує міжнародні зв’язки з політичними партіями, громадськими
організаціями інших держав, міжнародними та міжурядовими організаціями,
засновує міжнародні спілки;
- ідейно, організаційно та матеріально підтримує молодіжні, жіночі та інші
об’єднання громадян, надає допомогу в їх створенні;
- бере участь в обговоренні та оприлюднює і обґрунтовує оцінку дій та
рішень органів влади;
- вносить до органів державної влади України та органів місцевого
самоврядування позиції, які обов’язкові для розгляду відповідними органами в
установленому порядку;
- проводить масові заходи (збори, мітинги, демонстрації тощо);
- створює або вступає в між партійні виборчі блоки;
- пропагує свої ідеї та цілі, розповсюджує інформацію, яка стосується її
діяльності;
- утворює депутатські фракції (групи) та об’єднання у Верховній Раді
України, у Верховній Раді Крим, місцевих радах;
- представляє й захищає свої законні інтереси та законні інтереси своїх
членів у органах державної влади і місцевого самоврядування, державних і
недержавних підприємствах, установах та організаціях тощо. […]

Статут Політичної партії «Нова Країна» // Поточний архів
Міністерства юстиції України. – Реєстраційна справа 112- п.п.

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «УДАР
(УКРАЇНСЬКИЙ ДЕМОКРАТИЧНИЙ АЛЬЯНС
за РЕФОРМИ) ВІТАЛІЯ КЛИЧКА»

Попередні назви – Політична партія «Європейська столиця»,
Політична партія «Нова Країна»
ПРОГРАМНІ ЗАСАДИ
Політичної партії «УДАР
(Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка»
[…] ВІД УСПІХУ ЛЮДИНИ – ДО УСПІХУ КРАЇНИ!
Майже 20 років Україна шукає власний шлях розвитку, знаходиться у стані
невизначенності й нестабільності.
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Сьогодні громадяни и вимагають від політичних лідерів відповідальності і
консолідації навколо чітких цілей національного розвитку.
НАЦІОНАЛЬНА МЕТА УКРАЇНИ: до 2025 року наблизитися за всіма ключовими показниками до двадцяти найрозвинутіших держав світу.
Цієї мети досягне лише об’єднана нація. Державний розвиток – це спільна
робота для всіх українців. Кожен із нас має зробити свій внесок у розбудову нової
України, знайти своє місце в її сьогоденні і майбутньому. Успіх країни – це успіх
кожного громадянина. Успіх кожного – успіх всієї держави.
Ми пропонуємо три ключові етапи для досягнення поставленої мети:
2010–2015 Перший етап реформ:
- конституційна реформа;
- судово-правова реформа;
- реформа державного управління;
- модернізація економіки;
- пенсійна реформа;
- реформа оплати праці;
- податкова реформа.
2015–2020 Другий етап реформ:
- Реформа місцевого самоврядування;
- Впровадження концепції субрегіонів: спеціалізація та концентрація
ресурсів;
- Усунення диспропорцій між регіонами;
- Побудова ефективних місцевих політик..
2020–2025: Третій етап реформ:
- Участь України в розбудові нової посткризової глобальної системи (міжнародні інституції та ініціативи);
- Політика регіонального партнерства (та інтеграції) для посилення конкурентних переваг та створення можливостей для України в світовій економіці та політиці.
НОВА ДЕРЖАВА
Україна має перейти на новий етап розвитку, оновити політичні, економічні
та соціальні інститути.
Україні потрібна політика успіху, позитивних результатів, впевнених кроків
вперед та чіткої політичної відповідальності.
І. Основні принципи нової політики для України:
1. Верховенство права
2. Захист приватної власності кожної людини
3. Соціальна справедливість
ІІ. Нова Конституція
Подолати нинішню суспільно-політичну кризу можна лише шляхом виправлення правових та політичних деформацій, допущених при внесенні політиками змін до
Основного закону з порушенням конституційної процедури. Внаслідок цих зловживань конституційні норми є лише деклараціями, а конституційний механізм державної влади змінюється в залежності від зміни нестабільних політичних інтересів.
Тому необхідно повернути народові право на установчу владу. Лише легітимний, прийнятий українським народом на засадах верховенства права, Основний закон може стати основою для проведення критично необхідних реформ –
політичної, адміністративної, муніципальної та судової.
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Партія виступає за:
1. Забезпечення в Конституції прав людини й громадянина (замість декларативності – механізми гарантування й реалізації).
2. Чітке розмежування влади й відповідальності між Парламентом, Президентом та Урядом та збалансування повноважень (надати Президенту України безумовні повноваження щодо оголошення дострокових парламентських виборів,
спростити процедуру імпічменту Президента України, запровадити конструкттивний вотум недовіри Уряду з боку парламенту тощо).
3. Обмеження депутатської недоторканості лише парламентською діяльністю, скасування «імперативного мандату», встановлення права поєднувати депутатський мандат із роботою в Уряді на політичних посадах.
4. Зміну адміністративно-територіального устрою для встановлення сильного
місцевого самоврядування, створення виконкомів обласних та районних рад,
позбавлення райдержадміністрацій невластивих їм функцій та запровадження
регіонального самоврядування.
5. Введення конкурсного відбору для призначення на керівні посади у
державній службі.
6. Надання фізичним та юридичним особам права звернення до Конституційного суду з конституційними скаргами щодо порушення їхніх прав та свобод.
Підготовка проекту нової Конституції України має здійснюватись спеціально
уповноваженим органом – Конституційною Асамблеєю, обраною на прямих
всенародних виборах. Учасники Конституційної Асамблеї не матимуть права займати державні та політичні посади, як під час роботи Конституційної Асамблеї,
так і протягом наступних 5 років.
Текст нової Конституції України остаточно ухвалюється на всенародному
референдумі.
ІІІ. Реформа державного управління в Україні
Діюча система державного управління в Україні є застарілою, громіздкою і
неефективною. Кількість держслужбовців з року в рік зростає, але якість надання
послуг громадянам погіршується. Україна посідає 104 місце серед 127 країн за
рівнем використання інформаційних та комунікаційних технологій в офісах
держустанов, 111 – за ефективністю використання державних коштів.
Державна влада повинна бути ефективною і доступною для громадського
контролю. Для цього необхідно здійснити такі реформи:
1. Децентралізація – більшість послуг повинна надаватись місцевими
органами.
2. Оптимізація – треба скоротити кількість непотрібних дозволів та
пов’язаних з ними процедур (особливо для ведення підприємницької діяльності,
ліцензування, регулювання, і т.д.)
3. Автоматизація – перенести більшість транзакцій (сплата податків, оформлення паспорту, реєстрації автомобілю тощо), які зараз потребують зустрічі
громадянина з чиновником, в систему on-line.
4. Організаційні схеми установ і вся контактна інформація (імена, службова
адреса, телефон, email) чиновників всіх рангів повинна бути в інтернеті і постійно
поновлюватися.
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ІV. Судова реформа
Завдання судово-правової реформи – закріплення судової системи як
самостійної гілки державної влади, створення умов для ефективного захисту прав
та свобод громадян, інших суб’єктів правовідносин.
Основні напрямки реформування:
1. Обмежити термін перебування на посаді голови суду 2 строками без права
повторного призначення (обрання).
2. Запровадити призначення (обрання) суддів на 2 строки без права повторного призначення із забезпеченням належного матеріального забезпечення, як для
державних службовців.
3. Запровадити у місцевих судах спеціалізацію з розгляду спорів у справах
неповнолітніх, трудових, сімейних та пенсійних спорів. Створення спеціалізованих земельних суддів.
4. Забезпечити прозорість та відкритість судочинства шляхом його належної
комп’ютеризації, запровадити безперервну аудіо та відеофіксацію судового процесу.
5. Запровадити інститут народних засідателів і присяжних.
6. Уніфікувати процедури судового розгляду цивільних та господарських
справ.
7. Запровадити інститут мирових суддів.
8. Запровадити реальну відповідальність учасників судового процесу за
недобросовісне користування процесуальним правами.
9. Запровадити механізм обов’язкового проходження атестації суддів.
10. Забезпечити належне виконання судових рішень у визначений термін.
[…]
Офіційне Інтернет представництво політичної партії «УДАР (Український Демократичний
Альянс за Реформи) Віталія Кличка» [Електронний ресурс]. – Режим доступу:– http://www.klichkoobl.kiev.ua

ПЛАТФОРМА ПАРТІЇ
«Український Демократичний Альянс за Реформи (УДАР)»
на місцевих виборах 2010 року
ЕФЕКТИВНА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ТА ГРОМАДЯНСЬКИЙ КОНТРОЛЬ
Місцеве самоврядування є ключовим напрямком роботи партії УДАР. Можна
стверджувати, що на сьогодні ми є справжньою партією місцевого самоврядування. Тому зміцнення й консолідація місцевого самоврядування для нас має
першочергове значення. Це виходить з нашого розуміння того, що успішним є те
суспільство, у якому проблеми вирішуються на місцях, і за допомогою ресурсів,
які повною мірою знаходяться під контролем громадян та місцевої влади.
На сьогодні місцеве самоврядування в Україні становить архаїчну систему рад,
організаційно та ресурсно неспроможних ефективно вирішувати питання місцевого
розвитку та надавати публічні послуги населенню належного якісного рівня.
Саме місцеве самоврядування мало би бути найближчою до громадянина
інституцією, здатною оперативно, повноцінно, якісно та доступно задовольняти
переважну більшість потреб жителів громад. Однак наразі місцеве самоврядування здебільшого здатне обслуговувати лише своє існування, що закономірно
викликає недовіру громадян до нього.
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Без визначення територіальної основи для створення та діяльності системи
органів публічної влади, без чіткого розведення повноважень між органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, без встановлення належної
фінансової бази для діяльності органів місцевого самоврядування, без регіонального самоврядування, децентралізація влади неможлива. А без перенесення
значної кількості повноважень на органи місцевого та регіонального самоврядування центральний Уряд не зможе вирішувати питання стратегії розвитку
України і подолати її відставання від провідних держав світу.
Сьогодні, коли Україна знаходиться на шляху європейської інтеграції, ми повинні
розпочати насамперед реформи на місцевому та регіональному рівнях управління.
Цілі та пропоновані заходи:
- Справжня й вирішальна участь громадян у вирішенні місцевих проблем;
- Розвинуті та якісні публічні послуги на муніципальному та регіональному
рівнях;
- Прозорі й справедливі механізми фінансування діяльності місцевої влади
для забезпечення достатнього рівня власних доходів муніципальних утворень;
- Рівноправний діалог у відносинах з центральною владою на основі
принципу партнерства;
- Моральне оздоровлення місцевого політичного життя за допомогою розвитку місцевих ініціатив та ефективної участі громадян у прийнятті й реалізації
рішень щодо розвитку громади;
- Новий закон про місцеве й регіональне самоврядування в Україні;
- Відносини між різними рівнями управління на основі принципу субсидіарності.
Ефективна політична децентралізація:
Ефективна політична децентралізація – це найкоротший шлях до обмеження
влади на центральному рівні. Вона включає в себе:
- Виокремлення нинішніх економічних регіонів як адміністративно-територіальних одиниць з правом самоуправління й визначення їхніх основних компетенцій (повноважень і відповідальності), в першу чергу в плануванні регіонального розвитку, шкільництві, охороні здоров'я, культурі, місцевій інфраструктурі,
збереженні довкілля та дорогах регіонального значення;
- Визначення меж нових самоврядних одиниць шляхом широкого громадського обговорення;
- Новий закон про місцеве та регіональне самоврядування, який визначить компетенції обох рівнів, та забезпечить зв'язок між ними на принципах субсидіарності й
обов’язкового проведення виборів представницьких органів та виконавчої влади;
- Самостійність місцевих та регіональних громад у галузі податкової
політики.
Лише на основі такої реформи може бути забезпечене ефективне демократичне управління на місцевому та регіональному рівнях та реалізація пріоритетів
програми партії «УДАР».
ПРІОРИТЕТИ програми партії «УДАР» в місцевій політиці:
- Зміцнення автономії місцевих органів влади, в тому числі реальної фінансової самостійності територіальних громад;
- Ефективна децентралізація управлінських повноважень;
- Чітке розмежування функцій держави, регіонів і громад;
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- Збільшення фінансової основи місцевого самоврядування – перерозподіл
доходів на користь місцевих бюджетів. Зробити так, щоб не менше 50% від бюджетних доходів розподілялося на місцях;
- Запровадити систему обов’язкових соціальних стандартів на всій території
країни. Забезпечити кожному громадянину країни відповідну якість комунальних,
медичних, освітніх, транспортних послуг та достатній рівень соціальної підтримки;
- Провести інвентаризацію усієї комунальної власності. Створити відкриті
реєстри майна та земельних ресурсів, що надасть можливість отримувати податки
до місцевого бюджету та залучати відповідальних інвесторів для вирішення місцевих проблем.
- Запровадити єдині професійні стандарти для чиновників місцевого самоврядування, необхідні для забезпечення надання високоякісних послуг населенню.
- У місцевих органах влади необхідно дотримуватися принципу особистої
відповідальності за прийняті рішення;
- Зміцнення самостійності місцевого самоврядування для партії УДАР
означає дійсну й ефективну децентралізацію управління в 3-х площинах –
функціональній, фінансовій та неприбуткового сектору;
- Заохочення ініціативи й солідарності в територіальних громадах та регіонах
і перерозподіл функцій центрального управління;
- Забезпечити 100% надходжень прибуткового податку громадян на потреби
територіальної громади, де вони проживають, а не працюють.
Це включає в себе:
- Законодавчі зміни, спрямовані на те, щоб частина податків на економічну
діяльність у муніципалітетах залишалася у місцевих бюджетах;
- Скорочення державного втручання в розробку й виконання місцевих
бюджетів;
- Впровадження програми бюджетування територіальних громад;
- Регламентування партнерства між державним і приватним секторами;
- Реальна участь громадян у прийнятті рішень щодо розвитку громад та
регіонів.
Цілі будуть досягнуті шляхом:
- Впровадження персоналізованого елементу у виборі представницької влади
в громаді та регіонах, а також персональної відповідальності перед виборцями;
- Надання місцевим органам влади реальних повноважень у сфері безпеки та
громадського порядку шляхом створення муніципальної поліції, підпорядкованої
органам місцевого самоврядування;
- Впровадження інтегрованого надання громадянам адміністративних послуг;
- Розвитку людського потенціалу, як найбільш важливої передумови для
забезпечення сталого розвитку регіонів. У зв'язку з цим, вирішення проблеми
демографічної кризи має важливе значення для розвитку країни і є початком
подолання регіональних відмінностей.
Партія «УДАР» пропонує новий підхід до державної регіональної політики,
заснованої на принципах свободи, справедливості і солідарності.
Пріоритети партії «УДАР» у сфері регіональної політики пов’язані з відповідальністю регіональної влади за:
- Ефективне місцеве і регіональне планування, відповідно до загальнонаціональних рамок і принципу єдності країни;
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- Розбудову адміністративного потенціалу на регіональному й місцевому
рівнях для ефективного засвоєння приватних та іноземних інвестицій;
- Встановлення гарантій дотримання процедури фінансового й бюджетного
управління коштами місцевого самоврядування;
- Підтримку та створення ефективної системи міжрегіонального, прикордонного співробітництва та єврорегіонів для реалізації місцевих проектів;
- Співпрацю з метою надання необхідних фінансових та організаційних
ресурсів для реалізації регіональних і муніципальних програм прискорення
інвестування у розвиток людського потенціалу;
- Реальне залучення місцевих та регіональних органів влади до здійснення
регіональної політики, яке дозволить місцевим громадам проявити свій вибір, волю та відповідальність за визначення й досягнення поставлених цілей.
Для ефективного громадянського контролю за місцевим управлінням
пропонуємо наступні заходи:
- Розширення можливостей волевиявлення громадян через місцеві
референдуми;
- Проведення регулярних опитувань громадської думки стосовно довіри місцевій владі загалом та окремим її представникам;
- Запровадження механізму доступу до ефіру й участі в управлінні муніципальними медіа громадських організацій через громадські квоти в Наглядових радах;
- Спрощення механізму дострокового відкликання мерів та депутатів, які не
виконують свої обов’язки. Ініціювання регулярних опитувань про довіру до
місцевої влади;
- Чітке визначення, хто з чиновників за що несе відповідальність. Створення
ефективного механізму контролю з боку громадян за кожним рішенням чиновників, діяльність яких має бути прозорою й доступною для перевірки виборцями, та
вестися переважно в електронній формі.
Офіційне Інтернет представництво Політичної партії «УДАР (Український Демократичний
Альянс за Реформи) Віталія Кличка» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.klichkoobl.kiev.ua

∗∗∗
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «НОВА ДЕМОКРАТІЯ»

Партію створено 15 січня 2005 р. Зареєстрована Міністерством юстиції
України 14 березня 2005 р. (реєстраційний номер 113-п.п.). У травні 2006
р. назву змінено на Політична партія «Громадянська платформа»; у
грудні 2006 р. на – Політична партія «Нова демократія». Партія діюча.
Див.: Політична партія «Громадянська платформа».

ВИТЯГ З ПОЛІТИЧНОЇ РЕЗОЛЮЦІЇ
І З’ЇЗДУ ПАРТІЇ «НОВА ДЕМОКРАТІЯ»
«До єдиної і демократичної України»
[…] Всебічна підтримка здійсненню політичної реформи в Україні
Зміст і терміни проведення політичної реформи в Україні визначені
законами, що прийняті Верховною Радою і підписані Президентом України. Будь561

яке відхилення від них або спроби перегляду означатимуть лише одне – реставрацію системи влади, яка вже відкинута суспільством.
Однією з умов сталого розвитку суспільства є децентралізація влади, подолання
її надмірного впливу на функціонування економіки. При формуванні бюджетів знизу
регіональні і місцеві громади є самодостатніми для вирішення своїх проблем.
Держава має забезпечувати вирішення спільних проблем внутрішньої та зовнішньої
безпеки та належні умови для відтворення продуктивних сил суспільства.
Піднесення ефективності регіональної політики держави значною мірою залежить від зміни принципів формування управлінського корпусу територіальних
громад та збільшення обсягу наданих їм повноважень. Система призначень регіонального керівництва главою держави має бути скасована і замінена на систему
прямих виборів відповідною територіальною громадою. […]
Захист суверенітету України
Політика влади, спрямована на забезпечення інтересів однієї частини суспільства за рахунок інших, підриває можливості ефективного використання
суспільних і природних ресурсів, що ставить під загрозу незалежність і самостійність держави в її внутрішніх і зовнішніх справах. Саме це ми сьогодні спостерігаємо у відносинах України з Росією, Європейським Союзом і Сполученими Штатами Америки, які вирішують свої геополітичні проблеми без урахування наших
національних інтересів.
Підготовка партії до парламентських і місцевих виборів 2006 року. Забезпечення їх демократичності
Найбільш ймовірно, що конфігурація політичних сил перед виборами 2006
року спричинить створення декількох виборчих блоків, як за участю провладних
партій, так і створених опозицією. Опозиційні виборчі блоки повинні зайняти
позицію конструктивної співпраці. Об’єднана опозиція має активно співпрацювати з безпартійною громадськістю. Не партійно-блокова платформа для виборців, а платформа виборців для партій блоку – таким ми вбачаємо зміст спільної
роботи з різними соціальними і професійними колами суспільства.
Вибори 2006 року мають стати визначальною віхою становлення в Україні
громадянського суспільства. Або суспільство поставить крапку на використанні
владою адміністративного ресурсу, або перетвориться на аморфний додаток до
бюрократичної машини.
Вибори на пропорційній основі закладають підвалини формування демократичної опозиції в Україні. Щоб це сталося, необхідно впровадження мораторію на
будь-які принципові зміни у виборчому законодавстві до березня 2006 року. […]
Партія «Нова демократія» // Поточний архів
Міністерства юстиції України. – Реєстраційна справа 113-п.п.

ЗАЯВА
генерального секретаря політичної партії «Нова демократія»
Євгенія Кушнарьова
Корупційний скандал і «миротворчі» ініціативи президента поставили перед
опозицією та всією країною низку запитань, відповідей на які не можна уникнути.
Перше з них: хто повинен нести відповідальність за кризу влади, що спалахнула?
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Деякі політики й оглядачі вже встигли оцінити відставку всіх учасників скандалу як мудрий і рішучий крок президента. Це серйозна помилка. Віктор Ющенко в
черговий раз продемонстрував свою політичну слабкість і безвідповідальність, повну
залежність від найближчого оточення. Він показав себе не президентом-демократом,
а лицеміром і брехуном, котрий, як справжній «пахан», «кришує» членів своєї
команди, які перетворили управління державою на власний бізнес. Інших пояснень
абсолютно невмотивованій відставці уряду, який Ющенко вихваляв ще 24 серпня,
немає. Як немає інших пояснень й тим настановам, що їх публічно дав правоохоронним органам Ющенко у відповідь на факти, які обнародував колишній держсекретар Олександр Зінченко, заявивши: «Переконаний, що цих фактів не буде».
Намагаючись рівновідсторонитися від учасників конфлікту й залишитися в
ньому арбітром, Ющенко так і не знайшов у собі сил визнати свою особисту відповідальність за те, що трапилося, й за ту ганьбу, яку переживає Україна перед
світовою співдружністю. Проте саме Ющенко є архітектором авторитарної, кланово-олігархічної моделі нової влади й ідеологом протистояння в ній, який
просто не зміг «утримати джина в пляшці».
Друге запитання: чи здатні ініціативи президента щодо формування коаліційного уряду подолати кризу влади та розкол у суспільстві?
Однозначно, ні. Це не більш ніж вимушений «хитрий» маневр. Ющенко не
здатен одночасно боротися зі «старою» й «новою» опозицією. Йому потрібно
виграти час і відволікти увагу суспільства, аби навести лад у лавах своїх прибічників, перегрупувати сили та підготуватися до виборів 2006 року.
Намагаючись підкупити опозиційних лідерів міністерськими портфелями й
примусити їх зрадити інтереси тих людей, які вважали й вважають його нелегітимним президентом, Ющенко дбає про кілька цілей. Завдання-мінімум –
послабити суспільний вплив опозиції та її здатність до контролю над діями влади:
як каже східна мудрість, «собака, якому кинули кістку, вже не кусається».
Завдання-максимум – домогтися в цих умовах дострокових виборів, аби за їхніми
підсумками сформувати парламентську більшість і провести на посаду прем'єрміністра підконтрольну фігуру.
Демократичне суспільство без опозиції існувати не може, й якщо її лави
залишать нестійкі лідери, опозиційний рух не загине. Проте можливість згуртування опозиційного фронту буде підірвано, а виборці – дезорієнтовані.
В умовах, що склалися, я заявляю: сьогодні існують усі передумови для того,
щоб опозиція різко зміцнила свої позиції в суспільстві та змогла серйозно розраховувати на перемогу на виборах. Але для цього вона повинна залишитися вірною тим
гаслам, на основі яких вона тільки-но почала формуватися, й взяти на себе ініціативу
щодо реального подолання політичної кризи в країні. Першим кроком на цьому
шляху має стати негайне створення слідчої комісії Верховної Ради, покликаної
провести незалежне, об'єктивне й публічне розслідування всіх звинувачень у
корупції у вищих ешелонах влади, що прозвучали. У разі їхнього підтвердження
Верховна Рада повинна поставити питання про імпічмент президенту.
12 вересня 2005 р.
Газета 2000. – 2005. – 16-22 вересня.
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ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «ГРОМАДЯНСЬКА ПЛАТФОРМА»
Попередня і наступна назви – Політична партія «Нова демократія»
ВИТЯГ ІЗ СТАТУТУ

[…] Стаття 2. Цілі, завдання та форми діяльності партії
2.1. Цілі, завдання партії та шляхи їх досягнення визначаються партійною
Програмою.
2.2. Програмною ціллю партії є сприяння розбудові України як суверенної і
незалежної, демократичної, соціальної, правової держави.
2.3. З метою досягнення своїх програмних та статутних цілей і завдань партія
у визначеному чинним законодавством порядку:
бере участь у виробленні державної політики, у виборах Президента України,
виборах до Верховної Ради України, представницьких органів влади всіх рівнів,
органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб;
може брати участь у формуванні органів виконавчої влади;
через народних депутатів – членів партії бере участь у розробці законодавчих
актів, сприяє їх прийняттю та реалізації;
розробляє і оприлюднює власні проекти вирішення соціально-економічних
проблем, вносить відповідні пропозиції до органів державної влади та органів
місцевого самоврядування;
викладає публічно і обстоює свою позицію з питань− державного і
суспільного життя;
бере участь в обговоренні дій і рішень органів влади та оприлюднює й
обґрунтовує їх критичну оцінку;
організовує та проводить різноманітні політичні акції: збори, форуми,
мітинги, демонстрації, лекції для своїх членів, інші масові заходи, спрямовані на
пропаганду та реалізацію ідей партії в межах чинного законодавства;
співпрацює з громадськими організаціями та об’єднаннями;
виступає учасником − цивільно-правових відносин, представляє та захищає
власні законні інтереси та законні інтереси своїх членів;
одержує від органів державної влади і управління та органів місцевого
самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей та завдань;
набуває майнових і немайнових прав, створює установи та організації,
засновує власні засоби масової інформації;
здійснює міжнародні зв’язки у всіх формах, що не заборонені чинним
законодавством України. […]

Статут[Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://newdem.org.ua/statut.html

∗∗∗
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «ПАРТІЯ ЗДОРОВ'Я»

Партію створено 22 січня 2005 р. Зареєстрована Міністерством юстиції
України 18 березня 2005 р. (реєстраційний номер 114-п.п.).
У вересні 2008 р. назву змінено на Партія Народної Дії «НАДІЯ».
Див.: Партія Народної Дії «НАДІЯ»
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ВИТЯГ З ПРОГРАМИ
[…] Наша мета
Метою діяльності Партії Здоров’я є:
- держава, в якій найвищою цінністю є людина, а найважливішими пріоритетами є охорона здоров’я, освіта, культура та наука;
- сприяння формуванню і вираженню політичної волі громадян, спрямованої на збереження і зміцнення здоров’я громадян України – генофонду нації,
освіти і культури – інтелекту і духовності нації;
- сприяння підвищенню соціального статусу працівників охорони здоров’я,
освіти, науки та культури. Освіта й охорона здоров’я повинні стати стратегічними
пріоритетами політики держави;
- сприяння побудові в Україні відкритого, стабільного громадянського суспільства і правової демократичної держави з соціально-орієнтованою ринковою
економікою;
- сприяння створенню політичних, економічних та соціальних умов для
реальної участі громадян в управлінні державою та суспільством, захист національних інтересів України. […]
Демократична влада
Партія розуміє під демократією таку суспільну систему, при якій: влада не
може ігнорувати волевиявлення народу, ніхто не має права привласнити собі усю
владу повністю; кожна людина має загальновизнані у світі права і свободи, що
перебувають під захистом закону.
Партія сприяє побудові в Україні правової держави, в якій всі громадяни і
посадові особи від верху до низу підпорядковуються тільки закону.
Велич держави не тільки у силовій міці та економічних здобутках, а в першу
чергу у добробуті її громадян.
Відповідальність влади перед суспільством
Партія ставить перед собою завдання підвищення відповідальності органів
влади і посадових осіб перед суспільством.
Дієвим інструментом подолання відсторонення влади від населення має
стати посилення відповідальності перед суспільством органів виконавчої влади і
місцевого самоврядування та їх посадових осіб. Необхідно ввести в дію адміністративну юстицію, передбачивши нові види і форми відповідальності за
порушення прав громадян, що передбачають спрощену процедуру розгляду скарг
громадян. Доцільним є започаткування більш спрощених процедур звернення
громадян в органи державної влади, а також форми і види відповідальності
державних органів за неналежну роботу з громадянами. Необхідно активізувати
роботу відкритих суспільних приймалень керівників органів влади.
Антикорупційна програма – обов’язкова вимога реформи державного управління.
Партія виступає за поєднання законодавчих та організаційних заходів протидії корупції
разом із спрощенням системи оподатковування та використання економічних важелів,
що стимулюють законослухняність посадових осіб та представників бізнесу.
Шляхом досягнення цілей та завдань Партії Здоров’я буде участь у виборах
та інших політичних засадах відповідно до вимог чинного законодавства.
Політичні партії України. В 3 т. / Уклад.: Ю. Шайгородський. –
К.: УЦПМ, 2005. – Т.ІІІ. – С.84, 88.
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ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ ДІЇ «НАДІЯ» (ППД «НАДІЯ»)
Попередня назва – Політична партія «Партія Здоров’я».

ВИТЯГ З ПРОЕКТУ
«Народний список»
[…] Фактично всі політичні сили в Україні визнають, що діюча виборча
система, за якої виборці не мають впливу на персональний склад Верховної Ради,
не відповідає демократичним стандартам та призводить до втрати прямого
зв’язку між виборцем та депутатом. В той же час жодних намагань змінити
становище парламентські партії не роблять, що й не дивно. Адже якщо надати
виборцю можливість визначати, кому бути депутатом, а кому – ні, партійні вожді
втратять свій монопольний вплив на формування виборчих списків.
Але створити виборчий список на дійсно демократичних засадах можливо навіть в цих умовах. Депутат Верховної Ради II скликання Сергій Селіфонтьєв пропонує суспільству нову модель висування кандидатів у депутати – «Народний список»
«Народний список» – це список, який буде складений самими виборцями, та
в який не увійдуть представники нинішньої, так званої, політичної еліти. В кожному регіоні країни громадяни запропонують найбільш достойних представників
своєї територіальної громади, які й балотуватимуться у парламент та місцеві ради
у складі «Народного списку».
«Нас вже 17 років водять по замкнутому колу із обіцянок, очікувань та
розчарувань. Розірвати це коло можуть тільки нові імена, дійсно нові сили», –
зазначає Сергій Селіфонтьєв. Також він додає, що «багато хто з тих, хто вже довів
свою неспроможність зробити щось корисне для виборця, починає спроби
створювати нові сили або подати своє обличчя якось інакше, з головною метою –
за будь-яких обставин самому залишитися при владі, створивши з самого себе
«оновлений проект» або «нову стару політичну силу», а головне – залишити себе
при владі, тобто знову позбавити народ вибору. Ці нові-старі політикани
розпочинають нове коло: обіцянки-очікування-розчарування, та вигадують
причини, що їм заважали виконати обіцянки раніше».
Ще одна новація: лідер проекту, сам Сергій Селіфонтьєв, посяде у цьому
списку останнє місце, аби продемонструвати виборцям незаангажованість
«Народного списку», головна мета якого – привести в Верховну Раду та місцеві ради
людей з життєвим досвідом, справжнім професіоналізмом та любов’ю до України.
«Такий спосіб формування виборчого списку ще ніхто не пропонував
українським виборцям. Це реальна загроза для кількох політичних шахраїв, які
штучно поділили Україну між своїми партіями та при цьому давно забули, що
насправді хвилює виборців», – говорить Сергій Селіфонтьєв.
В подальшому «Народний список» стане кадровою основою для створення
нової політичної партії в Україні, покликаної оновити обличчя української политики.
[…]
Українські новини. – 2008. – 2 жовтня.
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∗∗∗
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ
«НАРОДНИЙ СОЮЗ НАША УКРАЇНА»

Партію створено 5 березня 2005 р. Зареєстрована Міністерством
юстиції України 22 березня 2005 р. (реєстраційний номер 115-п.п.). Назву
змінено на Політична партія «Наша Україна». Партія діюча.
ВИТЯГ З ПРОГРАМИ
НОВА ДОБА. ПАРТІЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ТИПУ
Україна отримала важку історичну спадщину партійного життя. Ми розуміємо
ціну оман та ілюзій, які влада прищеплювала народові, починаючи з часів Радянського Союзу. Тоді партія була єдиною політичною силою, державним інструментом
ідеологічного тиску і маніпуляції людьми. Подібну роль відігравали провладні партії
і за часів незалежності України. Успадкувавши ідеологічні інструменти маніпуляції,
партії захищали інтереси влади та олігархів, або наближених до них груп.
У результаті розмивалися основні принципи державного будівництва. Народ
не міг довіряти державі, яка обслуговувала не загальнонаціональні, а вузькокорпоративні чи приватні інтереси. Політична та соціальна активність не служила
суспільству, а була лише способом здобути місця у владі.
Починається нова демократична доба. Після тривалих і важких випробувань
ми маємо можливість поставити партійну роботу на службу загальнонаціональним стратегічним інтересам нашої держави. Усі ми отримали можливість – в
кращих традиціях європейської політики – створити нову політичну силу. Ця
сила служитиме людині та розбудові нашої держави.
Не розміром гаманця та не партійними догмами буде визначатися успішність
партійної роботи, а внеском кожного у спільну справу формування сучасного
демократичного суспільства в Україні.
І. НАРОДЖЕНА РЕВОЛЮЦІЄЮ
Український народ довів своє право бути господарем на власній землі та
джерелом влади у своїй країні. Прагнення свободи, готовність до рішучих змін
перемогли острах і зневіру у державній владі. Віра у власну силу, демократичні
цінності та ідеали свободи стала сильнішою за страх та рабську покірність. Люди
здобули те, про що давно мріяли громадянські свободи та можливість творити
власну долю своїм розумом і руками.
Головне завдання сьогодні – об'єднати всі сили, здатні взяти на себе відповідальність за подальшу долю України. Інтеграція суспільства ставить перед нами
завдання створити нову політичну силу, яка відповідатиме сьогоднішній
готовності народу до змін.
Нас об'єднує стратегічна мета – зробити життя людей гідним і безпечним, а
Україну – сильною і заможною.
Суспільство потребує нової Програми розвитку, яка утвердить історичну зрілість
України, її місце у світі та нову якість життя її громадян. Досі політичним силам не
вдавалося цього зробити, бо вони не спиралися на ініціативу й енергію громадян.
Наша партія – це партія українського народу, партія, яка виражає його
інтереси та реалізує його волю. Вона формує соціальний фундамент для
довгострокових позитивних зрушень в економіці та державному будівництві.
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Наше головне завдання – формування нових демократичних інститутів, які
консолідують активність мільйонів українців для реалізації їхніх прагнень та
інтересів. Тому ми впевнені, що до партії увійдуть кращі представники різних
суспільних верств і вона стане справжнім інструментом стратегічного розвитку
українського суспільства.
Запорука нашого успіху – постійний діалог і співпраця з громадянами, які
спираються на партію у своєму повсякденному житті та через партію беруть
участь у розбудові власної держави.
Довіра народу та його енергія надають нові можливості, і водночас
накладають величезну відповідальність за зміст і характер партійної діяльності.
Вона має кардинально відрізнятися від попередніх спроб об'єднати людей.
Наша програма – засіб суспільного діалогу у формуванні та реалізації нових
принципів розвитку України, допомоги громадянам у розбудові держави, захисту
їхніх суспільних та повсякденних інтересів.
II. НОВА ФІЛОСОФІЯ РОЗВИТКУ
Україна пройшла довгий шлях дискусій щодо ідеї, яка краще підходить для
нашого суспільства. Наша ідеологія – любити Україну, жити в Україні разом. Це
ідея спільної долі, консолідації країни, суспільної взаємодопомоги та злагоди. Лише так ми зможемо відстояти і утвердити цінності, вистраждані нашим народом.
Ми повинні відкинути міфи, які давно роз'їдають наш народ, та повернутися
до реальних справ. Люди хочуть бути захищеними державою, виховувати
здорових дітей, не боятися старості, мати можливість реалізувати себе у своїй
державі, отримувати гідну платню за чесну працю. Ці норми повсякденного
життя важливіші за будь-яку ідеологію.
Тому завдання нової партії – об'єднати зусилля суспільних груп та
політичних сил, відродити історичну пам'ять народу та волю багатьох поколінь
українців для реалізації нової місії України. Наша країна повинна стати світовою
державою, а українці – сучасною нацією, шанованою світом.
Ми бачимо Україну європейською державою, усі громадяни якої працюють
на примноження її міці та авторитету. Суспільний діалог та компроміс повинні
прийти на зміну політичним спекуляціям і ворожнечі між людьми. Україна буде
місцем мирного узгодження інтересів, поширення толерантності та
взаєморозуміння у світі, а не зоною зіткнення глобальних центрів впливу. У
цьому ми бачимо історичну місію України.
Основним багатством цивілізованої держави в сучасному світі є її громадяни.
Громадяни, які можуть дати собі раду, поважають закони, здатні піклуватися про
себе та своїх близьких, бути шанованими у громаді та шанувати інтереси
держави. У цьому полягає наше розуміння патріотизму.
Ми вважаємо саме людину, громадянина, головною цінністю державної
політики. Альтернативою нинішньому господарюванню ми бачимо нову модель,
яка базується на людському капіталі, розвитку знань і високих технологій.
III. НАШІ ПРІОРИТЕТИ
Справедливе суспільство і добробут для кожного
Наша мета – забезпечення суспільної справедливості, прав і основних свобод
людей та ефективного соціального захисту громадян. Це стане запорукою
збереження українського народу і держави.
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Наші завдання:
– забезпечення умов, за яких громадяни України зможуть заробляти на життя
собі та своїм близьким; гарантія рівного доступу всіх громадян України до основних джерел особистого, професійного і суспільного розвитку: освіти, інформації,
фінансових та інших ресурсів;
– забезпечення рівних можливостей кожного щодо якісної освіти впродовж
життя, доступу до інтелектуальних ресурсів не лише власної держави, а й усього
людства, надання громадянам можливості бути конкурентоспроможними на
ринку праці та трудитися з вигодою для себе, повага до кваліфікованої праці;
– забезпечення випереджаючого зростання доходів населення і мінімальної
заробітної плати, гарантування соціального захисту вразливих верств населення
не нижче рівня прожиткового мінімуму і якнайшвидше виведення їх з-під загрози
соціальної прірви;
– забезпечення громадянам України доступного та якісного лікування, а
також профілактики здоров'я, незалежно від їхнього соціально-економічного
стану, за рахунок бюджетних, соціальних, страхових та інших фінансових
ресурсів;
– запобігання небезпечним соціальним явищам та хворобам – дитячій безпритульності, епідеміям туберкульозу, СНІДу, наркоманії, наслідкам чорнобильської аварії;
– забезпечення високих соціальних стандартів захисту материнства й дитинства, дошкільного виховання, гарантія якісної середньої освіти, можливості
вибору професії та одержання гідного місця праці.
Держава для людини
Наша мета – розбудова такої держави, якою зможе пишатися кожен українець, де б він не жив. Ми бачимо Україну державою, в якій реалізується принцип
верховенства права, шануються закони та забезпечується правопорядок, де
відповідальна та професійна влада працює для людей, які її обрали, передусім
дбаючи про національні інтереси, честь та гідність українського народу.
Наші завдання:
– формування активної зовнішньої стратегії, яка дозволить використовувати
світові ресурси розвитку на користь нашої держави та впливати на світові процеси. Ми доб'ємося того, що Україну сприйматимуть як регіонального лідера, рівноправного партнера, навівши порядок у «власному домі», ми ствердимося як рівноправний впливовий член європейської спільноти; Україна побудує конструктивні
взаємини з об'єднаною Європою, Росією, США та іншими державами;
– впровадження нових підходів до реформування Сектору безпеки з метою
забезпечення поступової інтеграції до європейських структур колективної
безпеки та зміцнення конкурентоспроможності держави на світовому рівні;
– пожвавлення економічної та політичної співпраці, взаємодії підприємницьких, громадських і освітянських організацій, міст, органів самоврядування нашої
країни і зарубіжних країн;
– забезпечення юридичного та соціального захисту мільйонів українців, що
працюють за кордоном;
– забезпечення прозорої діяльності влади, яка стане партнером громадян
України і буде обслуговувати їхні інтереси, а не розподіляти ресурси та привілеї;
припинення розкрадання народних грошей та скерування їх у бюджет; видатки
влади на своє утримання відповідатимуть можливостям бюджету та рівневі
добробуту людей;
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– формування сучасної правової держави, підвищення професіоналізму
державних службовців;
– зміна процесу підготовки та реалізації державних рішень; виключення
можливості тіньових торгів та запровадження громадських обговорень і
консультацій на всіх етапах підготовки рішень, а також моніторинг їх реалізації;
– розбудова України як країни самоврядних громад, усунення системи диктату
центральної влади і запровадження партнерства всіх гілок і рівнів державної влади
та органів самоврядування; підзвітність регіонального управління, чітка відповідальність, бюджетна автономія, реальне, ефективне місцеве самоврядування,
підвищення ефективності всіх рівнів влади в управлінні ресурсами і контроль з
боку громади;
– формування нової партійної політики, яка базуватиметься на прозорих
демократичних нормах співпраці та діалогу, а не взаємних утисках та
спекуляціях; партії повинні працювати на вирішення суспільних проблем, а не на
знищення одна одної. […]
Програма [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://www.razom.org.ua/documents/443/

ВИТЯГ ІЗ СТАТУТУ
[…] 2. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ
2.1. Головною метою Партії є зміцнення та захист незалежності, державного
суверенітету та єдності України, утвердження в житті держави і суспільства цінностей людської гідності, свободи, справедливості, забезпечення демократії і
верховенства права.
2.2. Головними завданнями Партії є:
гарантування прав і свобод громадян України;
створення ефективних механізмів контролю з боку громадян за діями − всіх
державних інституцій;
сприяння участі громадських інституцій у формуванні місцевих самоврядних
структур;
реалізація принципів народовладдя, верховенства права та патріотизму;
створення для кожного громадянина якнайширших можливостей вираження
політичної волі для задоволення своїх політичних, економічних, соціальних,
духовних та гуманітарних інтересів;
реалізація європейського вибору Українського народу, послідовне наближення політичних, економічних, соціальних і гуманітарних стандартів життя
громадян України до рівня європейських;
стимулювання економічної ініціативи, підвищення конкурентоспроможності
національної економіки, заохочення інновацій та розвитку високих технологій;
захист та підтримка розвитку вітчизняної науки, освіти та культури;
захист та підтримка малого та середнього підприємництва;
забезпечення зростання доходів громадян України, формування засад соціального партнерства влади, праці та підприємництва, сприяння становленню
середнього класу;
формування української демократичної європейської ідентичності як фундаменту української політичної нації і відкритого громадянського суспільства;
зміцнення та захист статусу української мови як єдиної державної, забезпечення
можливостей для розвитку інших мов, якими спілкуються громадяни України;
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неухильна інтеграція України до європейських і євроатлантичних структур з
метою вступу до Євросоюзу і НАТО.
2.3. Для реалізації своєї Програми Партія на основі волевиявлення громадян
України та відповідно до Конституції України бере участь у формуванні органів
державної влади і місцевого самоврядування через своїх представників, обраних
та призначених до цих органів.
2.4. З метою реалізації Програми та виконання статутних завдань Партія в
порядку, що
не суперечить законодавству України, здійснює такі види діяльності:
бере участь у суспільно-політичній діяльності, проводить політичні та
громадські заходи;
домагається забезпечення в Україні прав і свобод людини, визначених
Конституцією, законами України, міжнародними зобов’язаннями України, рішеннями Європейського Суду з прав людини;
бере участь у виборах Президента України, виборах народних− депутатів
України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та
міських, селищних і сільських голів, в організації проведення всеукраїнського та
місцевих референдумів;
утворює політичні, виборчі та парламентські коаліції та блоки або вступає до
них;
вносить пропозиції до органів державної влади та місцевого самоврядування;
одержує від органів державної влади та органів місцевого самоврядування
інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей та завдань;
бере участь в обговоренні дій і рішень органів влади, дає оцінку цим рішенням і
діям, використовуючи для цього державні та інші засоби масової інформації;
вивчає громадську думку, здійснює опитування громадян;
засновує власні засоби масової інформації відповідно до законодавства;
у різних формах розповсюджує інформацію про свою діяльність і ставлення
до влади та політичних проблем, а також висловлює свою політичну позицію з
будь-яких питань державного і суспільного життя шляхом оприлюднення їх у
засобах масової інформації;
організовує та проводить мітинги, збори, демонстрації, марші, походи,
пікетування та інші масові заходи;
бере участь в диспутах, семінарах, нарадах, експертних комісіях,− науководослідних групах з актуальних питань життя суспільства;
проводить інші громадсько-політичні заходи
ідейно, організаційно та матеріально підтримує молодіжні, жіночі,
професійні та інші об'єднання громадян, надає кваліфіковану допомогу в їх
створенні та діяльності;
встановлює та підтримує стосунки і співпрацює з політичними партіями, громадськими організаціями, іншими добровільними об’єднаннями громадян, діяльність яких
не суперечить статутним завданням, програмним цілям та принципам Партії;
встановлює та підтримує зв’язки з політичними партіями, громадськими
організаціями інших держав, міжнародними і міжурядовими організаціями,
укладає угоди про співробітництво і здійснює інші заходи. […]
Статут [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://www.razom.org.ua/documents/1760/
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∗∗∗
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «МОГУТНЯ УКРАЇНА»

Зареєстрована Міністерством юстиції України 24 березня 2005 р.
(реєстраційний номер 116-п.п). У січні 2010 р. назву змінено на Політична
партія «Громадянська позиція».
Див.: Політична партія «Громадянська позиція».

ВИТЯГ З ПРОГРАМИ
Мета партії
За 10 років збудувати сильну державу, яка стане лідером Східної Європи.
Завдання партії
1.Об'єднати активну частину населення України єдиним політичним світоглядом та прагненням за 10 років перетворити Україну в сильну державу – лідера
Східної Європи.
2.Стати активною політичною силою, яка реально впливатиме на усі
політичні процеси в державі.
3.Створити потужні фракції у Верховній Раді України та місцевих радах.
Якою ми бачимо майбутню Україну
Економіка України складається з двох частин – індустріального виробництва,
зорієнтованого на самодостатність, і високотехнологічного та інтелектуального
виробництва.
Більшість необхідних для людини товарів і послуг виробляються в Україні і
повністю вдовольняють потреби населення.
Інтелектуальне і високотехнологічне виробництво (розробка програмного забезпечення, біотехнології, нанотехнології, альтернативна енергетика, літакобудування, військова та космічна техніка і т.д.) разом із задоволенням внутрішніх потреб має експортну орієнтацію. Україна є ексклюзивним експортером цілого ряду
унікальних медичних братів і лікувальних технологій, які не мають аналогів в
світі і дають до бюджету країни величезні надходження. На українських
чорноземах, не спалених хімічними добривами, вирощується екологічно чиста
натуральна сільськогосподарська продукція, експорт якої також дає величезні
надходження до бюджету країни. Із Заходу на Схід і з Півдня на Північ по
території країни проходять сучасні автобани, оточені інфраструктурою, в якій
зайнята третина українського населення. Щорічно Україну відвідують десятки
мільйонів туристів, для яких створено сотні туристичних маршрутів, побудовано
сотні новітніх готелів і розважальних центрів, де також зайнята значна частина
населення.
Держава не втручається у внутрішні справи бізнесу, а лише створює сприятливі умови для його розвитку шляхом застосування стимулюючої податкової і
відповідної регуляторної політики. Ефективно працює механізм перетворення
інтелектуального потенціалу населення в реальний капітал. У виробничу і
інтелектуально-технологічну сферу української економіки інвестуються величезні капітали, бо держава гарантує їх недоторканість.
Держава ефективно протистоїть зовнішнім спробам прищепити суспільству
непритаманну Україні аморальну псевдокультуру. У ЗМІ відсутня відкрита і
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завуальована пропаганда насильства і жорстокості. Ідеологія реклами і пропаганди спрямована на формування у людини потреби в отриманні нових знань,
здійснення високоморальних вчинків, любові до людини і природи. Професії
шкільного вчителя, вихователя дитячого садочку і викладача вузу є
стратегічними і мають найвищий соціальний статус.
Займаючи унікальне географічне «транспортнокоридорне» положення
являючись самодостатньою і захищеною, Україна не боїться економічної блокади
з боку інших держав. У зовнішній політиці Україна сама обирає собі партнерів,
виходить з власними ініціативами, з яким всі змушені рахуватись, приймає
рішення виходячи виключно із своїх національних інтересів, незалежно від того,
чи подобається це сильним державам, чи ні, впливає на політику інших держав з
урахуванням власних інтересів.
Керівництво країни, утому числі і народні депутати України, є зразком патріотизму. При владі перебувають високоінтелектуальні і високоморальні представники
суспільства. Між громадянами існує неформальний суспільний договір про правила
спільного життя, коли сила і добробут кожного залежить від сили і добробуту
суспільства та держави. Закони і Конституція України – виконуються, бо ефективно
працює сильна «державна машина»: кожен керівник має чіткі повноваження і
конкретну персональну відповідальність за ухвалювані рішення, органам місцевого
самоврядування надані широкі повноваження і можливості самостійно вирішувати
всі питання місцевого значення, чітко розмежована компетенція органів державної
влади і органів територіальних громад, бізнес і політика – розмежовані.
Головним критерієм ефективної діяльності влади є стабільне збільшення
реальних доходів громадян. У центрі діяльності всіх державних інститутів знаходиться людина, чиї інтереси, права і свободи захищаються і гарантуються державою. По красивих вулицях ходять щасливі люди і скрізь чути дитячий сміх.
Бути громадянином України – значить бути захищеним. Бути громадянином
України – значить бути заможним. Бути громадянином України – престижно. Кожен
наш співвітчизник на ментальному рівні пишається тим, що він – громадянин
України.
Україну знають у всьому світі і називають квітучою державою. Україну
знають у всьому світі і називають сильною державою.
Шляхи досягнення мети
1. Популяризація об'єднуючого політичного світогляду та українського надзавдання – за 10 років перетворити Україну в сильну державу – лідера Східної Європи.
2. Здійснення радикального перерозподілу влади – повноважень, майна і
коштів – на користь територіальних громад.
3. Переведення традиційної економіки на самодостатність. Підтримка тих
галузей та окремих виробництв, які можуть забезпечити швидкий оборот
капіталів та динамічне створення робочих місць.
4. Реалізація стратегії випереджаючого розвитку.
5. Впровадження механізмів перетворення інтелектуального потенціалу
народу в реальний капітал.
6. Створення принципово нового виду індустрії – індустрії відтворення
інтелекту.
7. Забезпечення захисту суспільства від руйнівного впливу зовнішньої
псевдокультурної експансії.
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8. Створення системи міжнароднрих політичних угод по забезпеченню
колективної безпеки.
На кого спирається партія
В політичній діяльності партія спирається на середній клас, що присутній у
всіх сферах людської діяльності: соціальній, інформаційній, організаційній, матеріальній. Середній не лише за прибутками і власністю, але і за освітою, престижем, участю у владі. Саме середній клас партія вважає рушійною силою суспільних перетворень.
Базові принципи партійної діяльності
Основними принципами діяльності партії є:
- непорушність об'єднуючого політичного світогляду;
- послідовність у реалізації стратегії і тактики незалежно від політичної
кон'юнктури;
- захист інтересів членів партії будь-якими законними методами;
- принцип демократичного централізму;
- виконавська дисципліна і персональна відповідальність.
Основні постулати політичного світогляду партії
1. Основним джерелом створення додаткової вартості та отримання надприбутків сьогодні є не природні копалини і не основні засоби виробництва у їх класичному розумінні, а інтелект людини.
2. Той, хто наздоганяє, ніколи не дожене. Наздогнати може лише той, хто
ставить за мету випередити.
3. Поодинці – не вижити. Вижити і перемогти можна лише разом, сповідуючи
пріоритет державних інтересів, як гарантію розвитку суспільства та особистості.
4. Сильна Україна не потрібна нікому, окрім українського народу.
5. В державі не може бути непотрібних людей.
6. Політика і капітал повинні бути розмежовані.
7. Кожен громадянин повинен відповідати за свій вклад у стан справ в
державі.
8. Держава має бути гарантом прав і свобод громадянина.
9. Особиста свобода – це усвідомлена необхідність вибору на благо всього
суспільства і держави.
10. Знання, праця і капітал – рівновартісні суспільні цінності.
Сильну державу збудують сильні люди.
Ми – разом!
Політичні партії України. В 3 т. / Уклад.: Ю. Шайгородський. –
К.: УЦПМ, 2005. – Т.ІІ. – С.829-830.

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
Що відбувається в світі і Україні
Світова цивілізація розвивається, розвивається і Україна. Об'єктивно формується
новий світовий порядок і новий міжнародний розподіл праці. Кожна країна для
забезпечення місця під сонцем формує і здійснює внутрішню і зовнішню політику.
Внутрішня політика направлена на ефективне функціонування системи відтворення
матеріальних благ і забезпечення життя населення за рахунок внутрішніх зусиль.
Зовнішня політика направлена на те ж саме, тільки за рахунок інших держав. Об'єктивний процес глобалізації призводить до того, що сильні країни стають ще силь574

нішими, а слабкі ще слабкішими. Сильні країни не зацікавлені в конкуренції, і для
цього застосовуються принципово нові (не військові) технології дії на масову
свідомість країн, що розвиваються, з метою встановлення власних правил гри.
Одним з ключових завдань такої дії є створення в слабких країнах п'ятої колони в
особі владної псевдоеліти, що реалізовує нав'язуванні ззовні стратегії.
Україна на сьогодні представляє з себе бюрократичну державу, в якій влада
народу, фактично підмінена владою бюрократичних державних структур, які відтворюються без участі населення, і постійно, через закони, що діють в ієрархічних
структурах, прагне до експансії. Країна пронизана корупцією і безвідповідальністю,
політика і капітал злилися воєдино, неефективно функціонують практично всі
суспільні інститути. Насадження масової культури і політика подвійних стандартів,
здійснювані ззовні через підконтрольні засоби масової інформації і через владну
псевдоеліту, непомітно і поступово приводять Україну до статусу неоколоніальної
держави з дешевою робочою силою і розміщенням низькорентабельних виробництв.
Бюрократична державна система влади в Україні за своєю природою не має
противаг, при цьому бюрократія репрезентує інтереси олігархічних структур,
кланів і сили зовнішньої дії. В той же час, згідно Конституції України влада в
державі належить народу, який реалізує її через органи державної влади і органи
місцевого самоврядування. У реальності ж, всією повнотою влади в Україні
володіють тільки органи державного управління, тому що, фактично, тільки вони
мають власність, гроші і повноваження, що і створює бюрократичну систему
управління державою.
У результаті процес глобалізації може привести до втрати національної самоідентифікації української нації загалом, забуттю культурних традицій, переміщенню науково-інтелектуальної частини населення України за межі території
країни, поглинанню українських підприємств і всього бізнесу західними
компаніями і транснаціональними корпораціями і фактичному перетворенню
більшості населення України в маргінальних істот.
Що робити
Проте, сьогоднішня Україна – держава, що має величезний потенціал для
того, щоб протягом найближчих 10-15 років стати на один рівень з країнами
Європи. Для цього існують всі необхідні умови: охоче і вміюче трудитися
освічене населення, з ментальністю технічного інтелекту, вигідне географічне
розташування в центрі Європи, унікальні чорноземи, достатня індустріальновиробнича і науково-технологічна база, культурно-історична самобутність, досвід
роботи у виробничій сфері, державні інститути влади, що сформувалися.
Головним питанням сьогоднішнього дня є питання «Що робити?», бо пошук
відповіді на питання «Хто винен?» ні до чого не приведе – всі винні – хто більше,
хто менше. Такими нас зробила система.
Перш, ніж визначити, що робити для побудови держави, в якій жити нам і
нашим дітям, необхідно дати чіткі відповіді на прості питання:
1. Що будувати?
2. Хто будуватиме?
3. Якою повинна бути мотивація будівників, щоб виконати поставлене
завдання?
4. Які конкретні стратегічні кроки необхідно зробити, щоб запустити процес
будівництва в потрібному напрямі?
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Яку Україну необхідно будувати
Давайте разом спробуємо поглянути в майбутнє і побачити Україну такою,
якою ми хочемо, щоб вона була. Отже, економіка України складається з двох частин – індустріального виробництва, зорієнтованого на самодостатність, і високотехнологічного інтелектуального виробництва. При владі перебувають високоінтелектуальні і високо моральні представники суспільства, що здійснюють
внутрішню і зовнішню політику на основі єдиної ідеології. Більшість необхідних
для людини товарів і послуг виробляються в Україні і повністю задовільняють
потреби населення. Інтелектуальне і високотехнологічне виробництво (розробка
програмного забезпечення, біотехнології, нанотехнології, альтернативна енергетика, літакобудування, військова техніка і т.д.) разом із задоволенням внутрішніх
потреб має експортну орієнтацію. Держава не втручається у внутрішні справи
бізнесу, а лише створює сприятливі умови для його розвитку шляхом застосування стимулюючої податкової і відповідної регуляторної політики. Межі
України закриті від проникнення аморальної культури, що пропагує низовинні
інстинкти. У ЗМІ відсутня завуальована пропаганда насильства і жорстокості. Вся
реклама і пропаганда направлена на формування у людини потреби в отриманні
нових знань, здійсненні високоморальних вчинків, любові до людини і природи.
Професії шкільного вчителя, вихователя дитячого саду і викладача Вузу є
стратегічними і мають найвищий соціальний статус. Ефективно працює механізм
перетворення інтелектуального потенціалу населення в реальний капітал. Україна
є ексклюзивним експортером цілого ряду унікальних медичних препаратів, що не
мають аналогів в світі, що дають до бюджету країни величезні надходження. На
«незайманих» українських чорноземах, не спалених хімічними добривами, проводиться екологічно чиста натуральна сільськогосподарська продукція, експорт якої
також дає величезні надходження до бюджету країни. Із заходу на схід і з Півдня
на Північ по території країни проходять сучасні автобани, оточені інфраструктурою, в якій зайнято третину українського населення. Щорічно Україну
відвідують десятки мільйонів туристів, відреставровані пам'ятники історії і
архітектури, створено сотні туристичних маршрутів, побудовано сотні новітніх
готелів і розважальних центрів, де також зайнято величезну кількість населення.
Займаючи унікальне географічне «транспортнокоридорне» положення, будучи
самодостатньою і захищеною, Україна не боїться ніякої економічної блокади з
боку інших держав. Зовнішня політика України – повний нейтралітет і невтручання у внутрішні справи інших країн, але, разом з тим, направлена на використання
всього навколишнього світу в наших корисливих інтересах. Керівництво країни, у
тому числі і народні депутати України, є зразком патріотизму. У виробничу і
інтелектуально-технологічну сферу української економіки інвестуються величезні капітали, бо держава гарантує їх недоторканність. Закони і Конституція
України – виконуються, бо ефективно працює сильна «державна машина», кожен
керівник має чіткі повноваження і конкретну персональну відповідальність за
ухвалюванні рішення, органам місцевого самоврядування надані широкі повноваження і можливості самостійно вирішувати всі питання місцевого значення, чітко
розмежована компетенція органів державної влади і органів територіальних
громад. Головним критерієм ефективної діяльності влади є стабільне збільшення
реальних доходів громадян. У центрі діяльності всіх державних інститутів знахо576

диться людина, чиї інтереси, права і свободи захищаються і гарантуються
державою. Бути громадянином України – престижно. Бути громадянином України – значить бути захищеним. Кожен наш співвітчизник на ментальному рівні
гордиться тим, що він – громадянин України. Україну знають у всьому світі і
називають «квітучою державою». Україну знають у всьому світі і називають
сильною державою.
Це лише деякі штрихи до портрету майбутньої України. Але штрихи стратегічні. Всі ми хочемо, щоб наші діти жили в такій країні. Бажання вже саме по
собі значить дуже багато, але його одного для досягнення мети недостатньо.
Головне – це почати його реалізовувати, почати діяти. Почати будувати сильну
державу.
Хто будуватиме
Якщо ми зібралися будувати державу, в якій жити нам і нашим дітям, то природно, що будувати його ми повинні всі разом, самі, не покладаючись на рецепти
чужоземських «радників», тому що сильна і багата Україна не потрібна нікому окрім
українського народу. І якщо в це будівництво буде залучене все населення, то дуже
швидко саме життя проявить і висуне величезну кількість компетентних майстрів,
виконробів і інших професіоналів, яких сьогодні «не пущають», і які, володіючи
нестереотипним мисленням, дуже швидко і ефективно реалізують план будівництва.
Якою повинна бути мотивація будівників
Всі великі перетворення починаються в першу чергу в голові.
Якщо громадяни держави об'єднані єдиною метою – вони її обов'язково
добиваються. Так було завжди. І так буде завжди.
Мета ясна: ми повинні зробити Україну сильною – адже тоді сильним буде
кожний з нас. Оскільки тільки сильна держава може дійсно забезпечити інтереси
кожного члена суспільства, то головним кроком в стратегії розвитку України
повинне стати виховання громадян країни, особливо молоді, на основі ідеї
причетності, через громадянство, до великої і могутньої держави. В даному
випадку це – головна мета, досягнення якої забезпечить нашому народу гідне
життя, а економіка і політика – лише інструментарій, що забезпечує її рішення.
Запорукою успіху стануть не міфи і казки, що нав'язуються нам ззовні, а глибоке
розуміння того, що для виживання в світі конкуренції необхідно, ефективно
організувавшись самим, навчитися використовувати слабкості і промахи, як
ворогів, так і друзів. І робити це відповідно до світової практики, що склалася.
Таким чином, перед визначенням конкретного плану будівництва, залишається
одне єдине стратегічне питання – що необхідне для залучення всього населення в
побудову сильної держави? Відповідь теж лежить на поверхні: всі громадяни
України повинні знати, що ми будуємо, і які терміни для цього ми собі визначаємо,
іншими словами – громадянам нашої держави потрібна об'єднуюча державна ідея.
Як доводить вся історія розвитку цивілізації, без об'єднуючої державної ідеї
ще жоден народ не брав ніякої перемоги – будь то незалежність держави або
економічний підйом.
Українська державна ідея логічно випливає з вищевикладеної моделі – за 10
років побудувати сильну державу, яка стане лідером Східної Європи.
Україна повинна стати самодостатньою, такою що заробляє надприбутки на
високотехнологічних наукоємних виробництвах, транзиті, туризмі, виробництві
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високоякісних натуральних продуктів харчування, стати державою, що відтворить високоморальне і високоосвічене населення. Всі тактичні дії, всі закони і
рішення повинні бути направлені на реалізацію державної ідеї. Вона проста і
зрозуміла, як зрозуміло і те, що при її реалізації Україна дійсно стане однією з
передових країн по головному показнику – рівню добробуту людей.
Ключове завдання
Ключовим завданням в побудові могутньої, процвітаючої держави є
створення сильної державної машини, яка працює на благо населення країни
незалежно від персоналій, що посідають високі і вищі державні посади, включаючи і президента, і членів уряду, і парламентаріїв.
Сильна державна машина – це жорстка система, що забезпечує ефективну і
оптимальну діяльність всіх державних інститутів влади, направлену на реалізацію
державної ідеї.
Хто повинен узяти відповідальність на себе
Історія переконує, що на перехідному етапі тільки конкретна особа, узявши
відповідальність на себе, в змозі запустити всі процеси в потрібному напрямі.
Сильна державна машина з жорсткою персональною відповідальністю в
справжніх умовах може бути створена тільки однією людиною - президентом, що
підтримує державну ідею, якому населення дасть підтримку. Президентом, не
залежним від Заходу чи Сходу, чи вітчизняних олігархічних кланів, людини, що
глибоко розуміє суть процесів, що відбуваються, і тенденцій розвитку світової
цивілізації, людини, здатної сформувати команду молодих і нестереотипно
мислячих професіоналів, людини, здатної на рішучі і неординарні дії.
Головні завдання президента
Якщо говорити стисло, президент повинен створити ефективно працюючий
державний механізм і після цього – скласти свої повноваження, перетворивши
державу в парламентсько-президентську республіку. Але почати діяти новий
президент повинен нестандартно, зробивши такий стратегічний вчинок, якого в
історії ще ніхто не здійснював, вчинок, який не відразу зрозуміє маргінальною
частиною населення, але реалізації якого жорстко протистоятимуть
«ляльководи». Саме тому президент повинен бути ОСОБОЮ, безмежно любити
Україну і фанатично вірити в перемогу. [...]
Створення Комітету президентського контролю
З метою забезпечення законності в діях всіх структур влади створюється Комітет президентського контролю, який, підкоряючись тільки президенту, наділяється максимальними контролюючими повноваженнями. За наслідками перевірок
Комітет направляє матеріали в суд, який ухвалює рішення протягом трьох днів. У
своїй діяльності Комітет спирається на систему суспільного контролю.
Чіткий розподіл компетенції між органами державної влади і органами
місцевого самоврядування
Здійснюється чіткий розподіл компетенції між органами державної влади і
органами місцевого самоврядування, що супроводжується жорсткою персональною відповідальністю керівників. Міняється система формування бюджетів всіх
рівнів, яка повинна бути не схемою «зверху вниз», як сьогодні, і не «від низу до
верху», що може привести до містечковості і федералізацій, а «паралельно». Це
означає, що визначений, чітко фіксований відсоток доходів від діяльності
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суб'єктів оподаткування передається останніми територіальній общині, певний
відсоток - державі. Таким чином, територіальна община стає суб'єктом права і
складає реальну противагу органам державної влади. При цьому, держава зобов'язана забезпечувати прожитковий мінімум всім громадянам України, національну
безпеку, функціонування і розвиток загальнонаціональних галузей.
Створення міністерства агітації і пропаганди
Створюється Міністерством агітації і пропаганди, як одне з ключових
міністерств, основним завданням якого, спільно з Міністерством культури, є формування у наших співвітчизників відчуття глибокого патріотизму, високих
моральних і етичних якостей, прагнення до отримання знань, пропаганди
здорового способу фізичного і духовного життя, ідеологічне об'єднання населення навколо реалізації державної ідеї України.
До скептиків
Щодо вищевикладених пропозицій, безумовно, будуть заперечення скептиків
і «політичних мастодонтів»: «все це наївно»; «подібні міркування – чистий ідеалізм»; «той, хто зважиться на такі кроки, не протягне і місяця із-за внутрішньої, а
головне, зовнішньої опозиції»; «це ж удар по демократії, це ж авторитаризм»; «це
ж несправедливо – прощати злодіїв і хабарників»; «різке зниження податків приведе до спустошення бюджету – наступить соціальний і фінансовий колапс» і т.д.
Відповідь на ці заперечення одна: все це прагнення зберегти існуючий порядок
речей, все це – аргументи не мудрих, а слабких людей, людей, мислячих штаммпами і стереотипами, не здібних до творчості традиціоналістів, ледачих і самозакоханих боягузів.
Дехто, не розібравшись і не вникнувши в глибину вищевикладених пропозицій, стане стверджувати, що ми в своїй історії вже багато раз ламали, здійснюючи
революції і перевороти, і ніколи це до добра не приводило. Таким рекомендується
ще раз прочитати даний матеріал, спробувати вникнути в кожну пропозицію, і
тоді стане зрозуміло, що ніхто не закликає до «руйнування до підстави». Йдеться
лише про трансформацію, в першу чергу, соціальних взаємостосунків, поступової, але швидкої переорієнтації вектора економічного розвитку і стратегії
забезпечення національної безпеки держави.
Можна також припустити, що владна псевдоеліта буде дуже серйозна захищатися, аж до фізичного знищення президента, вже не кажучи про його дискредитацію. Але при цьому необхідно також розуміти, що, з одного боку, і серед
чиновників є велика кількість професіоналів, які з величезним задоволенням
почнуть жити по-новому, і, з іншого боку, всезростаюче ідеологічне об'єднання
людей на основі єдиного світогляду і прагнення реалізувати державну ідею,
зробить процеси необоротними. А це головне. Що ж до особистої безпеки президента і його команди, це вже питання особистих якостей і віри в правильність
вибраного шляху. Природно, м'якотілим і нерішучим боягузам тут робити нічого,
хай вони слухають тих, хто їх вів, веде і вестиме. Дай їм Бог здоров'я, вони теж
потрібні, щоб було видно різниця.
З чого починати
Якщо Ви згодні з тим, що тут сказано – Ви вже почали. А це вже половина
справи, залишається тільки продовжити, включивши свою уяву і застосувавши
вже наявний досвід.
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І якщо ми сьогодні однаково розуміємо причини того, що відбувається навколо нас, якщо розуміємо, що окрім нас сильна і багата Україна не потрібна
нікому і що тільки від нас самих залежить, яку країну ми залишимо нашим дітям;
якщо ми розуміємо, яку державу, яку економіку і які соціальні відносини в
Україні ми повинні будувати, – на нас лежить моральна, стратегічна, історична і
ще яка завгодно відповідальність перед майбутнім. Ми зобов'язані пояснити все,
що ми розуміємо, тим, хто цього ще не усвідомлює.
Виходячи з цього, завданням номер один для кожного з нас є популяризація
серед наших співвітчизників єдиного світогляду, роз'яснення суті державної ідеї і
необхідності її реалізації. В першу чергу, серед молодих представників середнього
класу – студентів, підприємців, вчителів, лікарів, інженерів, журналістів, молодих
політиків. Для цього потрібно розмножити цей документ і роздати його своїм
знайомим для прочитання. Не варто зневірятися, якщо хтось не зацікавиться тим, що
тут викладено: кожна людина – індивідуальність, у кожного є свої пріоритети і
цінності. Серед безлічі Ваших знайомих, співробітників, родичів або сусідів
обов'язково опиниться достатньо велика кількість людей, які стануть нашими
однодумцями. Серед таких наших прихильників обов'язково знайдуться люди, що
мають активну життєву позицію, – на них згодом і ляже відповідальність за формування кадрового складу в органах державної влади і місцевого самоврядування.
З такими людьми необхідно спершу неформально об'єднуватися з метою
популяризації світогляду і державної ідеї, а згодом створювати і організаційні
структури, які вироблятимуть конкретну тактику дій.
Не одурюватимемо себе – ми чудово розуміємо, що для того, щоб реалізувати нашу стратегію і утілити державну ідею в життя, необхідно мати владу.
Також ми розуміємо, що існуюча псевдоеліта просто так цю владу не віддасть.
Також ми розуміємо, що не маємо права допустити одноосібної диктатури і революційного захоплення влади, в результаті якого можуть постраждати люди. Наш
шлях–конституційний, через цивілізований процес виборів. І до цього потрібно
починати готуватися вже сьогодні.
Перший етап – популяризація світогляду, роз'яснення суті державної ідеї і
необхідності її реалізації, що є суттю подолання розрухи в головах.
Другий етап – об'єднання активних прихильників в рамках єдиної організаційної структури –суспільного Руху, що консолідує зусилля здорових політичних
сил, що в тому або іншому ступені розділяють ідею побудови сильної держави.
Третій етап – створення передвиборних штабів по виборах президента
України в 2004 році, висунення, підтримка і забезпечення перемоги кандидата,
що підтримує ідею створення сильної держави.
Четвертий етап – формування кадрового корпусу органів влади всіх рівнів з
числа наших прихильників і жорсткий контроль дій президента на відповідність
стратегічним і ідеологічним установкам.
П'ятий етап – підготовка з числа наших прихильників єдиної команди
кандидатів в депутати всіх рівнів і забезпечення її перемоги на виборах 2006 р.
Справа тепер за малим – нашою рішучістю і волею до перемоги!
Стратегія розвитку України [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.mogu.org.ua/index.php?page=14
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ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ»
Попередня назва – Політична партія «Могутня Україна»
НАША ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ

[...] СИЛЬНА ВЛАДА
В країні треба невідкладно навести порядок. Демократичний порядок.
Україна насправді ще не жила в умовах демократії. Бо хаос і безлад – це не
демократія. Демократія – це закон і його суворе дотримання на користь людей,
які є головним носієм демократії і влади.
Для наведення порядку потрібна сильна і ефективна влада. Сильна не каральними функціями, не «маски-шоу» та БТРами, а сильна розумом, здатна дивитися
вперед не на крок, а на два-три-пять кроків, здатна приймати відповідальні
рішення і домагатися їх реалізації. Сьогодні вертикаль влади перетворилася у
горизонталь, яка лежить на підлозі.
Навіть коли влада, в окремих випадках, ухвалює розумні рішення, вони не
виконуються самою ж владою, оскільки домінують інтереси бізнес-угруповань та
вузько партійні підходи. Інтереси країни і мільйонів людей давно відійшли на
десятий план.
Неефективна система влади, закріплена в чинній Конституції, зокрема
змінами, внесеними наприкінці 2004 року, її структурна нестійкість посилюється
особистісними рисами людей, які обіймають посади на найвищих щаблях влади.
Йдеться про президента, уряд, парламент, опозицію. Наслідком їхнього
протистояння є критичне послаблення державної влади. Протягом кількох останніх років фактично крок за кроком іде її руйнація.
Так більше тривати не може! Ситуацію потрібно змінювати кардинально і
системно.
Виступаю за конституційну реформу, яка має налагодити ефективну взаємодію
між гілками влади. Безглузді протистояння у владі повинні залишитися в минулому.
Маю своє бачення, як зробити державну владу ефективною і відповідальною.
Напрацьовані мною та моїми колегами з «Громадянської позиції» зміни
оформлені у проекті Конституції Порядку.
Говоримо не про державу і її конституцію взагалі, в теоретичному плані, а про
державу Україна і про Конституцію України. А в Україні сьогодні глибока системна
криза, абсолютно неефективна влада і глибока прірва недовіри між владою і
суспільством. Отже, давайте сформулюємо головну мету. Якою я її бачу?
Перше: нам потрібно відновити керованість країни, а для цього – відновити
зруйновану систему державної влади, усіх трьох її гілок і по всій вертикалі.
Друге: маємо відновити довіру до влади з боку громадян, суспільства в цілому, а
для цього дії влади мають бути швидкими, розумними і результативними.
І третє: нам потрібно знайти правильний баланс, з одного боку, між
рішучими діями і навіть певним авторитаризмом влади, а він необхідний для
швидкого подолання кризи, з іншого – міцними демократичними засадами, що
дають суспільству реальні механізми обрання влади, визначення її курсу, а також
стримування влади від небезпечних дій, в тому числі шляхом відсторонення або
припинення повноважень окремих інститутів влади.
Сьогодні лунає більше розмов про те, як обмежити недієздатну владу, як
стримати її від помилок. Натомість, мало говорять про те, як зробити владу
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ефективною. Створюючи автомобіль, ми більше дбаємо про його гальма, аніж
про двигун і ходову частину.
Але ж авто має їздити, це його головна функція. Хто б не сів за кермо. На
жаль, не всім удається відокремити персоніфіковані, особистісні фактори сьогоднішнього дня від системних рішень на тривалу перспективу.
Дійсно непопулярний у суспільстві і неефективний Президент, який до того
ж порушує Конституцію і закони, блокує рішення Уряду і закони, схвалені парламентом, усе це об’єктивно підштовхує до конституційних змін, спрямованих на
обмеження повноважень Президента. Але ж не лише чинного Президента, а
взагалі Президента – як глави держави, як голови Ради національної безпеки і
оборони, як Верховного головнокомандувача…
Є велика спокуса радикально обмежити владу Президента і сконцентрувати її
у руках Кабінету міністрів чи прем’єр-міністра. Або навіть піти далі і замість
всенародних виборів обирати Президента у Верховній Раді. Вважаю, що цього не
можна допустити.
На мою думку, за ситуацію в країні має нести відповідальність одна людина.
Так само переконаний, що на нинішньому етапі найбільш ефективне рішення – це
всенародно обраний Президент, який є главою держави і керівником виконавчої
влади, який формує і сам очолює Кабінет Міністрів.
У проекті Конституції Порядку пропонується обирати Президента не в
парламенті, як хотіли б деякі політики, а виключно на загальних виборах.
Переконаний, що у такого Глави держави мають бути сильні повноваження.
Навіть сильніші, ніж він має сьогодні. Бо інакше не зможемо подолати кризу
і вивести Україну на якісно новий рівень розвитку.
Коли публічно озвучив цю ідею і першим виклав її основні положення у
вересні 2008 року, то прекрасно розумів, що таку позицію більшість політичних
сил сьогодні не сприймуть.
Але це сьогодні. Після сумного і невиразного сьогодні буде завтра і післязавтра. І воно має бути іншим – яскравим, оптимістичним і безпечним.
Примітно, що пройшов досить короткий час, і цю ідею публічно підтримали
представники різних політичних партій, як у Верховній Раді (Володимир Литвин,
Сергій Гриневецький, Ігор Кріль, Володимир Яворівський), так і поза межами
парламенту – Станіслав Ніколаєнко, Олег Тягнибок та ін. Отже, саме президентська модель, представлена у проекті Конституції Порядку, де Президент має
бути головою уряду.
Президента обирають громадяни на всенародних виборах. Він заступає на
посаду, і вже на другий день своїм указом оголошує склад уряду. Без коаліції. Без
коаліційних угод. Без кількох місяців переговорів і балаканини.
На другий день уряд на чолі з Президентом працює. Уряд не на півроку або
рік, а на весь період діяльності Президента. Очевидно, що певні кадрові зміни
можуть бути, але уряд в цілому працюватиме на тривалу перспективу.
Програму уряду не треба затверджувати у Раді, це буде програма, з якою
Президент ішов на вибори і переміг.
Це буде уряд Президента і на чолі з Президентом. Якщо уряд працюватиме
неефективно, то негатив йде на Президента. Він не зможе «випускати пару»,
змінюючи час від часу прем’єрів і залишаючись при цьому на своєму посту.
Ні і ще раз ні! Пряма і особиста відповідальність Президента!
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І головне: в Україні буде один уряд, а не три, як маємо сьогодні: один на вул.
Грушевського (Кабмін), інший на вул. Банковій (секретаріат Президента), і ще
один на вул. Командарма Каменєва (апарат РНБО).
Президент, як голова уряду, працюватиме в одній будівлі, наприклад, на вул.
Грушевського, а на звільнених двох територіях можна розмістити інші державні
інституції, або передати їх громаді міста Києва.
Президент матиме сильну владу для реалізації підтриманої народом програми. Але – щоб не було спокуси узурпувати владу, у проект Конституції
Порядку закладена надійна система стримувань і противаг.
Перше – обмеження недоторканності Президента, який під час визначення
цих обмежень буде стояти в одному ряду із народними депутатами і суддями.
Друге – спрощення процедури відсторонення Президента від посади в
порядку імпічменту, а саме – прийняття рішення про імпічмент двома третинами,
а не трьома чвертями парламенту, як передбачено сьогодні.
Третє – надання Верховній Раді право простою більшістю у 226 голосів, без
будь-яких тимчасових слідчих комісій, оголошувати референдум щодо недовіри
Президентові.
Чому так? Бо парламент віддзеркалює настрої у суспільстві, і якщо
Президент і його уряд ведуть країну не туди, то суспільство отримає реальний
механізм відсторонення такого Президента. Саме для цього парламенту надається
право негайного проведення референдуму недовіри.
Але – так само, і Президенту пропонується право оголошувати референдум
недовіри Верховній Раді в разі, якщо парламент не підтримує законодавчі
ініціативи Президента і тим самим не дає змоги його уряду реалізувати підтриману народом програму.
Референдум – це важливий інструмент прямої народної демократії, його не
можна дискредитувати частим використанням. Щоб ні парламент, ні Президент не
бавилися з народом, у проекті Конституції Порядку передбачено два механізми:
перший – ініціювати референдум недовіри можна лише один раз за період
каденції, відповідно Президента або парламенту,
другий – механізм подвійної відповідальності. А простіше – принцип
бумеранга: незалежно від того, хто оголошує референдум недовіри, до бюлетеню
включати два питання:
Чи довіряєте ви Президентові? Чи довіряєте ви Верховній Раді? Це
охолодить гарячі голови.
Якщо депутати захочуть скинути Президента з політичних міркувань, але
результати роботи уряду позитивно сприймаються населенням, то у випадку
оголошення Радою референдуму недовіри Президентові наслідком стануть
…дострокові вибори Верховної Ради.
І навпаки: якщо неефективний, як голова Уряду, Президент спробує через референдум спровокувати дострокові вибори парламенту, то народ на референдумі
скаже «ні» главі державі, і той втратить посаду.
Якщо ж люди висловлять недовіру і Президенту, і парламенту, значить буде
повне «перезавантаження» влади. А як інакше? До речі, якби такий референдум
провести сьогодні, то, думаю, суспільство висловило б недовіру і Президентові, і
Верховній Раді. І є за що.
Конституція Порядку пропонує докорінно реформувати владу на місцях,
у частині посилення засад місцевого самоврядування. На місця пропонується
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віддати більше повноважень та змінити підхід до адміністративного поділу –
«нічийних» територій більше не буде. Пропонується, щоб територія держави
ділилася на чіткі складові частини – адміністративно-територіальні одиниці –
кожен метр землі буде належати конкретній громаді.
Розумію, що пропонуючи сильну президентську модель, наражаюся на шалену критику. Бо всі бачать перед собою неефективного Ющенка і пізнього
Кучму. Але бажано, щоб той, хто почне критикувати, зробив паузу, загнув п’ять
пальців і розгинав їх потихеньку, дивлячись навколо.
Що відбувається у країні? Як низько ми впали і це ще не дно! Як часто
проводяться вибори, як довго формується коаліція, як неефективно вона працює і
як швидко розпадається? Скільки урядів змінилося за 17 років? Чи може уряд,
міністр реалізувати якусь стратегію, навіть якщо він її має в голові, але знає, що
через півроку «з речами на вихід»?
Якщо ж ідея Президента на чолі уряду сприймається, але для когось недостатньо стримувань і противаг, тоді пропоную ще один крок – давайте скоротимо
термін перебування Президента на посаді, з нинішніх п’яти до чотирьох років.
Головне – треба зрозуміти необхідність сильної і ефективної влади. А над
стримуваннями можна працювати, зокрема в напрямі посилення парламентського
контролю за діяльністю
Генеральної прокуратури, СБУ і МВС. Але повторюю: якщо думати лише
над стримуваннями і обмеженнями Президента, тоді про ефективність влади
треба забути. Крім надійних гальм, нашій державній машині вкрай потрібен
сильний двигун і швидка ходова частина.
Окремо висловлю свою позицію щодо іншого, так званого «канцлерського»
варіанту посилення влади – з сильним прем’єром і слабким Президентом. У
травні 2008 року такий варіант обговорювався і був навіть напрацьований проект
змін до Конституції за участю БЮТ і Партії Регіонів.
В принципі, цей проект також може розглядатися як варіант підвищення
ефективності системи влади. Але переконаний, він – гірший, ніж запропонований
мною, і дуже далекий від демократії.
По-перше, тому що «канцлера» призначатиме Верховна Рада, а не обиратиме
народ України.
По-друге, щоб не було довгих коаліціад, пропонують мало демократичну річ
– парламентські вибори у два тури, щоб партія-переможець відразу отримала 226
голосів (тобто понад 50% мандатів, навіть якщо насправді партію підтримують
лише 15% або 20% виборців).
По-третє, щоб утримати коаліцію у 226 голосів, пропонують абсолютно
недемократичний механізм – імперативний мандат, який позбавляє депутата
права думати і голосувати по совісті.
По-четверте, при такому варіанті, навіть за умови обмеження повноважень
Президента, в Україні все одно залишаться три уряди – Кабінет Міністрів, апарат
РНБО і секретаріат Президента. І конфлікти між ними продовжуватимуться.
Переконаний, сильна президентська влада, для якої не потрібно впроваджувати подібні недемократичні механізми під час виборів до парламенту і в
самому парламенті, – це більш чесно і відповідально. […]
Наша громадянська позиція. Сильна влада [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.poryadok.org.ua/ngp/233/308.html
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ВИТЯГ ІЗ СТАТУТУ

[…] 4. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ
4.1. Організація об’єднує громадян України з метою сприяння втіленню в
життя принципу верховенства права, сприяння розбудові правової держави та
удосконалення законодавства України.
4.2. Завданням Організації у встановленому законом порядку є:
4.2.1. Захист законних соціальних, економічних та політичних прав членів
Організації, їх життя, здоров'я, честі, гідності, недоторканості та безпеки як
найвищої соціальної цінності, задекларованої Конституцією України.
4.2.2. Захист членів Організації від неправомірних дій чи бездіяльності
суб’єктів владних повноважень, здійснення нагляду за дотриманням органами
державної влади та органами місцевого самоврядування Законів та підзаконних
нормативно-правових актів України.
4.2.3. Сприяння забезпеченню урахування інтересів усіх суспільних груп
органами державної влади та органами місцевого самоврядування.
4.2.6. Сприяння у розробці програм розвитку держави, регіонів, населених
пунктів.
4.2.7. Сприяння розробці проектів нормативно правових актів направлених
на підвищення ефективності державної влади та зміцненню місцевого самоврядування.
4.2.8. Сприяння підвищенню якості життя населення, сприяння зміцненню
національної безпеки України, сприяння розвитку рівноправних і взаємовигідних
відносин з іншими державами.
4.2.9 Сприяння підвищенню ролі і авторитету України у світі і в
європейському регіоні.
4.2.10. Інші завдання, що не суперечать меті діяльності Організації та
законодавству України.
4.3. Для виконання поставлених завдань Організація має право:
4.3.1. Представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх
членів в органах державної влади, органах місцевого самоврядування.
4.3.2. Ідейно, організаційно та матеріально підтримувати інші об'єднання
громадян, надавати допомогу у їх створенні.
4.3.3. Одержувати від органів державної влади та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своєї статутної мети та завдань.
4.3.4. Вносити пропозиції до органів державної влади, органів місцевого
самоврядування.
4.3.5. Розповсюджувати інформацію та пропагувати свої ідеї та мету.
4.3.6. Створювати установи та організації.
4.3.7. Виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і
немайнові права.
4.3.8. Засновувати засоби масової інформації.
4.3.9. Засновувати підприємства, необхідні для виконання статутної мети та
завдань.
4.3.10. Організація також користується іншими правами, передбаченими
законами України.
4.4. Основними принципами діяльності Організації є верховенство права,
пріоритет суспільних інтересів, незалежність, професіоналізм, демократичність,
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законність, рівноправність членів, добровільність, справедливість, активність,
гласність, прозорість, відкритість та самоврядування.
4.5. Для виконання статутних завдань Організація співпрацює, шляхом укладення відповідних договорів, з органами державної влади, органами місцевого
самоврядування, з фізичними та юридичними особами, з іншими об’єднаннями
громадян, а також з іноземними та міжнародними організаціями з питань, передбачених цим Статутом та в межах законодавства України. […]

Статут [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://www.poryadok.org.ua/pro/250.html

∗∗∗
ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТІЯ УГОРЦІВ УКРАЇНИ (ДПУУ)
Зареєстрована Міністерством юстиції України 24 березня 2005 р.
(реєстраційний номер 117-п.п.). Партія діюча.

ВИТЯГ З ПРОГРАМИ
І. Основні положення та стратегічні цілі
1. Забезпечення народовладдя, яке ДПУУ розглядає як верховенство народу
щодо держави, яке виражається шляхом проведення демократичних виборів та
референдумів, громадським контролем за діяльністю всіх органів державної
влади, ефективного розподілу повноважень та взаємодії гілок влади. ДПУУ розуміє народовладдя як гарантоване кожній людині право на життя, на працю, на
свободу і особисту недоторканність, на житло, на правову допомогу і судовий захист, на свободу думки, слова та інформації, на підприємницьку діяльність, на
відпочинок, на охорону здоров'я і медичну допомогу, на освіту та інші конституційні права. Основою народовладдя є реальне забезпечення соціальних гарантій
людини, соціалізована ринкова економіка. Така основа повною мірою створюється за умов демократичного соціалізму.
2. Принципову основу діяльності ДПУУ складають загальні права людини,
європейська християнська система цінностей, індивідуальні та суспільні права
національних меншин, а також цінності правової держави, що опирається на парламентську демократію та рівність прав, джерелом яких являється політична реформа в
Україні. ДПУУ відхиляє всіляку тоталітарну, фашистську ідеологію та практику,
антисемітизм, націоналізм та шовінізм. Рішуче засуджує і виступає проти любих
проявів насильницької асиміляції. Співпрацюємо з усіма демократичними політичними силами України, вступаємо в союз з всіма рухами та партіями, що визнають
пріоритет прав людини у всіх сферах життєдіяльності суспільства. Своїм завданням
ДПУУ вважає участь у законодавчому процесі, направленому на удоскональ захисту
прав та інтересів людини, в тому числі прав і свобод національних меншин.
3. Головна стратегічна мета ДПУУ: суспільна, економічна та адміністративна
модернізація України, в тому числі збереження традицій, мови та культури національних меншин шляхом забезпечення їм права на національно-культурну автономію. Наслідуючи приклад європейської моделі, серед основних цілей ДПУУ
значне місце посідає необхідність надання національним меншинам гарантій дотримання їх прав, заснованих на принцах самоврядування та самоорганізації
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суспільства. Основною передумовою досягнення цих цілей є взаємна толерантність громадян різних національностей. ДПУУ виступає за те, щоб угорці, які
мешкають в Україні, були своєрідною єднальною силою у справі досягнення
порозуміння між різними народами. ДПУУ заявляє, що угорська діаспора України є органічною часткою вселенської угорської нації. ДПУУ прагне налагодити
тісні стосунки із діючими в Угорщині та інших країнах угорськими суспільними
та політичними організаціями. ДПУУ вважає право особи на зв'язок з етнічною
батьківщиною одним із основних індивідуальних та колективних прав.
4. Партія виходить з того, що вирішальною передумовою успішного функціонування правової держави є розвинуте громадянське суспільство, широко
розгалужена система добровільних об'єднань та організацій громадян, за допомогою яких вони здатні самостійно захищати свої права, свободи та інтереси від
будь-якого беззаконня та свавілля, змушувати державу та її органи враховувати у
своїй діяльності різноманітні громадські інтереси. Тому партія виступає за
гарантований розвиток цивілізованої багатопартійності, вільне функціонування
громадських об'єднань, ефективну діяльність різноманітних форм місцевого
самоврядування, за гарантовану незалежність засобів масової інформації.
Партія сприятиме ухваленню законодавчої бази, необхідної для становлення
громадянського суспільства. […]
Політичні партії України. В 3 т. / Уклад.: Ю. Шайгородський. –
К.: УЦПМ, 2005. – Т.1. – С.224-225.

∗∗∗
УКРАЇНСЬКА ПАРТІЯ «ЗЕЛЕНА ПЛАНЕТА»

Партію створено 29 січня 2005 р. Зареєстрована Міністерством юстиції
України 24 березня 2005 р. (реєстраційний номер 118-п.п.). Партія діюча.
[…] Пріорітети державного ладу
Сучасне становище України засвідчує рубіжний етап її історії, який потребує
визначення й активізації нових чинників суспільно-політичних процесів.
Розвиток нашої держави вимагає подальшого реформування суспільства і
здійснення нової ефективної соціальної і економічної політики. Становлення
української держави має відбуватися на основі демократизації суспільства,
використанні потенціалу української нації, активізації громадянської ініціативи,
створенні реальних умов ефективного соціально-економічного розвитку, сильної
економіки і гідного життя.
Відновлення демократичного духу – це не лише відродження представницької
демократії, але, одночасно, відродження правдивої демократії участі на всіх рівнях.
Для розбудови міцної держави партія сприятиме підготовці народних активістів,
які б убачали складовою сенсу свого життя участь у створенні цивілізованої і
культурної держави. Це повинні бути люди, для яких найбільшою усвідомленою
цінністю є творчість, направлена на розвиток і формування своєї нації.
Будувати своє майбутнє необхідно на національному ґрунті, враховуючи при
цьому світовий культурний, філософський і законодавчий досвід.
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Завданням партії є формування саморегульованого суспільства, в якому
держава є одним із важливих, але не основних важелів регулювання.
Великого значення партія надає встановленню гармонійних стосунків між
людиною (суспільством) і владою (державою).
Важливим механізмом для зближення людини і влади партія розглядає
місцеве самоврядування, яке дає людині можливість брати участь у обговоренні
та вирішенні місцевих проблем, створенні умов для забезпечення повсякденних
потреб окремої людини та суспільства.
Партія виходить з того, що основу нації та джерело її суверенітету складає
територіальна громада. Тому основою національного розвитку є розбудова самодостатніх і ефективних громад. Формування у них національної свідомості слугує
головним джерелом політичної волі до реформ європейського типу.
Верховенство нації як замовника державної політики є сутністю національного суверенітету. Саме тоді держава дійсно слугуватиме на роду України та
нестиме свої обов'язки перед нацією.
Політика духовного розвитку нації
Партія розглядає суспільство як єдність соціального, економічного, політичного, релігійного, культурного, етнічного та іншого розмаїття. Абсолютизація і
переважання будь-яких з цих форм за рахунок інших, як і інтересів будь-яких
груп населення на шкоду іншим, є неприпустимими і небезпечними.
Навколишній світ і соціальний простір не терпить застою, а кожний день спрямовує людину до активного пізнання світу, взаємодії з ним і його перетворення. Від
того, якою буде наша соціальна позиція – активною або пасивною, еволюційноетичною або байдужою – залежить стан нашої країни і світу в цілому.
Земля – замкнений живий організм (як людина і будь-яка жива істота на землі). Цей організм живе за рахунок внутрішньої самовідновлюваної енергії. Він
має прямий і зворотній зв'язки з космосом, як і будь-яка жива істота з істотою,
людина з людиною, суспільством, космосом. Завдання партії на далеку перспективу – вписати людину в ці об'єктивні закони природи, створивши для цього
належні умови на планеті. Але починати слід з перебудови, насамперед, себе.
Отже, програмовою основою політики духовного розвитку є те, як долаючи
стереотип підкорення природи, гармонійно вписати людину, суспільство, цивілізацію в закони Природи, Космосу з їхньою чистою, духовною енергією.
Вивірена часом й успадкована від наших попередників форма організації
життя, утверджена у свідомості як звичаєвість, доцільний спосіб задоволення
життєвих потреб, стандарти людських взаємин, поведінковий образ українства,
його обличчя у світі інших народів мають стати ядром, підвалинами формування
нормативних зразків духовних цінностей людини в Україні. Виразником такої
ідеї є національна традиційно-побутова культура як могутній механізм орієнтування людини на шляху життєвого вибору, забезпечення її надійною системою
універсальних практичних навичок для власної самореалізації.
Державницька, громадянська свідомість, активна участь у громадському
житті є складовою духовно розвиненої та моральної людини. Одвічна риса
українців відома як побожність, совістливість (сумлінність), щирість, які можуть
тлумачитися на рівні титульних рис національного характеру українців, мають
посісти чільне місце в оцінці людини, повинні утверджуватися державою як
найвищі непересічні цінності.
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Для практичної реалізації цих положень ми будемо добиватися введення на
всіх рівнях опанування й заохочення до буденного вжитку основ традиційного
етикету, осучаснених зразків звичаєвої культури поведінки. Особливої уваги
будемо надавати відродженню справді народних обрядів та свят. Вони мають
бути виведені з монополії конфесійного тлумачення й застосування.
Ми домагаємося не декларованої, а гарантованої Конституцією свободи віросповідності, виведення суспільного життя з догматів будь-якої конфесії. У сучасній
світській державі має панувати науковий світогляд, здатний забезпечити суспільну
злагоду, примирити усі без винятку конфесії та релігійні вчення й надати можливість
сповідувати Бога у виборі різноманітностей його розуміння й тлумачення.
Партія вважає доцільним розроблення окремої держаної програми відродження духовності українського села як найвиразнішого носія глибинної національної ментальності, моралі, середовища збереження питомо національних етичних та естетичних ідеалів, природного гармонування людини і природи, яскравого втілення народної вдачі. Вважаємо за потрібне не лише повернути українському селу його справжнє обличчя, але й всіляко популяризувати його як носія
традиційних цінностей.
Ефективним, консолідуючим чинником суспільства є українська мова, тому
її статус державної є непорушним принципом у житті партійця, а її плекання й
розвиток, практичний вжиток – звичною щоденною нормою, ефективним засобом
пробудження національної свідомості й гуртування народу. Партія буде вести
рішучу боротьбу зі спробами приниження гідності людини на мовній основі, зі
спробами поширення мовного нігілізму, інших політичних спекуляцій на мовному ґрунті. Водночас, ми будемо всіляко підтримувати прагнення національних
меншин в Україні до вивчення й розвитку своїх мов, культур.
Ми прагнемо забезпечити вільний обмін та передачу інформації, захист права
людини на її отримання, підтримку національного книгодрукування та преси.
Партія ініціюватиме розробку Держаної програми «Духовний розвиток
України», яка має втілювати засади духовної, національно-культурної та ідеологічної єдності нації. […]
Політичні партії України. В 3 т. / Уклад.: Ю. Шайгородський. –
К.: УЦПМ, 2005. – Т.ІІІ. – С.705-707.

∗∗∗
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «УКРАЇНА СОБОРНА»

Зареєстрована Міністерством юстиції України 24 березня 2005 р.
(реєстраційний номер 119-п.п.). Партія діюча.
ВИТЯГ З ПРОГРАМИ

[…] МЕТА ПАРТІЇ:
• побудова вільного, демократичного суспільства на засадах свободи,
демократії, соціальної справедливості й солідарності, захисту прав людини і
демократичних свобод;
• створення нового образу та нової якості українського суспільства на засадах
політико-культурної єдності та консолідованості народу, його культурної та
духовної самодостатності;
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• забезпечення пріоритету духовного розвитку нації, суспільства та цивілізації, розвитку, заснованому на моралі етиці, гуманізмі, поважному ставленні до
оточуючого світу та природи;
• формування нової парадигми розвитку суспільства та держави на засадах
збалансованості економічної та соціальної політик та політики збереження та захисту природного середовища;
• формування України, як самодостатнього економічного, політичного культурного та духовного простору, повернення нею в сучасних умовах статусу європейського геополітичного центру, співставного з вагою та впливом на давню
Європу України-Руси;
• забезпечення поважної ролі Української держави в історичних процесах
сучасної Європи та Світу, як рівноправного суб'єкта історії, виходячи зі своїх
національних політичних, культурних, економічних та соціальних інтересів,
враховуючи історичні державницькі традиції та пам'ятаючи про історичні
помилки.
ЗАВДАННЯ ПАРТІЇ
Для досягнення задекларованої мети Партія розробляє і втілює у практику
власні доктрини у сферах: державного будівництва, культурної, екологічної,
соціальної, економічної, військової та зовнішньої політики.
ФОРМИ ДІЯЛЬНОСТІ ПАРТІЇ
Основними засобами впровадження програмних завдань є:
• вплив на розробку державної політики, формування органів державної влади та місцевого самоврядування через представництво в них членів партії;
• участь у виборах Президента України, народних депутатів України, депутатів представницьких органів влади всіх рівнів та органів місцевого самоврядування;
• здобуття влади в Україні конституційним шляхом;
• утворення виборчого блоку партій для участі у виборах Президента України
та до Верховної Ради України, підтримка кандидата на посаду Президента України з числа позапартійних або члена іншої партії;
• розробка проектів законодавчих актів та сприяння їх прийняттю та реалізації;
• організація та проведення відповідно до чинного законодавства політичних
акцій, як то: зборів, мітингів, пікетувань, демонстрацій, інших масових заходів;
• представництво та захист власних законних інтересів та законних інтересів
своїх членів в органах державної влади та громадських організаціях;
• отримання від органів державної влади і управління та органів місцевого
самоврядування інформації, необхідної для реалізації своїх цілей та завдань;
• пропаганда своєї діяльності в ЗМІ, розповсюдження суспільно-політичної
літератури, агітаційно-пропагандистських матеріалів, виробів із власною символікою, проведення свят, виставок, фестивалів, лекцій та інших заходів;
• набуття майнових і немайнових прав, створення установ та організацій, заснування засобів масової інформації;
• співпраця з громадськими організаціями;
• здійснення міжнародних зв'язків у формах, що не заборонені чинним
законодавством. […]
Політичні партії України. В 3 т. / Уклад.: Ю. Шайгородський. –
К.: УЦПМ, 2005. – Т.ІІІ. – С.246.
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∗∗∗
ПАРТІЯ ТРУДА

Партія зареєстрована Міністерством юстиції України
25 березня 2005 р. (реєстраційний номер 120-п.п.). Партія діюча.
ВИТЯГ З ПРОГРАМИ
Партія труда є політичною організацією, партією парламентського типу, яка
об’єднує і представляє інтереси громадян України, основою життя яких є праця.
Мета Партії труда – побудова демократичного суспільства, забезпечення матеріального благополуччя і вільного духовного розвитку людини на основі
соціально-орієнтованої ринкової економіки.
Теоретичною основою Програми Партії труда є принципи сучасної соціалдемократії.
Засуджуючи політичне насильство, чисельні помилки і злочини, здійснені у
роки «державного соціалізму». Партія труда в той же час з глибокою повагою
ставиться до праці старших поколінь.
Партія труда проголошує новий політичний курс, стрижень якого – стабілізація і лібералізація економіки, приватизація, тобто вираження на практиці
соціально-економічних інтересів людини, трудового колективу.
Економічна доцільність, спрямована на примноження достатку людини праці –
нехай то робітник чи селянин, науковець чи підприємець, рядовий учитель чи керівник
підприємства – повинна диктувати як внутрішню так і зовнішню політику держави.
Партія труда об’єднує тих, хто знає, як поліпшити життя свого народу.
Ми – партія прагматиків, що займають лівоцентристські позиції в політичній
системі суспільства.
Ми об’єднуємо тих, хто своєю працею виробляє матеріальні і духовні
цінності.
Партія труда об’єднує у своїх рядах прихильників ринкової економіки, що забезпечує реалізацію права на працю, відродження духовності, єднання і взаємної
поваги всіх народів.
Ми – партія тих, хто готовий вкладати свій інтелект, свою працю у розвиток і
процвітання суверенної України. Партія труда виступає за створення в Україні
цивільного суспільства і правової держави, заснованого на різноманітності форм
власності, політичній рівності людей, пріоритеті прав людини.
Основні напрямки
Партія труда виступає за зміну економічної основи суспільства, за рівноправність і
вільний розвиток державної, колективної (кооперативної, акціонерної) приватної
власності. Це дасть трудовій людині можливість жити за працею, жити краще.
Партія труда виступає за ефективне управління державною власністю з боку
державних органів. На державних підприємствах повинні бути створені усі умови
для повнокровного життя колективу.
Зарплата повинна бути заробленою. Кожний працездатний громадянин, який
чесно працює, повинен мати гідну зарплату. Ми виступаємо за істотне збільшеення частки заробітної плати у вартості створюваного продукту.
Кожний працездатний громадянин повинен надійно опікатися державою.
Партія труда виступає за стабільне фінансове й податкове регулювання
правовідносин в економіці. Закони не повинні мати зворотної сили. Економічна
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доцільність, обмежена розумними законами, що захищають права людини праці, –
будь-то робітник або селянин, науковець або підприємець, учитель або керівник
підприємства – повинна диктувати як внутрішню, так і зовнішню політику держави.
Партія труда виступає за проведення державної політики підтримки науковотехнічного прогресу: надання допомоги підприємствам, які випускають наукомістку
продукцію, стимулювання впровадження у виробництво енерго- і ресурсозбережних,
екологічно чистих технологій, вихід високотехнологічної продукції на зовнішній
ринок. Україна може і повинна зайняти гідне місце серед технологічно розвинутих
держав.
Партія труда – за державну підтримку підприємництва, особливо у виробничій сфері, заохочення шляхом надання податкових пільг підприємствам, які
створюють нові робочі місця.
Партія труда наполягає на наданні державної підтримки трудовим колективам, які утримують дитячі садки, клуби, спортивні споруди. Дітям – особливу
турботу і увагу!
Партія труда вважає основою суспільства здорову сім’ю, виділяючи особливу роль жінки у сучасному світі.
Партія труда – за соціальний захист пенсіонерів і виплату пенсії, що забезпечує прожитковий мінімум. Звести рівень пенсій державних службовців до рівня
пенсій усіх громадян України.
Партія труда бачить своїм союзником у відстоюванні інтересів людини праці
профспілкові спілки. Ми готові реалізувати ідею соціального партнерства.
Партія труда виступає проти дискримінації при прийнятті на роботу і
просуванні по службі за національними, політичними, релігійними мотивами. Ми
– за свободу совісті при рівноправності конфесій.
До виходу країни з кризи і підвищення заробітної плати до рівня високорозвинених країн світу в Україні повинні залишатися безкоштовними медицина, а
також середнє і вище утворення з одночасним розвитком альтернативних способів медичного обслуговування і навчання.
Партія труда вважає актуальною розробку державної Житлової програми, яка
створює передумови для збільшення темпів і обсягів будівництва коперативного,
відомчого, муніципального, індивідуального житла.
Партія труда за збереження безплатної й доступної для усіх соціальних груп
середньої і вищої освіти у державних навчальних закладах. Партія труда підтримує різноманітність форм навчання, створення нових недержавних, у тому числі
платних, навчальних закладів.
Партія труда бачить прогресивну наукову і творчу інтелігенцію як інтелектуальний авангард суспільства, гідний всебічної підтримки. Ми – за розвиток як
фундаментальних, так і прикладних наукових досліджень, культури і мистецтва.
Партія труда має намір сприяти здійсненню молодіжної політики в державі.
Партія труда вважає, що реформи не повинні проводитися за рахунок
ущемлення загальнолюдських інтересів громадян, супроводжуватися зубожінням.
Ми – проти революційних потрясінь суспільства.
Партія труда бачить Україну незалежною, демократичною, правовою державою з
сильною представницькою, виконавчою і судовою владою. Держава – для громадян!
Партія труда – за єдину Україну з широким місцевим самоврядуванням при
чіткому розмежуванні компетенції центру і регіонів.
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Партія труда виступає за систему офіційної двомовності, визнаючи українську мову державною.
Партія виступає за відкриту політику, спрямовану на наукове, культурне,
спортивне співробітництво з усіма країнами світу. Партія труда виступає за право
використання другої мови в місцях компактного проживання громадян інших
національностей, визначаючи українську мову державною.
Партія труда за здійснення громадянського контролю суспільства над Збройними силами, за деполітизовану потужну армію оборонного типу.
Партія труда вважає центральним завданням зовнішньої політики держави
зміцнення економічних, політичних, гуманітарних й інших зв’язків з незалежними державами СНД, перш за все – з Росією, країнами Східної Європи. Україна
повинна стати повноправним членом економічного союзу країн СНД, добиватися
створення єдиного економічного простору, з усуненням митних бар’єрів. Україна
повинна бути рівноправним учасником загальноєвропейського процесу, відігравати активну роль у миротворчих акціях, стати гарантом мирного співіснування.
Партія труда співпрацює з партіями, рухами і громадськими організаціями,
що поділяють загальнолюдські цінності, закріплені Загальною Декларацією прав
людини і громадянина.
Партія труда розраховує на співробітництво і взаємодію з тими силами
суспільства, які готові прийняти відповідальність за вироблення і реалізацію
стратегії й тактики реформування України. […]
Політичні партії України. – К.: ТОВ «К.І.С.», 1999. – С. 368-369.

∗∗∗
ПАРТІЯ ПАТРІОТИЧНИХ СИЛ УКРАЇНИ

Партію створено 12 лютого 2005 р. Зареєстрована Міністерством
юстиції України 25 березня 2005 р. р. (реєстраційний номер 121-п.п.).
Назву змінено на Партія «Громадянська солідарність». Партія діюча.
ПЕРЕДВИБОРЧА ПРОГРАМА
Партії Патріотичних Сил України

Головні цілі:
- добробут громадян та родин;
- доброчесність та відповідальність української влади;
- конкурентноздатність України в світі.
Головні принципи:
Патріотизм. Доля нації залежить від глибинного почуття любові до Батьківщини кожного громадянина. Громадянин, який любить Батьківщину не допустить
згубного правління безвідповідальної псевдо еліти, не відрізнятиме свій ідеал
блага від блага народу України.
Демократизм. Участь патріотично-налаштованого українського громадянина в управлінні державою, його прагнення удосконалювати та оновлювати владу.
Залежність громадянина від політичної волі олігархів повинна стати минулим.
Цивілізований ринок – вільне та доброчесне господарювання. Доля нації
залежить від здатності кожного вільного громадянина та родини реалізувати свої
господарські та інноваційні здібності у своїй власній Батьківщині.
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Свобода громадських рухів та об'єднань. Об'єднання громадян можуть і
повинні співпрацювати з владою на договірних засадах. Вони мають не просто
контролювати владу, а активно та відповідально формувати державну політику.
Міжнародне політичне партнерство та економічне лідерство. Україна повинна
будувати зовнішні політичні відносини на паритетних засадах з усіма економічними і
політичними партнерами, дотримуючись пріоритетності інтересів українського народу,
та ставлячи за мету досягнення лідерства у східноєвропейському регіоні.
1. Чиста та добросовісна влада
Корупція загрожує стати стовпом української державності та нормою
повсякденного життя українця. Це система, у боротьбі з якою, необхідне єднання
патріотичної політичної еліти та широкого громадянського руху. Ми пропонуємо
використовувати прозорі механізми контролю чиновників та влади.
Нове обличчя політика, державної людини – це не політична маніпуляція, а
очищення від корупційного бруду, відданість патріотичним та демократичним
принципам, мистецтво державного управління, що має в основі верховенство
права людини, виключну професійну компетентність та внутрішню відповідальність за рішення, що впливають на долю нації.
[...] 7. Захисник Батьківщини – честь нації
Які б ілюзії не поширювались щодо безпечності сучасного світу, питання
безпеки нації, захищеності Батьківщини матиме завжди непересічне значення.
Поняття «воїн», «офіцер» завжди символізували відданість, любов та священну
жертовність в ім'я Вітчизни. Честь воїна – це постійна готовність захистити честь
нації. Такі цінності українського воїнства потребують відродження. Держава
повинна віддавати належне своїм захисникам.
Реформа армії повинна супроводжуватись посиленими заходами соціальної
та професійної адаптації звільнених у запас військовослужбовців. Ключовими
завданнями у цьому напрямку є забезпечення військовослужбовців та членів їх
сімей житлом. Програми військового житлового будівництва та пенсійного забезпечення повинні гарантовано фінансуватись з державного бюджету, під повсякчасним контролем відповідних громадських організацій. […]
Передвиборча програма Партії Патріотичних Сил України [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://www.oriontv.net/index.php?option=com_content&task=view&id=154&Itemid=164

∗∗∗
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «НАША ПАРТІЯ»

Партію створено 11 лютого 2005 р. Зареєстрована Міністерством
юстиції України 25 березня 2005 р. (реєстраційний номер 122-п.п.). У
квітні 2007 р. назву змінено на Політична партія «Європейська
платформа». Партія діюча.
Див.: Політична партія «Європейська платформа»

ВИТЯГ З ПРОГРАМИ
Наша мета – побудова в Україні вільного, демократичного, прозорого
громадянського суспільства, збільшення впливу громадськості на політичні
та економічні процеси в Україні, соціальний захист громадян України.
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Хто ми такі?
Політична партія «Наша партія» не є черговою партією, яка створена задля
задоволення особистих амбіцій. Ми впевнені, що Ви про нас вже чули. Ми
існуємо з 1999 року, але не як політична партія, а як професійна спілка таксистів
України.
Так,
це ми протидіємо свавіллю влади на всіх рівнях;
це ми в 2003 році Всеукраїнською акцією протесту зупинили значне підвищення
владою ставок єдиного податку для приватних підприємців (в тому числі таксистів);
це ми в вересні 2004 року, провівши Всеукраїнську акцію, не допустили
прийняття Верховною Радою України законопроектів щодо приватних таксоперевезень, які могли б знищити таксі;
це ми вже з початку 2005 року разом з Радою приватних підприємців перші
привернули увагу нової влади до проблем приватних підприємців щодо пенсійної
реформи, а також стали на захист всіх водіїв та власників автомобілів стосовно
значно завищеної ставки страхового платежу за новим Законом України «Про
обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних
транспортних засобів».
Ви нас впізнали?
За шість років роботи професійної спілки прийшло розуміння, що питання
треба вирішувати не з позиції сили (страйками, акціями і т. п.), а за круглим
столом. Однак достукатися до влади не просто.
На жаль, закон України «Про професійні спілки в Україні» прописаний таким
чином, що профспілка як громадська організація:
- не має законодавчої ініціативи, що позбавляє можливості брати участь у
створенні законів, а також контролювати процес прийняття тих чи інших законів;
- не дає профспілкам права висувати своїх представників в керівні виборні
органи всіх рівнів, в тому числі до Верховної Ради України, що значно ускладнює
вирішення тих чи інших питань.
Але всі ці питання можна вирішити за допомогою політичної партії.
Зважаючи на вищенаведене, 11 лютого в м. Києві на установчому з'їзді було
прийнято рішення про створення Політичної партії «Наша партія», яка дасть можливість захистити не тільки членів профспілок, а всіх приватних, підприємців, громадян
України, які прагнуть жити в європейській демократичній державі – Україні.
Ми змогли захистити себе, зможемо захистити й Вас!
ПП «Наша партія» орієнтована на розвиток демократичної моделі відносин
між владою та громадянами, що забезпечується наступними принципами в
політиці:
• Чесність
• Передбачуваність
• Моральність
• Справедливість
• Відповідальність
• Професіоналізм. […]
Політичні партії України. В 3 т. / Уклад.: Ю. Шайгородський. –
К: УЦПМ, 2005. – Т. ІІ. – С. 893-894.
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ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «ЄВРОПЕЙСЬКА ПЛАТФОРМА»
Попередня назва – Політична партія «Наша партія»

ВИТЯГ З ПРОГРАМИ
Практика державного будівництва і взаємин в суспільстві свідчать про те, що
всі проблеми в Україні породжені безконтрольністю влади. Спроби вплинути на
деякі її неприйнятні рішення з боку простих громадян або їх об’єднань не дають
результатів. Єдиним суб’єктом суспільства, на який влада зважає, є великий
бізнес. Закриті від громадськості і профспілок зустрічі влади з олігархами стали
засіданнями бізнес-партнерів, на порядку денному яких інтереси простого народу
перебувають на останньому місці.
Влада існує окремо від людини, між ними лежить глибока прірва, яка трохи
зменшується тільки в період передвиборних кампаній.
Тому найголовнішим завданням роботи в парламенті і місцевих Радах
«Європейська платформа» вважає забезпечення підконтрольності всіх рівнів
влади народу.
Єдиним шляхом реалізації цього завдання, як свідчить світовий досвід, є
створення громадянського суспільства і забезпечення вільного доступу громадян
до всієї службової інформації, яка не є державною таємницею.
Держава повинна створити правову базу підтримки розвитку дійсно незалежних громадських організацій, профспілок, об’єднань працедавців, підтримувати
постійний діалог з ними і між ними.
Громадяни повинні мати можливість безпосередньо ознайомитися із змістом
всіх документів, прийнятих владними структурами, стенограмами всіх зустрічей
керівників органів державної влади, на яких розглядаються питання державного
планування, власності, оподаткування, ліцензій, квотування, пільг, бюджету,
інвестицій, добродійності. Тільки за цих умов влада стане контрольованою, а
значить, поважатиме закон. […]
Програма політичної партії «Європейська платформа» // Поточний архів
Міністерства юстиції України. – Реєстраційна справа 122- п.п.

ВИТЯГ ІЗ СТАТУТУ

[…] 2. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ
2.1. Головною метою Партії є участь у побудові в Україні вільного, демократичного, правового і справедливого суспільства та сприяння інтеграції України до
Європейського Союзу.
2.2. Головними завданнями Партії є:
- забезпечення високих суспільних, соціальних та економічних стандартів
життя громадян України;
- участь Партії у формуванні органів державної влади, місцевого самоврядування та представництво в їх складі для реалізації Програми Партії.
2.3. З метою реалізації Програми та виконання статутних завдань Партія в
порядку, що не суперечить законодавству України, здійснює такі види діяльності:
- бере участь у суспільно-політичній діяльності, проводить політичні та громадські заходи;
- домагається утвердження і забезпечення в Україні прав і свобод людини,
визначених Конституцією України;
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- бере участь у виборах Президента України, народних депутатів України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та міських,
селищних і сільських голів, в організації проведення всеукраїнського та місцевих
референдумів;
- утворює політичні, виборчі та парламентські коаліції та блоки або вступає до
них;
- вносить пропозиції до органів державної влади та місцевого самоврядування та
одержує від них інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей та завдань;
- бере участь в обговоренні дій і рішень органів влади, дає оцінку цим рішенням і діям, використовуючи для цього державні та інші засоби масової
інформації;
- засновує власні засоби масової інформації відповідно до законодавства;
- проводить громадсько-політичні заходи, що направлені на виконання статутних завдань Партії;
- встановлює та підтримує стосунки і співпрацює з політичними партіями, громадськими організаціями, іншими добровільними об’єднаннями громадян, діяльність
яких не суперечить статутним завданням, програмним цілям та принципам Партії;
- встановлює та підтримує зв’язки з політичними партіями, громадськими
організаціями інших держав, міжнародними і міжурядовими організаціями,
укладає угоди про співробітництво і здійснює інші заходи. […]
Статут політичної партії «Європейська платформа» // Поточний архів
Міністерства юстиції України. – Реєстраційна справа 122-п.п.

∗∗∗
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «ІНФОРМАЦІЙНА УКРАЇНА»
Партія зареєстрована Міністерством юстиції України
25 березня 2005 р. (реєстраційний номер 123-п.п.). Партія діюча.

ВИТЯГ З ПРОГРАМИ
[…]. І. ДЕРЖАВА І СУСПІЛЬСТВО
Партія «ІНФОРМАЦІЙНА УКРАЇНА» виступає за формування в
Україні відкритого громадянського суспільства, де політичні і правові
інститути слугують інтересам людини.
Ми підтримуємо реальний громадянський контроль над владою та незалежність мас-медіа, що надає їм можливість обстоювати права громадян. Ми переконані, що свобода слова є невід'ємним досягненням демократії і реальним інструменту впливу суспільства на ухвалення державних рішень.
ПАРТІЯ «ІНФОРМАЦІЙНА УКРАЇНА» – за приведення законодавства
України, судової та адміністративної практики до повної відповідності із
Загальною Декларацією прав людини та Європейською Конвенцією прав людини.
ПАРТІЯ «ІНФОРМАЦІЙНА УКРАЇНА» – за зміцнення засад парламентаризму і багатопартійності, за поглиблення політичної реформи. Ми будемо
протидіяти розвиткові авторитарних і тоталітарних тенденцій в діяльності органів
державної влади, в суспільно-політичному житті.
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Ми підтримуємо ідею запровадження інформаційної демократії та електронного
урядування. Ми вважаємо, що це оптимізує систему управління державою,
оздоровить відносини в середині суспільства, знизить рівень соціальних конфліктів.
Громадянська ініціатива, а недержавний контроль має стати рушієм цивілізованого
суспільства. Ми будемо домагатися чіткої регламентації та обмеження ролі держави
на користь громадян і бізнесу, приватної і громадянської ініціативи.
Партія «ІНФОРМАЦІЙНА УКРАЇНА» виступає за розвиток України, як
правової унітарної держави, господарська система якої базується на засадах
соціально орієнтованих ринкових відносин та всебічному впровадженні
інформаційно-комунікаційних технологій.
Приватна власність – фундамент демократії і соціальної захищеності
громадянина. Держава – гарант його прав.
Партія «ІНФОРМАЦІЙНА УКРАЇНА» виступає за максимально можливу за
унітарного устрою децентралізацію управління.
Ми виступаємо за забезпечення умов здійснення місцевою владою гнучкої та
збалансованої стратегії розвитку на засадах єдності прав самоврядування і
відповідальності за стан міст і селищ.
Партія «ІНФОРМАЦІЙНА УКРАЇНА» – за широке запровадження в
практику регіональних та місцевих референдумів, належне законодавче забезпечення засад їх проведення і обов’язкове врахування їх результатів в процесі
ухвалення рішень відповідними органами влади.
Партія виступає за беззастережне дотримання Європейської Хартії самоврядування, за впровадження принципів Європейської Хартії міст та Європейської Декларації прав міст.
Партія «ІНФОРМАЦІЙНА УКРАЇНА» буде всебічно сприяти формуванню в
Україні нової політичної еліти, здатної усвідомити цінності та імперативи інформаційного суспільства. Практична реалізація концепції інформаційного суспільства є, передусім, завданням елітної групи, в залежності від акцентів діяльності якої
і будуть сформовані нові правила життя, підвалини інформаційного ладу. Якщо
це не стане пріоритетом політичної волі еліти, то й уся інша частина населення
позбудеться права скористатися новими можливостями.
Ми всіляко сприяємо зміцненню організацій «третього сектору». Громадські
організації є осередками та інструментами здійснення незалежних неполітичних
неприбуткових громадських ініціатив у різноманітних сферах людської діяльності.
Рівень розвиненості неурядових організацій засвідчує рівень демократичності
суспільства. Ми вважаємо за необхідне створення умов для активного залучення
громадських організацій до розв'язання суспільно значущих завдань. Вони можуть і
мають виступати партнерами держави впровадженні соціальних, освітніх,
культурних, природоохоронних та інших проектів, здатні здійснювати ефективний
громадський контроль за діяльністю державних і політичних структур.
Ми виступаємо за вироблення нових форм солідарності, партнерства і
співробітництва між органами державного управління та недержавними
структурами, включаючи приватний сектор, громадянське суспільство і
міжнародні організації, що є необхідною передумовою для створення в Україні
відкритого для всіх інформаційного суспільства.
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Партія «ІНФОРМАЦІЙНА УКРАЇНА» виступає за зменшення терміну військової строкової служби, за розширення переліку підстав проходження альтернативної військовій строкової служби, за поетапну професіоналізацію Збройних
Сил в чітко визначені терміни. […]
Політичні партії України. В 3 т. / Уклад.: Ю. Шайгородський. –
К.: УЦПМ, 2005. – Т.ІІ. – С.725-726.

∗∗∗
УКРАЇНСЬКА КОНСЕРВАТИВНА ПАРТІЯ (УКП)

Партію створено 22 грудня 2004 р. Зареєстрована Міністерством юстиції
України 25 березня 2005 р. (реєстраційний номер 124-п.п.). Партія діюча.
ВИТЯГ З ПРОГРАМИ

Української Консервативної Партії,
затвердженої установчим З’їздом УКП 22 грудня 2004 р.

Вступ
В умовах національної кризи, яка розпочалася в Україні з радянських часів і
набула певного загострення за часів незалежності, у людей виникла критична невпевненість у своєму майбутньому, що спонукало українське суспільство до пошуків найвідповідніших світоглядових і суспільних ідеалів, які б забезпечували
його просування до бажаного майбутнього.
Кардинальним питанням сучасного розвитку України є окреслення стратегічного курсу, з тим щоб: об’єктивно оцінити ситуацію, що склалася на нинішньому
конкретно-історичному етапі суспільного розвитку; сконцентрувати наявні сили,
засоби, ресурси та спрямувати їх на подолання існуючих проблем і труднощів;
прискорити, зробити незворотними, дієвішими і результативними процеси державотворення на шляху досягнення кінцевої мети – високої якості життя
українців, на основі побудови національної, демократичної, духовно і економічно
розвиненої, соціальної, правової, соборної держави – досконалого інструменту
управління.
Українська Консервативна партія (УКП) вважає, що для України традиційно
основою світогляду народу, а відтак і сучасної української державної влади
мають бути християнські цінності.
Ідеологічним типом українського суспільного розвитку, є ідеологія національного консерватизму, що ґрунтується на традиційній християнській моралі, духовних
цінностях і засадах патріотизму, національної єдності, міцності шлюбно-сімейних
відносин, верховенстві закону, свідомому виборі історичної національної долі.
Українська Консервативна партія переконана: Українська держава зобов`язана дбати про відродження й розвиток української нації – сукупності усього
населення, всіх етносів, що проживають в межах держави і об’єднуються за
допомогою юридичних інституцій, прав громадянства, і які мають духовну
потребу жити разом і спільно рухатися до визначеної мети, покладаючи в основу
розвитку цінності культури титульної нації, унікальної складової світової
спільноти націй. Українська нація, як і інші національні спільноти в Європі,
постає на основі власної (української) мови, символіки, звичаїв, традиційних
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цінностей та атрибутів державності. Вона згуртовує повноправних активних
громадян нашої країни, незалежно від їхнього етнічного походження та
конфесійної приналежності, соціального стану, а також об`єднаних почуттям
українського патріотизму та спільністю історичної долі. Консолідація української
нації органічно поєднується з розбудовою демократичного ладу, соціальної
ринкової економіки, забезпеченням прав людини, розвитком найширшої
громадянської ініціативи, й передбачає збереження культурної, конфесійної та
мовної ідентичності етнічних спільнот в Україні.
Стрижнем діяльності Української Консервативної партії є реалізація
української національної ідеї. Ми розуміємо її як здійснення права українського
народу на створення соціального ладу, який би гармонізував інтереси індивідууму та соціальних груп на принципах ідеології українського консерватизму,
ставки на культуру титульної нації у всіх сферах діяльності суспільства. Лише на
основі реалізації української національної ідеї Україна зможе увійти до
співтовариства найрозвиненіших держав світу.
Українська держава не є самоціллю, а умовою та інструментом захисту національних інтересів. Ми стверджуємо: тільки сильна соборна національна держава здатна захистити життєвий простір нації, забезпечити демократичний лад,
високий рівень життя. Досягнення мети національного державотворення в Україні видається можливим за умови реалізації моделі стійкого розвитку України.
Для реалізації цієї моделі необхідним є повернення в суспільно-політичне
життя ідеології українського консерватизму на основі традицій та моральноправових засад українського козацтва, пріоритетності засад української культури.
1. Державно-політична система
1.1. УКП виходить з того, що українська державність випливає з волі українців,
їхнього історичного права на державне самовизначення, з національних традицій.
1.2. Партія обстоює формування збалансованої та ефективної системи всіх
гілок влади. В основі функціонування системи державної влади та місцевого
самоврядування повинен лежати принцип ефективної взаємодії, стримувань та
противаг, балансу прав та відповідальності.
1.3. Найпритаманнішою українцям моделлю влади є гетьманська держава,
яка поєднує управлінську ефективність та систему суспільного контролю над
владою: наразі Президент (Гетьман) України повинен бути єдиним главою виконавчої влади, повністю відповідальним за роботу уряду і всіх інших виконавчих
структур, які діють на підставі верховенства закону, незаперечного пріоритету
національних інтересів та духовно-моральних засад організації суспільства. Президент (Гетьман) України особисто відповідає за стан справ у всій державі власним майном і свободою. Водночас партія виступає за розширення повноважень
громад, місцевого самоврядування, в тому числі козацького.
1.4. Партія домагатиметься створення законодавчих гарантій забезпечення
свободи слова, інформації, повноцінного функціонування українського інформаційного простору – як складової системи національної безпеки. Партія категорично
виступає проти зовнішнього втручання і використання національного інформаційного простору для одурманення, зомбування та морального розтління українського народу. Ми будемо домагатися, щоб інформаційний простір України використовувався на забезпечення інформаційних, духовних потреб українського народу.
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1.5. Партія обстоює створення прозорої системи використання податків.
Громадяни повинні знати, на що уряд витрачає їхні гроші.
1.6. Партія обстоює принцип недоторканності та неподільності території
України, її унітарності. Ми проти дезiнтеграції української нації за регіональними, конфесійними, мовними та іншими ознаками.
1.7. Ми за свободу совісті, за зростання консолідуючої ролі Церкви у духовному оздоровленні української нації. Ми за відновлення Української помісної
православної церкви на засадах самоврядування.
1.8. Партія обстоює визнання на міжнародному рівні Голодомору 1932–1933 рр.
в Україні спланованим геноцидом проти всього українського народу.
1.9 Партія виступає за пріоритет представників українського етносу у всіх
владних структурах. Водночас ми проти будь-яких проявів расизму, фашизму, у
тому числі нацизму і сіонізму.
1.10. Партія домагається утвердження традиційних національних символів
держави, зокрема – жовто-блакитного національного прапора України. […]
6. Національна безпека
6.1. Українська консервативна партія виступає за постійний моніторинг і
реагування на виклики національній безпеці; недопущення подальшого розвитку і
ліквідацію негативних факторів впливу на її стан; попередження виникнення
нових, що здатні впливати на найважливіші гаранти політичної, економічної й
оборонної незалежності України.
6.2. УКП вважає, що нині існуючими факторами негативного впливу на стан
безпеки країни є питання:
- незавершеність демаркації державного кордону України;
- недотримання вимог Верховної Ради про недопущення в міжнародних
стосунках утворення наддержавних інституцій;
- наявність і подальше зміцнення військово-технічної залежності Збройних
сил України від військово-промислового комплексу Росії, базування в Україні
Чорноморського флоту Росії;
- відсутність системного цивільного управління Збройними силами України;
- правова і організаційна незахищеність національного інформаційного простору;
- різке розшарування суспільства за майновими ознаками внаслідок
злочинної приватизації в Україні.
6.3. Ми вважаємо за необхідне встановити систему неупередженої і прозорої
оцінки стану виконання національного законодавства, що визначає основні параметри безпеки України.
6.4. Партія проти федералізації України за жодних обставин.
6.5. Партія за позаблоковий статус Української Держави.
6.6. Партія виступає за розробку нової оборонної доктрини України. Обстоює
достатнє фінансове та матеріально-технічне забезпечення Збройних сил України,
використання в військовій справі найновітніших досягнень науки і техніки як
запоруку надійного захисту держави від можливих зовнішніх загроз. Армія має
бути професійно-добровільною із широким залученням до самооборони
козацьких об’єднань.
7. Зовнішня політика
7.1. УКП вважає, що зовнішня політика України повинна забезпечувати:
- реалізацію повноти національних інтересів на міжнародній арені;
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- політичну, економічну, екологічну, інформаційну, військову, духовну
безпеку держави;
- розвиток добросусідських відносин з усіма сусідніми країнами і
взаємовигідну співпрацю із зацікавленими державами;
- участь у побудові нової системи європейської та світової безпеки;
- використання здобутків передового світового досвіду для потреб демократичної трансформації суспільства та економічного піднесення в Україні;
- сприяння вітчизняним виробникам;
- сприяння надходженню інвестицій в економіку України та розширення
ринку для українських товаровиробників.
7.2. У сфері зовнішньої політики пріоритетом для партії є утвердження орієнтації
України на європейські цінності, здійснення реальних партнерських, взаємовигідних
стосунків з європейськими політичними та економічними структурами, з одночасним
розвитком добросусідських відносин із Росією та іншими країнами світу.
7.3. В епоху глобалізації економіки й політики партія розглядає як важливе
завдання створення та впровадження ґрунтовної Концепції зовнішньої політики,
орієнтованої на забезпечення національних інтересів, покликаної дати адекватні
відповіді на глобалізаційні виклики.
7.4. Партія вбачає своїм завданням відстоювання національних інтересів, орієнтацію на духовно-близьких партнерів, протистояння разом з ними різним проявам
антикультури та намаганням встановити світове панування з одного центру.
7.5. Партія виділяє як пріоритетний напрямок зовнішньої політики розвиток
усебічного співробітництва та взаємовигідних відносин з нашими державамисусідами. Водночас партія виступає проти утворених в європейському та
євразійському регіонах наддержавних утворень. […]
Програма [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://ukrvybir.com/index.php?go=Content&id=3

ВИТЯГ З ПЕРЕДВИБОРЧОЇ ПРОГРАМИ
Української Консервативної партії (2006 р.)
ПРЕАМБУЛА
Українська Консервативна партія йде на вибори аби гідно представити права
титульної державотворчої нації – української. Наша мета – українська Україна.
Стрижнем виборчої програми Української Консервативної партії є реалізація
української національної ідеї. Ми розуміємо її як здійснення права українського
народу на створення соціального ладу, який би гармонізував інтереси індивідууму та соціальних груп на принципах політичної та культурної спадщини
титульної нації у всіх сферах діяльності суспільства. Українська держава є
необхідною умовою та інструментом захисту національних інтересів українців.
Тільки сильна соборна національна держава здатна захистити життєвий простір
нації, забезпечити демократичний лад, високий рівень життя. Українська держава
зобов`язана дбати про відродження й розвиток української нації! […]
2. Державно-політична система
Ми виступаємо за:
· те, щоб всі гілки і рівні державної влади очолювали представники титульної
української нації (не менш як 80%) з одночасним пропорційним залученням представників національних меншин;
602

· унітарну модель держави;
· законодавче визнання українців корінною нацією та затвердження довгострокової Програми захисту Українців від вимирання;
· впровадження в Україні традиційної правової моделі влади – Гетьманської
держави, яка є формою української національної демократії (природною етнократією). Гетьман України повинен бути етнічним українцем і бути повністю відповідальним за роботу всіх виконавчих структур. Він особисто відповідає за стан
справ у всій державі свободою, життям та власним майном;
· створення дієвої системи місцевого самоврядування. У сфері управління
центральних органів влади необхідно залишити тільки головні питання: національна культура, оборона, внутрішня і зовнішня політика, фінанси, транспорт,
зв’язок, енергетика, екологія, тощо.
· перехід до нового адміністративного устрою за схемою «центр – округ –
населений пункт». Сформувати приблизно 100 органічних округів (полків) з великими можливостями самоврядування із врахуванням історичного територіального
розподілу України;
· відновлення графи «національність» у паспортах українських громадян та
за скасування індивідуального ідентифікаційного коду.
· скорочення числа депутатів у Верховній Раді, забезпечуючи при цьому
пропорційність кількості депутатів усіх рівнів відповідно до кількості населення
тієї чи іншої національності;
· визнання на законодавчому рівні народження і виховання дітей найскладнішою працею з відповідним матеріальним та пенсійним забезпеченням;
· визнання на міжнародному рівні українських голодоморів ХХ ст. умисним
геноцидом української нації та відшкодування понесених втрат;
· визнання державою всіх політичних і збройних формувань борців за волю
України ХХ ст.
· виборність суддів територіальними громадами та запровадження суду
присяжних.
Ми виступаємо проти:
· введення поняття «політична нація», за яким прихована відсутність
провідної ролі в державі титульної нації, її культури, традицій тощо;
· подвійного громадянства;
·чужинського засилля у владі, бізнесі та ЗМІ. […]
5. Національна безпека
Ми виступаємо за:
· розробку нової оборонної доктрини України.
· недопущення подальшого розвитку і ліквідацію негативних факторів
впливу на стан національної безпеки;
· створення українського війська на професійно-добровільній основі,
розвиток військово-патріотичного навчання у закладах освіти усіх рівнів;
· створення ефективного національного воєнно-промислового комплексу,
відновлення ядерного статусу України;
· завершення демаркації державного кордону України, виходячи із
національних інтересів;
· недопущення в міжнародних стосунках утворення наддержавних інституцій;
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· позаблоковий статус Української Держави;
· розробку системи національної козацької самооборони та право законослухняних громадян на володіння особистою вогнепальною зброєю;
· негайне виведення Чорноморського флоту Росії поза межі України;
· заборону діяльності в Україні партій та громадських організацій антиукраїнського спрямування.
Ми виступаємо проти:
· подальшого зміцнення військово-технічної залежності Збройних сил
України від військово-промислових комплексів інших країн;
· участі наших військ у військових діях за межами української державної
території, якщо вони не відповідають національним інтересам України;
· федералізації України за жодних обставин.
6. Зовнішня політика
Ми виступаємо за:
· пріоритет національних інтересів у міжнародних відносинах на основі
здорового етноцентризму;
· здійснення партнерських, взаємовигідних стосунків з європейськими
структурами;
· відстоювання національних інтересів, орієнтацію на духовно-близьких
партнерів, опір намаганням встановити світове панування з одного центру;
· розвиток світового українства та державну підтримку української діаспори;
· стягнення відшкодування депортованим українцям – вимушеним
емігрантам від винних держав.
Ми виступаємо проти:
· присутності в Україні міжнародних організацій, центри яких знаходяться за
кордоном; входження України до утворених в європейському та євразійському
регіонах міжнародних структур із наддержавними органами управління (НАТО,
ЄЕП, ЄС, тощо). […]
Передвиборча Програма Української Консервативної партії
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://election2006.ukrinform.ua/partia.php?currPart=87
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ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «СОВІСТЬ УКРАЇНИ»

Партію створено 7 грудня 2004 р. Зареєстрована Міністерством юстиції
України 25 березня 2005 р. (реєстраційний номер 125-п.п.). Партія діюча.
«Затверджено»
Установчим з’їздом
Політичної партії «Совість України»
Протокол номер 1 від 07.12.2004 р.
Із змінами
V з’їздом
Політичної партії «Совість України»
Протокол номер 1 від 23.05.2009 р.
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ВИТЯГ З ПРОГРАМИ
ПРЕАМБУЛА
Україна заявила про свій наміри стати дійсно демократичною, відкритою,
громадянською країною. В основі громадянського суспільства ПРАВО людини
почувати себе гідною, вільною і здатною до самореалізації та творчості. Тільки
така людина здатна на розвиток прав і свобод, забезпечення повноцінного життя і
соціального добробуту через солідарність з іншими людьми. В розвинених
країнах світу людина вважається універсальною цінністю, якій служить держава,
що має основним обов’язком захист людського життя.
Український народ зробив внесок в розвиток світової демократії, спрямованої на утвердження невід’ємних прав та свобод людини і громадянина, одним із
головних чинників та засобів якого, на нашу думку, повинна стати нова
парадигма світосприйняття і світобачення людини. Таким мірилом, цінністю і
ціллю ми визначаємо СОВІСТЬ. В цьому понятті сконцентровано багатовікове бажання людей мати чіткий орієнтир свого розвитку, якість, за яким
визначається різниця між ДОБРОМ і ЗЛОМ. Засобом для досягнення такої
якості є Нова Парадигма влади і освіти, які спрямовані на повний і вільний
розвиток особистості, розуміння взаємозалежності індивідуального і соціального. Така ОСВІТА, сприяє взаєморозумінню, терпимості і дружбі між усіма
народами, расовими або релігійними групами. Вона покликана збагатити
духовний, інтелектуальний і культурний потенціал українського народу.
ОСВІТА, яка формуватиме саму СОВІСТЬ українського народу.
Український народ прагне розвивати і зміцнювати демократичну, соціальну,
правову державу, захищати права і свободи людини, домагатися гідних умов її життя,
утверджувати соборність нації та єдність держави у співпраці з народами світу.
Місцеве самоврядування, як засада конституційного ладу України, – це
один із найважливіших принципів функціонування публічної влади в суспільстві та державі. Конституція України 1996 року в повній відповідності до
вимог Європейської Хартії поруч з такими фундаментальними принципами,
як народовладдя, суверенітет і незалежність України, поділ державної влади
в окремій статті (ст. 7) декларує принцип визнання та гарантованості
місцевого самоврядування. Цей принцип потребує реалізації на практиці.
Лише усвідомлення відповідальності перед Богом, власною СОВІСТЮ, попередніми, нинішнім і прийдешнім поколіннями забезпечить європейський вибір та
міжнародну повагу Народ України незалежно від національності, віровизнання,
соціального походження і політичних поглядів має право, розум, волю, наснагу
будувати своє майбутнє у єдиному світовому просторі з країнами відкритих
суспільств.
Поступ нашого суспільства і нашого державотворення залежить насамперед
від тих моральних цінностей, якими керується весь демократичний світ.
Конституція України визнала людину, її життя і здоров’я, честь і гідність за
найвищі соціальні цінності. Вона визнала людину мірилом всіх цінностей, що
нагромадило передове людство, видатні просвітителі релігійної, філософської,
наукової етики. Водночас треба наголосити, що без відповідальності самої
людини перед собою, своєю СОВІСТЮ, суспільством, державою, світовою громадою наш громадянський поступ буде нездійсненною мрією, залишиться привабливою декларацією без реального втілення. Для реалізації таких ідей повинно
стати до праці коло однодумців, патріотично налаштованих співвітчизників.
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Партія виступає за демократичну децентралізовану систему управління,
яка базується на самостійності територіальних громад, органів місцевого самоврядування при вирішенні всіх питань місцевого значення та всебічно підтримує
муніципальний рух в Україні і співпрацює з громадськими організаціями та об’єднаннями органів місцевого самоврядування.
Наша партія виходить з того, що без оновлення людини, її духовного та інтелектуального розвитку, моральної відповідальності не можливо позбутися спадщини тоталітарного режиму, коли людину трактували як гвинтик відчуженої від
неї жорстокої державної машини, підпорядкували людину інтересам аморфної
маси, позбавляли її СОВІСТІ та ДОСТОЇНСТВА.
Задача партії СОВІСТЬ УКРАЇНИ полягає привнесення в політичну
культуру громадян нових орієнтирів, запорукою оцінки яких є СОВІСТЬ. Вона
має спиратися на найновіші ідеї суспільної науки, освіти та громадянської
ініціативи. Реалізація цих завдань потребує прийняття на державному рівні
довготривалої цільової програми розвитку морально-правової культури в Україні,
в основі якої повинне стати засвоєння знань про базові принципи демократичної
держави – верховенства права, поважання прав людини, виборності представницьких органів, гарантії свободи волевиявлення. Розробка та впровадження такої
програми є невідкладним заходом.
Створення Політичної партії «Совість України» зумовлене необхідністю
привернути увагу держави і суспільства до найлюдяніших цінностей людини –
СОВІСТІ, в змісті поняття якої закладені всі політичні, соціальні, економічні
орієнтири розвинутого суспільства.
Вибір який зробила Україна завдяки активності самого народу передбачає
забезпечення ЯКОСТІ політичних і соціальних прав громадян, зокрема права на
вільний розвиток своєї особистості без порушення прав і свобод інших людей.
Така громадянська позиція концентрується в етичній категорії СОВІСТЬ.
Інакше кажучи, наша політична партія наголошує, що захист прав і свобод
людини передбачає відповідальність перед іншими людьми. Лише така єдність
зможе гарантувати політичний, економічний, інтелектуальний поступ нашого
суспільства до Об’єднаної Європи. […]
3. ДЕРЖАВНА ВЛАДА ТА МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ
Влада має служити ЛЮДИНІ, а не навпаки. Така влада належить до
європейських цінностей.
Проблема розвитку місцевого самоврядування у сучасній Україні як
інституту публічної влади є вкрай актуальним у зв’язку з завданням сучасного
політико–адміністративного реформування українського суспільства. Це є кроком
на шляху побудови громадянського суспільства та правової держави, а також
однією з умов адекватного входження України у європейське співтовариство.
Протягом років незалежності сучасне українське суспільство набуло всіх
ознак державності, але на жаль ще досить не можна стверджувати, що Україна
має ефективну модель державної влади, яка має забезпечити достатній рівень
життя українського народу. Відомо, що дієве місцеве самоврядування можливе у
сучасних умовах лише за високої громадянської активності, тому що самі громадяни перш за все мають вирішувати проблеми що стоять перед ними створюючи
для цього громадські об’єднання та організації. Виходячи з принципу субсидіарності державні органи влади мають братися за вирішення лише тих завдань, які не
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під силу самим громадянам, об’єднаним у недержавні і немуніципальні організації, більш того, у відповідності до цього принципу мають розподілятися повноваження між різними рівнями влади. Цей принцип є основним, який закладено у
Європейські хартії самоврядування. На жаль сьогодні ми повинні констатувати
про те, що народ відсторонений від участі в управлінні, як державою в цілому,
так і рівні місцевого самоврядування, що свідчить про те, що він не став
головним суб’єктом в організації влади. Така соціально–політична ситуація не
відповідає ознакам демократичного розвитку країни.
У буд-якому цивілізованому суспільстві має бути вільне співробітництво та
співпраця між усіма суб’єктами державно-владних відносин, оскільки саме це є
запорукою конструктивного розвитку демократії та політико-правових засад
реального народовладдя та створення сучасної правової держави. У зв’язку з
цим вкрай важливим є проблеми розвитку реальної структури самоорганізації, як
основи місцевого самоврядування, що в цілому є найважливішою ознакою
громадянського суспільства.
Розвиненість та дієвість місцевого сучасного місцевого самоврядування, як
інституту публічної влади вимірюється, по-перше, наявністю закріпленої,
визнаної та визначеної територіальної основи місцевого самоврядування; подруге, реальним розмежуванням повноважень та компетенцій між державною
владою та місцевим самоврядуванням, а також між органами місцевого
самоврядування різних рівнів адміністративно-територіального устрою держави;
по-третє, розмежування питань землі, власності та майна між різними рівнями
державної влади та органами місцевого самоврядування; по-четверте, розмежування фінансових питань та джерел доходів (перш за все місцевих податків)
бюджетів; по-п’яте, необхідність адекватного нормативного–законодавчого
регулювання вибору оптимальних моделей місцевого самоврядування та їх
залежності від спроможності громад; по-шосте, наявністю ефективного контролю
та чітких механізмів відповідальності за діяльністю органів місцевого самоврядування а також обраних місцевих депутатів та призначуваних посадових осіб.
Це є механізм здійснення прямої демократії, який на жаль у повній мірі ще й до
сьогодні не реалізовується у практиці місцевого самоврядування в Україні. В
свою чергу, органи місцевого самоврядування повинні бути постійно зацікавлені у
зворотному зв’язку з населенням і з цією метою мають бути організовані збори
жителів, місцеві консультативні та зобов’язуючи референдуми. Вкрай актуальною є проблема створення т. з. «відкритого уряду», метою якого має бути
створення передумов прозорої діяльності державної влади, органів місцевого
самоврядування та інститутів громадянського суспільства.
Сучасна система місцевого самоврядування, виходячи із специфіки взаємозв’язку громадянського суспільства і соціальної правової держави, насамперед,
по-перше, повинна планувати та реалізовувати свої інтереси за допомогою дієвості територіальних громад; по-друге, така діяльність територіальних громад має
бути незалежною, як від органів державної влади, так і від приватних, вузько–
корпоративних інтересів; по-третє, завжди мають діяти у межах легітимно–встановлених політико–правових норм; по-четверте, не повинна підміняти державні
структури і здійснення державної влади на місцях.
Таким чином, перехід до нових моделей суспільного управління та місцевого
самоврядування пов’язаний з розширенням повноважень місцевої влади внаслідок
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процесів системної децентралізації, перевагами якої може вважатися зростання
творчості й активності дій та інноваційних підходів в умовах конкуренції, щодо
незалежних адміністративних територіальних одиниць, а також розширення
можливостей залучення громадян до вирішення місцевих і регіональних проблем.
Для ефективного розвитку місцевого самоврядування в Україні гострим
питанням є, з одного боку – порушення балансу прав і обов’язків громадян, а з
другого – відсутність механізмів, які б гарантували спроможність громадян, як
суб’єкта влади користуватися наданим правом. Перспективна модель місцевого
самоврядування в Україні має базуватися на реформуванні системи взаємовідносин та взаємостосунків влади, формуванні життєздатних територіальних громад,
повного використання місцевих ресурсів, наближення рівня надання послуг
населення до місця його проживання, а також залучення всіх громадян до
вирішення місцевих питань, взаємоузгодження повноважень органів місцевого
самоврядування та органів державних адміністрацій. Це має бути здійснено за
умов формування механізму партнерства державної влади і місцевого самоврядування, а також чіткого поділу повноважень і компетенцій між територіальною
громадою та її органами самоврядування.
Вкрай необхідно з метою оптимізації схем організації схем місцевого самоврядування здійснити закріплення в національному законодавстві за кожним з
рівнів місцевого самоврядування вичерпного переліку власних повноважень і
наданих державних повноважень, а також підготовка нових законодавчих актів
із дотриманням принципів достатності правового регулювання та відкритості
процесу законотворчого процесу.
Місцеве самоврядування –
фундамент народовладдя та громадського управління.
Інституційно місцеве самоврядування створює надійну противагу тенденціям
бюрократизації та етатизації соціально-політичного життя. Воно, поряд з громадською думкою і масовою політичною активністю населення, є найбільш впливовим
репрезентантом громадянського суспільства у його взаємодії з органами державної
влади. Через розвиток місцевого самоврядування проявляється одна з глобальних
тенденцій сучасної цивілізації – поступове заміщення значної кількості функцій
державного управління управлінням громадським і таким чином наближення управлінських інститутів до потреб кожної людини. Громадське управління, яке
найбільш повно враховує і дозволяє проявлятися активності кожної людини, в
сучасних умовах розвивається передусім як система місцевого самоврядування.
Значення місцевого самоврядування радикально збільшується в умовах
реформування політичної системи України. По завершенні політичних реформ
саме місцеве самоврядування стає вирішальною силою, що формує всю систему
соціальних відносин у країні. Реалізується найбільш оптимальна модель управління, при якій регулюючі органи і посадовці знаходяться під прямим контролем
людей, чиї інтереси вони мають представляти. Створюється надійний системний
фундамент поєднання зусиль управлінських самоврядних інститутів та кожної
людини для вирішення усього спектру соціальних проблем.
Всебічно підтримуючи розвиток місцевого самоврядування як фундаменту
народовладдя та громадського управління, створення для кожної людини
можливостей захисту своїх інтересів і вирішення своїх проблем через органи соціального управління, партія концентрується на реалізації наступних
програмних завдань у цій сфері:
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1. Забезпечити реалізацію політичної реформи щодо перерозподілу управлінських повноважень на користь органів місцевого самоврядування.
2. Впровадити прямі вибори лише мерів міст та голів сільрад, а й голів
районних та обласних рад.
3. Внести зміни у законодавство щодо зміцнення матеріально – фінансової
основи місцевого самоврядування, перерозподілу на його користь фінансових
потоків у державі.
4. Розширити контролюючі функції громадськості щодо діяльності
місцевого самоврядування.
5. Сформувати систему загальноукраїнських координуючих структур для
організації співпраці органів місцевого самоврядування різного рівня та міжнародного співробітництва у цій сфері. […]
Програма [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.sovistukr.org.ua/

ВИТЯГ ІЗ СТАТУТУ
[…] 2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ
2.1. Метою діяльності Партії є досягнення стабільно-прогресивного та
гуманітарного розвитку українського суспільства на основі утвердження невід’ємних прав і свобод людини і громадянина через участь у виробленні державної політики, формуванні органів влади, місцевого та регіонального самоврядування і представництво в їх складі.
2.1. Головними завданнями Партії є:
а) участь у виробленні державної політики, у тому числі і у галузі освіти,
соціального захисту працівників освіти, культури, охорони здоров’я тощо, формуванні органів влади, місцевого та регіонального самоврядування і представництво в їх складі;
б) використання Конституції України як чинника залучення в правову
систему України європейських правових цінностей і стандартів, що стосуються
захисту прав і свобод людини та мають високий гуманітарний потенціал,
забезпечення соціального захисту працівників освіти, науки, культури;
в) участь у створенні законодавчо-врегульованого механізму інституту соціальної демократії в усіх сферах життя, зокрема в освіті;
г) участь у створенні умов для розвитку соціально-орієнтованої ринкової економіки, громадянського суспільства, демократичної, соціальної, правової держави через:
− сприяння та забезпечення умов для проведення адміністративної реформи;
− політичне сприяння реалізації інтересів усіх суб’єктів господарської
діяльності шляхом участі у створенні сприятливих умов для здійснення підприємницької діяльності та проведенні послідовних ринкових перетворень;
− сприяння створенню умов для поступового і стабільного підвищення
якості й рівня життя українських громадян, зростання їх добробуту, екологічної
безпеки, покращення їхнього здоров’я, проведення дійової соціальної політики,
можливість здобуття будь-яким громадянином України якісної сучасної освіти;
− захист інтересів науково-педагогічних та інших працівників сфери освіти,
всебічна підтримка українських діячів культури та творчих колективів,
підвищення рівня добробуту працівників освіти і науки;
− сприяння забезпеченню дотримання рівності прав учасників освітньої
діяльності та державної підтримки закладів освіти всіх форм власності;
609

− сприяння забезпеченню європейського рівня освіти в освітніх закладах
України та вільного і рівного доступу до неї усіх громадян України;
− участь у здійсненні активної політики, направленої на професійний і
духовний розвиток молоді України та завоювання нею гідного місця в
суспільному і державному житті;
− сприяння розвитку вітчизняної науки, культури, охорони здоров'я, спорту
та фізичної культури;
− сприяння збереженню та розвитку ідей українського патріотизму,
співпраці з релігійними й національно-культурними організаціями, зміцненню
традиційних цінностей духовності і сім'ї, захисту материнства та піднесенню ролі
жінок у житті суспільства. […]
Статут [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.sovistukr.org.ua/statut.htm

∗∗∗
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «СПРАВЕДЛИВА УКРАЇНА»

Партію створено 3 лютого 2005 р. Зареєстрована Міністерством юстиції
України 25 березня 2005 р. (реєстраційний номер 126-п.п.). Партія діюча.
ВИТЯГ З ПРОГРАМИ

[…] Наша мета – сприяння розвитку незалежної, демократичної, соціальної,
правової держави та громадянського суспільства що ґрунтується на християнських цінностях та участь у виборах та інших політичних заходах.
Головними завданнями Партії є:
• здійснення і захист прав і свобод громадян, задоволення політичних, економічних, соціальних, культурних та інших інтересів;
• сприяння формуванню і виявленню політичної волі громадян;
• участь у встановленому порядку, через вибори, у формуванні органів державної влади та місцевого самоврядування та представництва в них.
Перший етап новітньої української історії завершується – Україна стала соборною
і незалежною, уній закладені основи демократичного і правового суспільства.
На другому етапі ми повинні з Божою допомогою вдихнути християнський
дух в усі ділянки життя – підприємництво, науку, культуру, освіту, дипломатію,
державотворення охорону здоров'я, політику, дозвілля тощо.
Для цього в Україні насамперед необхідно відновити авторитет Божих
заповідей.
Повіримо усім серцем у животворну заповідь любити Бога і людей – і з
наших відносин щезнуть ненависть і зло.
Перестанемо нехтувати заповіддю «не кради» – і наша Україна з обкраденої
жебрачки перетвориться у квітучу землю обітовану.
Полюбимо заповідь «не бажай чужого» – і Бог допоможе нам щедро
примножити своє.
Почнемо знову дотримуватись заповіді «не свідчи неправдиво – і в наші суди
та державні установи повернуться правда і справедливість.
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Приймемо у свої серця заповідь «не вбивай» – і в наших душах, у домівках і
на вулицях запанують спокій і мир.
Розбудовуючи християнську Україну, «Справедлива Україна» ставить перед
собою двоєдине завдання:
– нагадувати людям про Бога та його вимоги;
– допомагати тим, хто потребує допомоги, та захищати тих, кому потрібен
захист.
ЩО ДАСТЬ ПАРТІЯ СУСПІЛЬСТВУ?
«Справедлива Україна» покликана доступними їй засобами сприяти формуванню системи соціального ринкового господарства, органічно поєднувати на
християнських засадах принцип ринкової свободи з принципом соціальної
справедливості і християнської взаємодопомоги. Ми будемо утверджувати в суспільстві мир, милосердя, добропорядність через різні миротворчі заходи в усіх
сферах життя, що дасть змогу створити умови для духовного зростання як
окремої людини, так і всього народу, допоможе кожній людині усвідомити власну
гідність і сенс життя.
Партія вважає своїм священним обов'язком протистояти насильству, жорстокості, розбещеності, розпалюванню релігійної та національної ворожнечі. Ми
будемо захищати загальновизнані права людини, розвивати культуру та
мистецтво на християнських засадах й протистояти засиллю аморальності,
насильства, містики в засобах масової інформації.
«Справедлива Україна» згуртує своїх членів і прихильників у потужну спільноту, здатну запроваджувати здоровий та тверезий спосіб життя, відповідальне
ставлення до праці, гармонійні сімейні відносини на засадах християнської
моралі та кращих традицій народу.
Впроваджуючи християнські засади у різні сфери діяльності людини –
економіку, підприємництво, політику, охорону здоров'я і довкілля, науку,
культуру, освіту, дозвілля, ми будемо послідовно формувати в Україні
християнський стиль життя, життя морально заснованого на високих
християнських стандартах. […]
Національна держава
Вірно визначати напрямок розвитку суспільства і мобілізовувати його творчий
потенціал для досягнення спільної мети, можливо лише за національно-політичної
єдності, яка ґрунтується на любові до Батьківщини і свого народу, на повазі і
засвоєнні його історичного досвіду, духовних здобутків, традиційних цінностей.
Тому ми будуватимемо не просто державу, а національну державу, що орієнтується
на збереження і розвиток національної культури, християнської духовності, захист
національних економічних інтересів та інформаційного простору.
Така держава здатна:
• захистити особу від зовнішнього і внутрішнього посягання на її життя і
власність;
• забезпечити гідний людини рівень матеріального добробуту;
• забезпечувати пріоритетне фінансування освіти, культури та науки;
• взяти на себе піклування про мало захищені верстви населення, хворих та
людей похилого віку, дітей;
• створити умови для формування середнього класу – гаранту соціальної
стабільності;
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• протистояти будь-яким формам політичної та економічної агресії проти її
суверенності;
• створити умови для розвитку української культури і національних культур
інших народів, що компактно проживають в Україні;
• утримувати свої збройні сили на високому технічному, професійному та
моральному рівні.
Тільки така держава може бути конкурентоспроможною на міжнародній
політичній та економічній арені, в культурницьких, освітніх та наукових
змаганнях.
В кризових ситуаціях для суспільства особливо важливо знайти такі ідеї та шляхи, які згуртовують громадян і дають імпульс перебороти всі труднощі і спільно працювати для загального блага. Саме така кризова ситуація, з характерним для неї
загостренням соціальних конфліктів, сьогодні спостерігається в українському суспільстві. Тому важливо пам’ятати, що найбільш розвинені держави до свого
сучасного успіху йшли шляхом побудови сильної національної держави.
Ми відбудуємо свою державу і виведемо її на рівень дійсно суверенної і незалежної, демократичної, соціальної, правової держави тоді, коли зможемо консолідувати суспільство під прапором національної ідеї. Саме завдяки тому, що вона
жила в серцях і думах наших батьків та прадідів, сьогодні ми маємо змогу
власним розумом господарювати на своїй землі, будувати те, про що могли тільки
мріяти мільйони українців. Їх безкорисна і віддана праця задля України має
надихати і нас на синівське ставлення до своєї держави, як до матері. Ми
відповідальні за те, що залишимо після себе. […]
13 лютого 2005 р.
Програма політичної партії «Справедлива Україна» // Поточний архів
Міністерства юстиції України. – Реєстраційна справа 126-п.п.

∗∗∗
ГРОМАДЯНСЬКА ПАРТІЯ «ПОРА»

Партію створено 12 січня 2005 р. Зареєстрована Міністерством юстиції
України 23 березня 2005 р. (реєстраційний номер 127-п.п.). Партія діюча.
ВИБОРЧА ПРОГРАМА ГРОМАДЯНСЬКОГО БЛОКУ ПОРА-ПРП
«Пора будувати, діяти і жити!»
Громадяни України довели, що їх прагнення до самореалізації й самоствердження, до осягнення базових прав людини не можуть бути обмежені жодним
брутальним насильством. Застосування сили, маніпуляцій, залякування, потурання беззаконню і нехтування моральними нормами не вбережуть від краху жодну
владу. Адже така влада ніколи не матиме підтримки свого народу.
Ті політики та представники нової влади, які за власними амбіціями не помічають ні національних інтересів, ні прав людини і громадянина, самі не
розуміючи того ведуть націю до розбрату і розчарування.
Помаранчева революція була не вибором особистостей, котрим вручалася
влада. Вона була вибором цінностей, на яких має ґрунтуватися побудова НОВІТНЬОЇ УКРАЇНИ. Мільйони людей вийшли на вулиці відстоювати не свої меркан612

тильні інтереси, а високі ідеали Свободи, громадянської гідності та самореалізації
особистості – тобто базові складові громадянського суспільства.
Громадянський блок «ПОРА-ПРП» є політичною силою, яка послідовно відстоює ці цінності. ПОБУДОВА ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ
Є НАШОЮ ГОЛОВНОЮ МЕТОЮ. Без цього не можливий само розвиток країни.
Ми були в авангарді Майдану і завжди будемо на сторожі його цінностей.
Ми йдемо в парламент не за владою як такою, а для того, щоб докорінно
реформувати систему влади, а не лише змінити її обличчя.
І. ЗМІНА СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ
Своє завдання ми бачимо в тому, щоб реформувати владу в країні таким
чином, аби вона не перетворювала нормальних людей на заручників системи.
Ефективною для громадянського суспільства може бути лише сучасна
відрегульована система з чіткими процедурами та механізмами, яка навіть у
випадку приходу до влади випадкових і некомпетентних людей буде працювати
правильно й мінімізуватиме корупцію.
Національні інтереси у громадянському суспільстві є сукупністю інтересів
громадян. Відповідно, реформа системи органів державної влади та місцевого
самоврядування має налагодити механізм погодження інтересів всіх громадян,
піднесення їх до рівня національних та оптимізувати цю систему таким чином,
щоб вона була спроможна ефективно реалізовувати ці національні інтереси.
Органи влади мають реалізовувати інтереси громадян та обслуговувати їх.
Має бути створене «єдине вікно» для надання адміністративних послуг громадянам. Ми маємо створити інституції дієвого громадського контролю за діяльністю
представників влади, які унеможливлять зловживання владою.
Громадяни краще за державу впорядкують місцеві проблеми. Ми маємо
застосувати головний принцип ЄС – субсидіарність: тільки, якщо менша одиниця
не може впоратись із проблемою, її вирішення має переходити на вищий рівень.
Судова влада має будуватися на принципах справедливості та прозорості
судових процедур, професіоналізмі, незалежності та неупередженості суддів,
прогнозованості та відкритості судових рішень, ефективності судового захисту.
Має бути створений єдиний загальнодержавний публічний реєстр судових рішень
та забезпечений вільний доступ до нього усіх громадян.
ІІ. ЕКОНОМІКА ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
Ми вважаємо необхідним не просто дати можливість, а стимулювати підприємницьку ініціативу громадян, створити умови для самореалізації громадян у
бізнесі. Ринковою економікою не можливо керувати. Треба створювати умови, які
стимулюють розвиток. Економічна доцільність, а не соціальна демагогія мусить
бути основою економічної політики. Разом з підприємцями ми будемо
домагатись:
– спрощення процедур адміністрування податків та зниження їх до рівня,
який забезпечить розвиток підприємництва, створення нових робочих місць та
стимулюватиме інвестиційну діяльність, впровадження інноваційних технологій;
– стимулювання розвитку малого та середнього бізнесу через вдосконалення
спрощеної системи оподаткування, створення мережі бізнес-освіти та системи
мікрокредитування;
– створення системи страхування та кредитування експортних контрактів,
лобіювання інтересів українських підприємств на зовнішніх ринках, у тому числі,
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допомога при участі в тендерах за кордоном, захист національного товаровиробника шляхом надання преференцій, дозволених міжнародними нормами;
– реформування системи соціального страхування, зокрема, введення
єдиного соціального податку з передачею функції його адміністрування до
податкової адміністрації;
– проведення разової фінансової амністії та легалізації капіталів з
мінімальними вилученнями щодо прав громадян на таку легалізацію: це право
повинні мати усі громадяни, за виключенням випадків, коли порушені кримінальні справи, які передані до суду.
ІІІ. ПОСЛІДОВНИЙ РУХ ДО ЦИВІЛІЗОВАНОГО СВІТУ
Ми розуміємо необхідність прискореної міжнародної та європейської
інтеграції України, її членства в різних міжнародних організаціях, перш за все,
СОТ та ЄС, як можливість використання потенціалу цих організацій для захисту
та реалізації наших національних інтересів.
Гідного місця України в міжнародній політиці та світовому розподілі праці
ми можемо досягти лише рухаючись назустріч цивілізованому світу.
Необхідно забезпечити: ефективне включення України в системи міжнародної співпраці в галузі економіки та торгівлі, запобігання проникненню в Україну
структур міжнародного тероризму через активізацію міжнародної співпраці
органів правопорядку та правосуддя; повноправне включення в міжнародні та
регіональні структури безпеки, що довели свою ефективність.
Ми відстоюємо свободу пересування та захист прав українських громадян
під час перебування за кордоном, швидку євроатлантичну інтеграцію, лідерство
України у Спільноті демократичного вибору та у причорноморському регіоні.
Потрібно досягти лібералізації візового режиму з Європейським Союзом,
спрощення правил перетину кордону з Росією та іншими державами СНД, створення легальних умов для працевлаштування громадян України за кордоном та
захисту їхніх соціальних прав у країнах перебування, надання дієвого захисту
громадянам України, що стали жертвами порушень прав людини та кримінальних
злочинів за кордоном.
ІV. РІВНІ МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ
Головним пріоритетом гуманітарної сфери мають стати інвестиції в людину,
її здоров'я, інтелектуальне й духовне збагачення. Головними принципами розвитку мають стати багатоваріантність підходів до шляхів самореалізації і задоволення потреб людини.
Багатоваріантність базується на тому, що кожна людина, соціальна група,
етнос є унікальними, мають свої унікальні потреби і знаходяться в унікальних
умовах. Відповідно, кожен з цих суб'єктів повинен мати можливість для
найповнішого розкриття свого потенціалу, стартуючи з різних позицій.
Усі члени суспільства повинні мати право на безкоштовну невідкладну та
базову медичну допомогу, базову освіту та можливість доступу до безкоштовної
вищої освіти, доступ до необхідної інформації. Але при цьому кожен громадянин
повинен мати вибір якості і обсягу послуг та шляхів самореалізації в соціокультурній сфері відповідно до своїх потреб та можливостей.
У той же час суспільство і держава мають стимулювати розвиток тих соціокультурних інститутів, які забезпечують стабільність країни, її виживання і самовідновлюваність. До таких інститутів належать мова, традиції і культура україн614

ської нації та національних меншин, родина, фундаментальна наука та інноваційна діяльність, громадська та універсальна освіта, мистецтво, релігія.
Головним принципом соціальної політики має бути надання соціальних
гарантій та державної підтримки виключно тим, хто фізично неспроможний
заробити сам. Необхідно провести монетизацію соціальні програми та пільг, при
безумовному забезпеченні державними гарантіями соціального захисту дітей,
людей похилого віку та інвалідів.
V. ЕКОЛОГІЯ – БЕЗПЕКА МАЙБУТНІХ ПОКОЛІНЬ
Україна має стати на шлях до збалансованого розвитку, який забезпечує інтереси нинішнього покоління, не ставлячи під загрозу інтереси майбутніх поколінь.
Держава має здійснювати послідовну екологічну політику, основним економічним інструментом якої має стати принцип «забруднювач платить», тобто рівень
оподаткування підприємств має залежати від обсягу забруднення довкілля.
Необхідне запровадження в Україні стандартів ЄС в галузі довкілля та здоров'я.
Має бути прийнятий закон, який гарантує громадянам вільний доступ до будь-якої
інформації, яка стосується забруднення довкілля та стану здоров'я населення.
Лише формування громадянського суспільства може забезпечити стрімке
підвищення конкурентоспроможності України у світі, дати можливість кожній
людині самій собі забезпечити гідне життя.
Але ніхто, крім нас з вами, його нам не побудує.
Настала пора самим реформувати країну та навести у ній лад.
Ми вже почали цей процес, внесли до Верховної Ради пакет розвитку – пакет
законопроектів, що вже сьогодні можуть поліпшити економічні умови. Ми підготували законопроекти щодо судово-правової реформи. Розробляємо інші законодавчі пропозиції.
Змінити суспільство можливо лише конкретними діями. Ми вже діємо. Ми
запрошуємо до дії Вас.
ПОРА РАЗОМ ЗБУДУВАТИ НОВЕ МАЙБУТНЄ!
Голос України. – 2006. – 7 лютого.

СТРАТЕГІЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ПРОРИВУ
Стратегія національного прориву складається з:
1. Короткострокового плану радикальних перетворень (прорив), який має
створити основу для побудови нової ліберальної системи суспільних взаємовідносин (громадянського суспільства) та нової регулюючої, а не командної ролі
держави. Реалізувати його планується за наступні 9 місяців. Цей план покликаний
вирішити базові питання національної безпеки та закласти основу для формування нової модерної української нації.
Для реалізації плану необхідно виходити з умов, що існуюча система влади
не піддається удосконаленню чи реформам, її лише можна замінити іншою
прогресивною і сучасною системою регулювання суспільного розвитку. Запропонований план повинен бути реалізований швидко і безкомпромісно, базуючись на
політичній волі і відповідальності політичних сил, які сформують нову парламентську більшість і Уряд.
Зміст плану радикальних перетворень:
1. Розрахунок з минулим аби поставити крапку на пострадянському періоді
української історії: Оголосити нові пріоритети національного розвитку; Підготувати
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національний звіт про сучасний стан суспільного і економічного розвитку; Покарати
винних у порушенні законодавства, прав людини та недоброчесного розподілу
національного майна; Оголосити суспільну і економічну амністію на прозорих та
загальнообов’язкових умовах; Гарантувати права власності.
2. Радикальна реформа системи державного управління з метою замінити командно-адміністративну функцію держави – на регулятивно-контрольну:
- проведення конституційної реформи (баланс, імперативний мандат, наглядові функції прокуратури);
- розмежування функцій стратегічного планування та забезпечення пріоритетів розвитку;
- уніфікація системи державного управління та становлення цивільної
служби;
- електронний уряд;
- уніфікація кадрового добору на основі тестування;
- розвиток місцевого самоврядування (територіально-адміністративна реформа)
- бюджетна реформа
- запровадження адміністративної і кримінальної відповідальності за поширення недостовірної інформації (Закон про правду)
- посилення моніторингових і контрольних інститутів за дотриманням закону
та виконання суспільних рішень (Сильна влада-вільні громадяни);
- гарантований розвиток незалежних профспілок, професійних асоціацій та
громадської самоорганізації на законодавчому рівні. […]
Стратегія національного прориву [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://pora.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=3731&Itemid=311

ВИТЯГ ІЗ СТАТУТУ
[…] 2. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ФОРМИ ДІЯЛЬНОСТІ ПАРТІЇ
2.1. Головною метою діяльності Партії є сприяння реалізації в Україні
принципу верховенства права, становленню громадянського суспільства та забезпечення національних інтересів України.
2.2. Партія покликана сприяти формуванню і вираженню політичної волі
громадян та створювати на цій основі державну політику, яку зобов’язується реалізовувати у разі обрання до представницьких органів влади.
2.3. Головними завданнями Партії є:
2.3.1. сприяння поширенню в Україні цінностей демократичного суспільства
та зміцненню інститутів правової держави;
2.3.2. сприяння розвитку інститутів прямої демократії, піднесенню рівня
політичної і правової культури громадян;
2.3.3. проведення в Україні послідовних та прогресивних реформ у адміністративно-політичній, економічній, соціальній, гуманітарній та інших сферах життя
суспільства, що спрямовані на реальне перетворення України у правову, соціальну, демократичну державу та її інтеграцію до Європейського співтовариства;
2.3.4. участь у виробленні державної політики, формуванні органів влади,
місцевого та регіонального самоврядування і представництво у їх складі;
2.3.5. сприяння розробці та прийняттю ефективних законодавчих актів України, що відповідають та слугують досягненню мети створення та діяльності Партії;
2.3.6. сприяння підвищенню авторитету України на міжнародному рівні.
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2.4. Досягнення мети та завдань діяльності Партії здійснюється шляхом:
2.4.1. участі у виборах Президента України, депутатів Верховної Ради
України та місцевих рад, до інших органів місцевого самоврядування;
2.4.2. прийняття участі в обговоренні державної політики;
2.4.3. обґрунтування та оприлюднення оцінок рішень, дій та бездіяльності
органів влади;
2.4.4. сприяння формуванню і проведенню власної політики у сфері розбудови держави з метою втілення принципу верховенства права;
2.4.5. проведенні масових заходів (збори, мітинги, демонстрації тощо);
2.4.6. використання державних та місцевих засобів масової інформації, а
також заснування власних засобів масової інформації відповідно до вимог
чинного законодавства;
2.4.7. встановлення міжнародних зв’язків з політичними партіями, громадськими організаціями інших держав, міжнародними і міжурядовими організаціями
та їх об’єднаннями;
2.4.8. ідейної, організаційної та іншої підтримки молодіжних, професійних та
інших об’єднань громадян, надання допомоги у їх створенні;
2.4.9. сприяння створенню умов для залучення громадян України до активної
участі в інституціях громадянського суспільства та державотворчому процесі;
2.4.10. представництва своїх законних інтересів та законних інтересів своїх
членів у державних органах, громадських та інших організаціях. […]
Статут [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://pora.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=2836&Itemid=229

∗∗∗
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «НАРОДНА ПАРТІЯ НОВА
УКРАЇНА»

Партію створено 21 лютого 2005 р. Зареєстрована Міністерством
юстиції України 20 липня 2005 р. (реєстраційний номер 128-п.п.).У 2008 р.
назву змінено на Партія «СЕЛЯНСЬКИЙ БЛОК АГРАРНА УКРАЇНА».
Партія діюча.
Див.: Партія «СЕЛЯНСЬКИЙ БЛОК АГРАРНА УКРАЇНА».

ВИТЯГ З ПРОГРАМИ
[…] Головними завданнями Партії є:
• здійснення правового та соціального захисту членів Партії;
• активна участь у створенні умов для покращення медичного обслуговування громадян;
• сприяння забезпеченню реального доступу до безоплатної медичної допомоги для кожного громадянина України, незалежно від його соціального і майнового стану;
• здійснення громадського контролю за якістю надання медичної допомоги
в системі охорони здоров’я;
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• сприяння поліпшенню медичної допомоги вразливим верствам населення
та жителям села;
• активна участь у вдосконаленні нормативно-правової бази, формуванні
державної політики, спрямованої на збереження та зміцнення здоров’я населення;
• здійснення активної соціальної політики, спрямованої на підтримку
молоді та захисту інвалідів і людей похилого віку;
• сприяння створенню належних умов для зміцнення фізичного, психічного
та соціального благополуччя дітей і підлітків, розширення їх доступу до спортивних і оздоровчих закладів;
• створення реальних умов, стимулів і конкретних механізмів реалізації
інтересів і самореалізації молодих громадян країни, здійснення їх життєвих цілей
та планів, створення сприятливих засад для участі молоді в державному, політичному житті суспільства;
• сприяння утвердженню непорушності та невід’ємності міжнародно
визнаних прав людини[…].
Програма політичної партії «НАРОДНА ПАРТІЯ НОВА УКРАЇНА» // Поточний архів
Міністерства юстиції України. – Реєстраційна справа 128- п.п.

ВИТЯГ ІЗ СТАТУТУ
[…] 2. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ПРАВА ПАРТІЇ
2.1. Метою діяльності Партії є участь у побудові в Україні вільного, справедливого, демократичного, відкритого громадянського суспільства, в якому
головним пріоритетом є боротьба з корупцією, забезпечення безкоштовної
кваліфікованої юридичної, медичної та іншої допомоги кожному громадянинові
України, незалежно від його соціального і майнового стану.
2.2. Головними завданнями Партії є:
• здійснення у встановленому чинним законодавством порядку правового та
соціального захисту членів Партії;
• приймає участь у боротьбі з корупцією;
• активна участь у вдосконаленні нормативно-правової бази, формуванні
державної політики, спрямованої на боротьбу з корупцією;
• сприяння удосконаленню законодавства про відповідальність за
корупційні правопорушення;
• сприяння забезпеченню реального доступу кожного громадянина України,
незалежно від його соціального і майнового стану, до безоплатної юридичної та
іншої допомоги;
• здійснення громадського контролю за якістю надання юридичної
допомоги;
• сприяння поліпшенню медичної допомоги;
• здійснення активної соціальної політики, спрямованої на підтримку
молоді захисту інвалідів і людей похилого віку;
• сприяння створенню належних умов для зміцнення фізичного, психічного
та соціального благополуччя дітей і підлітків, розширенню їх доступу до спортивних і оздоровчих закладів;
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• створення у встановленому чинним законодавством порядку реальних
стимулів і конкретних механізмів реалізації інтересів і самореалізації молодих
громадян країни, здійсненні їх життєвих цілей та планів, створення сприятливих
засад участі молоді в державному, політичному житті суспільства;
• сприяння утвердженню непорушності та невід’ємності міжнародних прав
людини;
• створення у встановленому чинним законодавством порядку правових та
управлінських механізмів реалізації конституційних прав громадян на охорону здоров’я, медичну допомогу, медичне страхування та забезпечення соціальної захищеності;
• у разі реєстрації кандидатів у депутати від Партії, може направляти у
встановленому чинним законодавством порядку своїх спостерігачів, які ведуть
спостереження за ходом виборчого процесу;
• у встановленому чинним законодавством порядку може проводити
соціологічне опитування.
2.3. Для реалізації своєї мети та завдань Партія у встановленому чинним
законодавством порядку має право:
• підтримувати міжнародні зв’язки з політичними партіями, громадськими
організаціями інших держав, міжнародними і міжурядовими організаціями,
засновувати (вступати між собою) у міжнародні спілки;
• виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові та
немайнові права;
• вільно провадити свою діяльність у межах, передбачених Конституцією та
іншими законами України;
• брати участь у виборах Президента України, до Верховної Ради України,
до інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування та їх
посадових осіб у порядку, встановленому відповідними законами України;
• вносити до органів державної влади та органів місцевого самоврядування
пропозиції;
• сприяти розробці та прийняттю демократично орієнтованих законодавчих
актів;
• використовувати державні засоби масової інформації, а також засновувати
власні засоби масової інформації;
• організовувати та проводити соціально-культурні, спортивно-оздоровчі та
інші масові заходи;
• ідейно, організаційно та матеріально підтримувати молодіжні, жіночі та
інші об’єднання громадян, надавати допомогу у їх створенні;
• викладати публічно і обстоювати свою позицію з питань державного і
суспільного життя;
• брати участь в обговоренні та оприлюднювати і обґрунтовувати критичну
оцінку дій і рішень органів влади, використовуючи для цього державні і
недержавні засоби масової інформації в порядку, встановленому законом;
• вносити до органів державної влади України та органів місцевого
самоврядування пропозиції, які обов’язкові для розгляду відповідними органами
в установленому порядку. […]
Статут політичної партії «НАРОДНА ПАРТІЯ НОВА УКРАЇНА» // Поточний архів
Міністерства юстиції України. – Реєстраційна справа 128- п.п.
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ПАРТІЯ «СЕЛЯНСЬКИЙ БЛОК АГРАРНА УКРАЇНА»
Попередня назва – Політична партія «НАРОДНА ПАРТІЯ НОВА
УКРАЇНА»

ПЕРЕДВИБОРЧА ПРОГРАМА
[…] Наша мета:
Заможній селянин, стабільність у суспільстві, добробут, сильна, економічно
незалежна країна із європейськими стандартами життя.
Для реалізації цієї мети:
Зупинимо руйнівні процеси в українському селі, занепад духовності і моралі,
втрату культури, мови, традицій людського капіталу, падіння виробництва, забезпечимо розвиток сільської місцевості, збережемо екологію, лісові та водні
ресурси країни, як основи багатства нації. Ми не допустимо монопольного їх
використання олігархами і кланами.
Йдемо у Верховну Раду з метою її очищення, зупинення політичної корупції,
зради, щоб відстояти долю українського села.
Селянський блок «Аграрна Україна» зобов’язується:
Не допустити, щоб злочинні клани заволоділи українськими чорноземами,
обманом відібрали земельні паї у 7,5 млн. їх власників. Завдяки нам вже
законодавчо забезпечено право села на земельний пай, а в Конституційному Суді
захищене право користування землею 43-м тисячам фермерських господарств та
понад 9 млн. власникам земельних ділянок.
Маємо готові закони, які стануть першочерговими у новій Верховній Раді,
щоб захистити святе право селянина на земельний пай і зробити його заможнім
господарем.
Проведемо інвентаризацію земельних і майнових ресурсів на селі, та добра,
нагромадженого важкою працею, багатьох поколінь, нашими батьками і
матерями.
Забезпечимо умови для сталого розвитку виробництва, відродження
хліборобської слави України, відродження українського села.
Забезпечимо через державну політику:
- пряму, прозору державну підтримку сільськогосподарського виробництва
та розвитку сільської місцевості (вода, газ) із доведенням рівня життя на селі до
міського (школи, дитячі садки, медицина, сфера послуг);
- зупинення цінової вакханалії, за якої селянина і споживача обкрадають на
продуктах харчування, прокладаючи дорогу імпортному «непотребу»;
- підтримку нарощування виробництва високоякісної продукції та її експорту
як на традиційні, так і нетрадиційні ринки;
-енергетичну стабільність за рахунок виробництва відновлювальної сільськогосподарської сировини та переробки її на біоетанол та біодизель, що має бути
одним з головних завдань економічного зростання країни;
- прийняття давно очікуваного селянами єдиного земельного податку,
спрощення ведення облікової звітності всіма формами господарювання на селі;
- зрівняння розміру пенсії сільського та міського жителів вже від 2009 року,
викорінення надмірних привілеїв окремим категоріям чиновників;
- підвищення заробітної плати на селі до рівня, досягнутому у промисловості,
встановити її розмір до 2000 грн. вже у наступному році;
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- надання державної підтримки при народженні дитини в сільській місцевості
в 1,5 рази більшої ніж у містах;
- можливість молоді повернутися до батьківської оселі, працювати на селі, з
виплатою молодому спеціалісту АПК, сільському вчителю, лікарю, який повертається працювати в село після закінчення середніх та вищих учбових закладів,
одноразової безповоротної допомоги в розмірі 50 тис. грн.;
– виділення сільській молоді не менше 50 % місць на державному навчанні у
вузах.
Сприятимемо розвитку сільськогосподарської обслуговуючої кооперації,
створенню додаткових робочих місць за рахунок максимальної переробки
сільськогосподарської продукції в сільській місцевості.
Законодавчо підтримаємо та максимально заохотимо використання всіх
місцевих ресурсів для забезпечення села енергією.
Український газ сільському населенню постачати за ціною його добутку (за
собівартістю).
Працівники освіти, культури, медицини, соціальної сфери села повинні
додатково отримати 40 % до окладу. Умови навчання в сільських школах мають
наблизитися до міських.
Намічені стандарти цивілізованого європейського суспільства будуть
забезпечені за рахунок:
- повернення всіх гілок та рівнів влади обличчям до села;
- ефективності економіки, розвитку підприємництва, стимулювання
фермерства та фермерського розвитку, особистих селянських господарств при
дотриманні рівноправності всіх форм господарювання;
- забезпечити економічний розвиток трудового народу, а не купки
зажерливих олігархів;
- запровадження пріоритетів широкої підприємницької та громадянської
ініціативи, інноваційного розвитку села та сільських територій.
Ми переконанні, і про це свідчить наша історія, що коріння соціальноекономічного прориву – в українському селі!
Відродимо село – збережемо Україну! Буде село – буде Україна!
Передвиборна програма «СЕЛЯНСЬКОГО БЛОКУ АГРАРНА УКРАЇНА»[Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://file.liga.net/party/9/f_prop_platform.html
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ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «СОЦІАЛ-ПАТРІОТИЧНА
АСАМБЛЕЯ СЛОВ’ЯН»

Партію створено 26 січня 2006 р. Зареєстрована Міністерством юстиції
України 14 лютого 2006 р. (реєстраційний номер 129-п.п.). Партія діюча.
ВИТЯГ З ПРОГРАМИ

Перед Україною стоїть особливої ваги питання: чи зможе вона вийти з системної
кризи перехідного періоду і реінтегруватися в коло розвинутих країн, чи є в ній
політична воля і сили для остаточного вирішення своєї долі як незалежної, сильної,
правової та соціальної держави. Ми віримо в майбутнє нашої Великої України!
Політична партія «Соціал-Патріотична асамблея Слов’ян» є всенародною
партією. Вона єднає у своїх рядах громадян – патріотів України з усіх регіонів
держави. Усіх тих, хто не може змиритися з нинішнім кризовим станом нашої
країни і прагне рішучих змін на краще. Здобувши політичну незалежність і
домігшись державного суверенітету, наша країна зробила свій вибір і досягла
значних успіхів у державотворенні. Нашу державу визнав увесь світ.
Державна незалежність України стала історичним фактором міжнародного
розвитку. Але історична доля України ще остаточно не вирішена. Потрібні організовані зусилля громадян по реформуванню і модернізації нашої країни. Маючи
величезні природні ресурси і високопрофесійні кадри, Україна в роки
незалежності не була приречена на обвал і занепад економіки, соціальної сфери,
безробіття, зубожіння і бідність населення.
Нинішня системна політична криза, руйнування матеріального, морального і
духовного укладу життя нашого народу є прямим наслідком влади, відсутності
чітко визначеної і зрозумілої народу національної стратегії розвитку, ефективної
системи управління країною. Неефективні системи державної влади, її повна
соціальна безвідповідальність – головні причини довготривалої кризи.
Ми виступаємо за створення в Україні нової соціально-відповідальної держави, нового суспільства справедливості і добробуту, нової політичної, економічної
і соціальної системи як гарантії прогресу. Ми виступаємо за формування в
Україні потужної і впливової соціальної верстви суспільства – середнього класу,
що складатиме більшість нового суспільства і єднатиме громадян, які заробляють
засоби для існування своєю працею. Ми пропонуємо народу державну ідеологію і
стратегію, засновану на принципах соціалізації, інтелектуалізації розвитку суспільства та громадського патріотизму, що забезпечить прогрес нашої держави в
XXI столітті Єднаючи у своїх лавах потужний патріотичний, інтелектуальний і
професійний потенціал, партія СПАС ставить перед собою завдання розробити та
реалізувати концепцію національної стратегії України, концепцію національних
інтересів України, Програму виходу України з політичної, економічної і
соціальної кризи.
1. Головна політична мета Партії.
Здійснення цього завдання вимагає реалізації довгострокової державної
програми. Така програма повинна об’єднати націю і стати загальнонародним пла622

ном дій. Радикальні економічні реформи повинні покращувати життя людей, а не
спричиняти тотальне зубожіння і небачену бідність громадян.
Побудова в Україні нового соціального суспільства вимагатиме значного
історичного періоду, який охопить всю першу чверть XXI століття. Найважливішим є етап, на якому буде вирішуватися доля України як Великої Держави, здатної на реальні соціальні перетворення.
Ми повинні зробити все можливе, щоб населення України перетворилось в
єдиний український народ, здатний вирішувати свою долю і стати великою нацією.
Завданням цього етапу стане виведення України з глибокої системної політичної,
економічної, соціальної і духовної кризи. Зростання економіки і максимальний розвиток народного підприємства як локомотивного фактора економічного відродження і
створення необхідної кількості робочих місць, підвищення доходів громадян.
Особливу роль на цьому етапі повинна відігравати система державного регулювання
економіки і соціальної сфери, усунення від влади олігархічно-корумпованих сил.
Головне завдання в досягненні такого рівня розвитку продуктивних сил
інформаційно-інтелектуального характеру, що створить можливість переходу до
рівня провідної держави світу. Пропонуючи нову стратегію соціально-економічного
розвитку, стратегію підвищення ефективності праці і зростання добробуту, Партія
приділяє особливу увагу державному регулюванню доходів і стимулюванню
споживання і виступає проти концентрації народної власності і доходів в руках
купки олігархів. На нинішньому етапі найважливішим стратегічним і соціальним
завданням Партії є боротьба із зубожінням народу, безробіттям і бідністю, за
підвищення життєвого рівня багатодітних та малозабезпечених сімей.
2. Ідеологія партії.
Ідеологічною основою Політичної партії «Соціал-Патріотична Асамблея
Слов’ян» є народність, соціальне реформаторство, суверенна державність, патріотизм, відповідальність і активність громадян, засновані на принципах свободи і прав
людини, соціальної солідарності, соціального партнерства і соціальних компромісів.
Партія виступає за побудову в Україні суспільства справедливості і добробуту, за соціальну орієнтацію його розвитку, за побудову конкурентоспроможної
соціально-відповідальної держави. Виходячи з об’єктивного характеру світових
тенденцій соціалізації розвитку і її позитивних результатів, партія пропонує нову
стратегію і програму соціально-економічного реформування українського суспілства з урахуванням специфіки і сучасних умов України.
Ця стратегія спирається на ефективність високоорганізованої об’єднаної праці
всього народу, на ефективність народного підприємництва і господарської ініціативи
громадян. Партія пропонує нові шляхи, засоби та методи захисту, оновлення
України, її стабілізації, модернізації, радикального прориву в майбутнє, стрімкого
розвитку через реалізацію стратегії інноваційного розвитку на випередження на
основі залучення великого інтелектуального потенціалу суспільства.
Партія пропонує Українському народу ідеологію, яка відображає корінні
інтереси більшості громадян. Ця ідеологія базується на спільності соціальних,
політичних та економічних інтересів громадян, і насамперед подолання небажаної бідності й забезпечення добробуту, на потребі в чітких орієнтирах, що визначають шляхи та засоби реалізації соціальних завдань розвитку держави, сім’ї і
громадянина. Ця ідеологія українського шляху до справедливості й добробуту.
Партія вважає, що економічний і соціальний прогрес без зміцнення національної
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ідеї (яка є національна свідомість, соціальні гарантії через самовідчуття держави,
що спрямоване на зміцнення духовних та економічних можливостей народу
України) не можливий, і тому вона стає пріоритетним завданням партії.
Основну національну базу нашої партії складають громадяни, які прагнуть
зробити все можливе і, навіть неможливе, щоб Україна була найміцнішою і
наймогутнішою державою у світі. Це громадяни, які заробляють на життя своєю працею, це представники технічної і гуманітарної інтелігенції, робітники, підприємці,
сільські трудівники, вчителі, лікарі, працівники культури та соціальної сфери, працівники місцевого самоврядування, пенсіонери та військовослужбовці, студенти і
молодь. Громадяни України повинні стати активними носіями і гарантами
національної ідеї, яку Партія розуміє як соціальний захист всіх прошарків суспільства, та розумінням ролі нації в державі. Ми допоможемо громадянам реалізувати їхні
конституційні права та свободи. З цією метою ми будемо боротися за ефективний
народний контроль за діяльністю виконавчої влади. В умовах сучасного перехідного
етапу розвитку свої політичні завдання партія вбачає в утвердженні й реалізації в
Україні нової ідеології через нову державну загальнонаціональну стратегію, через
механізми ефективної самоорганізації українського суспільства.
Новий соціальний лад – суспільство справедливості й добробуту – може бути
побудований в Україні лише через націоналізацію, соціалізацію, інтелектуалізацію і гуманізацію політичного життя, через якісно новий розвиток продуктивних
сил і виробничих відносин, через систему соціально орієнтованої ринкової
економіки, через необмежений розвиток ефективного ринкового народного
підприємства, що забезпечить загальний добробут і нову якість розвитку людини
– громадянина, піднесення її на рівень найвищої соціальної цінності.
Для цього Україна повинна стати єдиною, нацією, єдиною сім'єю справжніх
громадян, які вірять у справедливість свого суспільства, готові віддавати всього
себе на розвиток країни за ради великого майбутнього нашої держави. Ми
повинні подолати нинішню ситуацію розколотого суспільства. Незібраність
суспільства відповідає інтересам кланів, які узурпували державну владу і
прагнуть її утримати. У конкретних історичних умовах України Партія вбачає
своїми головними завданнями поетапну побудову суспільства рівних можливостей, яке здатне забезпечити добробут і заможне життя громадян на вищому рівні.
За те, щоб органічно поєднувались інтереси економічної ефективності й конкурентоспроможності, соціалізації розвитку і екологізації виробництва, ринкові
засади і засоби державного регулювання сучасного типу.
Нова економічна стратегія України повинна забезпечити максимальний розвиток народного підприємства у формі малого і середнього бізнесу, і багатоукладність економіки і забезпечення державної форми власності в стратегічних
галузях; державне регулювання економіки; підвищення міжнародної економічної
конкурентоспроможності.
У своїй економічній стратегії Партія виходить з трудової основи соціальноекономічного розвитку України, з покладення на власні ресурси і сили, на високу
ефективність об’єднаної праці народу. Партія бореться за відродження престижу і
пріоритету праці, за її гідну оплату і стимулювання ефективності. Трудовий та
інтелектуальний внесок кожного громадянина повинен визначати його доходи,
міру споживання і розмір пенсійного забезпечення. Захист вітчизняного
виробника і споживача мусить стати національним пріоритетом.
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Можливість такого захисту Партія бачить в ефективному державному і
законодавчому регулюванні розвитку економіки, у відродженні і реструктуризації
промисловості, в реіндустріалізації України на інноваційній основі.
Підвищення внутрішньої і міжнародної конкурентоспроможності української
продукції має стати найважливішим завданням державної політики. Партія
вважає невідкладним стратегічним завданням відновлення внутрішнього ринку і
національного виробника, створення умов для ефективного інвестування. Партія
бореться за розвиток взаємовигідного політичного й економічного співробітництва з усіма країнами, за зростання ролі України в регіональному співробітництві
Європейського регіону.
Партія виступає проти штучного включення України до складу нових
союзних держав, що неминуче веде до втрати суверенної державності як вищої
цінності нашого народу.
3. Політична стратегія Партії.
Політична стратегія Партії базується на її національній та соціальній
ідеології. Майбутній громадянський соціальний характер нашої держави вимагає
здійснення реального, а не фіктивного народовладдя як передумови реалізації
ефективної національної стратегії відродження і розвитку України.
Партія «Соціал-Патріотична Асамблея Слов’ян» стверджує, що Українська
держава повинна стати такою, яка була б здатна забезпечити послідовну реалізацію стратегії повного самовизначення суспільства, виступити гарантом незворотного й успішного руху у Велике майбутнє, в інформаційно-інтелектуальну еру.
Партія бере на себе відповідальність за визначення шляхів, засобів і методів
захисту відродження і становлення України, її стабілізації і модернізації, радикального прориву в майбутнє, стрімкого розвитку на випередження, а не на вічне
відставання від інших країн. Пошук національного консенсусу і внутрішньо суспільного компромісу є одним з найважливіших завдань політичної стратегії Партії.
Виходячи з своєї ідеології і політичної стратегії, Партія заявляє про свою
повну готовність прийти до влади конституційним шляхом, через всенародні
вибори і взяти на себе відповідальність за долю України. Свою головну політичну
перспективу «Соціал-Патріотична Асамблея Слов’ян» бачить у переростанні у
всенародну масову партію як основу патріотичного, державницького руху.
У цьому розумінні Партія повинна стати провідною народно-патріотичною
партією України національно, соціально-реформаторського спрямування, не
пов’язуючи себе з жодними віджилими політичним догмами та застарілими
політичними системами, які себе не виправдали історично.
Партія робить все для послідовної політичної структуризації суспільства і
парламенту як передумови внутрішньо суспільної гармонізації інтересів. Розроблені і будуть реалізовані відповідні політичні програми, розраховані на жінок,
молодь, пенсіонерів, інвалідів, ветеранів, військовослужбовців, інтелігенцію.
Партія ставить за мету стати національною силою. Тому важливим завданням Партії є конституційне змагання за лідируючі позиції в керівництві державою, за завоювання максимальної кількості депутатських місць у Парламенті,
за формування і послідовну підтримку конструктивної парламентської більшості і
лідируючу роль в ній нашої фракції.
Ми будемо висувати наших представників до складу коаліційного уряду
парламентської більшості. Будемо боротися за найвищі державні посади Прези625

дента, Голови Верховної Ради, Прем’єр-міністра України. У своїй діяльності
Партія буде сприяти тому, щоб вирішення проблем регіональної політики
відбувалося на основі вдосконалення системи місцевого самоврядування, виходячи із загальнонаціональних інтересів України та відповідно до Європейської
Хартії місцевого самоврядування.
У сфері державного будівництва Партія буде послідовно боротися за
зміцнення суверенної української держави.
Тут визначаються такі найважливіші завдання:
•
запропонувати суспільству концепцію нової національної, соціальної
української держави і домагатися послідовної її реалізації;
•
захищати систему реального народовладдя і домагатися підвищення
рівня ефективності влади, вдосконалення системи державного управління;
•
забезпечити реальний суверенітет і підвищення міжнародної конкурентоспроможності української держави;
•
забезпечити проведення активної самостійної прогнозованої зовнішньої
політики України, у т.ч. регіональної. Ефективний захист національних інтересів і
національна безпека – принципова основа цієї політики;
•
сприяти зміцненню оборонного потенціалу України. Проведення ефективної військової реформи і поетапного переходу до формування Збройних сил на
професійній основі;
•
сприяти перебудові структури державних правоохоронних органів,
створенню дійсно незалежної судової влади;
•
впроваджувати систему антикорупційного контролю в державному
апараті; – сприяти об’єднанню української нації. […]
[…] 6. Політика Партії у сфері національної безпеки й оборони.
Найважливішим завданням Партії у сфері національної безпеки й оборони є
послідовне й ефективне забезпечення захисту національних інтересів України і
створення сприятливих умов для розвитку держави і суспільства. Головна мета
такої політики є захист суверенної державності й успішний розвиток країни.
Партія виступає за об'єднання народу України в єдину українську націю, за
державну і внутрішньо суспільну солідарність громадян, без якої немає розвитку і
прогресу. Ми працюємо заради духовності і добробуту народу України, заради
створення справедливого громадянського суспільства, і будемо конструктивно
взаємодіяти з усіма гілками державної влади, обраної народом України.
Ми виступаємо за реальне народовладдя, за підвищення ефективності українського парламентаризму і місцевого самоврядування. Ми будемо боротися проти
надмірного контролю за розвитком народного підприємства, проти державної
корупції і криміналізації державного апарату.
Партія буде вести послідовну теоретичну і практичну роботу для пошуку
шляхів економічного і соціального розвитку України, а також активну ідеологічну, політичну і пропагандистську роботу через свої центральні органи і
структури в усіх регіонах, прагнучи об'єднати громадян на спільну працю,
намагаючись дійти до свідомості кожного громадянина Великої Держави.
В основі ідеології Партії лежить ідея про можливість і необхідність єднання,
консолідації нашого вкрай роз’єднаного суспільства. Це роз'єднання вигідне
внутрішнім і зовнішнім ворогам державності і єдності нації. Ми вважаємо, що
першим кроком до консолідації суспільства може бути консолідація діяльності
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партій і громадських об’єднань, що представляють відповідні верстви громадян,
відображають відповідні політичні інтереси суспільства і мають спільну здорову
основу у своїх програмах і політичних стратегіях. Ми віримо, що велич держави
повинна базуватися не на приватній вигоді одиниці, а на добробуті всіх громадян
України, кожної сім'ї в містах і селах.
Сутність нашої нової державної ідеології складає ідея повернення влади
народу України, звільнення її від внутрішніх узурпаторів-загарбників, представників старої номенклатури і нових олігархів. Ми готові запропонувати
суспільству методи і механізми контролю справедливого розподілу виробленого валового внутрішнього продукту країни, національного доходу і бюджетних ресурсів.
Партія має достатній інтелектуальний потенціал, щоб через всенародні вибори
сформувати парламентську більшість і очолити коаліційний Уряд політичної більшості, в результаті всенародних виборів, очолити Парламент, як найвищий
законодавчий орган країни. В усіх гілках влади повинні працювати професіонали,
патріоти України. Ми виступаємо за формування нових механізмів розподілу і
балансу гілок влади, їх рівності, рівноправності і конституційних повноважень.
Ефективна організація системи влади України не повинна віддаватися на відкуп
окремим керівникам держави чи клановим групам в Парламенті. Раціональний
розподіл і збалансування повноважень окремих гілок влади не повинен приводити до
порушення системної єдності і відповідальності влади в цілому.
Партія виступає за внесення поправок і доповнень в Конституцію України
для врегулювання і збалансування повноважень Парламенту, Президента і
Кабінету Міністрів. Ми будемо боротися за повноцінну і незалежну систему
судової влади в Україні, яка повинна забезпечити рівність усіх перед законом.
Партія вважає, що наявність в Україні сучасних високопрофесійних Збройних сил
залишається важливою передумовою забезпечення незалежності країни, її
здатності проводити самостійну зовнішню та внутрішню політику.
Досягнення цієї мети можливе тільки за умови постійного зміцнення
Збройних сил, підвищення їх боєздатності шляхом послідовних військовополітичних та економічних перетворень у військовому будівництві. Чисельність,
склад і структура Збройних сил повинні бути приведені у відповідності до
економічних можливостей і сучасного військово-політичного становища країни.
Партія вважає, що Україна повинна мати такі Збройні сили, які зможуть впевнено
захищати соціальні досягнення і національні інтереси, інформаційні та
економічні структури, які забезпечують розвиток України на найвищому рівні.
7. Позиція Партії в галузі зовнішньої політики
Партія вважає, що суверенна Україна є і з.авжди буде великою європейською
Державою, важливим геополітичним центром і світовим лідером. Тому вона
повинна проводити активну, сильну і самостійну політику, виходячи зі своїх
власних національних інтересів.
Ефективний захист зовнішніх інтересів країни і забезпечення умов для
прогресивного внутрішнього соціально-економічного розвитку – головна мета
зовнішньої політики. На сучасному етапі зовнішня політика України повинна
бути спрямована на забезпечення швидкого виходу України з глибокої системної
кризи, на економічне і духовне відродження і соціальний прогрес, на знищення
зовнішньої залежності, зміцнення міжнародної конкурентоспроможності. Партія
вважає, що Україна повинна вести збалансовану і послідовну зовнішню політику і
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на глобальному, і на регіональному рівнях. Зовнішня політика держави повинна
бути спрямована на прискорену та ефективну інтеграцію України у світові та
європейські політичні і економічні структури. Геополітична перспектива України
полягає в тому, щоб стати самостійним і авторитетним геостратегічним центром,
а не лише з’єднувальною ланкою між Сходом і Заходом. Україна повинна стати
впливовим лідером Світової спільноти.
Партія переконана, що народ України має достатні передумови для еволюційного переходу до справедливого суспільства. Наша Партія володіє великими
інтелектуальними та організаційними ресурсами, має видатних лідерів,
спирається на підтримку народу та на продуману програму дій в ім’я розвитку
українського суспільства. Все це перетворює її у велику об’єднуючу політичну
силу, здатну повести за собою Український народ, який є носієм великих
можливостей, інтелектуальної сили й енергії рідної Землі. Ми майбутнє нової
епохи, нового тисячоліття. Новий оберт історії світу. І це є дійсно, реальне
народження Великої могутньої Держави, якої ще не було у Світі.
Програма політичної партії «Соціал-Патріотична Асамблея Слов’ян»
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://spas-edko.org.ua/programa_partii

ВИТЯГ З «МАНІФЕСТУ»

Стан речей: На сьогоднішній день слов’яни є найбільш безправним та
пригніченим етносом в Україні. Вони не є господарями навіть у слов’янських державах. Владу та великий капітал в Україні представляють неслов’яни. Слов’яни на
своїй землі зараз є рабами. СПАС починає національно-визвольну боротьбу і
проголошує повернення слов’ян до влади Україні та в інших слов’янських державах.
Позиція: Встановлення права слов’ян бути господарями своїй землі,
природних ресурсів та засобів виробництва. Створити слов’янську систему керування державою на соціалістичній основі.
Завдання: Боротьба проти знищення українського слов’янського етносу та
його історично – культурного надбання. Створення єдиної слов’янської системи.
СПАС стоїть на етнічно-патріотичних засадах, за яких збереження корінного
етносу починається із захисту родини, міста та держави. Представляти владу та
великий капітал в Україні повинні тільки слов’яни.
Протестуємо: Проти засилля чужинною культурою. Проти анти слов’янських засобів масової інформації, що спрямовані проти нашого етносу, котрі руйнують сім’ї, знищують самосвідомість народу, принижують його гідність,
перетворюють Україну на придаток транснаціонального капіталу. СПАС проти
вивезення з України жінок, які повинні народжувати нації слов’янських дітей.
СПАС проти неслов’янської влади, котра примушує шукати роботу за кордоном
чоловіків, котрі повинні бути будівниками української держави.
Проголошуємо: Пріоритет інтересів слов’янського етносу, його традицій,
історії та право віршувати свою долю на своїй землі.
Прагнемо: Об’єднання слов’ян навколо Києва – культурного та духовного
центру слов’янського світу. Створити Священний Слов’янський Союз із слов’янських держав.
Закликаємо: Об’єднатися усіх слов’ян в рядах СПАС та під прапором
національно-визвольної боротьби. Слов’янських братів в Україні (руських, білорусів, болгар та інших) допомагати українцям у будівництві держави та створити
дійсну справедливу, сильну слов’янську державу.
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Маємо за мету: Утвердження України, як могутньої слов’янської держави з
високорозвиненою економікою, наукою і культурою, як геополітичного центру
слов’янської цивілізації, духовного центру слов’янських народів. Привести
слов’ян до влади в Україні та в інших слов’янських державах. На зміну диктатурі
радянської бюрократії прийшла диктатура нової буржуазії. Новий правлячий клас
зберіг гірші риси радянського партійного чиновництва: корумпованість, безвідповідальність, нерішучість, доповнивши їх збоченим матеріалізмом. Жадність,
крадіжки та зневага до народу стають нормами державного життя.
Корінна помилка радянського керівництва полягала у прагненні побудови
соціалістичної спільноти на інтернаціоналістський підставі. Інтернаціоналізм приводить до диктатури меншості, відірваної від національного коріння. Націоналліберали намагаються побудувати національну державу без соціалістичної основи.
Це – утопія, злочин перед народом, сумлінням і Богом. Буржуазія за своєю природою
інтернаціональна: вона завжди продасть моральні, культурні, соціальні цінності
свого народу заради прибутку.
Ми виступаємо не тільки проти нинішнього слабкого та неспроможного уряду, –
ми виступаємо проти всієї системи влади, заснованої на експлуатації та наживі.
Ми переконані, що ліберальні та комуністичні цінності, що потрапили на звалище
світової історії, не повинні більше перегороджувати нам шлях до завоювання
кращого життя для нашого народу.
Ми збудуємо таку державу, яка буде займатися не вирішенням господарчих
питань в інтересах правлячої меншини, а буде діяти як єдиний справді народний
організм. Не держава утворює народ – народ утворює державу. Тільки націоналсоціальна ідеологія дасть справжню свободу людині.
Ми створимо таку людину, яка буде свято вірити в свою країну, в свою
землю, у своє призначення. Цій праці ми віддаємо всі наші сили, заради цього –
вся наша діяльність. Тільки патріотизм дає людині сенс життя, дозволяє їй
розкрити свої творчі здатності на благо власного народу. Патріотизм – стан душі,
який прокладає шлях у світле майбутнє нашої Батьківщини.
Наше гасло – справедливість, порядок, добробут. З цим гаслом ми починали
свою політичну боротьбу, з ним ми переможемо. Без справедливості не буде
порядку, без порядку не буде добробуту. Тільки націонал-соціалізм дозволяє
одночасно добитися й справедливості, й порядку, й добробуту кожного українця.
Терпіння народу добігло кінця, народ підіймається на боротьбу, і ми зараз є
єдиними справжніми виразниками народної волі. Ми боїмося за наш народ. Від
нас залежить, якою буде Україна: державою вільних, гордих людей чи спільнотою жебраків, що животіють на світових перехрестях.
Для нас є справа до кожного українського бездомного. Історія нам доводить:
піклуватися за Україну може лише її народ. Нікому іншому до нас справи немає.
Будь-який інородець, що каже про свою любов до України, кривить душею.
Довіряючи йому, ми зраджуємо рідну землю, віддаємо нашу Святиню до чужих рук.
Націонал-соціальна ідеологія – гранітний фундамент побудови Великої
Держави. Відповідальність за майбутнє нашої культури, нашого народу змушує
нас бути послідовними та непохитними у прагненні ствердити цінності та ідеали,
гідні Великої України. СЛОВ’ЯНИ! ПРИЄДНУЙТЕСЬ! З НАМИ БОГ!
Маніфест політичної партії «Соціал-Патріотична Асамблея Слов’ян»
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://spas-edko.org.ua/manifest_spas
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∗∗∗
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «НАРОДНО-ТРУДОВИЙ СОЮЗ
УКРАЇНИ» («НТСУ»)

Партію створено 4 березня 2006 р. Зареєстрована Міністерством юстиції
України 11 квітня 2006 р. (реєстраційний номер 130-п.п.). Партія діюча.
ВИТЯГ З ПРОГРАМИ
МЕНШЕ ДЕРЖАВИ, БІЛЬШЕ СОЦІАЛІЗМУ!
Прийнята першим установчим з’їздом НТСУ
4 березня 2006 р. м. Київ
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Народно-трудовий союз України (НТСУ) – політична партія, яка ставить за
мету послідовне відстоювання інтересів та прав людини праці, перш за все –
права на труд і гідний рівень життя, права на гарантований соціальний захист.
НТСУ – це партія громадян, які за довгі роки втомилися від очікувань, від
нескінченних політичних експериментів, від економічної руйнації, зневіри у завтрашній день, від потрясінь, які не принесли нічого, крім суттєвого погіршення
життя та дестабілізації суспільства.
Мета партії – сприяння розбудові економічно сильної, демократичної соборної України, прискорення побудови громадянського суспільства, відстоювання
інтересів людини праці, захист її прав і свобод на засадах демократії, гуманізму й
соціальної справедливості, підвищення добробуту людей.
Завдання НТСУ – сприяти створенню необхідних умов для реалізації можливостей громадян України через розвиток демократичних, соціальних та економічних підвалин української державності; захищати інтереси представників найманої
праці незалежно від їхньої професіональної приналежності, сприяти підвищенню
добробуту людей; утверджувати верховенство права, захищати права людини;
відстоювати ідеали демократії, протидіяти проявам тоталітаризму, працювати над
втіленням в життя принципу «менше держави, більше соціалізму»; сприяти
процесам соціалізації економіки й суспільства, ставлячи понад усе інтереси
громадян України; працювати над утвердженням засад реального народовладдя
через удосконалення механізмів політичної, економічної та соціальної демократії;
брати участь у забезпеченні умов для культурно-національного відродження та
розвитку української нації, усіх національних, культурних і релігійних груп в
Україні; сприяти забезпеченню гарантій соціального захисту громадян України;
працювати у взаємодії з органами влади, профспілками, громадськими
організаціями, а також тими політичними партіями, статутні завдання яких не
суперечать статутним завданням НТСУ.
НТСУ не кличе до чергової революції.
Громадянам України потрібне прогнозоване майбутнє не лише для них, а й
для їх дітей та онуків. Саме тому суспільство має йти шляхом еволюції, зберігаючи надбання попередніх поколінь і збагачуючись плодами праці своїх громадян.
Не знищувати, а створювати – такий стратегічний курс партії.
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Ми не маємо права дозволити тим політикам і посадовцям, що приходять до
влади заради особистого збагачення та власної кар’єри, руйнувати наш спільний
дім, який громадяни України зводили тяжкою працею.
Збудувати економічно сильну, демократичну, територіально неподільну
Україну із сильною дієздатною владою, прискорити побудову громадянського
суспільства, захистити людину праці, забезпечити її особисті права і свободи –
цього прагне НТСУ.
Ми обираємо курс, який відображає бажання громадян України жити в мирі й
злагоді, трудитися на своїй вільній землі і отримувати за свою працю гідну винагороду.
Ми обираємо і будемо виборювати такий порядок, коли працездатні громадяни зможуть знайти гідне застосування своїм здібностям, коли молодь матиме
змогу вчитися, отримувати фахову підготовку і гарантовану роботу, коли турботу
про людей, не здатних себе утримувати, візьме на себе держава.
Держава служитиме людям, а не люди державі. Для цього НТСУ утверджуватиме реальне народовладдя, вдосконалюючи політичні, економічні й соціальні
механізми, сприяючи підготовці й добору по-державницькому налаштованих
управлінських кадрів.
НТСУ – партія єднання й суспільної злагоди.
Україні не потрібне розпорошення сил, регіональна роздрібненість. Громадяни єдиної країни мають бути єдиними.
Консолідація заради кращого майбутнього – цього прагне партія. Не
політичні війни, а конструктивний діалог між гілками влади, між партіями,
найманими працівниками й роботодавцями, між державними інститутами й
громадянами має стати запорукою народження суспільства, де пануватимуть
законність і порядок, утверджуватимуться демократичні ідеали.
Основою неухильного руху України вперед є багатоукладна, ефективна
соціалізована економіка, правова держава, національне, духовне, культурне відродження української нації, всіх народів, що проживають на теренах України.
Партія робитиме все можливе, щоб через своїх представників в органах державної влади і місцевого самоврядування, у профспілках і громадсько-політичних
організаціях проводити визначену нею політику.
НТСУ – за соціальну справедливість.
НТСУ виступає проти поділу суспільства на багатих і бідних. Ми за рівність
у заможності, а не в бідності.
НТСУ – за недоторканість життя, захист гідності й власності громадян, за
підтримку малозабезпечених, за надання загальнодоступної якісної освіти й
медичної допомоги.
Особливість нинішнього етапу суспільно-політичного розвитку України
полягає в тому, що упродовж останніх років загострювалися протиріччя між
існуючою на той період владою і новою вітчизняною буржуазією, яка цю владу
прагнула узурпувати. Ці корінні протиріччя суттєво загострилися останнім часом,
коли на зміну одним олігархічним кланам прийшли інші.
НТСУ всю свою діяльність спрямовує не на досягнення перемоги чергової
команди олігархів, а на забезпечення побудови соціально справедливого суспільства шляхом відсторонення від важелів державного управління представників
буржуазії та олігархічних кланів, яких цікавить лише власне збагачення.
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Прагнучи соціальної справедливості та декриміналізації влади, партія ініціює
проведення всенародного референдуму та прийняття Закону «Про скасування
депутатської недоторканності» на усіх рівнях, в тому числі й щодо народних
депутатів України. Маючи рівні конституційні права, громадяни повинні мати й
рівну відповідальність перед Законом. […]
[…] ТЕРИТОРІАЛЬНО-АДМІНІСТРАТИВНИЙ УСТРІЙ УКРАЇНИ
НТСУ – за унітарний устрій України.
Народно-трудовий союз України, виступаючи за вдосконалення схем стосунків між регіонами та центром, водночас непохитно стоїть на принциповій позиції
– Україна має залишатися унітарною державою, як це й визначено Конституцією.
Принцип, який сповідує партія: нам необхідна економічно потужна, територіально неподільна соборна Україна з демократичним суспільним устроєм, сильною авторитетною центральною владою і широкими можливостями для ефективного регіонального розвитку. Завдання НТСУ – сприяти непохитності терторіальної цілісності, зміцненню громадянського миру й суспільної злагоди. […]
Програма [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://ntsu.com.ua/index.php?do=static&page=program

ПРИНЦИПИ НАШОЇ СОВІСТІ
Сильна незалежна держава, яку поважають у світі і якою пишаються її
громадяни, з’являється лише разом із народженням вільної, здорової нації.
Пам’ятаймо, що народ України утворився 1500 років тому і побудував унікальну цивілізовану державу – Київську Русь.
Упродовж більш ніж 400 років Київська Русь, а потім Україна, Росія й Бєларусь
живилися й збагачувалися культурною спадщиною Візантійської імперії. На
превеликий жаль, у ХХ сторіччі втрачено надто багато. Аби вижити, народам України,
Росії й Бєларусі довелося відчайдушно боротися із навалою «інтернаціональних»
культур. Ми вижили. Але лише цього замало, щоб мати велике майбутнє.
Почнемо ж відроджувати й звеличувати український народ вже сьогодні,
передусім – у своїх душах. Візьмемо за правило, що справжній патріот України
неухильно дотримується таких найважливіших принципів нашої совісті:
- Незалежно від соціального стану та займаної посади робить усе можливе
для утвердження України як демократичної, соціальної, правової держави.
- З повагою ставиться до національної історії, шанує своїх великих предків,
зберігає культуру й рідну мову, примножує найкращі традиції свого народу.
- Не забуває свого родоводу, дбає про сім’ю, культивуючи повагу до батьків і
любов до дітей.
- Дотримуючись норм високої моралі, усіма можливими засобами протидіє
розповсюдженню культу жорстокості, насильства й розбещеності, відкидає
історично невластиві нам еталони байдужості й егоїзму.
- Зберігає й передає у спадок нащадкам батьківську віру – канонічне православ'я. Не приймає новітні сектантські організації як духовно далекі нашій
культурі і нав'язані нам Заходом. Саботує діяльність так званого Київського
патріархату як «церкви», що штучно створена безвідповідальною владою і не
володіє благодаттю. Підтримує патріотичні партії та політичні блоки, які дбають
про основу нашої духовності – канонічну Українську православну церкву.
- Схиляється перед подвигами героїв війни й праці, зміцнює обороноздатність держави, розглядає службу в лавах Збройних Сил України як почесний обо632

в’язок, сприяє військово-патріотичному вихованню молоді, підтримує ідею створення військово-політичного союзу країн СНД.
- Всіляко сприяє розвиткові дружніх добросусідських стосунків між народами України, Росії й Бєларусі, відстоюючи ідею про те, що ці держави мають бути
вічними союзниками.
- Розглядає дії політиків та посадових осіб, спрямовані на ізоляцію України
від Росії та Бєларусі, як антиукраїнські та антидержавні.
Не протидіє вивченню й вільному розповсюдженню російської та інших мов
корінних націй на території України.
- Морально засуджує тих представників влади, які забруднили себе корупцією або іншими злочинами. Усіма доступними законними засобами добивається
усунення від посад некомпетентних і байдужих до долі України та її народу
керівників.
- Не голосує на виборах за тих політиків і чиновників усіх рівнів, які обдурили людей, не виконавши своїх попередніх обіцянок, передусім – проголошених
під час так званої помаранчевої революції.
- Оприлюднює у засобах масової інформації або в інший спосіб факти, що
компрометують високопосадовців, які зганьбили звання державного службовця й
громадянина України.
- Протестує усіма законними засобами проти дій представників влади, які на
шкоду Україні лобіюють інтереси іноземних держав, фактично перетворившись
на компрадорський загін.
- Покладає відповідальність за незадовільний стан економіки і за зубожіння
народу на представників нинішньої влади, особливо тих, хто з кар’єрних
міркувань виступав під революційними гаслами, зрадивши власний народ.
- Поводиться з честю й гідністю, не піддається на провокації й умовляння
політичних банкрутів і авантюристів від влади, що намагаються використати
народ заради свого кар’єрного злету й особистого збагачення.
- У свої помислах, діях і вчинках керується громадянською й національною
свідомістю, присвячує життя служінню Україні та її народу заради великого
майбутнього своєї держави, щастя й добробуту прийдешніх поколінь.
Микола Песоцький.
Песоцький М. Принципи нашої совісті [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://ntsu.com.ua/index.php?do=static&page=princip

∗∗∗
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «ПАРТІЯ ПРАВА»

Партію створено 15 березня 2006 р. Зареєстрована Міністерством
юстиції України 1 червня 2006 р. (реєстраційний номер 131-п.п.).
Припинила діяльність згідно з рішенням Печерського районного суду
м. Києва від 30 червня 2007 р.; наказ Міністерства юстиції України від
19 серпня 2008 р. №1427/5.
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ВИТЯГ З ПРОГРАМИ
ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ПАРТІЯ ПРАВА»
Політична партія «Партія ПРАВА» (далі – Партія) є загальноукраїнською
політичною партією, створеною відповідно до Конституції України, законодавства України і діє на принципах добровільності, рівноправності, законності й
гласності, з метою участі громадян України в політичному житті суспільства у
сприянні формування і вираження їх політичної волі, участі в суспільних і політичних акціях, у виборах і референдумах, а також для представлення інтересів
громадян в органах державної влади і органах місцевого самоврядування.
Завдання партії
Забезпечення відповідності державної політики, рішень, що приймаються
органами державної влади і місцевого самоврядування України, інтересам більшості населення України.
Формування громадської думки в Україні відповідно до основних положень
Програми Партії, вираз думок громадян з будь-яких питань суспільного життя,
доведення цих думок до широкої громадськості та органів державної влади, політична освіта та виховання громадян і вплив на формування їх політичної волі.
Висунення кандидатів Партії до органів державної влади і органів місцевого
самоврядування;
Обрання кандидата Партії на пост Президента України, виборні посади місцевого самоврядування;
Отримання більшості місць в органах представницької (законодавчої) влади
України, органах місцевого самоврядування;
Реалізація основних програмних положень Партії шляхом участі вибраних
від Партії осіб в роботі та у виробленні рішень органів державної влади й органів
місцевого самоврядування.
Загальні положення
Створення на уламках Радянського Союзу численних незалежних держав
призвело в більшості випадків до втрати економічної і інтелектуальної могутності
новоутворених країн і більшості соціальних благ народів цих країн. Все це
повною мірою відноситься і до України.
Минулі роки дозволили стабілізувати економічну і соціальну обстановку в
країні, подолати найважчу кризу у всіх сферах життя суспільства. Проте, ситуація, що склалася в країні, вимагає нових підходів до рішення задач, що стоять
перед суспільством і державою, зміцнення влади, підвищення її ефективності,
об’єднання всіх сил, здатних взяти на себе відповідальність за майбутнє України,
згуртованої навколо загальновизнаної мети і ідей, загальних цінностей: Свободи,
Порядку, Законності, Патріотизму.
Нас, громадян України, об’єднує бажання бачити владу в нашій незалежній
державі сильну, непідкупну, справді народну і правову. Саме це і є головною
програмною установкою нашої партії.
Ми хочемо бачити Україну державою, в якій неухильно дотримуються
Конституція і закони, забезпечується правопорядок, діють сильні і відповідальні
органи влади і правосуддя, ефективний державний апарат.
Держава
Нормальна, цивілізована держава сучасності – правова і соціальна держава з
розвинутими інститутами представницької і безпосередньої демократії, з різними
634

формами самоврядування, з підкоренням всієї системи посадовців закону і
контролю з боку представницьких установ, виборністю керівних ланок управлінського апарату, з головною державною діяльністю і відповідальністю посадовців
перед загальним судом.
Не людина для влади, а влада для людини
Громадяни повинні брати активну участь в управлінні суспільними справами, контролювати дії влади. Жодне питання, що зачіпає інтереси людини, не
повинне розв’язуватися без участі його самого або вибраних ним представників.
Через інститути демократії, через законодавство, засноване на визнанні і гарантії
прав і свобод людини, через громадську думку, багатопартійну систему і вільну
пресу громадянське суспільство підпорядковує собі державу.
Справедливе суспільство
Ми хочемо побудувати в Україні справедливе суспільство, засноване на сильній
соціальній політиці держави, в якій забезпечений високий ступінь соціального
захисту, де створені рівні стартові можливості для всіх. В суспільстві повинні бути
створені умови для підприємництва і творчості, забезпечено стимулювання
ефективної зайнятості і розвиток сучасного трудового законодавства. […]
Програма політичної партії «Партія ПРАВА» //
Поточний архів Міністерства юстиції України. – Реєстраційна справа. 131- п. п.

∗∗∗
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «СПІЛЬНА ДІЯ»

Зареєстрована Міністерством юстиції України 10 липня 2006 р.
(реєстраційний номер 132-п.п.). Партія діюча.
Документів не виявлено

∗∗∗
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «ЄВРОПЕЙСЬКА ПАРТІЯ
УКРАЇНИ»

Зареєстрована Міністерством юстиції України 3 серпня 2006 р.
(реєстраційний номер 133-п.п.). Партія діюча.
ПРОГРАМА

Наша свобода
Свобода і незалежність – найвищі суспільні цінності, які Україна здобула у
1991 р. та відстояла у 2004 р.
Кожний з нас зробив свій громадянський вибір, коли вийшов на Майдан, щоб
захистити свої права і свободи.
Ми на крок стали ближче до Європи. «Помаранчева революція» була не
тільки протестом проти насильства, приниження та цинічних фальсифікацій – це
був свідомий вибір демократичного і європейського майбутнього для України.
Україна заявила про себе як про справжню європейську націю, яка розвивається на основі громадянської культури і демократичних цінностей.
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Події 2004 року – організований мирний громадський опір, активна позиція
мільйонів українців – відкрили світу нове обличчя України.
Не політики, а самі громадяни визначили напрям розвитку для України –
Україна повинна стати частиною демократичного світу.
Україні потрібні демократичні реформи.
Україні потрібна нова якість влади і політики.
Україні потрібні нові політичні сили, які б відображали інтереси громадян, а
не окремих груп та корпорацій.
Нові стандарти
«Помаранчева революція» змінила українське суспільство, його вимоги до
політиків і політичних партій.
Громадяни вимагають нових ідей, нового політичного курсу, активних дій.
Суспільство вимагає від політиків відповідальності за взяті зобов’язання,
вимагає чесної політики щодо своїх виборців.
Суспільство виступає проти методів політичної маніпуляцій, корупції,
політичної безпринципності.
Суспільство вимагає відкритої політики. Суспільство вимагає – політичний
процес повинний стати відкритим для участі громадян, для громадських
інтересів, для громадського контролю.
Громадяни проти того, щоб політики одноосібно вирішували всі важливі питання розвитку України.
Суспільство готове підтримати нових політиків і політичні партії, які
орієнтовані на інтереси громадян, сповідують демократичні цінності і будуть
свою політику на принципах громадянської участі.
Україна та її майбутнє
Україна є молодою незалежною державою, яка стоїть на перетині геополітичних інтересів і стратегій сучасного світу.
Україна – є неоднорідним суспільством з різними культурними і соціальними
вимірами.
Але Україна – є частиною європейської цивілізації, яка тісно пов'язана з
європейською культурою і європейськими цінностями.
В Україні діє активне громадянське суспільство.
В Україні є великий потенціал для розвитку демократії, свободи, становлення
правової держави.
Україна має шанси стати лідером Східної Європі та форпостом демократичних перетворень на пострадянському просторі, надихнувши своїм прикладом інші
пострадянські країни.
І тільки спільне європейське майбутнє здатне об’єднати Україну, забезпечити
стабільні перспективи розвитку українській державі у світі.
Спадщина епохи Л. Кучми
Політичний розкол нації
Серйозною проблемою для України є політична розколотість нації – на Захід
та Схід. Ідеологічні спекуляції окремих партій і політиків на тему розколу
України провокували штучне поглиблення і укорінення поглядів щодо різних
цінностей та ідеалів серед громадян Заходу та Сходу країни, їх позицій щодо ролі
української держави, її місця в світі та рівня економічних і політичних свобод.
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Ідея розколу української нації стала частиною великої імперської геополітичної
гри, ціною якої може бути цілісність і незалежність України.
Політична реформа як шлях переходу до авторитарно-олігархічної моделі
влади
В Україні змінилася правляча команда, але збереглася стара пострадянська
модель держави, організації влади та управління – і вона є авторитарною по суті.
У стосунках із суспільством держава грає домінуючу роль, тим чи іншим чином
обмежуючи суспільну свободу і активність. Система влади залишається вкрай
централізованою, негнучкою та малоефективною. Судова гілка влади має обмежений вплив в системі влади.
На тлі цих проблем зміни конституційної моделі влади виявилися вкрай небезпечним експериментом, який здатний зруйнувати і без того слабкі інститути
української демократії. З введенням в дію нової політичної системи політичними
реаліями в Україні стали – партійна олігархія, домінування інтересів партійних
лідерів над політичними зобов’язаннями партії перед виборцями, нелегітимні
механізми формування коаліції, парламентська криза та спроби захоплення влади
парламентською більшістю.
Стара хвороба влади набуває нових ознак – олігархічного авторитаризму.
Протистояти цьому сценарію може тільки консолідація громадянського суспільства і демократичних сил.
Обмежені економічні свободи, олігархічна структура економіки
В сьогоднішній Україні існують різні права і можливості для розвитку
великого, середнього і малого бізнесу. Більшість великих підприємств і навіть
галузей економіки залишаються монополізовані кількома бізнес-групами. Діють
преференції для наближених до влади. Відсутня реальна оцінка праці в
бюджетній сфері, що стимулює корупцію та злиття бізнесу з державним
апаратом.
Соціальна нерівність
Існує глибока поляризація суспільства на вузьке коло багатих і мільйони
бідних, наслідком якої є реальні умови для соціальних конфліктів. Вкрай низький
рівень оплати праці та соціального забезпечення призвів до зубожіння населення
(особливо в сільській місцевості), а також до межі виживання дві найбільш
незахищені його верстви – пенсіонерів та дітей.
Обмежені політичні та громадянські права
Багато політичних інститутів мають декоративні функції в системі влади.
Особливості української медіа-системи – концентрація ЗМІ у власності окремих
бізнес-груп – сприяють обмеженню свободи на отримання вільної та об'єктивної
інформації. Відсутні умови для рівного політичного представництва різних
соціальних та демографічних груп, в тому числі жінок.
Ми вважаємо, що причинами існуючих проблем є:
Слабкість демократичних інститутів. Відсутність справжніх демократичних
політичних реформ. Дисбалансування системи влади в результаті політичної
реформи – централізація владних повноважень у парламенті. Призупинення процесу
розподілу та децентралізації влади. Відсутність незалежної судової гілки влади.
Монополізація впливу на політику окремих корпоративних та політичних
груп. Відсутність стабільних демократичних механізмів оновлення політичної
еліти та здорової політичної конкуренції.
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Тінізація економічного та політичного життя. Функціонування значної
частини політичного та економічного процесу поза межами інституційних
процедур та механізмів (персоналізм, корупція, лобізм, непотизм та інше).
Наші завдання:
Україні потрібні реформи. Повномасштабні, відкриті та послідовні політичні
та економічні реформи. Децентралізація влади та розподіл сфер бізнесу та
державного управління. Посилення ролі демократичних інститутів та процедур.
Оновлення влади на всіх рівнях. Залучення в політичний процес громадян.
Розширення політичного представництва за рахунок залучення нових соціальних
груп. Проведення адміністративної реформи із значним скороченням чиновницького
апарату з паралельним його оновленням на засадах вільної професійної конкуренції.
Укріплення засад правової демократії. Забезпечення незалежності судової
влади. Укорінення принципів верховенства права та рівності всіх громадян перед
законом. Надання громадянам країни повного спектру громадянських свобод та
створення умов для їх широкого і повного застосування.
Визначення ролі й місця України в Європі та світі. Політика інтеграції в
ЄС, перетворення України на центр Східної Європи та форпост демократії на
східних кордонах ЄС.
Основна мета реформ – становлення України як європейської держави,
українського суспільства як європейського суспільства із відповідальною владою
та широким залученням громадян до управління своєю країною.
Шляхи розв’язання:
1. Реальний розподіл сфер бізнесу та держави, закону та політики. Зменшення впливу держави на економіку, припинення комерційної діяльності держави
та захоплення державної влади бізнесом. Перерозподілу влади між її окремими
гілками. Децентралізації влади. Посилення ролі судової гілки влади. Завершення
конституційних реформ для демократизації політичної системи.
2. Декланізація країни – обмеження контролю корпоративних та фінансовопромислових груп за регіонами. Подолання регіональних диспропорцій та конфліктів. Зменшення бюрократичного апарату та боротьби з корупцією. Проведення
адміністративної та адміністративно-територіальної реформи.
3. Залучення через систему політичних партій до політичного представництва та управління державою нових соціальних груп, більш широке коло громадян.
Посилення засад багатопартійності та створення умов для існування політичної
опозиції. Стимулювання громадянської активності через групи інтересів та громадські об'єднання, а також шляхом формування вільних засобів масової
інформації.
4. Економічні реформи – створення рівних умов для суб'єктів господарчої
діяльності і бізнесу (податкових, реєстраційних, контролюючих). Створення структури і основ цивілізованого ринку. Забезпечення економічних свобод громадян. Демонополізації впливу на економіку окремих великих бізнес-груп.
5. Соціальні реформи – руйнування системи політичної ренти та остаточного
принципу розподілу бюджетних доходів на підвищення рівня життя громадян.
Справедлива та легальна оцінка праці найманих робітників; реальне зростання
доходів громадян за рахунок соціально орієнтованої податкової політики.
6. Послідовна політика євроінтеграції – наближення до європейських
політичних, економічних та соціальних стандартів.
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Навіщо Україні Європа? Навіщо Європі Україна?
Ми впевнені, що саме європейська стратегія розвитку, якою пройшли наші
східно- та центральноєвропейські сусіди, є найбільш прийнятним шляхом і для
України. Наші спільні орієнтири та світогляди мають привеcти Україну до спільного
географічного, економічного та культурного простору, яким і є Європейський Союз.
Україна – не просто сусід Європи. Протягом наступних 10–15 років Україна
повинна стати членом Європейського Союзу, його надійним партнером та регіональним лідером на східному кордоні.
Для досягнення європейських результатів Україна повинна пройти шляхом
серйозних реформ, докорінних змін економіки та приведення свого законодавства
у відповідність до законодавства Європейського Союзу.
Наші цінності
Європейська демократія.
Відритий ринок.
Громадянське суспільство.
Захищені соціальні, економічні і політичні права громадян.
Основний шлях до реформ – залучення до політичного процесу активних
громадян.
Хто буде просувати Україну до Європи
Ми констатуємо той факт, що в Україні вже склався новий середній клас.
Енергійні, активні, вільні та чесні громадяни. Вони змінили своє життя на краще,
вони здатні змінити в кращий бік і життя своєї країни.
Саме ці люди – менеджери, професіонали, представники середнього та малого бізнесу – заявили про свою позицію і захистили свій вибір під час «помаранчевої революції». Ці люди готові чесно працювати, сплачувати податки, відстоювати не тільки власні права, але й права малозабезпечених співгромадян. Саме вони, цей новий активний прошарок українського суспільства, вимагає реформ,
прагне впливати на політику держави й приймати участь в політичному процесі
та управлінні країною.
Саме ці люди виступають за новий тип стосунків між державою та суспільством та підтримують євроінтеграційні наміри України. Їх цінності – це європейські
цінності, що в своїй основі мають демократію, громадянські свободи та вільний
ринок.
Такі цінності вигідні всім українцям, всім громадянам. Якщо держава буде працювати на нових засадах, Україна буде швидко інтегруватися в цивілізований сучасний
європейський світ, надаючи своїм громадянам нові можливості та перспективи.
Нові люди, новий середній клас вимагають нової держави. Держави, яка
готова працювати для суспільства, яка буде створювати умови для економічного
розвитку, політичної стабільності та реалізації прав її громадян.
Нова влада не зможе оновитися за один день або один рік. Нова політика не
з’явиться завтра.
Для цього необхідні реформи, нові ідеї і підходи.
А головне – Україні потрібні нові лідери і нові партії.
Потрібні ті, хто грає за правилами, хто виборює владу у чесній конкуренції,
хто має цінності, знання, досвід і віру, хто не тільки мріє, а й діє. Хто не має за
собою брудних справ, брудних капіталів і олігархічних патронів.
І ці політики вже є. Вони серед нас.
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Їх тільки треба підтримати.
Ми говоримо всім активним громадянам – приєднуйтесь.
Поступ до Європи починається не тільки в високих кабінетах і на
міжнародних зустрічах – він починається в справах кожного з нас, в наших
думках і діях.
Якщо ми хочемо, щоб політика змінилася – не треба чекати.
Тому сьогодні ми говоримо, час прийшов – пора діяти.
Політика стане іншою, якщо ми її змінимо самі.
Україна не стане європейською країною без нашої участі.
Без наших ідей, без наших справ, без нас.

Тому Україні сьогодні необхідна Європейська політична партія – партія європейських цінностей, партія нових лідерів, партія демократичної політики.
Програма [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://eurorukh.org.ua/ua/european-party-of-ukraine/program/

∗∗∗
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «ВЕЛИКА УКРАЇНА»

Партію створено у 2006 р. Зареєстрована Міністерством юстиції
України 15 вересня 2006 р. (реєстраційний номер 134-п.п.). Партія діюча.
МАНІФЕСТ ВЕЛИКОЇ УКРАЇНИ
«ПОРЯДОК І СПРАВЕДЛИВІСТЬ!»
…] 4. ПРИПИНИТИ ХАОС І АНАРХІЮ
Партія «Велика Україна» вважає, що президентсько-парламентська модель
управління державою в існуючому вигляді – головний чинник політичної нестабільності в країні. Таке управління породило безконтрольну, безвідповідальну
владу, яка відірвана від народу і не живе інтересами народу. Парламент давно
перетворився на розрізнене збіговисько людей, більшість з яких ведуть
паразитичний спосіб життя, фактично не працюють як законодавці, але при цьому
повною мірою користуються всіма правами, благами і пільгами, обумовленими
статусом народного депутата.
Політичні партії, що захопили владу в країні, не підконтрольні ні державі, ні
суспільству, не мають ніяких дієвих обмежень з боку закону, не несуть ніякої
відповідальності перед народом України за наслідки в своїй діяльності. Українські політики годуються з рук олігархів і тому служать фінансово-промисловим
кланам, що утримують партії. Влада в Україні перетворилася на інструмент для
нагромадження величезних капіталів, привласнення державної власності і
природних ресурсів, що належать народу України.
Отримавши право розпоряджатися в своїх інтересах і інтересах своїх спонсорів законодавчою базою на свій розсуд, продажна державна верхівка безкарно і
цинічно використовує країну як ресурс для власного збагачення і народ – як засіб
отримання влади на виборах. Способом захоплення влади служить закон про
вибори за закритими партійними списками – абсолютно не зрозумілий
суспільству, такий, що не відповідає інтересам суспільства і що відчужує
суспільство від контролю влади.
[
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При цьому вибори перетворюються на змагання «грошових мішків», а перемога залежить не від роботи партій на благо українського народу, а від кількості
телевізійної і зовнішньої реклами, портретів в газетах і глянцевих журналах.
Бійня за владу на вищому рівні за відомим законом «риба гниє з голови»
переноситься в області і міста, де місцева «партизована» влада підпорядкована
партійним установкам і діє за вказівкою «згори». Це перекручує принципи
місцевого самоврядування, обмежує його можливості, перетворює Україну на
країну, поділену на удільні партійні князівства.
4.1. Партія «Велика Україна» заявляє, що на зміну безвідповідальному і безконтрольному управлінню країною повинна прийти сильна персоніфікована
влада, що відкидає принципи колективної відповідальності, – чужі українським
традиціям і як такі, що довели свою непридатність. Справедлива для українського
народу політична система буде забезпечена такими заходами:
а) повна і повсюдна відміна виборів за закритими партійними списками.
Відновлення ПРЕДСТАВНИЦЬКОЇ влади, коли кожен депутат сільської, міської,
обласної ради і Верховної Ради представляє інтереси українців, що проживають
на певній території;
б) гарантії участі в місцевих і національних виборах разом з партіями незалежних кандидатів і представників національних общин;
в) введення обов'язкового голосування у два тури при виборах президента,
градоначальників і народних депутатів у випадку, якщо жоден з кандидатів не
набрав 51% голосів виборців;
г) повна заборона всіх видів політичної реклами в пресі, на радіо і
телебаченні, на зовнішніх носіях;
д) повна заборона за півроку до початку національної передвиборної кампанії
пропаганди різного ряду економічних і соціальних досягнень уряду, парламенту, президента, якщо ті ж державні чиновники і депутати знов висувають свої кандидатури;
е) повна заборона будь-яких безплатних соціальних і культурних акцій, які
можуть розглядатися як прямий або непрямий підкуп виборців;
є) заборона телевізійної трансляції політичної реклами під виглядом новин;
ж) дозволити партіям і незалежним кандидатам:
- вільно розповсюджувати лише тексти політичних документів і друкарські
інформаційні бюлетені про свою діяльність в єдиному форматі, затвердженому
Центральною виборчою комісією;
- організовувати зустрічі з виборцями;
- вести інші законні форми партійної роботи, що передбачають вивчення
інтересів і потреб народу;
з) дозволити партіям і незалежним кандидатам виступати в ефірі державного
телебачення у форматі політичних передач за справедливою квотою, визначеною
Центральною виборчою комісією.
4.2. Припинити ганебну практику приходу до влади партій і осіб, що не отримали належної підтримки виборців. Ми не вважаємо справедливим і правильним,
коли меншість визначає майбутнє країни всупереч волі більшості. Обов'язковість
голосування для громадян України працездатного віку (починаючи з 16 років)
повинна бути закріплена законодавчо – це зробить вибори суспільною нормою.
Добровільно брати участь у виборах можуть лише люди, яким виповнилося
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більше 70-ти років. Висока явка виборців, обумовлена обов'язковістю голосування, значно зменшує ризик приходу до влади політичних шахраїв, які втратили
довіру суспільства або ніколи не мали її.
4.3. Партія «Велика Україна» вважає, що тільки жорсткі обмеження діяльності політичних партій, повернення до представницьких виборів і загальна
обов'язкова участь народу в голосуванні зроблять вибори по-справжньому чесними. Ми переконані, що чесні вибори – якнайкращий спосіб відчуження
олігархів від влади, оскільки підкуп, маніпуляції, шахрайство будуть виключені, а
безконтрольна пропаганда – істотно обмежена законом.
4.4. Партія «Велика Україна» наполягає на обов'язковому наркологічному
тестуванні всіх державних службовців, включаючи вищих посадових осіб держави –
президента, депутатів Верховної Ради, прем'єр-міністра і членів уряду, губернаторів і мерів міст. У разі відмови від тестування або виявлення наркотичної чи
алкогольної залежності державний чиновник повинен залишити протягом десяти
днів займаний пост, а депутат – скласти повноваження.
4.5. Партія «Велика Україна» переконана в необхідності щорічної психіатричної експертизи для осіб, що займають вищі державні пости – президента,
прем'єр-міністра і членів уряду, депутатів Верховної Ради. У разі відмови від
психіатричної експертизи, виявлення психічних захворювань або відхилень, не
сумісних з роботою на державній службі, спеціальна медична комісія повинна
винести ухвалу про професійну непридатність особи, яка займає державний пост,
або народного депутата, що має мандат.
4.6. Партія «Велика Україна» домагатиметься істотного обмеження недоторканності представників влади будь-якого рангу. У випадку, якщо вищому державному чиновникові або депутатові парламенту пред'явлено звинувачення в
скоєнні тяжкого кримінального злочину проти держави або проти особи, він
позбавляється права користуватися недоторканністю і повинен відповідати перед
судом за всією суворістю закону. У цих випадках, а також якщо представника
влади буде спіймано безпосередньо на місці злочину, він повинен бути
затриманий і знаходитися під вартою до суду без всяких додаткових умов і згоди
Верховної Ради. Недоторканність може поширюватися виключно на політичну і
державну діяльність, пов'язану з виконанням обов'язків, але не з наданням
додаткових прав, – зокрема права уникнути кримінальної відповідальності за
вчинений злочин.
4.7. Відповідальність влади перед народом України повинна бути закріплена
спеціальним Законом «Про посилення відповідальності державних чиновників і
вищих посадових осіб держави» і внесенням до Кримінального кодексу змін, пов'язаних з особливими заходами покарання для державних службовців». Статус державного чиновника повинен служити обтяжливою обставиною у разі здійснення:
а) злочинів проти держави (зрада Батьківщині, шпигунство, співпраця з іноземною розвідкою, тероризм або пособництво терористичним організаціям;
б) злочинів проти особи (геноцид, вбивство, нанесення тілесних
ушкоджень, згвалтування, причетність до наркобізнесу або торгівлі людськими
органами і так далі);
в) економічних злочинів (корупція, хабарництво, крадіжка державного майна).
Ми стверджуємо, що влада буде відповідальною перед народом і державою
тільки в тому випадку, якщо місце вседозволеності займе невідворотність покарання за вчинені злочини, незважаючи на статус і посаду злочинця.
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4.8. Партія «Велика Україна» вважає, що держава повинна гарантувати суспільству право на референдум як спосіб народною волею відправити у відставку
будь-якого мера і депутата, який зарвався і не виконує передвиборних обіцянок,
який діє проти народу, який порушує закони суспільної моралі. Новий закон про
референдум дасть в руки людям серйозний інструмент справжнього громадського
контролю діяльності і способу життя кожного політика, який отримав владу.
Ми переконані, що всі заходи, що посилюють державний і громадський контроль
за діяльністю представників влади, гарантують українському народу звільнення від
ярма так званої «політичної еліти» – безвідповідальної і бездіяльної, яка торгує
національними інтересами, продажної по суті і аморальної за способом життя.
Політичну «тусовку», що загрузнула в чварах і скандалах, пов'язаних з переділом влади і власності, змінять політики іншого масштабу – державні діячі,
здатні врятувати країну від остаточного руйнування, відродити державні традиції
і сильну владу, що відповідає цим традиціям. […]
Програма [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.velikaukraina.net/main/partija/manfest/531-manfest-part-velika-ukrana-porjadok.html

∗∗∗
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «ПАРТІЯ ГУМАНІСТІВ УКРАЇНИ»
Партію створено у 2006 р. Зареєстрована Міністерством юстиції
України 15 вересня 2006 р. (реєстраційний номер 135-п.п.).
У жовтні 2009 р. назву змінено на Політична партія «Ліберальногуманістична партія «Товариш».
Див.: Політична партія «Ліберально-гуманістична партія «Товариш»

ПРОГРАМА
Партія гуманістів України – це постійно діюче добровільне об’єднання громадян – прихильників загальнонаціональної програми суспільного гуманістичного розвитку, що має своєю метою сприяння формуванню і вираженню
політичної волі громадян, бере участь у виборах та інших політичних заходах.
Партія гуманістів України діє у відповідності до Конституції України,
чинного законодавства, свого Статуту та цієї Програми на основі добровільності,
рівноправності її членів, гласності, законності, внутріпартійної демократії та
дисципліни.
Партія гуманістів України об’єднує людей, переконаних в тому, що
головною цінністю в усьому світі є людина і тільки людина; це партія, яка
відстоює верховенство законних інтересів і прав громадян України над будьякими іншими інтересами і правами.
1. Головна мета Партії гуманістів України – сприяння утвердженню у суспільному, політичному, соціальному, економічному і культурному житті України принципу главенства (верховенства) законних інтересів і прав людини над інтересами і
правами держави, нації, соціальних, класових чи економічних груп, політичних та
релігійних угрупувань тощо, сприяння захисту законних інтересів і прав усіх людей,
які живуть в Україні, незалежно від їх соціального чи майнового стану, віку, статі,
віросповідання, національності, громадянства, політичних поглядів.
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2. Головними завданнями Партії гуманістів України є реалізація програми
Партії та сприяння: популяризації в українському суспільстві ідей діяльного
гуманізму; розвиткові економіки та політичної системи України в інтересах усіх
верств населення на основі соціально збалансованого регульованого ринку;
захисту і розвитку демократії в Україні як умови, без якої неможливий реальний
захист законних інтересів та прав людини, і як одного з основних прав людини на
вільний розвиток особистості; відстоюванню і реальному утвердженню у
повсякденному житті основоположних цінностей гуманізму – верховенства прав
та законних інтересів людини, соціальної справедливості, рівності усіх людей
перед законом, особистої свободи, національних прав людини, недоторканості
власності та особистого життя, права на оборону здоров’я, захищене дитинство і
забезпечену старість.
3. Партія гуманістів України визначає такі шляхи досягнення поставленої
мети і виконання поставлених завдань:
3.1. Партія гуманістів України, борючись за утвердження у громадській свідомості та в державній практиці принципу верховенства законних інтересів людини над усіма іншими інтересами, сама будує всю свою діяльність виключно на
засадах верховенства законних інтересів людини над усіма іншими інтересам.
3.2. Партія гуманістів України організує постійний громадський, суспільний моніторинг дій владних структур, громадських інституцій і залишає за собою конституційне право давати моральні оцінки їх діям з точки зору дотримання прав людини та
принципу верховенства законних інтересів людини над усіма іншими інтересами;
Партія має на меті постійно доводити до відома громадян України ці свої оцінки.
3.3. Партія гуманістів України для здійснення своїх цілей продукує і подає на
розгляд громадськості, Верховної Ради та Уряду, груп експертів-фахівців цільові
загальнодержавні та регіональні програми, які відстоюють ті чи інші законні
інтереси громадян або весь комплекс їх інтересів.
3.4. Партія гуманістів України для здійснення своїх цілей бере участь у
місцевих та загальнодержавних виборах, проводить своїх представників у регіональні й загальнодержавні органи влади.
3.5. Партія гуманістів України декларує свою ціль стати у майбутньому парламентською партією, утворити у Верховній Раді України власну фракцію і гарантує, що
в такому випадку будуватиме свою роботу в суспільстві, країні, уряді на засадах
верховенства прав та законних інтересів людини над усіма іншими інтересами.
4. Партія гуманістів України є самодіяльним добровільним об’єднанням
громадян і зробить усе можливе, аби створити членам Партії гуманістів якнайширші можливості для їх особистої політичної самодіяльності, для їх особистої
суспільної та політичної самореалізації на шляху сприяння утвердженню ідеології
гуманізму в українському суспільстві.
Голова редакційної комісії Установчого з’їзду
Партії гуманістів України М. Шпаковатий
Голова Партії гуманістів України В. Нечипоренко
Програма [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://part.humanism.org.ua/images
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ЯКОЮ Є І ЯКОЮ БУДЕ НАША ПАРТІЯ
Партія гуманістів не є ні лівою, ні правою, ні центристською. Ми вважаємо
такий поділ політичних сил застарілим. Партія, яку ми створили і розбудовуємо,
кожну конкретну ситуацію, кожен можливий варіант розвитку оцінює лише за
тим, корисно це людині чи на шкоду їй, стане людині краще чи гірше уже
сьогодні, а не через деякий час.
Партія гуманістів сповідує спокійний, послідовний, системний розвиток і не
прихильник шокових реформ або революцій, що шкодять конкретній «простій»
людині.
Ми не будемо затівати ніяких політичних інтриг. А блокуватися готові на засадах
моралі і честі з тими партіями, які працюють не заради політичної популярності, а на
покращення життя людей і побудови розвиненої європейської держави.
Ми впевнені, що з часом прості ідеї гуманізму, моралі та духовності здобуватимуть дедалі більшу популярність серед громадян України.
Метою нашої участі у виборах є приведення у представницькі органи людей
високої моралі, прихильників ідей соціальної справедливості та гуманізму. Представництво в радах ми розглядаємо лише як один з інструментів впливу на владу,
а зовсім не як можливість допомагати котромусь із багатіїв збагатіти ще більше.
Партія гуманістів не є опозиційною до будь-якої демократично обраної
влади. Але водночас вона не бере на себе жодних зобов'язань з підтримки влади.
Наша політична організація не є і не стане кишеньковою партією якогось
одного олігарха. Фінанси нашої партії – від ініціаторів її створення: менеджерів,
представників малого бізнесу, творчої інтелігенції та наших прихильників. Нашій
партії й не потрібно багато коштів на її діяльність, бо усі ми – ентузіасти, які працюють у вільний від роботи час і безоплатно.
Ми не прихильники чорного «піару» та війни компроматів. Ми агітуємо за
добро лише по доброму, а наша критика є тільки конструктивною.
Ми намагаємося, щоб наша партія користувалася повною довірою своїх
прихильників. Наша політична організація самодіяльна і, сподіваємося, справді
стане народною організацією – у найкращому розумінні цих слів.
Ми впевнені, що ПАРТІЯ ГУМАНІСТІВ УКРАЇНИ невдовзі стане справді
партією нового типу, не схожою на інші, і матиме достатньо прихильників, які
вступатимуть до партії не заради премії чи кар'єри, а з наміром реально
допомагати державі, з бажанням реалізувати свої громадські здібності,
громадянські прагнення і уявлення про краще життя – життя гідне людини.
24 березня 2008 р.
Якою є і якою буде наша партія [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://part.humanism.org.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=1&Itemid=2

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «ЛІБЕРАЛЬНО-ГУМАНІСТИЧНА
ПАРТІЯ «ТОВАРИШ»
Попередня назва – Політична партія «Партія гуманістів України»

ПРОГРАМА
Політична партія «Ліберально-гуманістична партія «Товариш» – це постійно
діюче добровільне об’єднання громадян – прихильників загальнонаціональної
програми суспільного соціального гуманістичного розвитку в умовах лібералізму й
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демократії, що має своєю метою сприяння формуванню і вираженню політичної
волі громадян, бере участь у виборах та інших політичних заходах.
Партія діє у відповідності до Конституції України, чинного законодавства,
свого Статуту та цієї Програми на основі добровільності, рівноправності її
членів, гласності, законності, внутріпартійної демократії та дисципліни.
«Ліберально-гуманістична партія «Товариш» об’єднує людей, переконаних в
тому, що головною цінністю в усьому світі є людина і тільки людина; це партія,
яка відстоює верховенство законних інтересів і прав громадян України над будьякими іншими інтересами і правами, бореться за соціальну справедливість,
лібералізм і демократію.
1. Головна мета Партії – сприяння утвердженню у суспільному, політичному,
соціальному, економічному і культурному житті України принципів соціальної
справедливості, главенства (верховенства) законних інтересів і прав людини над
інтересами і правами держави, нації, економічних груп, політичних та релігійних
угрупувань тощо, сприяння захисту законних інтересів і прав усіх людей, які
живуть в Україні, незалежно від їх соціального чи майнового стану, віку, статі,
віросповідання, національності, громадянства, політичних поглядів, в тому числі
реалізація цієї мети здійснюється через участь у виборах.
2. Головними завданнями Партії є реалізація програми Партії та сприяння
популяризації в українському суспільстві ідей соціальної справедливості і гуманізму,
розвиток економічної і політичної системи України в інтересах усіх верств населення
на основі соціально-збалансованої ринкової економіки, захист і розвиток демократії в
Україні, як умови захисту законних інтересів та прав громадян України; розвиткові
економіки та політичної системи України в інтересах усіх верств населення на основі
соціально збалансованого регульованого ринку поєднаного з дієвим соціальним
захистом населення; відстоювання і реальному утвердженню у повсякденному житті
основоположних цінностей соціальної справедливості і гуманізму – верховенства
прав та законних інтересів людини, дієвого соціального захисту, рівності усіх людей
перед законом, особистої свободи, національних прав людини, недоторканості
власності та особистого життя, права на охорону здоров’я, захищене дитинство і
забезпечену старість.
3. Партія визначає такі шляхи досягнення поставленої мети і виконання
поставлених завдань:
3.1. Партія, борючись за утвердження у громадській свідомості та в
державній практиці принципів соціальної справедливості і верховенства законних
інтересів людини над усіма іншими інтересами, сама будує всю свою діяльність
виключно на засадах соціальної справедливості, діяльного соціального захисту і
верховенства законних інтересів людини над усіма іншими інтересами.
3.2. Партія проводить постійний громадський, суспільний моніторинг дій
владних структур, громадських інституцій і залишає за собою конституційне
право давати моральні оцінки їх діям з точки зору соціальної справедливості,
дотримання прав людини та принципу верховенства законних інтересів людини
над усіма іншими інтересами; Партія має на меті постійно доводити до відома
громадян України ці своє оцінки.
3.3. Партія для здійснення своїх цілей продукує і подає на розгляд громадськості, Верховної Ради України та Уряду, груп експертів-фахівців цільові загальнодержавні та регіональні програми, які відстоюють ті чи інші законні
інтереси громадян або весь комплекс їх інтересів.
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3.4. Партія для здійснення своїх цілей бере участь у місцевих та загальнодержавних виборах, проводить своїх представників у регіональні й загальнодержавні
органи влади.
3.5. Партія декларує свою ціль стати у майбутньому парламентською партією,
утворити у Верховній Раді України власну фракцію і гарантує, що в такому
випадку будуватиме свою роботу в суспільстві, країні, уряді на засадах соціальної
справедливості і верховенства прав та законних інтересів людини над усіма іншими
інтересами.
4. Партія є самодіяльним добровільним об’єднанням громадян і зробить усе
можливе, аби створити членам Партії якнайширші можливості для їх особистої політичної самодіяльності, для їх особистої суспільної та політичної самореалізації.
Програма політичної партії «Ліберально-гуманістична партія «Товариш» // Поточний архів
Міністерства юстиції України. – Реєстраційна справа 135-п.п.

∗∗∗
АГРАРНА ПАРТІЯ УКРАЇНИ

Партію створено 7 жовтня 2006 р. Зареєстрована Міністерством юстиції
України 14 листопада 2006 р. (реєстраційний номер 136-п.п.). Партія діюча.
ВИТЯГ З ПРОГРАМИ
Аграрної партії України
Після впровадження пропорційної системи виборів та схвалення Верховною
Радою змін до Конституції України щодо вдосконалення політичної системи відкрився шлях до соціальної та політичної структуризації суспільства.
В сучасних умовах суттєво зростає роль політичних партій, які сьогодні являються ключовим елементом механізму передачі влади від її носія – народу, і які
уповноважені його іменем цією владою розпоряджатися.
Аграрна партія України – добровільне об’єднання громадян України, яка
представляє інтереси народу в політичній системі держави. Стратегічним
завданням партії є забезпечення належного розвитку аграрного сектора економіки
та достойного життя селянина, що безпосередньо працює на землі.
У нас мільйони прихильників. Тому ми впевнені, що ефективно використаний потужний потенціал українського села виведе наших аграріїв на передові
позиції світового аграрного ринку, а Україна стане одним з найбільших у світі
експортерів сільськогосподарської продукції.
Мета і завдання партії
Партія не може миритися з тим, що в умовах, коли аграрний сектор
економіки виробляє 18 відсотків валового внутрішнього продукту, забезпечує
майже на 70 відсотків фонд споживання, дає в Державний бюджет України 11
відсотків надходжень, соціально-економічний та культурний рівень розвитку
сільського населення залишається низьким, практично відсутні належні умови
для всебічного та духовного розвитку особистості, реалізації потенційних
можливостей селянина, що стало причиною масової міграції молоді до міста.
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Аграрна партія України вважає, що причиною негативних тенденцій на селі є
непродумана аграрна політика, що породила відсутність мотивації до праці,
бідність, трудову міграцію, безробіття, занепад соціальної сфери, поглиблення
демографічної кризи.
Стратегічною метою партії є всебічне сприяння та участь у виробленні державної економічної політики, розбудові засад соціальної, демократичної, правової
держави, створення умов для ефективного господарювання, в тому числі в
аграрному секторі, поліпшення добробуту селян і всього населення України.
Ми виходимо з того, що продовольчу безпеку України потрібно забезпечити
виключно за рахунок власного виробництва.
Завдання партії – представляти і захищати інтереси громадян, які проживають у селі або пов’язані своєю діяльністю з агропромисловим комплексом, а
також усіх верств населення України.
Пріоритетним завданням партії є досягнення в сільській місцевості такого
соціально-економічного розвитку, який би відповідав європейським стандартам.
Виконання цього завдання можливе лише за умови розвитку національної економіки, ефективного її аграрного сектору та забезпечення демократичного процесу.
Причиною нестабільності в аграрному секторі економіки стало відсутність у
Верховній Раді України політичної сили, яка б фахово могла оцінити проблеми,
та через прийняття відповідних законів брати безпосередню участь у формуванні
далекоглядної державної аграрної політики, яка відповідає інтересам селян.
Тому, для виконання своєї програми Аграрна партія України ставить
завдання формування потужної парламентської сили як у Верховній Раді України,
так і в місцевих органах самоврядування, створення там потужних фракцій, які
фахово могли б оцінити проблеми і, через прийняття необхідних законів і рішень,
брати безпосередню участь у формуванні ефективної державної аграрної
політики, яка відстоюватиме інтереси селян та народу України.
В лавах партії є достатньо відомих науковців, висококваліфікованих фахівців
з багатим досвідом роботи в усіх сферах аграрного сектору, які готові ефективно
працювати в Уряді України та державних органах виконавчої влади на місцях,
забезпечивши ефективний розвиток сільськогосподарського виробництва.
Ідеологічні засади та принципи діяльності
Аграрна партія України – політична партія центристського типу, що проповідує: демократію, соціальну справедливість, захист прав i свобод людини. Ми партія, яка вважає своїм головним завданням ліквідацію бідності в Україні і забезпечення високих соціальних стандартів.
Українське село буквально розтягнуте по політичних та олігархічних квартирах і відповідно розподілено по зонах впливу між тими, хто при владі та при
великих грошах.
Лише після завершення чергової передвиборної кампанії селянин починає на
собі відчувати ціну обіцянок ділків від політики, та усвідомлює, що вони знову залишилися без представників в органах влади, без захисників їх прав та інтересів.
Аграрна партія України чітко усвідомлює, що в політичній системі, що склалася в Україні, лише вона здатна об’єктивно оцінити стан справ в аграрному
секторі економіки, і запропонувати ефективні шляхи подолання кризових явищ.
Ми не сприймаємо крайнього правого національного екстремізму, який веде
державу до міжнародної ізоляції, відкидаємо крайні ліві ідеї, які довели свою неефек648

тивність. Ми не сприймаємо проявів крайнього лібералізму, який породжує повне
панування корумпованого капіталу, що зрісся з владою. Аграрна партія пропонує
суспільству реальний шлях досягнення справедливості i добробуту громадян.
В нашій діяльності органічно поєднуються прагматичні бачення динамічного
розвитку вільного демократичного суспільства з високими соціальними стандартами, традиційними духовними цінностями українського народу, ідеями української державності і свободи особистості.
Партія виступає за утвердження в суспільній свідомості розуміння того, що
українське суспільство – це органічна єдність етнічних, мовних, культурних
спільнот.
Ми дотримуємось національної ідеї, яка передбачає економічний, політичний, духовний розвиток представників усіх національностей, що проживають в
Україні, і виступаємо за:
- зміцнення демократії і верховенства права;
- державну мову;
- всебічний розвиток української культури та збереження історичних
цінностей;
- збереження і розвиток культур і мов національних меншин;
- право національних меншин на пропорційне представництво в органах
управління місцевого самоврядування в місцях їх компактного проживання.
Ми категорично виступаємо за територіальну єдність нашої держави. Партія
виходить із розуміння демократичної суті держави як політичного механізму для
врівноваження та узгодження інтересів соціальних, етнічних, вікових, професійних, культурних, релігійних та територіальних громад.
Партія виступає за здійснення практичних заходів, спрямованих на забезпечення ефективного правосуддя, подолання злочинності і корупції, надання гарантій особистої безпеки громадянам, захисту їх життя, власності.
Ми послідовно виступаємо за рівність всіх громадян перед законом і будемо
добиватися скасування недоторканності народних депутатів та суддів.
Ми боремося за інтереси багатомільйонної більшості простих громадян – носіїв
влади, які є найвищою національною, суспільною, моральною та духовною цінністю.
Ми за проведення політичної реформи та внесення змін до Конституції, які
встановлять чіткий розподіл повноважень гілок влади, збалансують їх права та
обов'язки.
Наше гасло: «Україна – велика європейська держава вільних і заможних
господарів своєї землі!» […]
Програма [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://agroparty.org.ua/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=10&Itemid=18

ВИТЯГ ІЗ СТАТУТУ
[…] Стаття 2. Мета та завдання
1. Метою діяльності партії є всебічне сприяння та участь у виробленні державної економічної політики, розбудові засад соціальної, демократичної, правової
держави, створенні умов для ефективного господарювання, в тому числі в аграрному секторі економіки, поліпшення добробуту селян і всього населення України.
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2. Головними завданнями партії в досягненні поставленої мети є:
2.1. Активна участь у всеукраїнських громадсько-політичних акціях, спрямованих на захист незалежності, розбудову державності, зміцнення економіки,
поліпшенні добробуту людей, їх соціальний захист.
2.2. Сприяння у законодавчому закріпленні пріоритетності розвитку
аграрного сектору економіки України.
2.3. Участь у створенні законодавчої бази, належних умов для ефективного
господарювання вітчизняного сільськогосподарського товаровиробника шляхом
забезпечення сприятливих економічних умов на внутрішньому ринку, а також для
виходу на світовий ринок.
2.4. Підтримка прогресивних форм господарювання в аграрному секторі
економіки.
2.5. Сприяння законодавчому оформленню земельних відносин, впровадженню ефективних форм господарювання на землі.
2.6. Сприяння у прийнятті державної концепції цінового паритету для сільськогосподарських товаровиробників, виваженої податкової та цінової політики.
2.7. Сприяння підвищенню життєвого рівня та добробуту кожного громадянина, всього суспільства, захисту їх законних прав та інтересів. […]
Статут [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://agroparty.org.ua/about/statut

∗∗∗
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «ЄВРОТУРБОТА»

Партію створено 13 серпня 2006 р. Зареєстрована Міністерством
юстиції України 29 листопада 2006 р. (реєстраційний номер 137-п.п.). У
лютому 2010 р. назву змінено на Політична Партія «КОЗАЦЬКА
СЛАВА».
Див.: Політична партія «КОЗАЦЬКА СЛАВА»

ВИТЯГ З ПРОГРАМИ

Партія «ЄВРОТУРБОТА» – інструмент політичної волі громадян України.
В Україні Прем’єр-міністри приходять і йдуть, змінюючи один одного,
даючи свої обіцянки і не виконуючи зобов’язань своїх попередників. Обіцяючи
щось, кожен уряд знає, що багато з обіцяного зробити просто неможливо, але
народ вірить, тому що хоче вірити, разом з тим не втомлюючись розчаровуватися
все більше і більше. Наша Партія буде вимагати дотримання зобов’язань за всіма
соціальними обіцянками і сама буде їх виконувати, позаяк ґрунтуються вони на
принципах соціального захисту за європейським зразком. Принципи ці полягають
у змозі людей самим себе соціально захистити завдяки тій системі, яка вже
сторіччя існує у світі і органічно поєднується із системою соціальної допомоги й підтримки для тих, хто цього для себе, з тих або інших обставин, зробити
не може.
Тому ми ставимо перед собою завдання стати правлячою Партією і маємо
намір впливати на політику влади на всіх державних рівнях. Ми керуємося не
ідеологічними фетишами, які штучно розколюють українське суспільство, а
реальними соціальними проблемами і потребами Людини, її щоденними
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інтересами, її гарантованим соціальним майбутнім, яке не залежить від кольору
прапора партії Влади. Ми будемо висувати членів Партії в органи законодавчої і
виконавчої Влади, місцевого самоврядування, а також на пост Президента
України. Партія буде підтримувати висування на державні посади і позапартійних
кандидатів, чиї переконання і соціальна позиція відповідають нашим партійним
принципам. У нас Є гідні кандидати для висування в органи державної Влади
в центрі і на місцях. Наша програма – це реальний шлях до головної мети –
побудови демократичної, нової України, що займе гідне місце серед розвинених європейських держав.
Разом, усі разом ми цього досягнемо!
І. Основа демократичного розвитку України – використання передового європейського й світового досвіду розвитку демократії.
Пройшло вісімнадцять років незалежності України, а ніхто не знає, який вектор розвитку держави взяти за основу – західний, східний, а чи, так званий,
багатовекторний спосіб розвитку.
Історично сформований ареал, в якому мешкають народи Росії, України й Білорусі, склався об’єктивно. Свідомість цих народів вмістила загальнолюдські закони
розвитку й породила глибоку віру в істинність і непорушність таких високих
духовних ознак, як добросердість, справедливість, працелюбство, відповідальність,
мудрість, братерство, взаємодопомога, співробітництво й безкорисливість. Історична
пам’ять наших народів знає й зберігає ці світоглядні принципи людських взаємовідносин. Це – історична реальність, з якою всім нам, мешканцям України, потрібно
рахуватися. Цінності у нашого народу одвічні: доброта, сім’я, соціальна держава.
Для реалізації поставленої мети якісного покращення життя Людини в
Україні потрібна нова політична влада в країні. Вона буде надана тільки тій
політичній силі суспільства, яка не формально, а цілком свідомо затвердить
вказану мету, як програму перетворення життя суспільства.
Політична сила, прийнявши політичну владу, повинна наповнити життя в
країні новим змістом, разом з тим для досягнення поставленої мети повинні
бути використані методи й засоби, які за своєю природою не будуть
протиречити самій меті.
Процес організації нового життя суспільства не може опиратися тільки на
доступні знання в галузі управління, раніше досягнутий досвід та інші допоміжні
засоби. Він повинен містити рівноцінну духовну складову, як міру відповідальності
за все, що відбувається. Аби ясно уявити, як треба організувати процес управління
суспільством, необхідно визначитись, у якому воно сьогодні стані, чим живе, які
життєві цінності в собі утримує й до чого прямує. Вектор, проведений від точки фіксації стану суспільства, що існує нині, до точки досягнення означеної мети, буде
змістом процесу управління. Ще раз необхідно наголосити, що коли суспільством
прийнята наріжна, основоположна мета свого розвитку й коли ця мета
відповідає здоровому глузду стосовно життя Людини, тоді процес відновлення й
облаштування життя набуває цілісного та свідомого характеру.
Пріоритет у політико-правовій сфері
Партія наполягає на такому принципі влади, за якого забезпечується ефективний контроль дотримання законності кожним з органів державного управління,
недопущення в Україні авторитаризму, протистояння між законодавчою та вико651

навчою владами. У зв’язку з цим, Партія вважає вкрай важливою конституційну реформу в Україні. Необхідно якомога скоріше ввести в державі парламентсько-президентську форму правління, з чітким конституційним визначенням владних
повноважень Президента, Верховної Ради та Кабінету Міністрів, яка б у першу
чергу виключала вплив олігархічних кланів, що зробили ставку на ту чи іншу гілку
влади і переслідують свої вузько корпоративні інтереси в державній політиці.
Система представницької й законодавчої влади у їх нинішньому вигляді,
малоефективна за сукупністю показників, які характеризують якісний рівень життя
суспільства. Чергові або позачергові парламентські вибори, за існуючої системи,
тільки приводять до влади ставлеників тих оліархів, які вклали більше коштів в
бездонні кишені політтехнологів, піарників та підконтрольних ЗМІ.
В національному питанні суспільству необхідно виходити з переконання, що
всі люди рівні перед законом, й таким чином, у державній політиці має завжди
стверджуватись саме цей принцип. Мова спілкування у державі принципового
значення мати не може. Люди вільні спілкуватися як українською, так і
російською, або будь-якою іншою мовою, проте для державного чиновника
досконале знання державної мови обов’язкове.
Партія буде боротися за партнерські відношення влади та суспільства, за
прийняття таких законів, які працюватимуть на права всіх громадян, а не на
замовлення чиновників та кланів, що їх утримують.
Оптимізація взаємодії законодавчої та виконавчої влад є важливою, та не
єдиною умовою національно-демократичного розвитку України. Необхідна також
політична структуризація всього суспільства. […]
Програма [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://euroturbota.org.ua/partiya/programma_partii/

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ
І З’ЇЗДУ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ЄВРОТУРБОТА»
[…] По п’ятому питанню: «Про зміну назви Партії»
Виступив член Президії Політради Партії Немикін Ю. М. і, зіславшись на
пропозиції від багатьох членів Партії, запропонував надати Партії назву
«Козацька слава». Він нагадав, що Партія «Євротурбота» підписала договори з
деякими громадськими організаціями козаків України про політичне представництво козаків у виборчих процесах, в яких партія має права безпосередньої
участі; звернув увагу делегатів на те, що Партією «Євротурбота» і козацькими
організаціями професійно розроблено і впроваджено систему впливу на вибір
молоддю та особистостями, що розуміють історичну сутність формування українського етносу. Ця система була вдало впроваджена у проведеній агітаційній
роботі до 2-го туру виборів Президента України у січні-лютому 2010 року. Він
відмітив, що, оскільки ідеологія українського козацтва, за період спільної
агітаційної роботи членів Партії і членів громадських організацій козаків, стала
близькою і опанувала більшістю членів Партії «Євротурбота» то і надійшла
пропозиція від членів Партії «Євротурбота» – змінити ідеологічне спрямування
діяльності та Статут і Програму Політичної партії «Євротурбота» у бік розвитку
ідеології українського козацтва в значенні європейських понять на само
ідентифікацію етносів через історичні витоки їх формування. Було акцентовано,
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що Партія прийме набагато більший представницький характер з вливанням до її
лав українських козаків і цінителів української православної Віри та Культури.
Була висунута пропозиція З’їзду прийняти і затвердити нову назву Партії
«Козацька слава», викласти у новій редакції Статут і Програму Партії із запропонованими делегатами змінами на ідеологію розвитку і зміцнення організацій справжніх
історичних захисників Апостольської Православної Церкви – українських козаків.
Вирішили: прийняти і затвердити нову назву Партії «Козацька слава», викласти у новій редакції Статут і Програму Партії із змінами на ідеологію розвитку
і зміцнення організацій справжніх історичних захисників Апостольської
Православної Церкви – українських козаків, і подати відповідні документи на
реєстрацію до Міністерства юстиції України. […]
Витяг з протоколу І з’їзду Політичної партії «Євротурбота» // Поточний архів
Міністерства юстиції України. – Реєстраційна справа 137-п.п

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «КОЗАЦЬКА СЛАВА»

Попередня назва – Політична партія «ЄВРОТУРБОТА»
ВИТЯГ З ПРОГРАМИ
Політична партія «Козацька слава» (надалі – Партія) – це партія, яка на
добровільних засадах об’єднує громадян України – прихильників Європейського
шляху розвитку України в співдружності з Росією на основі кращих досягнень
світового досвіду у сфері соціального захисту громадян з урахуванням відродження сутності козацтва, як захисника українського народу і його православної
канонічної віри, захисту інтересів громадян України та їх прав, згідно із
Конституцією України, представництва громадян, що сповідують православну
Віру і Козацьку Славу пращурів, в розбудові держави Україна через їх участь у
формуванні влад.
1. Основа демократичного розвитку України – використання передового
європейського й світового досвіду розвитку демократії
Пройшло вісімнадцять років незалежності України, а ніхто не знає, який вектор розвитку держави взяти за основу – західний, східний, а чи, так званий,
багатовекторний спосіб розвитку.
Історично сформований ареал, в якому мешкають народи Росії, України й
Білорусі, склався об’єктивно. Свідомість цих народів вмістила загальнолюдські
закони розвитку й породила глибоку віру в істинність і непорушність таких високих
духовних ознак, як добросердість, справедливість, працелюбство, відповідальність,
мудрість, братерство, взаємодопомога, співробітництво й безкорисливість. Історична
пам’ять наших народів знає й зберігає ці світоглядні принципи людських
взаємовідносин. Це – історична реальність, з якою всім нам, мешканцям України,
потрібно рахуватися. Цінності у нашого народу одвічні: доброта, сім’я, соціальна
держава.
Для реалізації поставленої мети якісного покращення життя Людини в
Україні потрібна нова політична влада в країні. Вона буде надана тільки тій
політичній силі суспільства, яка не формально, а цілком свідомо затвердить
вказану мету, як програму перетворення життя суспільства.
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Політична сила, прийнявши політичну владу, повинна наповнити життя в країні
новим змістом, разом з тим для досягнення поставленої мети повинні бути використані
методи й засоби, які за своєю природою не будуть суперечити самій меті.
Процес організації нового життя суспільства не може опиратися тільки на
доступні знання в галузі управління, раніше досягнутий досвід та інші допоміжні
засоби. Він повинен містити рівноцінну духовну складову, як міру відповідальності за все, що відбувається. Аби ясно уявити, як треба організувати процес
управління суспільством, необхідно визначитись, у якому воно сьогодні стані,
чим живе, які життєві цінності в собі утримує й до чого прямує. Вектор, проведений від точки фіксації стану суспільства, що існує нині, до точки досягнення
означеної мети, буде змістом процесу управління. Ще раз необхідно наголосити,
що коли суспільством прийнята наріжна, основоположна мета свого розвитку й
коли ця мета відповідає здоровому глузду стосовно життя Людини, тоді процес
відновлення й облаштування життя набуває цілісного та свідомого характеру.
Адже реформи не можуть бути самоціллю. Це тільки послідовний план дій
для досягнення… чого? Доки нинішні реформатори нам відповіді на це питання
не дали. Та й навряд чи дадуть. За час незалежності України Верховною Радою
видано кілька тисяч законів. А покажіть нам хоча б один закон, який працює на
Людину, на особистий її добробут (за винятком, звичайно, «слуг народу» – тут
вже обранці навидавали). От і виходить, що реформам, за реляціями чергової
Влади, у нас в країні усе краще, а практично людині жити усе гірше й гірше.
Люди живуть і працюють не для того, щоб втілити в життя «наукові відвертості» чергового фаворита економічної стратегії центральної Влади. Люди живуть
і працюють, аби забезпечити родину, виростити дітей, допомогти батькам. Це є
природний порядок життя. І людей потрібно в цьому підтримати.
Тому Партія заявляє, що благополуччя родини, як першооснови нації і держави – найважливіша частина нашої не передвиборної, а життєвої Програми.
Адже, як у природі не може здоровий організм складатися із хворих клітинок, так
і нормальне суспільство не може складатися із хворих родин. Тому свою роботу
Партія буде оцінювати не за показниками відсотків росту над рівнем падіння до
«далі нікуди», а по тому, чи зможе працездатна людина, фахівець в Україні
прогодувати свою родину, а чи йому потрібно їхати на заробітки до Європи; чи
отримають його діти гідну освіту; чи буде пенсія наших літніх сумісна з життям.
Це і тільки ц буде для Партії найекономічнішими показниками.
Політична партія «Козацька слава» – це добровільне об’єднання громадян
України, яке представляє їх інтереси в державно-політичній системі; це організація
однодумців для досягнення суспільно вагомих результатів; це політична школа й
резерв висококваліфікованих кадрів в усіх галузях державного будівництва, науки,
культури, економіки, ефективного соціального забезпечення населення.
Одним з негативних явищ сучасного етапу розвитку української політики є
прірва, що пролягла між Владою і народом. Люди перестають розуміти суть того,
що відбувається, втрачають впевненість у завтрашньому дні. А без відчуття
співучасті і без упевненості в правильності обраного Україною шляху, без
соціально-страхового захисту, без творчої енергії народу будь-які зміни в
політиці, економіці, державному будівництві перетворюються в руйнівну
імітацію, профанацію демократичних процесів.
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Ми повинні налагодити ефективну діяльність Влади, надати змістовності
всьому, що відбувається в житті українського суспільства, повернути людям віру
в майбутнє, соціально захищене майбутнє, самоповагу і гордість за Україну. […]
Програма політичної партії «Козацька слава» // Поточний архів
Міністерства юстиції України. – Реєстраційна справа 137-п.п.

∗∗∗
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ
«ПОЛІТИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ «ПРЯМА ДІЯ»

Партію створено 10 грудня 2005 р. Зареєстрована Міністерством юстиції
України 13 грудня 2006 р. (реєстраційний номер 138-п.п.). Партія діюча.
ВИТЯГ З ПРОГРАМИ
«ПРИЙНЯТА» Установчим з’їздом
Політичної партії «Політичне об`єднання «Пряма дія»
10 грудня 2005 р.
[…] ІДЕОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ
Потреба боротьби випливає з факту нашого національного існування. Ми є,
ми відчуваємо своє існування і своє індивідуальне національне буття.
В основі нашої ідеології лежить одна провідна ідея – Українська Нація має
бути господарем на власній землі. Кожен українець, кожен мешканець нашої землі, що відчуває нерозривність свого зв’язку з нею, своєї долі з її майбутнім,
кожен, хто готовий віддати свої сили і талант Батьківщині – гідний кращого
життя для себе і своїх дітей.
Ми усвідомлюємо, що майбутнє Нації залежить від того, хто стоїть на її чолі,
хто веде за собою маси – від її еліти.
Сьогоднішня політична еліта України є такою лише формально. Вона не здатна
ставити високі цілі і досягати їх, не здатна об’єднати Націю Великою Метою. Її
тактика і стратегія – вимолити у сильних світу цього Україну для себе, або й
видурити її. Ми переконані, що такі дії є злочинними перед пам’яттю про мільйони
закатованих у боротьбі за Волю України, перед її майбутнім, перед Богом і людьми.
Вихідні принципи нашої ідеології базуються на тому, що політична влада та
накопичене чесною працею багатство збільшують не лише права, але й обов’язки
перед Нацією та Державою. Нажите неправедним шляхом багатство, як і видурена у народу влада, не матимуть місця в Українській Державі, яку ми побудуємо.
Разом з тим ми переконані, що держава повинна визнати свої помилки та провину
перед громадянами за те, що створила таку систему, яка змушує їх іти в обхід
закону задля того, щоб забезпечити собі мінімальний рівень проживання.
Визнаємо, що Держава не може вимагати від своїх громадян більше, ніж вона
дає їм. Той же, хто чесно діє у відносинах з Державою, може розраховувати на її
повний та безумовний захист і всебічну підтримку.
Виходимо з того, що відповідальність лежить в основі політичної моралі та
має стати принципом політичної дії.
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Ми переконані, що кожна суспільність сильна своїм твердим моральним
законом, що панує над нею, живим символом і прикладом якого є її еліта.
Головна передумова побудови Великої України – формування нової еліти
України, що здатна запалити маси великою Ідеєю – бути господарем у власному
домі, на якого рівнятимуться інші народи і країни.
Найбільш дієвим засобом для реалізації цієї задачі вважаємо духовний
вишкіл Лідерів Нації та завоювання ними домінуючих позицій у структурах законодавчої та виконавчої влади Держави, прийняття на себе та реалізацію владної
відповідальності перед Нацією та Батьківщиною, їх Минулим і Майбутнім.
Ми приймаємо велику парадигму Тараса Шевченка «В своїй хаті, своя
правда, і сила, і воля» як формулу дії в ім’я сучасного і майбутнього України.
Нам потрібна Велика Україна. І не лише територіально, а велика своїм моральним посланням світу та матеріальними засобами для його реалізації.
Нам потрібна Нація не як сукупність окремих індивідів, що мають певні формальні ознаки спільності – мову, релігію, антропологічну расовість, а як згуртована сила на службі у великої Ідеї, як маяк блискучої думки і дії, дороговказ для
інших країн і народів.
Якщо Україна хоче вийти зі стану провінції, вона мусить витворити в собі,
крім волі до влади, велику всеобіймаючу Ідею опанування духовного, економічного і політичного простору буття Нації.
Ми приймаємо як своїх попередників всіх відданих борців за кращу долю
Українського Народу, що закладали її політичні традиції, освячували своєю
діяльністю ідею Великої України, приймали апостольство Києва як власну буттєву мету, формували моральне обличчя Нації. Це великі князі – Святослав,
Володимир і Ярослав, гетьмани Петро Конашевич-Сагайдачний, Богдан Хмельницький, Петро Дорошенко, Іван Мазепа і Пилип Орлик; вчені і мислителі –
митрополит Іларіон, Йосип Верещинський, Петро Могила, Юрій Немирич, Тарас
Шевченко, Пантелеймон Куліш, Іван Франко, Юліан Бачинський, Микола
Міхновський, Дмитро Донцов, В’ячеслав Липинський, Юрій Липа, Микола
Сціборський, Микола Хвильовий і ще тисячі відомих та зовсім невідомих Лицарів
України, що віддали їй свій талант, душевні сили й саме життя. Визнаємо як свої
ключові ідеологічні цінності – «Відкритість Держави для Громадянина», «Право
Громадянина на Пряму Дію», «дієвий Патріотизм», «національна Солідарність»,
«Свобода Людини і Нації», «Незалежність», «Честь», «Гідність», «Служіння
Народові і Державі», «Духовність та Любов до Ближнього.
Партія створюється з метою участі у побудові вільного, солідарного, економічно ефективного та екологічно безпечного суспільства на засадах свободи,
національних традицій, соціальної справедливості й солідарності.
Для досягнення поставленої мети Партія у встановленому чинним законодавством порядку ставить наступні завдання:
- сприяння становленню суспільства, в якому кожен мав би можливість реалізувати й розвивати свої особисті здібності та таланти;
- участь у створенні, розвитку і зміцненні національних, соціальних й економічних підвалин української державності;
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- захист суспільства та особи від егоїстичних інтересів окремих груп (осіб), які
намагаються досягти монопольної, безконтрольної політичної й економічної влад;
- участь у створенні економічних, соціальних, екологічних, культурних,
духовних передумов і підвалин свободи й щастя людини завдяки наданню
економічним і політичним процесам більш гуманного та соціального характеру в
інтересах і під контролем громадян України;
- залучення громадян до свідомого прийняття рішень і вирішення своєї долі,
реалізації влади й власності через утвердження та постійне вдосконалення механізмів політичної, економічної та соціальної демократі;
- участь у забезпеченні умов для культурно-національного відродження та
розвитку української нації;
- забезпечення гармонійного співіснування всіх національних i культурних
груп, які проживають на теренах України.
ПОЛІТИЧНА СИСТЕМА ДЕРЖАВИ
Українська політична традиція ґрунтується на поєднанні колективних форм
здійснення політичної влади з персоніфікованою відповідальністю. У Київській
Русі, гетьманській Козацькій Республіці, УНР та Гетьманській державі часів визвольних змагань державна влада зосереджувалась у двох началах – вічово-парламентарному та князівсько-гетьманському. При цьому колективні форми організації влади виражали волю народу, а національний політичний Лідер був моральним символом єдності Нації, який брав на себе особисту відповідальність за її
майбутнє. Лише при гармонійній взаємодії цих начал Україна відбувалась як
велика, сильна і потужна держава, яку поважали сусіди і власні громадяни.
Ми переконані, що Україні, на даній стадії її політичного розвитку, найбільше відповідає сильна президентська влада, поставлена під контроль Нації.
Сильна Україна не можлива без сильного Президента. Сильний парламент не
виникне при слабкому Президентові.
Реорганізація владної діяльності відповідно до завдань побудови Великої
України на принципі Прямої Дії має охоплювати всю вертикаль та горизонталь
владних структур.
Приймаємо, що реформування адміністративних структур відповідно до
принципу Прямої Дії є однією з ключових стратегічних цілей нашої діяльності.
Основна мета таких перетворень – створення чіткої, відповідальної перед
Громадянами владної вертикалі, яка відповідала б за своїм рівнем завданням
побудови нового українського суспільства, високорозвиненої, сучасної держави,
її успіху в конкурентній боротьбі з провідними державами світу.
Державний службовець повинен служити Громадянам, Нації, Державі, мати
за це гідну винагороду та пошану в суспільстві, і нести особисту відповідальність
за наслідки своєї роботи.
Політична система держави повинна, з одного боку, виражати колективні інтереси
її громадян, ефективно захищати їх, а з іншого – створити найкращі умови для
перемоги України в конкурентній боротьбі у нинішньому глобалізованому світі. […]
Програма [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://pryama-diya.org/content/view/7/36/
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∗∗∗
УКРАЇНСЬКА РЕСПУБЛІКАНСЬКА ПАРТІЯ
ЛУК’ЯНЕНКА

Партію створено 28 травня 2006 р. Зареєстрована Міністерством
юстиції України 21 грудня 2006 р. (реєстраційний номер 139-п. п.). У червні
2009 р. назву змінено на Українська республіканська партія. Партія діюча.
ПОЛІТИЧНА ЗАЯВА
УРП Лук’яненка з приводу дострокових виборів до Верховної Ради України
Українська республіканська партія Лук’яненка підтримує ідею проведення в
Україні дострокових парламентських виборів і готова взяти у виборчій кампанії
найактивнішу участь.
Вважаємо, що для розпуску Верховної Ради України є більш ніж достатньо
поважних підстав, серед яких зокрема:
1) наявність депутатської більшості, нарощеної шляхом зрад, шантажу, підкупу та залякування, що оформилась у т. зв. «коаліцію національної єдності», а по
суті є антидержавним утвором, кількістю близько 260 осіб, у складі фракцій
Партії Регіонів, КПУ та СПУ, що відстоюють інтереси «п’ятої колони» в Україні,
об’єднаної ідеологією московського імпершовінізму;
2) грубе порушення конституційних прав титульної нації, що виявляється в
різко заниженому (більше ніж удвічі) представництві українців у найвищому
законодавчому органі держави (за наявних 79% українців у національному складі
населення України, серед депутатів українців лише 36%).
Водночас переконані, що механічне повторення виборів зразка 2006 року не
змінить принципово розкладу сил у Верховній Раді. Адже подекуди в Україні продовжує панувати антиукраїнський дух, що сотні років силою насаджувався
російсько-радянською імперією. І без рішучого втручання української держави не
обійтись.
Тому, беручи на озброєння ст. 37 Конституції, необхідно в судовому порядку
(і це завдання Президента) терміново заборонити в Україні діяльність Партії
Регіонів, КПУ, СПУ та інших антидержавних партій, «дії яких спрямовані на
ліквідацію незалежності України, порушення суверенітету й територіальної
цілісності держави, підрив її безпеки, розпалювання міжетнічної ворожнечі,
посягання на права і свободи людини».
Тоді в дострокових виборах, як у всьому цивілізованому світі, братимуть
участь лише державницькі демократичні, проукраїнські партії, що стане
реальною запорукою зміни життя в Україні на краще.
А добровільне вказування (за сприянням Президента) партіями та блоками
національної належності кандидатів у депутати зробить виборчі списки значно
прозорішими, спростить вибір електорату та підтвердить щирі наміри політиків.
Центральна Рада УРП Лук’яненка
Політична заява УРП Лук’яненка з приводу дострокових виборів до Верховної Ради України
// Поточний архів Міністерства юстиції України. – Реєстраційна справа 139- п. п.
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ВИТЯГ З ДОПОВІДІ

ПОЧЕСНОГО ГОЛОВИ ПАРТІЇ, ГЕРОЯ УКРАЇНИ ЛЕВКА ЛУК’ЯНЕНКА НА
РОЗШИРЕНОМУ ЗАСІДАННІ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ УРП ЛУК’ЯНЕНКА 10 ЛИПНЯ
2008 РОКУ

[…] 1. Державний устрій: унітарний – федеративний
Племена, з яких сформувалася українська нація, вже в Княжу добу почали
втрачати свої особливості, натомість збільшувалася етнічна єдність. В період
Козаччини племінні різниці не мали значення і українці діють як носії загальнонародних етнічних рис та політичних ідеалів. У наш час немає жодних етнічних
підстав розглядати Україну як таку, що складається з кількох етнічних
складників, отже етнічний чинник не може бути підставою для федеративного
устрою української держави.
І теперішня українська територія не сформувалася з об’єднання кількох державних територій, що зберегли свої особливості і пам'ять про кордони між ними,
того у нас і такого чинника немає для федеративного устрою держави.
Про федеративний устрій України мріють московські шовіністи. Коли
бачать, що всю Україну загарбати неможливо, тоді вони підсовують українцям
ідею федеративного устрою з надією загарбати її по частинах, того республіканці
послідовно виступають за унітарний устрій держави.
Ми за скасування Кримської територіальної автономії і надання кримським
татарам прав національно-культурної автономії.
Унітарному устрою республіки відповідає однопалатний парламент.
З огляду на досконалість організації законотворчої діяльності парламенту
можливий і двопалатний парламент, одначе в умовах неконсолідованої нації та
відвертих планів московської політичної еліти повернути Україну під владу
Москви створення в Україні парламенту з двох палат грало б на руку московським
шовіністам, бо чи друга палата формувалась би виборами чи представництвом
областей – однаково її призначення полягає в представництві (і захисту) у
парламенті інтересів областей, що неминуче і відразу висунуло б у порядок
денний тему, яка область дає більше до державного бюджету, а яка менше і чого
одна область має кормити іншу. Ці дискусії неминуче переросли б у безупинну
політичну боротьбу, що послаблювало б Україну і сприяло б здійсненню
московських загарбницьких планів щодо України.
Двопалатний парламент – це перший крок до федералізації, перший крок до
перетворення незалежної держави в московську колонію.
1. Форма державного правління республіки
Існує дві головні форми правління республіки: президентська і парламентська,
та дві проміжні, президентсько-парламентська та парламентсько-президентська.
У першій формі президент є головою держави і головою виконавчої влади.
У другій формі президента немає, і в парламенті зосереджена законодавча
влада і контроль за урядом.
Президентсько-парламентська форма правління у нас була від Конституції
1996 року до 2004 року. За неї президент подавав парламенту на затвердження
кандидатуру прем’єра, а усував його з посади (і весь уряд) сам.
2004 року Верховна Рада запровадила парламентсько-президентську форму
правління. За нею уряд формує парламент. Президент вносить до ВР на затвер659

дження кандидатуру прем’єра і в його підпорядкуванні залишаються міністр
закордонних справ, міністр оборони та міністр внутрішніх справ. Це – поступка
президенту; за парламентсько-президентської форми правління уряд формує
парламент, а президент здійснює представницькі функції.
Україна – молода держава. Вона шукає ту форму правління, що найбільш
відповідає цій стадії розвитку держави.
Я вважаю, що теперішній стадії політичного розвитку нації найбільш
відповідає президентсько-парламентська форма правління.
Обґрунтування
Нація вийшла з комуністичного тоталітарного режиму, ще недостатньо звільнилася від рабської покори перед диктатором і диктатурою, того не зникла небезпека встановлення диктатури. Президентська форма правління для молодої
демократії становить найближчу спокусу до встановлення диктатури, того я
проти президентської форми правління.
Українська національна ідея ще не стала панівною формою політичної свідомості народу, ще не подолана ідеологічна спадщина колоніального минулого і
Україна ще не досягнула консолідації нації. За такої ідеологічної невизначеності
парламент може потрапити під вплив здібних демагогів чи якоїсь антиукраїнської
змовницької групи, що зіб’є парламент на манівці і призведе Україну на небезпечну грань втрати державності, того парламенту необхідно протиставити
порівняно сильного президента, який би не дав парламенту у випадку бурхливих
політичних хвиль збитися з державницького курсу.
2. Форма (тип) політичного режиму – це взаємовідносини держави й
суспільства
Суспільство створює державу для захисту території його розселення, захисту
свого життєвого простору та правового унормування взаємин усередині суспільства. Позаяк держава має тенденцію перетворитися в диктатора, а її бюрократія –
в п’явок, УРП виступає за демократичну організацію влади в республіці та
цивільний контроль за військовою організацією та правоохоронними органами
держави. Аби цей контроль був реальним, ми домагатимемося українізації
українського інформаційного простору з гарантіями демократичних свобод. [...]
Доповідь Почесного Голови партії, Героя України Левка Лук’яненка на Розширеному
засіданні Центральної Ради УРП Лук’яненка 10 липня 2008 року // Поточний архів Міністерства
юстиції України. – Реєстраційна справа 139-п.п.

∗∗∗
«УКРАЇНСЬКА ПАРТІЯ»

Партію створено 21 серпня 2006 р. Зареєстрована Міністерством юстиції
України 27 грудня 2006 р. (реєстраційний номер 140-п.п.). Партія діюча.
ВИТЯГ З ПРОГРАМИ
ВСТУП
Українська партія (далі – партія), виходячи з необхідності збереження і
примноження унікального духовного національного спадку тисячоліть, сповідує
та продовжує націєтворчі традиції учасників Українських національно-визволь660

них змагань і рухів, виражених в боротьбі за національне визволення від татаромонгольського, турецько-татарського, польського, московського, гітлерівського
та «совєтського» колоніального панування в Україні.
Ціль партії – консолідація українців в нову українську спільноту, що започаткувала б політичну формацію, засновану на кращих національних духовних
традиціях, позбавлену принизливих пережитків колоніалізму, яка будуватиме під
захистом суверенної національної Держави життя, гідне найвищих духовних
ідеалів відповідно до національної ментальності.
ГОЛОВНОЮ МЕТОЮ партії є: реалізація української національної ідеї,
розбудова національної держави – держави української нації на українських
землях, держави правової, унітарної, соборної, незалежної, яка б забезпечила
українській нації всебічну свободу, справедливість, добробут та стрімкий
розвиток в сучасності і майбутньому.
ГОЛОВНИМ ЗАВДАННЯМ партії є: досягнення високих стандартів
духовного та матеріального життя українців в незалежній Україні, спираючись на
споконвічні українські національні традиції та загальноєвропейські цінності.
Шлях до забезпечення яких партія бачить через:
- підвищення добробуту та матеріальних статків українців до рівня
стандартів провідних держав світу;
- політичну консолідацію української нації, послідовне відстоювання національних інтересів України;
- сприяння інтеграції України до європейської та світової спільноти;
- реалізацію власної Програми партії шляхом приведення до влади в українській державі на усіх її рівнях професійних. високоосвічених фахівців-патріотів, об’єднаних безмежною відданістю Україні.
Основним стрижнем діяльності партії є утвердження української національної ідеї та здійснення права української нації на збереження власної неповторності в колі світових народів, на життя в незалежній, соборній, демократичній
українській державі, яка відстоює свої національні інтереси в усьому світі.
Партія переконана:
- Українська держава зобов’язана дбати про відродження й розвиток української нації – унікальної складової світової спільноти націй, яка постає на основі
єдності та непорушності державної території, власної (української) мови, символіки, звичаїв, традиційних духовних цінностей, культурних надбань та історичних
атрибутів державності.
- Українська соборна національна демократична держава будується на визнанні і активному утвердженні традиційних українських національних цінностей,
національної історичної спадщини, української мови і культури, як факторів єднання і розвитку.
- Держава є умовою збереження та інструментом захисту власних унікальних
національних цінностей та українських інтересів.
Ми стверджуємо: тільки сильна українська держава здатна захистити національні, соціальні і духовні права та життєвий простір нації, забезпечити демократичний лад, високий рівень життя.
Українська партія переконана – нам потрібні в усіх сферах життя енергійні,
підприємливі, глибоко і тверезо мислячі, сповнені почуття власної гідності
українці, які навіки відмовляться бути бідними, і тоді Україна стане українською.
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Об’єднання зусиль таких українців і є стратегічним завданням, запорукою успіху
діяльності Української партії.
Виходячи з викладених вище принципів, партія втілюватиме в різних сферах
суспільного життя такі програмові засади:
ІДЕЙНО-СВІТОГЛЯДНІ ЗАСАДИ
Наше основне і визначальне гасло: «Україна понад усе!»
Наш найвищий національний обов’язок: культивування і реалізація української національної ідеї.
Національна ідея – ідея державного самоутвердження української нації, розбудова української національної держави з національною владою і дієвою системою українського національного народовладдя.
Національна держава це:
- природне прагнення кожного народу, завершення його політичного самоутвердження, внаслідок якого він стає повноправним і єдиним господарем своєї
долі на своїй землі, своєї країни і влади в ній;
- політичне утворення корінного народу на його власній території для державного забезпечення своїх інтересів у всіх сферах життя, для гарантованого
відродження і розвитку, процвітання і буття нації в часі;
- політична система, у якій влада (усі її гілки, структури, посадові особи) є
носієм національної ідеї і послідовним захисником національних інтересів свого
народу – як у самій країні, так і на міжнародній арені.
Ми – за українську національну державу. А в національній державі творити
закони, керувати суспільством і судити громадян можуть тільки його
представники – з числа носіїв національної ідеї цього народу. І це право українців
на національне народовладдя, на формування власної, національної влади і
національної керівної еліти має бути узаконене.
Національною державою має керувати обрана народом національна влада.
Національна влада – це влада, яка є носієм національної ідеї народу і діє не в
інтересах тільки якогось класу чи соціальної групи, а в ім’я цілої нації та всіх громадян національної держави.
Національне народовладдя – це узаконена система визначальної ролі корінного народу в державному будівництві та функціонуванні держави, за якої
творити закони, керувати суспільством і судити громадян можуть тільки
представники народу – із числа носіїв національної ідеї.
Наша ідеологія: український націоналізм – ідеологія захисту, збереження і
державного самоутвердження української нації; це Ідея та Чин в ім’я України.
Наша політика: боротьба за українську державу.
Наше переконання: Доки український народ не розв’яже своєї головної проблеми – не розбудує власної національної держави, не узаконить свого права творити
державу, формувати і контролювати владу, – доти жодна його проблема (політична,
соціальна, економічна, міжнаціональна, військова, релігійно-конфесійна, освітня,
культурна, екологічна тощо) так і не буде вирішена на його користь, доти над
українцями на їхній землі пануватимуть «чужі правди, чужі сили, чужа воля».
Український шлях – це продовження багатовікової ідейно-політичної
боротьби за реалізацію української національної ідеї-мети. Це боротьба за
українську національну державу та українське національне народовладдя.
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ПОЛІТИКО-ПРОГРАМОВІ ЗАСАДИ
1. Державне будівництво. Суспільство. Інформаційний простір.
1.1. Партія буде культивувати життєву філософію сильних українських характерів, бо тільки сильні характери здатні творити сильну державу, тож для України,
ефективною формою правління держави є – президентська республіка. Партія
переконана, що Президентом України може бути тільки представник титульної нації.
Українська партія домагатиметься, усіма можливими законними шляхами, прийняття
нової Конституції України, у тому числі й на всеукраїнському референдумі.
1.2. Партія обстоює формування збалансованої, ефективної системи трьох
незалежних гілок влади. В основу функціонування системи державної влади та
місцевого самоврядування покладається принцип ефективної взаємодії, стримувань та противаг, балансу права й відповідальності. Партія буде відстоювати
повернення до змішаної системи виборів на регіональному та місцевому рівні.
1.3. Партія обстоює принцип недоторканності та неподільності території
України, її унітарності. Адміністративно-територіальна реформа повинна повністю
замінити радянську систему поділу території України, сприяти консолідації української нації, бути інструментом збереження української державності та демократії,
розвитку культури і духовності. Ця реформа має покласти край небезпечним
тенденціям дезинтеграції української нації за регіональними, конфесійними,
мовними та іншими ознаками.
1.4. Партія виступає за правонаступництво Українською державою всіх прав
української держави доби Української Народної Республіки та Української
Держави проголошеної у Львові 30 червня 1941 р.
1.5. Партія виступає:
- за повернення графи про національну приналежність громадян України в
національному паспорті та свідоцтві про народження;
- за повернення національно-історичних назв всім населеним пунктам та
географічним топонімам України та перейменування вулиць, площ, промислових
підприємств тощо, які несуть в своїй назві пережитки колоніальної спадщини;
- за повернення інформаційного простору, книжкового ринку, реклами й
культурної, масової діяльності, під ефективний державний національний
контроль.
1.6. Партія вважає одним із головних стрижнів існування української
соборної національної демократичної держави її інформаційну безпеку і незалежність. Партія домагається, щоб усі інформаційні системи в Україні працювали в
ім’я забезпечення потреб української нації. Загальнонаціональні ЗМІ зобов’язані
в своїй діяльності послуговуватись винятково державною мовою та використовувати не менше 70 відсотків національного інформаційного продукту.
1.7. Партія вимагає заборони релігійних громад і політичних партій,
діяльність яких спрямована на руйнацію національної, духовної й територіальної
єдності України, розпалювання міжнаціональної ворожнечі, руйнацію
традиційної української моралі. […]
Програма «Української партії» [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://ukrpart.org/about/manifest.html
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ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «УКРАЇНСЬКІ
СОЦІАЛ-ДЕМОКРАТИ»

Партію створено 27 травня 2006 р. Зареєстрована Міністерством юстиції
України 20 січня 2007 р. (реєстраційний номер 141-п.п.). Партія діюча.
ВИТЯГ З ПРОГРАМИ
Проголошення незалежності України вселяло надію на те, що в країні
розпочнуться демократичні перетворення, що згодом Україна перетвориться в
одну з економічно розвинутих європейських країн, в якій будуть забезпечені всі
невід’ємні права громадян, створені всі умови для вільного розвитку кожної
людини, надані державні гарантії соціально вразливим верствам населення. Разом
з тим життя показало, що політична еліта, що знаходиться при владі, немає чіткої
уяви про шляхи розвитку держави, не проводить проукраїнську політику та
неспроможна вивести країну з економічної та політичної кризи.
Створюючи політичну партію «Українські соціал-демократи», ми ставимо за
мету діяльності партії сприяння формуванню і вираженню політичної волі
громадян, участь у побудові в Україні незалежної, демократичної, соціально
орієнтованої держави, бо основними цінностями соціал-демократії, її суспільнополітичним фундаментом є Свобода, Справедливість, Рівність і Солідарність.
Ми створюємо партію парламентського типу, зорієнтовану на завоювання
права реалізовувати свої погляди шляхом розробки, прийняття і провадження у
життя законів в органах влади. Ми створюємо партію, що спрямовуватиме свою
діяльність на відродження регіонів та забезпечення реальної влади органам
місцевого самоврядування. Ми створюємо політичну партію, яка обирає
європейську орієнтацію України. Ми відстоюватимемо таку зовнішню політику,
за реалізації якої Україна стане рівноправним членом міжнародного співтовариства.
Мета діяльності та головні завдання:
Головна мета партії – сприяння утвердженню у суспільному, політичному,
соціальному, економічному і культурному житті України принципу главенства
(верховенства) законних інтересів і прав людини над інтересами і правами
держави, участь у виборах та інших політичних заходах.
Головним завданням діяльності партії є:
• Сприяння втіленню в життя соціал-демократичних принципів побудови в
Україні політичної та соціально-економічної системи;
• Сприяння утвердженню непорушності міжнародно визнаних прав людини;
• Сприяння забезпеченню активної ролі населення у формуванні та реалізації
державної політики, формуванню органів державної виконавчої влади та органів
місцевого самоврядування всіх рівнів;
• Сприяння консолідації українського суспільства на засадах рівності й
братерства, забезпечення умов для культурно-національного відродження та
розвитку української нації, усіх національних і культурних груп, які проживають
на теренах України;
664

• Сприяння забезпеченню права на охорону здоров’я, захищене дитинство і
забезпечену старість.
В політичній сфері партія вважає за необхідне:
• Внести зміни до Конституції, які встановлять чіткий розподіл гілок влади,
визначать повноваження органів місцевого самоврядування, збалансують їх права
та обов’язки;
• Розірвати зв'язок влади і капіталу, створити систему реального народовладдя, впровадити принципово нову кадрову політику, спрямовану на зміну
управлінської еліти та моральне очищення влади і суспільства в цілому. […]
Програма політичної партії «Українські соціал-демократи» //
Поточний архів Міністерства юстиції України. – Реєстраційна справа 141-п.п.

∗ ∗ ∗
ПАРТІЯ «ВІДРОДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО СЕЛА»

Партію створено 28 жовтня 2006 р. Зареєстрована Міністерством юстиції
України 6 березня 2007 р. (реєстраційний номер 142-п.п.). У квітні 2009 р.
назву змінено на «Партія селян».
Див.: «Партія селян».

ВИТЯГ З ПРОГРАМИ
Лиш тільки той достойний є життя та волі,
хто кожний день іде за них на бій.
І. В. Гьотте
[…] В нинішній час українське село знаходиться в системній кризі:
1. загальне безробіття;
2. відсутність пільгового кредитування;
3. недоступність кредитів;
4. відсутність паритету цін на сільськогосподарську і промислову продукцію;
5. відсутність сталого ринку збуту продукції сільського господарства;
6. труднощі з юридичним оформленням земельних часток (паїв) селянами;
7. повний розвал соціальної сфери;
8. відсутність медичного забезпечення;
9. вимирання сільського населення;
10. відсутність стабільного розвитку переробної промисловості;
11. розвал машинобудування для сільського господарства і його цінова
політика;
В нинішній час ні одна політична сила в Україні не відстоює українське селянство. Ось, що і побудило організаційний комітет винести питання про
створення партії «Відродження українського села».
Селянство головна сила державотворення, яка в усі часі становлення української нації (доби Київської Русі, Запорізької Січі, козацько-селянського повстання
Павлюка-Бута, Хмельниччини, Коліївщини) творила історію України, а село, з
незапам’ятних часів, було послідовним обранцем Землі та Нації.
Гордість за славне історичне минуле і відповідальність перед майбутніми поколіннями сповнюють творчими силами і рішучістю всіх, хто прагне гідного
життя, на своїй рідній землі – Україні у ХХІ столітті.
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Український народ споконвіку сповідував ідеали добра, справедливості, рівності, свободи і демократії. В час випробувань та історичного прориву світ побачив істинну сутність великого Українського селянства – відданість принципам
верховенства права, демократичним нормам і цінностям, національну, релігійну і
мовну толерантність, свободу та національну гідність.
Партія «Відродження українського села» усвідомлюючи свою відповідальність перед обличчям реальної загрози нації у царині економічного та культурного життя села, втратою багатовікових духовних орієнтирів, руйнацію довкілля і
розкрадання таких національних багатств як земля та її надра, корисні копалини
має на меті такі цілі:
- відродити політичну вагу селянства і піднести її до загальнонаціонального
рівня державотворення із залученням до участі у всіх без винятку сферах громадсько-політичної діяльності;
- здійснювати постійний і всебічний аналіз та контроль стану розвитку
українського села та координацію взаємодії органів виконавчої влади і громадських організацій у сфері відродження історико-культурних та господарських традицій українського селянства;
- забезпечити лобіювання інтересів сільськогосподарських кооперативів,
фермерських господарств, фермерів та інших підприємств різної форми власності
з виділенням необхідних цільових кредитів шляхом внесення законодавчих ініціатив, а також усіма можливими способами, що не суперечать законодавству та
Конституції України.
- сприяти охороні пам’яток історії та культури, природній та науково-дослідницькій роботі, організації та проведенню фестивалів народної творчості,
спортивних змагань з метою патріотичного виховання молоді і відновлення національної справедливості у сфері відродження духовних традицій українського
народу;
- делегування своїх представників на всі рівні органів законодавчої та виконавчої влади з метою реалізації вищезгаданих завдань.
Стаючи на захист інтересів селянства Партія «Відродження українського
села» пропонує співвітчизникам таку стратегію відродження країни, яка ґрунтується на кращих світових зразках у їх поєднанні з вітчизняними традиціями.
Партія «Відродження українського села» реалізує свою програму шляхом
участі у формуванні політики держави через своїх представників у всіх рівнях рад
і представницьких органів влади всіх рівнів та реалізації масштабних суспільних
проектів як за участю у владі так і поза нею.
Партія Відродження села відповідає на виклики часу і проголошує пріоритетом
утвердження на українській землі таких фундаментальних цінностей і завдань:
1. свободи людини, яка одночасно є правом і відповідальністю перед
власною совістю та суспільством;
2. рівності кожного щодо досягнення власного добробуту та суспільного благополуччя;
3. всебічний розвиток особистості на основі єдиних для всіх можливостей і
перспектив;
4. гарантованість прав і свобод людини;
5. здоров’я сільського населення та його соціальна захищеність;
6. відкрита й ефективна система соціального управління, усунення соціальної
диференціації між сільським та міським населенням;
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7. всебічне сприяння формуванню «середнього класу» на селі;
8. підтримка історико-культурної та географічної самобутності всіх сільських
регіонів України, збереження їх символів і традицій;
9. Партія Відродження села ставить перед собою мету – політично, ідеологічно і організаційно повернутись до лона східнослов’янської цивілізації;
10. Стратегічним завданням є входження до Єдиного економічного простору,
утвердження високих соціальних стандартів життя суспільства і кожного
громадянина України. […]
Програма [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://ukrselo.ucoz.ru/publ/1-1-0-2

«ПАРТІЯ СЕЛЯН»

Попередня назва – Партія «Відродження українського села»
ВИТЯГ ІЗ СТАТУТУ
[…] ІІ. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ФОРМИ ДІЯЛЬНОСТІ
2.1. Відродити політичну вагу селянства і піднести її до загальнонаціонального рівня державотворення з залученням до участі у всіх без винятку сферах
громадсько-політичності діяльності.
2.2. Партія, виходячи з вікових історичних традицій народу України, має
своєю метою сприяння формуванню і вираженню політичної волі громадян, що
поділяють ідеї партії, щодо інтенсивного відродження економічного і духовного
потенціалу країни та докорінного підвищення добробуту народу України.
Партія всіма доступними методами і засобами, передбаченими чинним законодавством, відстоює корінні інтереси народу України, бере участь в розробці державної політики, реформуванні економіки і соціальної сфери в формуванні всіх гілок влади і органів місцевого самоврядування, в забезпеченні політичних, громадянських, економічних, трудових, соціальних, особистих та інших прав громадян.
2.3. Ґрунтуючись на принципах свободи, рівності, соціальної справедливості
і солідарності, партія вважає своїми завданнями здійснення діяльності, яка
полягає в реалізації власної програми реформування суспільних відносин,
сутністю якої є:
- сприяння об’єднанню зусиль всіх народів і народностей, що населяють Україну, членів партії по виходу країни з політичної, економічної і соціальної та духовної кризи;
- сприяння розвитку власних продуктивних сил;
- сприяння забезпеченню соціальних гарантій громадян України, їх прав на
працю, оплату по праці, освіту, медичне обслуговування, відпочинок і житло;
- сприяння встановленню справжнього і всеосяжного народовладдя, зміцненню місцевого самоврядування;
- сприяння захисту політичної і економічної демократії;
- сприяння збереженню громадянського миру і злагоди в суспільстві;
- сприяння зміцненню дружби і співробітництва з народами інших країн;
- сприяння організації ефективної боротьби зі злочинністю, перед усім з корупцією і зловживаннями посадових осіб органів державної влади і місцевого
самоврядування;
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- сприяння забезпеченню високих суспільних, соціальних та економічних
стандартів життя громадян України;
- сприяння забезпеченню зростання доходів громадян України та зростання
валового національного продукту;
- забезпечення соціальної справедливості, сприйняття людської особистості
як вищої соціальної цінності.
Для виконання статутної мети та завдань партія передбачає в установленому
чинним законодавством порядку:
- вільно проводити свою діяльність у межах, передбачених Конституцією
України, цим Законом та іншими законами України;
- брати участь у виборах Президента України, до Верховної Ради України,
органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб у порядку, встановленому
відповідними законами України;
- використовувати державні засоби масової інформації, а також засновувати
власні засоби масової інформації, як передбачено відповідними законами
України;
- підтримувати міжнародні зв’язки з політичними партіями, громадськими
організаціями інших держав, міжнародними і міжурядовими організаціями, засновувати (вступати між собою у) міжнародні спілки з додержанням вимог
Законів України;
- ідейно, організаційно та матеріально підтримувати молодіжні, жіночі та
інші об’єднання громадян, подавши допомогу у їх створенні;
- викладати публічно і відстоювати свою позицію з питань державного і суспільного життя;
- брати участь в обговоренні та оприлюднювати і обґрунтовувати критичну
оцінку дій і рішень органів влади, використовуючи для цього державні і
недержавні засоби масової інформації її порядку, встановленому законом;
- вносити до органів державної влади України та органів місцевого самоврядування пропозиції, які обов’язкові для розгляду відповідними органами в
установленому порядку;
- участь партії у формуванні органів державної влади, місцевого самоврядування та представництво в їх складі для реалізації Програми партії.
2.4. З метою виконання статутних завдань та програмних цілей партія в порядку, що не суперечить законодавству України:
- бере участь у політичній діяльності, проводить політичні та громадські
заходи, не заборонені законодавством;
- домагається дотримання в Україні міжнародних стандартів прав людини та
громадянина, положень Загальної декларації прав людини ООН. Заключного акту
Гельсінської наради з питань безпеки та співпраці в Європі, інших міжнародних
угод з питань захисту людських прав;
- бере участь у виборах Президента України, до Верховної Ради України,
органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб;
- має право утворювати політичні та виборчі коаліції та блоки та вступати до них;
- домагається представництва в органах влади через участь у виборах Президента України, народних депутатів України, депутатів Верховної Ради Автономної
Республіки Крим, місцевих рад та міських, селищних і сільських голів, а також у
формуванні органів виконавчої влади на загальнодержавному та місцевому рівнях;
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- вносить пропозиції до органів державної влади та місцевого самоврядування;
- одержує від органів державної влади та органів місцевого самоврядування
інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей та завдань;
- бере участь в обговоренні дій і рішень органів влади, дає оцінку цим рішенням і діям, використовуючи для цього державні та інші засоби масової
інформації;
- здійснює свої програмні цілі та завдання через здобуті на виборах та отримані внаслідок участі в формуванні органів виконавчої влади і управління владні
повноваження – самостійно чи разом з політичними партнерами;
- вивчає громадську думку, здійснює опитування громадян, може брати
участь у проведенні інших громадсько-політичних заходів;
- засновує власні засоби масової інформації у відповідності до законодавства;
- розповсюджує інформацію про свою діяльність і про ставлення до влади та
до політичних проблем у буклетах, бюлетенях, інформаційних листках, листівках,
плакатах, зверненнях, відкритих листах до громадян, а також має право висловлювати свою політичну позицію з будь-яких питань суспільно-політичного життя
шляхом оприлюднення їх у засобах масової інформації;
- організовує та проводить мітинги, збори, демонстрації, марші, походи, пікетування та інші масові заходи;
- публічно викладає свою позицію з питань державного і суспільного життя;
- бере участь в диспутах, семінарах, нарадах, експертних комісіях, науководослідних групах з актуальних питань життя суспільства;
- ідейно та організаційно підтримує об’єднання громадян, надає допомогу у
їх створенні;
- встановлює та підтримує стосунки і співпрацює з політичними партіями,
громадськими організаціями, іншими добровільними об’єднаннями громадян, діяльність яких не суперечить статутним завданням та програмним цілям та принципам партії, у всіх формах, не заборонених законодавством;
- встановлює та підтримує зв’язки з політичними партіями, громадськими
організаціями інших держав, міжнародними і міжурядовими організаціями,
укладає угоди про співробітництво і здійснює інші заходи, які не суперечать
законодавству і міжнародним договорам України, згода на обов’язковість яких
надана Верховною Радою України.
2.5. Партія укладає лише такі угоди, які не ставлять партію в підпорядковане
або залежне становище щодо будь-якої іноземної організації чи політичної партії.
Партія може засновувати міжнародні спілки чи вступати до таких спілок,
статутами яких передбачено створення лише консультативних або координаційних органів.
2.6. Партія бере участь у формуванні органів державної влади і місцевого
самоврядування для здійснення і реалізації Програми партії через своїх представників, обраних та призначених до цих органів.
2.7. Партія діє конституційними та демократичними методами, з
дотриманням принципів гласності, плюралізму думок, поваги до особистості,
неприпустимості переслідування за переконання. […]
Статут «Партії селян» // Поточний архів
Міністерства юстиції України. – Реєстраційна справа 142- п. п.
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∗∗∗
ПАРТІЯ «КИЇВСЬКА РУСЬ»

Партію створено 28 жовтня 2006 р. Зареєстрована Міністерством юстиції
України 13 квітня 2007 р. (реєстраційний номер 143-п.п.). Партія діюча.
ВИТЯГ З ПРОГРАМИ
[…] Цілі та завдання партії
Історичний досвід та події останніх років ще й ще раз переконують нас у тім,
що тільки в рамках згуртованої Східнослов’янської цивілізації Україна може
гармонійно розвиватися, забезпечувати власну безпеку, а її громадяни – мати
гідний рівень життя.
Таким чином, головна (стратегічна) мета Партії «Київська Русь» – сприяти
розвитку та утвердженню суверенітету і незалежності України, її процвітанню,
дотриманню загальноприйнятих прав і свобод українських громадян. Єдність і
могутність нашої Східнослов’янської цивілізаційної системи стане стримуючим
фактором проти нового переділу світу (за рахунок слов’янських територій), проти
економічної, політичної і духовної експансії Заходу і гегемоністських устремлінь
Сполучених Штатів Америки встановити свій світовий порядок.
Зрозуміло, це аж ніяк не означає ізоляції від іншого світу. Розумний, паритетний
економічний і культурний між цивілізаційний обмін тільки збагатить Україну.
Розвиваючи взаємовигідні відносини з дружньо налаштованими до нас
країнами на принципах державного прагматизму, нам необхідно звернути
увагу, насамперед, на наших традиційних партнерів і цивілізаційних побратимів. Зокрема, потрібно скористатися перспективами, що відкриваються для
України у Єдиному Економічному Просторі з Республікою Білорусь, Російською Федерацією та Казахстаном.
Партія «Київська Русь» сприятиме реалізації в Україні принципу верховенства права, становленню громадянського суспільства, забезпечення національних
інтересів народу України, розбудові державності, відродженню духовності та
культури, підйому економіки.
Партія покликана сприяти формуванню і вираженню політичної волі
громадян та створювати на цій основі державну політику, яку зобов’язується
реалізовувати у разі обрання до представницьких органів влади. […]
[…] Державне будівництво
Занадто жорсткий унітаризм в умовах, коли окремі регіони істотно відрізняються своїми економічними, культурними, етнічними особливостями, здатний
породжувати внутрішню нестабільність та потенційні конфлікти. Система:
сильний центр та регіони, що володіють широкими повноваженнями, – зцементує
Україну, як цілісну державу, і, максимально враховуючи своєрідність кожного
регіону, усуне причини міжнаціональних, міжконфесійних та інших конфліктів.
Головне тут – чіткий конституційний поділ повноважень. Органи місцевого самоврядування повинні мати вичерпну самостійність у вирішенні господарсько-економічних питань, проведенні соціальної, культурної, освітньої, мовної політики.
ПКР виступає за виборність суддів на альтернативній основі, скасування
депутатської недоторканності, ефективний і діючий механізм відкликання депутатів будь-якого рівня.
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Партія «Київська Русь» бачить майбутню Україну справді правовою державою, де відсутня корупція та злочинність, де на ділі забезпечена свобода слова і
засобів масової інформації, де старість оточена турботою й пошаною, а молодість
– реальними перспективами, де людина праці забезпечена улюбленою роботою і
гідною винагородою за свою працю, де в суспільстві панує мир та злагода. […]
Програма партії «Київська Русь» // Поточний архів
Міністерства юстиції України. – Реєстраційна справа 143-п.п.

∗∗∗
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «НАРОДНА ТРУДОВА ПАРТІЯ»

Партію створено 3 березня 2007 р. Зареєстрована Міністерством юстиції
України 26 червня 2007 р. (реєстраційний номер 144-п.п). У жовтні 2008 р.
назву змінено на Політична партія «Демократичний фронт»; у вересні
2009 р. на – Політична партія «Фронт Змін». Партія діюча.
Див.: Політична партія «Фронт Змін».

ВИТЯГ З ПРОГРАМИ
Загальні положення
Програма Політичної партії «Народна трудова партія» аналізує існуючий
стан осягнення сучасної ролі і нового призначення України у регіональному і
світовому розвиткові, визначає цілі та завдання, принципи і механізми та
передбачувані результати втілення покладеної на Україну місію.
Головною метою Програми є утвердження України як світової держави, що
володіє сукупністю самодостатніх передумов для подолання світоглядних, політичних, економічних, соціальних та екологічних загроз, ініціювання сценаріїв
протидії глобальним викликам, виходу на новий шлях цивілізаційного розвитку,
безпечного для сучасних і майбутніх поколінь.
Довгострокова загальнонаціональна програма окреслює напрями і механізми
поетапного втілення місії України у сферах фундаментальних та прикладних досліджень, розв’язання глобальних проблем, інтеграції до європейських і світових структур, розвитку науки та освіти, реформування суспільно-господарської сфери та ін.
Загальнонаціональний масштаб передбачає охоплення програмою діяльності
органів державної влади і місцевого самоврядування та інститутів громадянського суспільства.
Основна мета і пріоритетні завдання загальнонаціональної програми
Основна мета загальнонаціональної програми полягає у розкритті сутності, донесенні змісту та втіленні глобальної місії у сферах духовно-культурного, економічного та суспільно-політичного життя України і країн світового співтовариства.
Мета програми знаходить відбиття у пріоритетних завданнях, які конкретизують роль і призначення України, забезпечують інформування власного народу
та інших націй про покладену на них відповідальність перед сучасниками і
нащадками за втілення загальнолюдської місії, передбачають сукупність
конкретних дій щодо її впровадження у сфери духовно-інтелектуального,
соціально-економічного та суспільно-політичного буття людства. […]
Програма політичної партії «Народна трудова партія» // Поточний архів
Міністерства юстиції України. – Реєстраційна справа 144-п.п.
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ВИТЯГ ІЗ СТАТУТУ
ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «НАРОДНА ТРУДОВА ПАРТІЯ»
[…] ІІ. Мета, завдання та форми діяльності
2.1. Метою діяльності Партії є: сприяння формуванню і вираженню політичної волі громадян, створенню фундаменту державної національної ідеології та
участь у виборах, інших політичних заходах.
2.2. Завданнями Партії, відповідно до законодавства України є:
- сприяння становленню в Україні спрямованої національної ідеологічної політики
як необхідної передумови побудови гармонійного і здорового суспільства;
- сприяння реалізації української національної ідеї для побудови національної, духовно-розвинутої, соціальної, правової держави;
- сприяння консолідації національно-державницьких сил суспільства на
основі української національної ідеї;
- прививати у суспільній і особистісній свідомості почуття відповідальності
за своє життя і долю спільноти: за здоровий спосіб життя, за особистий вибір, за
ставлення людини до самої себе як найбільшої цінності у Всесвіті, за збереження
довкілля, культури життєдіяльності і спілкування одного з іншим та зі світовим
співтовариством, за шлях розвитку України перед майбутніми поколіннями;
- сприяння формуванню потужної національно-орієнтованої еліти у всіх сферах життя;
- участь в активізації України до стану високої культуротворчої і державотворчої динаміки, що допоможе всім здібним, активним і патріотичним українцям
реалізувати свій потенціал, відчути радість і повноту буття, його силу і красу;
- сприяння відродженню духу національної солідарності, духовності і моралі;
- сприяння вихованню національної свідомості, політичної та правової культури;
- сприяння розквіту української національної культури та плеканню її конкурентоспроможності у світовому просторі;
- сприяння відкритості інститутів громадянського суспільства щодо
розбудови національної держави;
- сприяння протидії спробам використати ідею демократії (влади народу)
задля знищення національних, культурних та етнічних відмінностей народів;
- сприяння інтеграції України в європейське та світове співтовариство при
збереженні і розвитку національної ідентичності;
- сприяння концентрації зусиль і ресурсів для відстоювання власного геополітичного простору та знаходження свого місця в світовому співтоваристві. […]
Статут політичної партії «Народна трудова партія» // Поточний архів
Міністерства юстиції України. – Реєстраційна справа 144-п.п.

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «ФРОНТ ЗМІН»

Попередні назви – Політична партія «Народна трудова партія»,
Політична партія «Демократичний фронт».
Ідейна платформа Партії «Фронт Змін»
Україна – стародавня країна та молода держава, спадкоємиця Київської Русі і
творець сучасної самобутньої культури, що спирається на древню традицію і християнські цінності. Упродовж багатьох поколінь наш народ прагнув самостійної участі у справах світу, мріяв про власну державу, де запанує справедливість й добробут.
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Проголошення державності України стало дуже важливим, але лише першим
кроком для втілення цієї мрії. Особи, які волею долі стали біля владного керма, не
змогли піднестися до рівня державних діячів. Вони не мали ані стратегії розвитку
України, ані бажання залучити Громадянина до державного будівництва. Масове
зубожіння, грабіжницька приватизація, відчуження між громадянами та зневіра у
власних силах підривали державотворчу енергію. Через повсюдну корупцію,
невгамовний егоїзм владного прошарку та сваволю можновладців було втрачено
живий зв’язок між Державою та Громадянином.
Особистий успіх став можливий лише за умови порушення суспільної моралі
та закону. За брак волі, безпорадність й безвідповідальність суспільство заплатило глибоким майновим розшаруванням; поділом за регіональними, мовними та
конфесійними ознаками; ганебним рівнем життя. Країну великого інтелектуального, природного, наукового та культурного потенціалу полишають люди.
Слід визнати: ми забули, що це наша держава, що успіх України залежить від
кожного з нас. Ми не можемо погодитися із тим, що система організації влади,
що обкрадає своїх громадян і нездатна їх захистити, яка розтоптує їхню гідність,
обертає проти нас зібрані з нас же податки – це і є та Українська держава про якої
прагнули покоління українців.
Україна має стати демократичною, правовою та моральною європейською
державою, яка служить своїм громадянам, ефективно захищає національні інтереси, забезпечує справедливий розподіл національного багатства та сприяє реалізації свобод і життєвого потенціалу своїх громадян.
Наші цінності
Упродовж двох десятиліть безчесність, аморальність та непрофесіоналізм
ховалися за нашарування вигадливих, але порожніх слів. Ідеологічні настанови
перестали відповідати політичним прагненням їхніх носіїв. Старі ідеології заважають Україні в об’єднанні.
Тому ми ставимо за мету об’єднати Громадян країни не на основі котроїсь з
ідеологій, а навколо ідеї Спільної Української Справи, справи перетворення
України на країну з високим рівнем людського розвитку, країну вільних,
освічених, матеріально й духовно багатих Громадян.
Ця Справа має ґрунтуватися на надійному ціннісному підмурку.
Його складають цінності, які пройшли серйозні випробування і стали
основою європейської цивілізації:
Людська гідність. Ми виходимо з того, що людська гідність – це особистісне відчуття своїх природних прав, фундамент правосвідомості і водночас –
готовність відстоювати себе від несправедливості і сваволі, у тому числі – наказів
влади. Протилежність людській гідності – рабська психологія і деспотія.
Права людини, які випливають з людської гідності. Оскільки люди народжуються вільними і рівними у своїй гідності, права їх є невід’ємними і незалежними від соціального статусу чи походження.
Права людини для нас – перенесення у сферу права християнської ідеї про
людину як подобу Божу, і тому тільки наділену правами, які мають стати політичними і соціальними гарантіями.
Свобода. Ми вважаємо, що свобода кожного є необхідною передумовою свободи всіх, джерелом економічного поступу і політичної стабільності.
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Верховенство права, яке означає не лише формальну законність, але і справедливість, ґрунтовану на визнанні вищої цінності людської особистості і гарантію найбільш повного її виразу.
Солідарність, яка процесом єднання союзників у досягненні спільної мети і
виходить з того, що наші індивідуальні права і свободи пов’язані з правами й свободами інших. Солідарність є необхідним підґрунтям громадянського суспільства, яке твориться Громадянами, свідомими спільної мети і здатними до самоорганізації заради її досягнення.
Відповідальність перед Україною, яка означає, що кожен з нас не може
допустити такі дії відносно нашої країни, суспільства місця нашого проживання,
які він не бажав би, щоби здійснювалися по відношенню до себе самого. Відповідальність перед Україною означає відповідальність перед родиною, суспільством, пам’яттю поколінь, що пройшли цією землею перед нами і прийдешніми
поколіннями, яким ми маємо передати цю країну квітучою і незасміченою. Відстоювання єдності української політичної нації, як спільного набутку Громадян
сходу й заходу, різного етнічного походження і віросповідання; плекання української мови за надання гідних можливостей для розвитку інших мов й культур –
необхідна складова цієї відповідальності.
Політичні пріоритети
Успіх Спільної Української Справи великою мірою залежить від ефективності держави, яка твориться нами і для нас, а не є апаратом насильства, накинутим нам згори.
Ми бачимо нашу державу європейською, демократичною, правовою, соціально орієнтованою і унітарною. Її ефективність – у здатності створити умови для
реалізації свобод і життєвого потенціалу Громадян, захистити кожного з них, консолідувати українські землі й відновити Український суверенітет над всією територією країни.
Така держава будується знизу догори – від Громадянина до громади; від
громади до Держави. Держава не втручається у приватне життя Громадянина, але
створює йому максимальний простір для вільної ініціативи. Держава відмовляється від наявної корупційної і безвідповідальної системи керування економікою.
Вона обмежує втручання в справи економіки галузями, життєво важливими для
національної безпеки, підтримкою чесної конкуренції між українськими виробниками, гарантією недоторканості всіх форм власності, захистом українського
ринку від найбільш агресивних форм зовнішньої експансії, підтримкою
соціальної й екологічної відповідальності приватного сектора. Водночас вона
формулює стратегію здійснення Спільної Української Справи, яка має привести
країну до найвищого рівня людського розвитку.
Ми збираємося відтворити довіру між громадянами і консолідувати суспільство. Ми ставимо на меті стимулювати приватну ініціативу в бізнесі та
забезпечити недоторканість права приватної власності. Як справжній «Фронт
змін» ми стимулюватимемо докорінні зміни через впровадження інноваційних
рішень в різних сферах суспільного та економічного життя та забезпечимо
перехід від сировинного шляху розвитку до «економіки знань».
Принципи побудови Партії
Для здійснення Спільної Української Справи ми створили політичну партію
«Фронт Змін». Наша партія об’єднує активних відповідальних громадян, що поділяють
нашу мету і цінності, усвідомлюють потребу служіння іншим людям, віддані ідеї
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Спільної Української Справи. Ми і прийшли в політику, щоб впроваджувати позитивні
зміни в житті місцевої громади та країни. Ми відмовляємось лобіювати інтереси тих
або інших осіб чи корпорацій, промислових галузей або окремих регіонів.
«Фронт змін» є партією цінностей, для якої влада – інструмент здійснення
Спільної Української Справи. Це партія, яка знає, що і як треба для цього робити.
«Фронт Змін» – політична організація, скерована на реалізацію завдань і програми дій, а не підтримання свого існування в політиці за будь-яку ціну. Ми
плануємо власну діяльність і пропонуємо справжній, спрямований на конкретний
результат та спільне майбутнє проект, що має покрокову стратегію.
«Фронт змін» є політичною організацією, що побудована на засадах європейської політичної культури. Щоби не повторити долю більшості українських
партій, в структурі нашої організації створено механізми запобігання політичній
корупції та всеосяжному популізмові.
Наші цінності вимагають дії. Пошанування людської гідності, свободи, верховенства права, прав людини, солідарності, відповідальності та християнських цінностей не може співіснувати з безправ’ям, відчуженням, байдужістю і аморалізмом.
Ми закликаємо до змін:
Україна повинна стати країною, де хочеться жити!
Ідейна платформа партії «Фронт Змін» [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://frontzmin.org/ua/party/ideology.html

Передвиборча програма кандидата на пост
Президента України Яценюка А. П.
НОВИЙ КУРС
Ми дійшли до межі. Претендент на посаду Президента України зобов'язаний
змістовно відповісти на питання: «Як врятувати країну?» Моя політична платформа дає відповідь на це головне й принципове питання.
Останні десятиліття в нас панує процес деградації країни, інститутів держави
та самого життя громадян. Це необхідно рішуче зупинити. Україні конче потрібен
Новий Курс – курс модернізації та розвитку. Вся діяльність державного апарату,
уряду, місцевої та регіональної влади має бути підпорядкована цілям загальної та
інтенсивної модернізації нашої країни. Це завдання для всіх нас – громадян
України. Альтернативи модернізації не існує.
Модернізацію і розвиток можна забезпечити, якщо поставити перед країною
принаймні чотири цілі:
1. Країні необхідна нова індустріалізація. Йдеться про сучасну промислову
революцію. За десять років ми зобов'язані створити нову господарську основу
нашої країни. Безумовний пріоритет – будівництво заводів, енергетичних комплексів, інфраструктури: доріг, магістралей, портів та аеропортів. У нас є
майбутнє лише як у країни з високорозвиненою індустрією.
2. Потрібен прискорений розвиток українського сільського господарства. У
село необхідно повернути промисловий спосіб організації виробництва. Великотоварне сільське господарство, організоване в систему повного циклу від лану й
ферми до кінцевого споживача – як вітчизняного, так і закордонного. Наша країна
повинна стати світовим гравцем на ринку продовольства.
3. Найважливіша мета держави – забезпечити відтворення і зростання
здорового і високоосвіченого населення своєї країни. Якщо держава цього не за675

безпечує, то громадяни просто не бачать сенсу в її існуванні. Адже питання здоров’я, освіченості й культури нації – не місце для отримання прибутків. Бюджетну медицину і бюджетну освіту потрібно спроектувати наново. Вони будуть
більш конкурентоздатними порівняно з приватними послугами у цій сфері.
4. У сучасному світі реальний суверенітет мають лише країни, здатні захистити
себе й свою територіальну цілісність. Жодні союзи не гарантують нам безпеку без
боєздатної сучасної армії. Її необхідно заново спроектувати і побудувати.
Нам треба перейти на проектний режим управління країною. Необхідно концентрувати всі ресурси для ефективного досягнення конкретних результатів за
максимально короткий термін. Часу не залишилося. Держава повинна взяти на
себе ініціативу й відповідальність за модернізацію країни.
Досягнення цих цілей вимагає безумовного знищення корупції. Корупція
закорінена в політичній системі, що продукує та обслуговує кланово-олігархічний
лад. Після виборів Президента необхідно негайно обрати нову Верховну Раду та
місцеві органи влади. Ці вибори мають відбуватися на основі нового закону. Партійний виборчий список повинен бути відкритим і закріплювати конкретних партійних кандидатів у депутати за конкретними виборчими округами. Українці
повинні знати, кого саме вони обирають до парламенту, який потім формує уряд і
всю виконавчу владу в країні.
Право змінювати Конституцію необхідно закріпити виключно за народом, будьякі зміни повинні прийматися тільки через загальнонаціональний референдум.
Повноваження, відповідальність та доходи місцевої влади мають бути
суттєво підсилені.
Покарання за корупцію має стати суворим і головне – невідворотним.
Великий капітал узурпував владу в країні й відсторонив від неї народ. Держава
перестала бути інститутом влади народу. Життя більшості українців зведено до
нелюдського стану.
Нам потрібен новий тип держави, вільної від панування капіталу над нею.
Влада в такій державі не буде ґрунтуватися на страху, зокрема на страху перед
бідністю, хворобами, безпорадністю. Нова українська держава має реалізувати
принципи соціальної справедливості та високий рівень соціальних гарантій.
Держава повинна повернутися в економічне і господарське життя країни не
лише як регулятор. Доходи від надприбуткових галузей і стратегічних
підприємств мають належати державі. Це дозволить надати дійсну свободу для
розвитку приватної ініціативи у сфері малого й середнього бізнесу, радикально
знизити податкове і адміністративне навантаження на підприємців і роботодавців.
Держава має забезпечити ефективну співучасть у процесі модернізації країни для
українського приватного бізнесу.
Нова українська держава має реалізувати в країні не тільки права людини, а й
головне право – бути Людиною. По-перше, це держава, вільна від нічим не обмеженого свавілля мізерної меншості за рахунок повного безправ’я переважної більшості громадян. По-друге, це держава, в якій люди не бояться, що їхня родина
безпосередньо зіткнеться з наркоманією, проституцією, шахрайством, бандитизмом та вбивствами. Тільки держава, що забезпечує таке право бути Людиною,
може розраховувати на справжній правопорядок у країні. Тільки такій державі й
такій владі добровільно і свідомо підкорятимуться громадяни. Такої держави
народ не буде боятися.
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Якщо ми хочемо вижити і зберегтися в історії як народ і як країна, для нас не
існує альтернативи модернізації держави. Якщо наша держава не забезпечить
право бути Людиною для наших громадян у нашій країні, то вони цілком обґрунтовано прагнутимуть стати громадянами інших держав або запрошуватимуть інші
держави керувати нашою країною. У цьому – основна проблема України, яка
постійно прагне кудись вступити.
Нам потрібно навчитися самим приєднувати, а не лише приєднуватися.
Необхідність проведення загальної модернізації – не унікальна характеристика
нашої держави. Такі самі проблеми є і в інших країн Східноєвропейського
простору: Азербайджану, Білорусі, Вірменії, Грузії, Казахстану, Молдови, Росії.
Україні як суверенній державі необхідно взяти на себе ініціативу й
відповідальність за нову інтеграцію. Київ має повернути собі роль центру та
лідера східноєвропейської цивілізації. Як основу для інтеграції ми повинні
запропонувати новий Східноєвропейський проект, який на старті включатиме
чотири спільні політики:
1. Спільна політика у сфері енергетики та енергетичної безпеки.
2. Спільна політика у сфері транспорту та зв'язку.
3. Спільна політика у сфері виробництва продовольства і участі на світових
продовольчих ринках.
4. Спільний розвиток науки, індустрії високих технологій, авіаційної й космічної галузей. Спільна політика у сфері модернізації військової промисловості та
участі на світових ринках озброєнь.
Країни Східної Європи мають бути об'єднані не організаційними й адміністративними формами, а загальними цілями і спільною діяльністю. Київ може й
повинен стати автором і лідером Східноєвропейського проекту інтеграції.
Надзвичайно важливий для нас проект, ініціатором та співавтором якого
може і повинна стати Україна, – це проект Великої Європи. Українці, росіяни,
білоруси протягом століть розширювали межі європейської цивілізації на Схід, до
Тихого океану і Середньої Азії. Повоєнний двополярний світ і холодна війна розділили Європу на Східну і Західну. Цей розкол зберігається досі й проходить стогодні нашою країною, розділяючи її на східну й західну частини. Тільки вирішивши проблему розколу Європи, ми зможемо вирішити проблему розколу України.
Сучасний світ входить в епоху багатополярності й конкуренції континентів.
Якщо ми, європейці, не хочемо програти в цій глобальній конкуренції, то ми
просто зобов'язані сформувати єдиний простір Великої Європи від Атлантики до
Тихого океану. Адже Європа не обмежується кордонами Європейського Союзу.
Україна, як і багато інших країн, які не входять до ЄС, історично, культурно,
цивілізаційно є Європою.
Усім нам, європейцям західним та східним, життєво необхідний спільний
простір рівноправних стосунків між країнами, загальноєвропейських гуманістичних цінностей, сформованих християнством і європейською філософією.
Ми, європейці, повинні створювати нову континентальну єдність без внутрішніх бар'єрів, без воєн, конфліктів і протистоянь. Нам потрібна Велика Європа
як простір вільного пересування людей, товарів та послуг; простір політичного
діалогу та спільних економічних проектів. Велика Європа повинна прагнути
якомога більшої взаємозалежності європейських країн. У цьому справжня та дієва
запорука спільної європейської безпеки.
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Ініціювати будівництво Великої Європи, стати одним із лідерів цього
процесу повинна Україна. У цьому я бачу її геополітичну та історичну місію.
Україна, як член великої загальноєвропейської сім’ї, буде розбудовувати партнерські стосунки з іншими впливовими центрами сучасного світу, зокрема США та
Китаєм.
Розвиваючи інтеграційні процеси в Східноєвропейському проекті та ініціюючи
проект Великої Європи, нам необхідно забезпечити розвиток національної української культури і державної української мови. Спеціальним предметом турботи держави
має стати український кінематограф, театр, література, мистецтво.
Гарантією існування та поступового розвитку української мови як єдиної
державної має бути відсутність та неприпустимість будь-якої дискримінації
російськомовних та іншомовних громадян України. Вільне використання рідної
мови є природнім правом людини, що гарантується державою.
Багатонаціональність та багатокультурність України є нашим найважливішим ресурсом, силою, а не вадою.
Конституційний обов'язок Президента України полягає в тому, щоб забезпечити
рівність усіх громадян перед законом, свободу слова, свободу віросповідання,
невтручання держави у справи церкви. На посаді Президента України я гарантую
відсутність дискримінації громадян за національною та конфесійною ознакою. Будьяким спробам такої дискримінації буде жорстко даватися відсіч на підставі закону.
Президент України – це й Верховний Головнокомандувач Збройних Сил.
Новий Президент виконає свій священний обов'язок – захистить суверенітет,
територіальну цілісність і безпеку країни.
Україні й українцям дуже важливо, конче необхідно, позбутися комплексу
меншовартості. Ми – спадкоємці тисячолітньої державності Великої Київської
Русі, світового історичного центру християнства, батьківщини східної гілки
європейської цивілізації. У нас велике минуле в загальноєвропейській історії, і я
вірю – ми сформуємо наше велике майбутнє. Для цього сьогодні потрібно одне –
врятувати країну і стати на Новий Курс. Ми це зробимо.
Передвиборча програма кандидата на пост Президента України Яценюка А. П. [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://vsyapravda.com/elections/cpr4338
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2008
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «ПРАВА ВОЛЯ УКРАЇНИ»
(ПП ПВУ)

Партію створено 18 листопада 2007 р. Зареєстрована Міністерством
юстиції України 14 січня 2008 р. (реєстраційний номер 145-п.п.). Партія
діюча.
ВИТЯГ З ПРОГРАМИ
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Політична партія «Права воля України» (ПП ПВУ) – це партія тих, хто виступає за побудову незалежної і суверенної держави, громадянського, економічно і
духовно здорового суспільства, за справедливість та соціальний захист громадян.
Метою діяльності Партії – сприяння утвердженню народовладдя, створення
політичних, економічних та соціальних умов для реальної участі громадян в
управлінні державою та суспільством.
Завдання Партії:
- працювати над утвердженням засад реального народовладдя через удосконалення механізмів політичної, економічної та соціальної демократії;
- сприяти розбудові економічно сильної, демократичної соборної України,
прискоренню побудови громадянського суспільства, відстоювання інтересів людини,
захист її прав і свобод на засадах демократії, гуманізму й соціальної справедливості;
- сприяти створенню необхідних умов для реалізації можливостей громадян
України через розвиток демократичних, соціальних та економічних підвалин
української державності;
- сприяти підвищенню добробуту людей;
- утверджувати верховенство права, захищати права людини;
- відстоювати ідеали демократії;
- брати участь у забезпеченні умов для культурно-національного відродження та розвитку української нації;
- працювати у взаємодії з органами влади, профспілками, громадськими
організаціями, а також тими політичними партіями, статутні завдання яких не
протирічать статутним завданням Партії. […]
[…] В політичній сфері партія вважає за необхідне створити систему реального народовладдя, впровадити принципово нову кадрову політику, спрямовану
на зміну управлінської еліти та моральне очищення влади і суспільства в цілому;
провести політичну реформу та внести зміни до Конституції, які встановлять
чіткий розподіл гілок влади, збалансують їх права та обов’язки. […]
Програма політичної партії «Права воля України» // Поточний архів
Міністерства юстиції України. – Реєстраційна справа 145-п.п.

ВИТЯГ ІЗ СТАТУТУ
ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ПРАВА ВОЛЯ УКРАЇНИ»
[…] І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Політична партія «Права воля України» (надалі Партія) це – політична
партія, що об’єднує членів Партії, котрі підтримують і визнають Програму Партії
та цей Статут. […]
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[…] 1.6. Партія має право:
- вільно здійснювати свою діяльність в межах, передбачених Конституцією
та чинним законодавством України;
- брати участь у виборах Верховної Ради України, Президента України,
інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування та їх
посадових осіб, загальнодержавних та місцевих референдумах;
- самостійно або в коаліції з іншими політичними партіями брати участь у
формуванні органів державної влади та місцевого самоврядування;
- в своїй діяльності використовувати засоби масової інформації державної та
інших форм власності, а також засновувати власні засоби масової інформації;
- ідейно, організаційно та матеріально підтримувати молодіжні, жіночі та
інші об’єднання громадян, надавати допомогу в їх створенні;
- здійснювати опозиційну діяльність; викладати публічно і відстоювати свою
позицію з питань державного і суспільного життя; брати участь в обговоренні та
оприлюднювати оцінку дій і рішень органів влади, вносити до органів державної
влади та органів місцевого самоврядування пропозиції для розгляду;
- відстоювати права, свободи, соціальні, економічні, культурні та інші
інтереси членів партії та її прихильників. […]
Статут політичної партії «Права воля України» // Поточний архів
Міністерства юстиції України. – Реєстраційна справа 145-п.п.

∗∗∗
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «СОЮЗ ЛІВИХ СИЛ»

Партію створено 8 грудня 2007 р. Зареєстрована Міністерством юстиції
України 28 січня 2008 р. (реєстраційний номер 146-п.п.). Партія діюча.
ПРОГРАММА
Политической партии «Союз Левых Сил»
С изменениями, принятыми на Первом внеочередном съезде 16 октября 2009 г.
[…] Основные понятия и цели
Национальная идея и наша цель
Национальная идея в современном понимании – это идея общенародная,
объединяющая людей, а не национализм, которым ее попытаются подменить
в Украине.
В многонациональном государстве, каким является Украина, националистическая основа для формирования национальной идеи возможна только как фундамент сепаратистских движений, либо как отправная точка построения нацистского государства.
Мы предлагаем свой вариант национальной (общенародной) идеи, который
одновременно является и целью нашей деятельности.
Наша цель как единство пяти составляющих:
• экономическое процветание;
• справедливое распределение благ, как созданных ранее, так и производимых сегодня;
• реальное экономическое и политическое народовластие;
• расширения прав и свобод граждан;
• мирное развитие, как на международной арене, так и внутри страны. […]
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[…] Стратегический курс: Народовластие
Цель – максимально приблизить инструменты власти к источнику власти –
гражданину.
Необходимо перераспределить значительную часть юридических полномочий, а также большую часть финансового и материального ресурса страны с
общегосударственного уровня на уровень территориальных общин городов, поселков и сел. Достичь экономической самодостаточности территориальных общин. Создать действенные механизмы контроля за властью.
Значительную часть средств местных бюджетов, в свою очередь, перераспределять через органы самоорганизации населения.
Программная норма:
Возвратится к мажоритарной системе выборов местных органов власти
Существующая ныне пропорциональная (по партийным спискам) избирательная система переориентировала всех желающих стать депутатами разных
уровней от поисков способов понравится избирателям на поиски способов
понравится популярному политическому лидеру.
Императивный мандат для местных советов (и планируемый нынешними
олигархическими партиями для депутатов ВР) превращает депутатов всех уровней в бесправных исполнителей воли лидера партии, а сами вертикально интегрированные партийные структуры – в неподконтрольные обществу и потенциально
общественно опасные образования.
Программная норма:
Выборы в Верховную Раду осуществлять по системе, сочетающей в себе
преимущества пропорциональной и мажоритарной систем
Программная норма:
Обеспечить действенный контроль над властю через механизмы выборости
и подотчетности
Реальная демократия требует не только того, чтобы вся власть происходила
от народа, но и чтобы те, кому она доверена, оставались в постоянной зависимости от народа, под его постоянным, действенным и компетентным контролем.
В Украине подотчетность власти существует только как декларация. Создать
механизмы реальной подотчетности – наша задача.
Ликвидировать неприкосновенность депутатов, президента, судей. Ввести выборность судей народом, а также выборность начальника муниципальной милиции.
Оказывать поддержку всем видам общественных инициатив, направленных
на контроль над властью всех уровней.
Программная норма:
Ввести повсеместность местного самоуправления
Повсеместность местного самоуправления – способ организации власти,
соответствующий практике зарубежных стран, в первую очередь европейских.
Местное самоуправление на низовом уровне осуществляется не только в пределах территориальных общин городов, поселков и сел, но и включает близлежащую территорию.
Если большую часть платежей с близлежащих к населенным пунктам территорий (плата за землю и использованные природных ресурсов и недр) направить в
местные бюджеты – денег хватит на решение всех насущных проблем жизнеобеспечения людей.
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Программная норма:
Перейти к четко разграниченному формированию
общегосударственного и местных бюджетов
Формирование бюджетов государственного и местных либо «сверху», либо
«снизу» имеет свои недостатки. Четкое законодательное разграничение государственных и местных налогов, при котором эти финансовые потоки не пересекаются и друг от друга не зависят – оптимальная форма формирования бюджетов.
Это соответствует практике передовых демократических стран. […]
Програма [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://ppsls.org.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=2&Itemid=

∗∗∗
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ
«ПАРТІЯ НОВОГО ПОКОЛІННЯ УКРАЇНИ» (ПП ПНПУ)

Партію створено 18 листопада 2007 р. Зареєстрована Міністерством
юстиції України 1 лютого 2008 р. (реєстраційний номер 147-п.п.). Партія
діюча.
ВИТЯГ З ПРОГРАМИ
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Політична партія «Партія нового покоління України» (ПП ПНПУ) – політична
партія, яка ставить за мету послідовне відстоювання інтересів та прав людини, перш
за все – права на гідний рівень життя, права на гарантований соціальний захист.
Метою діяльності Партії – сприяння формуванню і вираженню політичної
волі громадян, створенню фундаменту державної національної ідеології та участь
у виборах, інших політичних заходах.
Завдання Партії:
- сприяти розбудові економічно сильної, демократичної соборної України,
прискоренню побудови громадянського суспільства, відстоювання інтересів людини, захист її прав і свобод на засадах демократії, гуманізму й соціальної
справедливості, підвищенню добробуту людей;
- сприяти створенню необхідних умов для реалізації можливостей громадян
України через розвиток демократичних, соціальних та економічних підвалин
української державності; сприяти підвищенню добробуту людей;
- утверджувати верховенство права, захищати права людини;
- відстоювати ідеали демократії, протидіяти проявам тоталітаризму;
- сприяти процесам соціалізації економіки й суспільства, ставлячи понад
усе інтереси громадян України;
- працювати над утвердженням засад реального народовладдя через
удосконалення механізмів політичної, економічної та соціальної демократії;
- брати участь у забезпеченні умов для культурно-національного відродження та
розвитку української нації, усіх національних, культурних і релігійних груп в Україні;
- сприяти забезпеченню гарантій соціального захисту громадян України;
працювати у взаємодії з органами влади, профспілками, громадськими організа682

ціями, а також тими політичними партіями, статутні завдання яких не протирічать статутним завданням Партії.
Громадянам України потрібне прогнозоване майбутнє не лише для них, а й
для їх дітей та онуків. Саме тому суспільство має йти шляхом еволюції, зберігаючи надбання попередніх поколінь.
Ми не маємо права дозволити тим політикам і посадовцям, що приходять до
влади заради особистого збагачення та власної кар’єри, руйнувати наш спільний
дім, який громадяни України зводили тяжкою працею.
Збудувати економічно сильну, демократичну, територіально неподільну
Україну із сильною дієздатною владою, прискорити побудову громадянського
суспільства, забезпечити її особисті права і свободи – цього прагне ПП ПНПУ.
Ми обираємо і будемо виборювати такий порядок, коли громадяни зможуть
знайти гідне застосування своїм здібностям, коли молодь матиме змогу вчитися,
отримувати фахову підготовку і гарантовану роботу, коли турботу про людей, не
здатних себе утримувати, візьме на себе держава.
Держава служитиме людям, а не люди державі. Для цього Партія утверджуватиме реальне народовладдя, вдосконалюючи політичні, економічні й соціальні
механізми, сприяючи підготовці й добору по-державницькому налаштованих управлінських кадрів.
ПП ПНПУ – партія єднання й суспільної злагоди.
Україні не потрібне розпорошення сил, регіональна роздрібненість. Громадяни єдиної країни мають бути єдиними.
Консолідація заради кращого майбутнього – цього прагне партія. Не
політичні війни, а конструктивний діалог між гілками влади, між партіями,
найманими працівниками й роботодавцями, між державними інститутами й
громадянами має стати запорукою народження суспільства, де пануватимуть
законність і порядок, утверджуватимуться демократичні ідеали.
Основою неухильного руху України вперед є багатоукладна, ефективна
соціалізована економіка, правова держава, національне, духовне, культурне відродження української нації, всіх народів, що проживають на теренах України.
Партія робитиме все можливе, щоб через своїх представників в органах державної влади і місцевого самоврядування, у профспілках і громадсько-політичних
організаціях проводити визначену нею політику. […]
[…] Особливість нинішнього етапу суспільно-політичного розвитку України
полягає в тому, що упродовж останніх років загострювалися протиріччя між
існуючою на той період владою і новою вітчизняною буржуазією, яка цю владу
прагнула узурпувати. Ці корінні протиріччя суттєво загострилися останнім часом,
коли на зміну одним олігархічним кланам прийшли інші.
ПП ПНПУ всю свою діяльність спрямовує не на досягнення перемоги
чергової команди олігархів, а на забезпечення побудови соціально справедливого
суспільства шляхом відсторонення від важелів державного управління
представників буржуазії та олігархічних кланів, яких цікавить лише власне
збагачення. […]
Програма політичної партії «Партія нового покоління України» // Поточний архів
Міністерства юстиції України. – Реєстраційна справа 147- п. п.
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ВИТЯГ ІЗ СТАТУТУ
ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ПАРТІЯ НОВОГО ПОКОЛІННЯ УКРАЇНИ»
[…] ІІ. МЕТА. ЗАВДАННЯ ТА ФОРМИ ДІЯЛЬНОСТІ
2.1. Метою партії є: сприяння формуванню і вираженню політичної волі
громадян, створенню фундаменту державної національної ідеології та участь у
виборах, інших політичних заходах.
2.2. Завданнями Партії, відповідно до законодавства України, є:
- сприяння становленню в Україні спрямованої національної ідеологічної політики як необхідної передумови побудови гармонійного і здорового суспільства;
- сприяння реалізації української національної ідеї для побудови національної, духовно-розвинутої, соціальної, правової держави;
- сприяння консолідації національно-державницьких сил суспільства на
основі української національної ідеї;
- сприяння формування національно-орієнтованої еліти у всіх сферах життя;
- участь в активізації України до стану високої культуротворчої і державотворчої динаміки;
- сприяння відродженню духу національної солідарності, духовності і моралі;
- сприяння вихованню національної свідомості, політичної та правової культури;
- сприяння розквіту української національної культури;
- сприяння відкритості інститутів громадянського суспільства щодо
розбудови національної держави;
- сприяння інтеграції України в європейське та світове співтовариство.
2.3. Для здійснення статутних завдань Партія в установленому законом
порядку:
1) створює партійні організації відповідно до цього Статуту;
2) бере участь у виборах Президента України, до Верховної Ради України, до
інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб у порядку, встановленому відповідними законами України;
3) може утворювати міжпартійні блоки з метою досягнення програмних завдань;
4) проводить передвиборну агітацію і пропаганду;
5) утворює депутатські фракції (групи) партії у Верховній Раді України та
інших представницьких органах влади, органах місцевого самоврядування;
6) здійснює політичну діяльність, проводить різноманітні акції: збори,
мітинги, демонстрації, пікетування тощо, інші масові заходи, спрямовані на
пропаганду та реалізацію ідей партії;
7) викладає публічно і обстоює свою позицію з питань державного і суспільного життя;
8) бере участь в обговоренні та оприлюднює і обґрунтовує критичну оцінку
дій і рішень органів влади, використовуючи для цього державні і недержавні
засоби масової інформації в порядку, встановленому законом;
9) сприяє організації наукових досліджень, розробці інформаційного та агітаційного забезпечення з питань впровадження реформування економіки на ринкових засадах та побудови правової держави в Україні;
10) бере участь у розробці та впровадженні комплексних і цільових програм;
вносить свої пропозиції до органів державної влади та органів місцевого самоврядування;
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11) бере участь у розробці законодавчих актів, сприяє їх прийняттю та реалізації;
12) виступає учасником цивільно-правових відносин, набуває майнові та
немайнові права, засновує засоби масової інформації;
13) представляє й захищає свої законні інтереси та законні інтереси членів партії у
відносинах з органами державної влади Автономної Республіки Крим, центральними
та місцевими органами державної влади, органами місцевого самоврядування,
посадовими особами, громадськими організаціями, всіма третіми особами;
14) ідейно, організаційно та матеріально підтримує молодіжні, жіночі та інші
об’єднання громадян, подає допомогу у їх створенні;
15) підтримує зв’язки з політичними партіями, громадськими організаціями
інших держав, міжнародними і міжурядовими організаціями, укладає угоди про
співробітництво і здійснює інші заходи, які не суперечать законам і міжнародним
угодам України;
16) надає підтримку державних програмам, реалізація яких відповідає статутним завданням та програмним документам партії;
17) одержує від органів державної влади і управління та органів місцевого
самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх мети та завдань. […]
Статут політичної партії «Партія нового покоління України» // Поточний архів
Міністерства юстиції України. – Реєстраційна справа 147- п. п.

∗∗∗
ВСЕУКРАЇНСЬКА КОЗАЦЬКА ПАРТІЯ

Партію створено 18 січня 2007 р. Зареєстрована Міністерством юстиції
України 5 травня 2008 р. (реєстраційний номер 148-п.п.). Партія діюча.
ВИТЯГ З ПРОГРАМИ
Всеукраїнської Козацької Партії
Враховуючи історичну роль козацтва в становленні української держави, відповідальність за відродження та розвиток історичних, патріотичних і культурних
традицій Всеукраїнська козацька партія прийняла цю Програму
Турбота про долю України, занепокоєння кризою, яку вже тривалий час
переживає українське суспільство, прагнення активно і конструктивно сприяти
зусиллям Президента України, Верховної Ради та Уряду задля виведення країни
на шляхи сталого економічного, політичного і духовного розвитку, а також
усвідомлення недостатності і певної неадекватності реальним суспільним
завданням тих концептуальних підходів і політичних рішень, які пропонуються
існуючими в Україні політичними партіями і громадськими організаціями,
спонукала представників козацтва, заснувати Всеукраїнську козацьку партію
(ВКП). […]
[…] З метою сприяння розбудові України ВКП висуває такі програмні
вимоги та завдання, які зобов’язується впроваджувати у життя конструктивними
заходами, використовуючи участь своїх членів і прихильників у виборчих
кампаніях і діяльності вищих органів державної влади, у політичному житті і
міжпартійному спілкуванні, у роботі громадських, освітніх, наукових, культурних
організацій, ділових і фінансових інституцій.
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1. У політичній сфері
ВКП прагне всебічного втілення в життя ідей української демократичної державності як оплоту української нації, її духовності і патріотизму, запоруки
вільного і гармонійного розвитку суспільства. Для досягнення цієї мети партія
буде домагатися оздоровлення політичної атмосфери в країні, зменшення
політичного протистояння, досягнення загальнонаціонального порозуміння і на
цій основі – формування міцної більшості політичних сил, здатних згуртуватися
навколо Президента України і взяти на себе відповідальність за рішучий і
послідовний курс.
Заради впровадження цієї високої мети ВКП розгортатиме широкі пропагандистські кампанії в підтримку конструктивних політичних сил, і сама сформує
міцний кадровий резерв, який братиме участь у виборах до Верховної Ради
України, органів місцевого самоврядування, у конкурсах на заміщення керівних
посад в органах виконавчої влади.
2. У галузі державного будівництва і законотворчої діяльності
ВКП закликає всіх свідомих громадян, громадських і політичних діячів
сприяти прискоренню процесу подолання перехідного, посткомуністичного стану
сучасної української державності, успадкованих нею від минулого рис безвідповідальності владних структур. Необхідно домагатися повноцінного входження
України як правової і соціальної держави у європейське співтовариство з його
високими вимогами щодо пріоритету прав людини, рівного співробітництва
держави і громадянського суспільства, забезпечення повного контролю з боку
суспільства за діяльністю державного механізму, його відкритості і прозорості.
З цією метою ВКП, зокрема, вимагає:
• прискорити здійснення конституційної реформи; досягти реального розмежування функцій різних гілок державної влади, вироблення демократичної
системи їх взаємного врівноваження, спільної відповідальності;
• виробити чіткі механізми припинення повноважень вищих органів
державної влади та вищих посадових осіб держави як гарантії недопущення
порушень конституційного ладу;
• істотно прискорити процес формування сучасної законодавчої бази соціально-економічних перетворень, здійснити кодифікацію законодавства, чим забезпечити стабільність правового поля і перекрити всі шляхи довільному тлумаченню
законів через прийняття підзаконних актів і невідповідних законодавству
управлінських рішень. Встановити порядок, за яким законопроекти мали б
подаватися на розгляд Верховної Ради України разом з проектами всіх змін і
доповнень до чинного законодавства, які випливатимуть з їх прийняття.
Розробити і впровадити ефективні механізми імплементації норм міжнародного
права в Україні;
• запровадити дійову систему соціально-економічної і політичної експертизи
проектів законодавчих і нормативних актів, важливих управлінських рішень,
маючи на увазі підвищення їх якості та упередження можливих негативних
соціальних і економічних наслідків поспішних і непродуманих рішень. У цьому
плані ВКП приймає на себе зобов’язання сприяти здійсненню незалежної
наукової експертизи насамперед тих законодавчих актів, управлінських рішень,
прийняття яких матиме істотне значення для розвитку соціальної і гуманітарної
сфери, зокрема, щодо їх відповідності національним інтересам, особливостям і
686

традиціям українського суспільства, європейським стандартам і вимогам захисту
прав людини;
• здійснити радикальну адміністративну реформу, спрямовану на істотне
підвищення ефективності і злагодженості діяльності міністерств і відомств, інших
органів державної виконавчої влади, досягнення справжньої її відповідності не лише
корпоративним інтересам вузьких суспільних прошарків, а економічним, соціальним
і культурним запитам широких верств населення. Досягти функціональної
перебудови державного механізму на засадах регулювання соціально-економічного
розвитку не адміністративними, а опосередкованими методами економічного
стимулювання. Завершити формування в Україні стрункої управлінської
вертикалі;
• прискорити здійснення судової реформи, спрямованої на утвердження верховенства закону, цивілізованого регулювання економічних і соціальних
відносин, надійний захист прав громадян. […]
Програма Всеукраїнської Козацької Партії // Поточний архів
Міністерства юстиції України. – Реєстраційна справа 148-п.п.

∗∗∗
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «РУСИЧИ»

Партію створено 24 грудня 2007 р. Зареєстрована Міністерством юстиції
України 7 травня 2008 р. (реєстраційний номер 149-п.п.). Партія діюча.
ВИТЯГ З ПРОГРАМИ
1. Цілісність держави та захист національних інтересів
1.1. Одним із принципів політики партії є сприяння боротьбі із будь-якими
проявами сепаратизму та загроз цілісності держави. Українська держава є
цілісною державою з багатою історією та культурною спадщиною. Політична
партія «Русичи» вважає за необхідне роз’яснювати історичний та національний
зміст поняття «український народ» та «Україна», зміцнювати громадянський мир,
знаходити конкретні шляхи для поглиблення порозуміння між регіонами,
конфесіями, політичними силами, владою та опозицією.
1.2. Політична партія «Русичи» вважає за необхідне пробудження у молоді
інтересу до українського, підтримувати все і всіх, хто робить українське цікавим,
популярним та модним.
1.3. Виступаючи за розвиток національних культур різних національних меншин
України, «Русичи» вважає за необхідне делікатно, не зачіпаючи національних
почуттів, пропагувати природність та доцільність становлення політичної нації
українців, яка включатиме і всіх наших громадян неукраїнського походження […].
[…] 5. Розвиток суспільства та правової держави
5.1. У своїх поглядах на процеси державотворення партія виходить з того, що
будівництво демократичної держави має бути підпорядковане потребам суспільства, забезпеченню гідних умов життя для кожної людини. Уся існуюча політична
система, сукупність соціальних інститутів має працювати на окрему людину, має
забезпечувати якнайповнішу реалізацію кожної окремої особистості.
687

5.2. Першим, найголовнішим чинником відновлення потужного потенціалу
держави є формування розвиненого громадянського суспільства, яке базується на
засадах гуманізму, демократії та соціальної справедливості. Це у свою чергу передбачає ефективно працюючу розгалужену систему добровільних об’єднань та
організацій громадян, через які громадяни здатні належним чином захищати власні права, свободи та інтереси від свавілля та беззаконня, змушувати органи виконавчої та законодавчої влади враховувати думки широких верств населення. Держава має служити суспільству і перебувати під його повним контролем.
Створення громадянського суспільства у майбутньому має зняти протиставлення
окремої особи суспільству і державі.
5.3. Стратегічну мету сучасних процесів партія «Русичи» бачить у створенні
в Україні національної демократичної держави, ідеологія якої ґрунтується на
засадах демократизму, національної ідеї, ринкових відносин.
5.4. Партія виступає за цивілізований розвиток багатопартійності, за гарантовану свободу слова, розвиток громадських організацій, ефективну роботу
різноманітних форм місцевого самоврядування. Партія докладатиму зусиль для
законодавчого закріплення основ формування громадянського суспільства. При
цьому услід врахувати, що саме різноманітні партії як структури громадянського
суспільства є найбільш впливовими виразниками інтересів окремих громадян,
соціальних груп перед владою, посередником між рішеннями влади і тим, як вони
будуть сприйняті громадянами. Соціальний попит в партійному будівництві є тим
елементом, що довершує формування оптимальної для розвитку держави
суспільно-політичної ситуації. […]
Програма політичної партії «РУСИЧИ» // Поточний архів
Міністерства юстиції України. – Реєстраційна справа 149-п.п.

ВИТЯГ ІЗ СТАТУТУ
[…] Стаття 2. Мета та завдання Партії
1. Метою партії є участь у виробленні державної політики, всебічне сприяння
розбудові засад соціальної, демократичної, правової держави, поліпшення добробуту всього населення України.
2. Головними завданнями Партії в досягненні поставленої мети є:
2.1 Активна участь у всеукраїнських суспільно-політичних акціях
спрямованих на захист незалежності, розбудову державності, зміцнення
економіки, поліпшення добробуту людей, їх соціального захисту.
2.2 Сприяння підвищенню життєвого рівня та добробуту кожного громадянина, всього суспільства, захисту їх законних прав та інтересів.
2.3 Сприяння формуванню і вираженню політичної волі громадян та створення на цій основі державної політики, яку зобов’язується реалізовувати у разі
обрання до представницьких органів влади. […]
[…] Стаття 3. Структура та утворення первинних, місцевих, регіональних
партійних організацій та керівних органів Партії.
1. Структуру Партії складають первинні, місцеві, регіональні партійні організації та центральні керівні органи партії.
2. Партійні організації утворюються та діють за територіальною ознакою.
3. До місцевих партійних організацій належать – районні, міські та районні у
містах партійні організації.
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4. До регіональних партійних організацій належать – Партійна організація в
Автономній Республіці Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські партійні
організації.
5. До центральних керівних органів Партії належать – З’їзд Партії, Політрада,
Президія Партії, Ревізійна комісія. Вищою посадовою особою Партії є Голова
Партії. […]
Статут політичної партії «РУСИЧИ» // Поточний архів
Міністерства юстиції України. – Реєстраційна справа 149-п.п.

∗∗∗
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «ПАРТІЯ КОЗАКІВ УКРАЇНИ»

Партію створено 11 січня 2007 р. Зареєстрована Міністерством юстиції
України 10 червня 2008 р. (реєстраційний номер 150-п.п). Партія діюча.
ВИТЯГ З ПРОГРАМИ
ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ПАРТІЯ КОЗАКІВ УКРАЇНИ»
Соціально-економічні та політичні процеси, які відбувалися в кінці 80-х на
початку 90-х років XX століття в СРСР, закономірно призвели до утворення на
теренах колишньої комуністичної супердержави молодих незалежних держав. За
своїми потенціальним можливостями Україна серед них займала провідне місце
як за економічним так і за людським потенціалом. Розпочаті демократичні перетворення вселяли надію на те, що згодом Україна перетвориться в одну з
економічно розвинутих європейських країн, в якій будуть забезпечені і захищені
всі невід'ємні права громадян, створені необхідні умови для вільного розвитку
кожної особистості, надані міцні державні гарантії соціально вразливим верствам
населення, проведені ефективні заходи для виправлення поганого екологічного
становища.
Створюючи політичну партію «Партія Козаків України» ми ставимо за мету
сприяння побудові в Україні незалежної, демократичної, соціально орієнтованої держави, яка гарантує рівні умови вільного розвитку кожного громадянина, створює,
правовим чином забезпечує і захищає необхідні рівні можливості всім, хто своєю
працею, знаннями, капіталом сприяє її розбудові і тим самим досягає як свого
власного високого життєвого рівня, так і сприяє добробуту всієї держави, одночасно
із побудовою такого справедливого і солідарного суспільства, яке турбується і надає
необхідну соціальну допомогу тим верствам населення, які її потребують.
Ми створюємо партію, зорієнтовану на завоювання права реалізовувати свої
погляди шляхом розробки, прийняття і впровадження у життя законів в органах
законодавчої і виконавчої влади .
Ми створюємо партію, що спрямовуватиме свою діяльність на відродження
регіонів і повернення істинного значення поняттю «місцеве самоврядування».
Ми створюємо народну партію, яка здатна об'єднати народ в своїх лавах, зрозуміти його інтереси і захистити їх.
Ми створюємо політичну партію, яка поважає права кожної національності,
представленої на території України, на вільний розвиток її мови, культури,
релігії. Всі люди, незалежно від походження, національної приналежності,
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релігійних, культурних, мовних відмінностей, які проживають на території
України утворюють українську націю. Кожний член нації вносить в розвиток
держави у відповідності із своїми можливостями, талантом, знаннями, силами,
капіталами, держава ж забезпечує кожному члену нації право на вільний розвиток
і самореалізацію, правовий і соціальний захист.
Ми створюємо політичну партію, яка обирає європейську орієнтацію України за
умов збереження її державного суверенітету, політичної і економічної рівноправності
з іншими державами. Ми будемо відстоювати таку зовнішню політику, за реалізації
якої Україна стане рівним серед рівних членом міжнародного співтовариства.
Ми створюємо, політичну партію, яка усвідомлює, що право кожної людини
на безпечні, екологічно чисті умови життя так само невід’ємне, як і саме право на
життя. Ніхто не може володіти правом вільно і безкарно впливати на якість
навколишнього середовища шляхом його забруднення заради збагачення чи
якихось інших особистих чи групових інтересів.
Ми створюємо політичну партію, яка турбуватиметься про державну і
громадську безпеку. Кожний громадянин повинен відчувати захист з боку
держави, де б він не знаходився, його особа та оселя мають бути недоторканими.
Ми створюємо політичну партію, яка сприятиме побудові в Україні такого
суспільства, в якому поняття «свобода», «справедливість», «солідарність», «милосердя», «благодійність», «гуманність», «екологічність» і «безпечність» стануть нормою.
З метою виконання цих завдань партія планує реалізувати такі програмні
напрямки діяльності .
Головними завданнями партії є:
- сприяння формуванню в Україні солідарного громадянського суспільства,
в якому діють рівні та справедливі можливості для волевиявлення громадянами
України своїх прагнень щодо захисту законних прав і свобод, задоволення політичних, економічних, соціальних та культурних інтересів;
- сприяння становленню в Україні відкритої, чесної, соціально спрямованої
політики як необхідної передумови побудови гармонійного суспільства;
- участь в об'єднанні всіх прошарків населення на подальшу розбудову держави на основі національної ідеї нового курсу загальноукраїнської соціальної,
економічної та регіональної політики;
- сприяння створенню соціально орієнтованої ринкової економіки, проведенню політики державного захисту інтересів вітчизняного товаровиробника у
промисловості і сільському господарстві та створенню нових робочих місць із
гарантованою достойною оплатою праці;
- сприяння створенню належного правового середовища для розвитку
демократії в Україні;
- через народник депутатів – членів Партії, бере участь у розробці
законодавчих актів, сприяє їх прийняттю та реалізації;
- розробка та оприлюднення власних проектів вирішення соціальноекономічних проблем, внесення відповідних пропозицій до органів державної
влади та органів місцевого самоврядування.
Шляхом реалізації Програми Партії є її участь у виборах та інших
політичних заходах. […]
Програма політичної партії «Партія Козаків України» // Поточний архів
Міністерства юстиції України. – Реєстраційна справа 150-п. п.
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∗∗∗
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «КОЗАЦЬКА УКРАЇНСЬКА
ПАРТІЯ»

Партію створено 20 вересня 2007 р. Зареєстрована Міністерством юстиції
України 10 червня 2008 р. (реєстраційний номер 151-п.п.). Партія діюча.
ВИТЯГ З ПРОГРАМИ
Головною метою діяльності Політичної партії «Козацька Українська Партія»
є активна участь у формуванні державної політики, спрямованої на розбудову сучасного, демократично-правового, соціально орієнтованого громадянського суспільства, задля кращого життя і добробуту кожної людини.
Для досягнення поставленої мети Козацька Українська Партія у встановленому чинним законодавством порядку ставить перед собою такі завдання:
відстоювати інтереси українського народу як найвищі пріоритети для
внутрішньої і зовнішньої політики Української Держави;
відстоювати соціально-справедливі, демократичні засади української державності, які б сприяли утвердженню непорушності та невід’ємності міжнародно визнаних прав людини;
сприяти реформуванню пенсійної системи, соціальному захисту інвалідів,
відшкодуванню втрачених громадянами заощаджень, поновленню загальнодоступного і безкоштовного медичного забезпечення, збереженню морального і
фізичного здоров’я, непродуктивності та генофонду нації;
сприяти забезпеченню для кожної людини в Україні гідних умов та
необхідних можливостей для змістовного життя, всебічної реалізації розвитку
особистості, природних здібностей, обдарувань і талантів, одержання освіти.
Першим, найголовнішим чинником відновлення потужного потенціалу
держави є формування розвиненого громадянського суспільства, яке базується на
засадах гуманізму, демократії та соціальної справедливості. Це у свою чергу
передбачає ефективно працюючу розгалужену систему добровільних об’єднань та
організацій громадян, через які громадяни здатні належним чином захищати
власні права, свободи та інтереси. Держава має служити суспільству і перебувати
під його повним контролем. […]
Програма політичної партії «Козацька Українська Партія» // Поточний архів
Міністерства юстиції України. – Реєстраційна справа 151-п.п.

ВИТЯГ ІЗ СТАТУТУ
[…] 2. МЕТА І ЗАВДАННЯ КОЗАЦЬКОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПАРТІЇ
2.1. Головною метою діяльності Козацької Української Партії є активна
участь у формуванні державної політики, спрямованої на розбудову сучасного,
демократично-правового, соціально орієнтованого громадянського суспільства,
задля кращого життя і добробуту кожної людини.
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2.2. Для досягнення поставленої мети Козацька Українська Партія у встановленому чинним законодавством порядку ставить перед собою такі завдання:
- відстоювати інтереси Українського народу як найвищі пріоритети для внутрішньої і зовнішньої політики Української Держави;
- відстоювати соціально-справедливі, демократичні засади української
державності, які б сприяли утвердженню непорушності та невід’ємності міжнародно визнаних прав людини;
- сприяти реформуванню пенсійної системи, соціальному захисту інвалідів,
відшкодуванню втрачених громадянами заощаджень, поновленню загальнодоступного і безкоштовного медичного забезпечення, збереженню морального і фізичного здоров’я, репродуктивності та генофонду нації;
- сприяти забезпеченню для кожної людини в Україні гідних умов та необхідних можливостей для змістовного життя, всебічної реалізації розвитку особистості природних здібностей, обдарувань і талантів, одержання освіти;
- сприяти соціальній реалізації молоді та комплексному реформуванню системи професійно-технічної освіти;
- сприяти негайному втіленню державних програм економічної підтримки
вугледобувної галузі;
- всіляко підтримувати розвиток атомної енергетики, як реальне незалежне
джерело електроенергії, як стратегічний напрямок фундаментальних досліджень,
гарантію соціально-економічної стабільності держави;
- сприяти розбудові ринкової економіки;
- ефективно підтримувати вітчизняного товаровиробника, розвиток малого та
середнього підприємництва;
- зміцнювати творчий потенціал нації.
2.3. Для здійснення своєї мети Козацька Українська Партія в установленому
порядку
• Представляє і захищає свої законні інтереси, інтереси своїх членів у державних, громадських органах та організаціях;
• Бере участь у політичній діяльності, проводить масові заходи (збори, мітинги, демонстрації тощо);
• Може одержувати від органів державної влади і управління та органів місцевого самоврядування інформацію, яка необхідна для реалізації цілей та завдань,
що передбачені цим Статутом;
• Вносить пропозиції до органів влади і управління з питань, що випливають
із статутних завдань Козацької Української Партії;
• Розповсюджує інформацію про свою діяльність, пропагує свої ідеї та цілі;
• Засновує засоби масової інформації;
• Бере участь у виробленні державної політики;
• Бере участь у формуванні органів влади;
• Може користуватись в установленому порядку державними засобами масової інформації під час виборчої компанії. […]
Статут політичної партії «Козацька українська партія» // Поточний архів
Міністерства юстиції України. – Реєстраційна справа 151-п.п.
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∗∗∗
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «УКРАЇНА МАЙБУТНЬОГО»

Партію створено 16 грудня 2007 р. Зареєстрована Міністерством юстиції
України 18 липня 2008 р. (реєстраційний номер 152-п.п.). Партія діюча.
ВИТЯГ З ПРОГРАМИ
Політична партія «Україна Майбутнього» – партія III тисячоліття!
У центрі партійної ідеології як найвища цінність стоїть Людина, її право
на щастя в житті, вільний вияв природних почуттів і здібностей.
У своїй діяльності Партія спирається на гуманістичні та демократичні традиції, а також принципи рівноправності та добровільності членства, гласності та
відкритості, галузевого професіоналізму, внутрішньопартійної демократії, самоврядності та дисципліни, законності, патріотизму.
Основним принципом діяльності Партії є ГУМАНІЗМ.
Партія «Україна Майбутнього» у своїй діяльності базується на гуманістичних традиціях, спираючись на досягнення визнаних мислителів у галузі
держави та права, громадських діячів та філософів, що залишили визначний
слід у світовій історії.
Основною ідеєю Гуманізму є створення Людини Нового типу – яка проектується через власний приклад активістів партії «Україна Майбутнього».
Гуманістична політика – це розвиток здібностей народу. Її пріоритети: громадянська особистість, освіта і культура, демократія і самоврядування, інтелектуальна власність.
Гуманізм з сучасним змістом – це позитивний синтез кращого, прогресивного, людяного в лібералізмі та соціалізмi: свобода та справедливість.
«Україна Майбутнього» постійно встановлює контакти для спільної діяльності з громадськими організаціями і державними установами, у функції яких
входять завдання гуманізації соціальних відносин, захисту прав людини.
Другий основний принцип партії – це ДЕМОКРАТІЯ.
Демократiя як стан держави і суспільства, при якому людина має реальну можливість реалізувати всі свої природні права і інтереси. Природні права
людини становлять найвищу цінність по відношенню до всіх інших пріоритетів.
Людина вільна в межах, визначених законами природи та правами інших
людей.
Вона має невід`ємне право на:
• життя та особисту безпеку;
• приватну власність і вільне підприємництво;
• духовну свободу та свободу совісті;
• свободу слова та розповсюдження інформації;
• свободу пересування та вибору місця проживання;
• свободу особистого життя.
Свободи та права людини зумовлюють її відповідальність за наслідки вільного вибору. Користування правами та свободами регулюється внутрішньою етикою, а ззовні – державними законами.
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Цілями Партії є:
• утвердження гуманістичних ідей, ідеї прямої демократії, прав і свобод
громадянина, принципiв сталого розвитку;
• забезпечення відповідності державної політики, рішень, що приймаються
органами державної влади України, органами місцевого самоврядування,
інтересам населення України;
• формування громадської думки в Україні відповідно до основних положень
• Програми Партії, політична освіта і виховання громадян, висловлювання
думок громадян з будь-яких питань суспільного життя, доведення цих думок до
відома широкої громадськості, органів державної влади і органів місцевого
самоврядування, і вплив на формування їх політичної волі, що виражається ними
в голосуванні на виборах і у політичній діяльності;
• участь референдумах;
• отримання влади в результаті чесних демократичних виборів.
Пріоритетними завданнями Партії є:
• участь у формуванні органів державної влади та мiсцевого самоврядування,
представництва в їх складі;
• участь у виробленні державної політики, розробці та впровадженні у життя
проектів з державного будівництва та економічних реформ;
• поширення ідей гуманізму і залучення до політичної діяльності своїх
прихильників.
Шляхи досягнення цілей та завдань:
• участь у демократичних виборах Президента України, народних депутатів
України та інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування та
їх посадових осіб;
• участь у розробці та впровадженні в життя проектів з державного будівництва та економічних перетворень;
• внесення пропозицій та запитів до органів державної влади та управління;
• використання державних засобів масової інформації, а також заснування
органів масової інформації у відповідності до чинного законодавства;
• підтримання міжнародних зв`язків з політичними партіями;
• ідейна, організаційна і матеріальна підтримка молодіжних, жіночих та
інших об’єднань громадян, надання допомоги у їх створенні.
1. ПРАВОВА ДЕРЖАВА
«Україна Майбутнього» прагне до побудови системи взаємодії громадянського суспільства і держави на гуманістичних принципах. Це передбачає беззаперечне дотримання прав і свобод людини, громадянина. Українська Конституція
містить положення, реалізація яких допоможе побудувати державу для народу.
Тому шлях до створення демократичної правової держави лежить не через спроби
кардинальної реформи конституційного ладу, а через наповнення реальним
змістом статей Основного Закону. До правової держави ведуть такі заходи по реалізації положень Конституції, як:
• реальне забезпечення принципу розділення влади. Діяльність державних
структур повинна обмежуватися їх компетенцією, обов’язковість дотримання за694

кону для державної влади повинна забезпечуватися системою гарантій, які
виключають адміністративне свавілля. Найважливіша умова обмеження владного
свавілля – стабільність демократичних інститутів;
• забезпечення верховенства закону припускає безкомпромісну боротьбу із
злочинністю і корупцією;
• забезпечення взаємної відповідальності держави і громадянина –
громадянин і влада повинні виступати як рівноправні партнери, необхідно
розуміти, що держава є інструментом в руках вільних громадян, що уклали
суспільний договір на основі взаємної відповідальності і солідарності.
2. ВНУТРІШНЯ ПОЛІТИКА
Демократія в інтересах більшості
Ми – прибічники демократії співучасті! Слово «демократія» за останні роки
потріпалося, перетворившись на засіб маніпуляції народною думкою. Демократія
– це те, що повинно допомагати зміцнювати державу, а не руйнувати її.
«Безперервна демократія»
Демократія співучасті припускає, що участь народу в управлінні державою
не обмежується тільки волевиявленням на виборах і референдумах.
На кожному «поверсі» влади мають бути створені інструменти контролю і
регулювання владних ініціатив з боку суспільства. Для цього потрібні:
• масові громадські рухи, що беруть участь в законотворчості;
• незалежні засоби масової інформації;
• розвиток самоврядування.
Соціальне партнерство
На зміну деструктивній, нічим не обмеженій конкуренції, повинна прийти
ідеологія соціального партнерства. Її центральна установка: ми усі громадяни
однієї країни, наш особистий добробут залежить від добробуту України. Кожний
на своєму місці працює на благо нації.
Партнерство громадянина і держави
Кожен громадянин піклується про могутність і силу своєї держави, а вона, у
свою чергу, гарантує йому справедливу винагороду, безпеку, право на гідне
життя.
Виражається у формулі еквівалентної винагороди: кожен має право отримати
у держави еквівалент того, що вклав сам.
Партнерство регіонів і держави
Держава піклується про розвиток кожного регіону країни, стимулює
економіку, створює робочі місця. Регіон же несе до бюджету країни збалансовану
частку від прибутків.
Державний устрій
Найбільш відповідним історії і політичній культурі України є устрій у
вигляді централізованої унітарної держави. Ця форма забезпечує політичну і
територіальну цілісність України, дозволяє оптимальним чином організовувати
управління і розподіл ресурсів між регіонами. […]
Програма [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.um.dp.ua/userfiles/program_part_main.pdf
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∗∗∗
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «ЗАХИСТ МІСЦЕВИХ ІНТЕРЕСІВ
НАРОДУ» (Партія «ЗМІН»)

Партію створено 1 червня 2008 р. Зареєстрована Міністерством юстиції
України 6 серпня 2008 р. (реєстраційний номер 153-п.п.). Припинила
діяльність згідно з рішенням Окружного адміністративного суду м. Києва
від 1 березня 2010 р.; наказ Міністерства юстиції України від 20 травня
2010 р. № 1098/5.
ВИТЯГ З ПРОГРАМИ
політичної партії «Захист місцевих інтересів народу»
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Політична партія «Захист місцевих інтересів народу» – політична партія,
яка ставить за мету сприяння консолідації всіх верств населення, забезпечення конструктивного розв’язання комплексу назрілих суспільних проблем,
зростання соціальної захищеності і добробуту громадян України та підняттю
його суспільно-політичної активності для ефективного вирішення місцевих
проблем територіальних громад шляхом представництва в органах
законодавчої влади та органах місцевого самоврядування.
Реалізація основного завдання політичної партії «Захист місцевих інтересів
народу» (далі – партія «ЗМІН») полягає у сприянні всебічному розвитку самоорганізації та самоврядування територіальних громад. Задля цього партія в межах
чинного законодавства веде інтенсивну просвітницько-виховну та практичноорганізаційну роботу серед населення, спрямовує свої зусилля для залучення
широких кіл громадськості до активної соціально-політичної та господарськоуправлінської діяльності. Ключовою ланкою в цьому процесі є формування,
підготовка та включення в практичну діяльність органів законодавчої влади та
місцевого самоврядування висококваліфікованих спеціалістів у різних галузях
суспільного життя та професійних управлінських кадрів для органів державної
влади та державних виконавчих органів в межах, що не суперечать чинному
законодавству.
У своїй діяльності політична партія «ЗМІН» прагне в установленому
порядку:
– встановлення народовладдя, творчої ініціативи мас, активної життєвої
позиції громадян країни, що є передумовою подальшого прогресу української
державності та суспільного добробуту;
– ефективного вирішення всього комплексу соціальних, комунально-господарських, сімейно-побутових проблем у кожній місцевій громаді, кожному
населеному пункті країни;
– гармонізації взаємин між громадянським суспільством і державою, між
сферою приватних інтересів і загальнонаціональних;
– формування почуття патріотизму, національної єдності й самодостатності;
– морального та фізичного оздоровлення нації, відродження кращих традицій
українського народу;
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– максимального розвитку приватної ініціативи, інноваційних технологій,
підприємницької та організаційно-управлінської діяльності громадян;
– оптимізації форм і методів розв’язання назрілих економічних, соціальних,
політичних, культурних, екологічних, демографічних та інших життєво важливих
проблем як місцевого рівня, так і загальнодержавного значення;
Для досягнення зазначених цілей партія «ЗМІН» в установленому законодавством порядку:
– відстоює ідеали демократії, протидіє проявам тоталітаризму;
– сприяє процесам соціалізації економіки й суспільства, ставлячи понад усе
місцеві інтереси громадян:
– працює над становленням засад реального народовладдя через удосконалення механізмів політичної, економічної та соціальної демократії;
– бере участь у забезпеченні умов для культурно-національного відродження та
розвитку української нації, усіх національних, культурних і релігійних груп в Україні;
– сприяє забезпеченню гарантій соціального захисту громадян України;
– працює у взаємодії з органами влади, профспілками, громадськими організаціями, а також тими політичними партіями, статутні завдання яких не протирічать статутним завданням партії «ЗМІН».
У своїй діяльності партія «ЗМІН» дотримується таких принципів:
– становлення в Україні громадянського суспільства та демократії шляхом
еволюційних процесів розвитку системи державного і місцевого управління і
взаємодії народу з суб’єктами владних повноважень;
– недопущення корупції в органах державної влади та місцевого самоврядування;
– побудови в Україні економічно сильної, демократичної, територіально
неподільної держави;
– надання громадянам, зокрема молоді, можливості всебічного розвитку та
реалізації своїх здібностей;
– соціального захисту та турботи Української держави про своїх громадян;
– служіння Держави народові, а не народу Державі;
– забезпечення народовладдя;
– професіоналізму у діяльності органів державної влади і місцевого самоврядування;
– вдосконалення системи державного регулювання шляхом інтеграції інноваційних тенденцій;
– національного, культурного і духовного відродження української нації.
ІДЕОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПАРТІЇ «ЗМІН»
– державна внутрішня політика. Найбільша цінність нашого суспільства –
громадянин, його права та свободи. […]
[…] Ми обираємо курс, який відображає бажання громадян України жити в
мирі і злагоді, вільно реалізовувати свої здібності і можливості задля задоволення
їх законних прав та інтересів, працювати та отримувати за гідну винагороду.
Партія «ЗМІН» – партія національного єднання
Для гармонійного розвитку українського суспільства і державності
Український народ має бути єдиним. […]
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[…]ТЕРИТОРІАЛЬНО-АДМІНІСТРАТИВНИЙ УСТРІЙ УКРАЇНИ
Партія «ЗМІН» – за унітарний устрій України.
Партія «ЗМІН», виступаючи за вдосконалення схем стосунків між регіонами
та центром, водночас непохитно стоїть на принциповій позиції – Україна має
залишатися унітарною державою, як це й визнано Конституцією.
Українському народу необхідна економічно потужна, територіально неподільна соборна Україна з демократичним суспільним устроєм, сильною авторитетною центральною владою і широкими можливостями для ефективного регіонального розвитку. Завдання Партії «ЗМІН» – сприяти непохитності територіальної цілісності, зміцнення громадянського миру й суспільної злагоди. […]
Програма політичної партії «Захист місцевих інтересів народу» // Поточний архів
Міністерства юстиції України. – Реєстраційна справа 153- п.п.

∗∗∗
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «ПРОБУДЖЕННЯ»
(ПП «ПРОБУДЖЕННЯ»)

Партію створено 10 січня 2008 р. Зареєстрована Міністерством юстиції
України 4 вересня 2008 р. (реєстраційний номер 154-п.п.). Партія діюча.
ВИТЯГ З ПРОГРАМИ
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Політична партія «Пробудження» (ПП «Пробудження») – політична партія,
яка ставить за мету послідовне відстоювання інтересів та прав людини, перш за
все – права на гідний рівень життя, права на гарантований соціальний захист.
Метою діяльності Партії є сприяння розбудові суверенної, незалежної, демократичної, соціальної, правової Української держави на засадах народного волевиявлення, соціальної та національної справедливості, гармонійного поєднання
інтересів особи, суспільства і держави.
Завдання Партії:
- сприяти розбудові економічно сильної, демократичної соборної України,
прискоренню побудови громадянського суспільства, відстоювання інтересів
людини, захист її прав і свобод на засадах демократії, гуманізму й соціальної
справедливості, підвищенню добробуту людей;
- сприяти створенню необхідних умов для реалізації можливостей громадян
України через розвиток демократичних, соціальних та економічних підвалин української державності; сприяти підвищенню добробуту людей;
- утверджувати верховенство права, захищати права людини;
- відстоювати ідеали демократії, протидіяти проявам тоталітаризму;
- сприяти процесам соціалізації економіки й суспільства, ставлячи понад усе
інтереси громадян України;
- працювати над утвердженням засад реального народовладдя через удосконалення механізмів політичної, економічної та соціальної демократії;
- брати участь у забезпеченні умов для культурно-національного відродження
та розвитку української нації, усіх національних, культурних і релігійних груп в
Україні;
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- сприяти забезпеченню гарантій соціального захисту громадян України;
працювати у взаємодії з органами влади, профспілками, громадськими організаціями, а також тими політичними партіями, статутні завдання яких не протирічать статутним завданням Партії.
Громадянам України потрібне прогнозоване майбутнє не лише для них, а й
для їх дітей та онуків. Саме тому суспільство має йти шляхом еволюції, зберігаючи надбання попередніх поколінь.
Ми не маємо права дозволити тим політикам і посадовцям, що приходять до
влади заради особистого збагачення та власної кар’єри, руйнувати наш спільний
дім, який громадяни України зводили тяжкою працею.
Збудувати економічно сильну, демократичну, територіально неподільну
Україну із сильною дієздатною владою, прискорити побудову громадянського
суспільства, забезпечити її особисті права і свободи – цього прагне ПП
«Пробудження».
Ми обираємо і будемо виборювати такий порядок, коли громадяни зможуть
знайти гідне застосування своїм здібностям, коли молодь матиме змогу вчитися,
отримувати фахову підготовку і гарантовану роботу, коли турботу про людей, не
здатних себе утримувати, візьме на себе держава.
Держава служитиме людям, а не люди державі. Для цього Партія утверджуватиме реальне народовладдя, вдосконалюючи політичні, економічні й соціальні
механізми, сприяючи підготовці й добору по-державницькому налаштованих управлінських кадрів. […]
Програма політичної партії «Пробудження» // Поточний архів
Міністерства юстиції України. – Реєстраційна справа 154-п.п.

ВИТЯГ ІЗ СТАТУТУ
ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ПРОБУДЖЕННЯ»
[…] ІІ. Мета, завдання та форми діяльності
2.1. Метою Партії є сприяння розбудові суверенної, незалежної, демократичної, соціальної, правової Української держави на засадах народного волевиявлення, соціальної та національної справедливості, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства і держави.
2.2. Для досягнення зазначеної мети Партія ставить перед собою такі основні
завдання:
- сприяти активізації громадянського суспільства в Україні та консолідації
демократичних сил;
- сприяти відродженню духу солідарності, духовності і моралі;
- сприяти формуванню ідеологічних основ суспільства, української ідеї;
- сприяти формуванню та виявленню ідеологічної та політичної волі народу
України;
- сприяти підвищенню участі народу в управлінні державними справами;
- сприяти розробці та втіленню стратегічної політики і програм розвитку
України;
- сприяти інтеграції України в європейське та світове співтовариство;
2.3. Основними формами діяльності Партії є:
- організаційно-масова робота;
- пропаганда та агітація;
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- публічні диспути та дискусії;
- участь у виборах, референдумах, плебісцитах тощо;
- участь у виробленні державної політики, формуванні органів влади і представництво в їхньому складі;
- внесення пропозицій до органів влади та управління з питань своєї діяльності;
- взаємодія з профспілками, партіями та іншими громадськими організаціями. […]
Статут політичної партії «Пробудження» // Поточний архів
Міністерства юстиції України. – Реєстраційна справа 154-п.п.

∗∗∗
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «НАРОДНА ВОЛЯ»

Партію створено 14 липня 2008 р. Зареєстрована Міністерством юстиції
України 2 жовтня 2008 р. (реєстраційний номер 155- п.п). Партія діюча.
ВИТЯГ З ПРОГРАМИ
ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «НАРОДНА ВОЛЯ»
ВСТУПНЕ СЛОВО
Політична партія «Народна воля» – це партія захисту інтересів людей! Саме
таким є наш вибір в умовах поглиблення соціально-економічної та політичної
кризи в Україні, відсутності можливостей реалізації переважною більшістю
громадян права на достойне життя.
Політична партія «Народна воля» вибрала непростий шлях – шлях захисту інтересів людей. Людину цікавить її життя, можливість забезпечити матеріальний
добробут для себе, своєї родини, реалізувати власні професійні та духовні устремління.
Країна без вмілого керівництва не виступає гарантом ні матеріального добробуту, ні духовного розвитку, навіть безпеку людини та її родини вона не здатна
забезпечити. Люди віддані на поталу випадковостей долі, хаосу оточуючого середовища. Для нас такий стан суспільства неприйнятний!
Програму політичної партії «Народна воля» ми пропонуємо Людині, з її
неповторними особливостями, життєвими цінностями та цілями. Наше завдання –
забезпечити кожну людину невід’ємним правом на високооплачувану роботу,
житло, гідне, безпечне, комфортне життя у власній державі.
В основу такої політики покладаємо народну ідеологію – лівоцентристську
доктрину розвитку соціально-економічних, політичних та суспільних процесів, –
ключовими позиціями для якої є захист людей найманої праці, подолання
бідності, в тому числі за рахунок соціальної відповідальності багатих верств
суспільства.
Реалізація народної ідеології – це практична, щоденна праця, спрямована на забезпечення умов гідного життя кожного громадянина.
Головною метою лівоцентристської політики є досягнення високого рівня
якості і комфортності життя та безпеки людини. Всі інші питання внутрішньої та
зовнішньої політики – другорядні. Реформи потрібні, але вони мають бути орієнтовані на поступові, якісні зміни, соціальні наслідки яких ретельно прораховані.
Не потрібно протиставляти принципи справедливості і ефективності в
економіці. З одного боку, ми проти жертвування благополуччям людей заради
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економічної доцільності, з іншого боку, ми проти зрівнялівки. Розвиток ринку
неможливий без забезпечення високої платоспроможності більшості громадян,
водночас для вдоволення зростаючого попиту необхідна ефективна економіка.
Усі рішення в економічній сфері повинні проходити експертизу на їх соціальну
прийнятність.
Політична партія «Народна воля» відкрита для кожного, хто усвідомлює значення активної громадянської позиції і готовий зробити посильний внесок у благородну
справу – здобуття заможної, справедливої, авторитетної держави – України! […]
[…] У ПОЛІТИЧНІЙ ТА КУЛЬТУРНІЙ СФЕРАХ
повернення до мажоритарної системи виборів до Верховної Ради та місцевих
органів влади; впровадження механізму звітування народних депутатів та їх відкликання; скасування депутатської недоторканності та ліквідацію всіх депутатських привілеїв; скорочення державного апарату управління та витрат на його утримання з посиленням повноважень органів місцевого самоврядування;
прирівняння корупції до державної зради; запровадження обов’язкового
декларування доходів та витрат не лише держаних службовців, а й членів їхніх
сімей, всіх осіб, які розпоряджаються їхнім майном; позбавлення пенсійного
забезпечення державних службовців, які притягнуті до відповідальності за
хабарництво, зловживання службовим становищем; обов’язкову конфіскацію
незаконно набутого майна як у державних службовців, так і у їхніх найближчих
родичів; відмову від умовних строків та амністії для засуджених за корупційними
статтями;
комплексне реформування судової та правоохоронної систем, забезпечення
компетентності у керівництві силовими відомствами та дієвого громадського
контролю за їхньою діяльністю;
посилення вимог до чиновництва; кардинальний перегляд структури державних інституцій, запровадження практики участі громадськості у виробленні,
експертизі та прийнятті важливих рішень загальнодержавного та місцевого
масштабів; розробка стандарту якості державних послуг; скасування політичного
статусу міністрів, з тим щоб вони займались виконанням своїх функціональних
обов'язків, а не політичними інтригами;
здійснення зовнішньої політики виключно на основі національних інтересів.
Сповідування політики добросусідства, збалансованості у відносинах з країнами
– стратегічними партнерами;
регулярне використання механізму прямого народовладдя – проведення
референдумів з ключових питань внутрішньої та зовнішньої політики;
відродження й утвердження високої духовності та моралі на основі християнських цінностей; створення механізму залучення позабюджетних коштів на
розвиток кіновиробництва, театральної діяльності, бібліотечної та музейної
справи; надання податкових пільг вітчизняному книговидавцю на термін до 5
років;
врегулювання мовної ситуації в Україні; здійснення реальних заходів для
утвердження української нації як співтовариства вільних громадян незалежно від
походження, мови, віросповідання та політичних переконань. […]
Програма політичної партії «Народна воля» // Поточний архів
Міністерства юстиції України. – Реєстраційна справа 155- п.п.
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ВИТЯГ ІЗ СТАТУТУ
ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «НАРОДНА ВОЛЯ»
[…] Стаття 2. Мета та завдання партії
1. Метою політичної партії «Народна воля» є виконання Програми партії
шляхом реалізації її положень через представництво в органах державної влади
всіх рівнів, у Верховній Раді України, органах місцевого самоврядування.
2. Партія прагне розбудувати в Україні засади демократичної, правової,
соціальної держави для забезпечення законних прав, свобод та інтересів
громадян.
3. Основними завданнями партії відповідно до її Програми є:
сприяння формуванню громадянського суспільства на засадах справедливості, свободи особистості, політичної відповідальності влади;
здійснення послідовних кроків щодо реалізації політики добросусідства і
співробітництва з іншими країнами, запровадження в Україні європейських
стандартів якості життя;
сприяння створенню високоефективної конкурентоспроможної національної
економіки на базі інноваційної моделі розвитку вітчизняного виробництва та
здійснення на її основі ефективної соціальної політики, спрямованої на
підвищення добробуту всіх громадян;
відродження і утвердження високої духовності та моралі на основі християнських цінностей. […]
Статут політичної партії «Народна воля» // Поточний архів
Міністерства юстиції України. – Реєстраційна справа 155- п.п.

∗∗∗
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «САМОВРЯДНА УКРАЇНСЬКА
ДЕРЖАВА»

Партію створено у 2008 р. Зареєстрована Міністерством юстиції
України 2 жовтня 2008 р. (реєстраційний номер 156-п.п.). Партія діюча.
ВИТЯГ З ПРОГРАМИ
[…] Метою Політичної партії САМОВРЯДНА УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВА є
сприяння побудові в Україні демократичного суспільства, сприяння забезпеченню сталого й збалансованого соціально-економічного розвитку регіонів, участь у
виборах та інших політичних заходах.
Політична партія САМОВРЯДНА УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВА сприятиме,
в межах що не суперечать чинному законодавству, втіленню таких програмових
засад:
Територіальна громада – первинний суб'єкт місцевого самоврядування Забезпечення сталого місцевого та регіонального розвитку, реальної організаційної та
фінансової самостійності територіальних громад і регіональних органів місцевого
самоврядування, наближення їх до європейських стандартів вимагає комплексного вирішення завдань, серед яких основні:
• впровадження належних політичних, інституційних, правових та організаційних заходів, необхідних для реформування системи адміністративно-територіального устрою України та забезпечення сталого розвитку територій;
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• трансформація базової ланки системи адміністративно-територіального
устрою з метою формування реального суб'єкта місцевого самоврядування – такої
територіальної громади, яка мала б необхідні фінансові, матеріальні та ресурсні
можливості для надання населенню повноцінних адміністративних та громадських послуг (самоврядна, дієздатна територіальна громада);
• укрупнення територіальних громад з метою забезпечення їх самоврядності та дієздатності;
• стимулювання становлення територіальної громади як соціальної
спільноти, розвитку форм прямої демократії, активного залучення членів громади до участі у здійсненні завдань та функцій місцевого самоврядування, забезпечення прозорості в діяльності органів місцевого cамоврядування та їх посадових осіб;
• розробка дієвих механізмів громадського контролю за діяльністю органів
публічної влади на місцевому та регіональному рівнях;
• запровадження повноцінного місцевого самоврядування на районному
та обласному територіальних рівнях з такими його інститутами, як регіональна
власність, регіональні податки;
• вдосконалення порядку формування представницьких органів місцевого
самоврядування та їх виконавчих органів;
• сприяння створенню умов для належного матеріального, фінансового та іншого ресурсного забезпечення виконання завдань та функцій місцевого самоврядування, визначення статусу комунальної власності, стимулювання зусиль органів
місцевого самоврядування щодо розширення доходної частини бюджетів місцевого
самоврядування, районних та обласних бюджетів за рахунок внутрішніх джерел;
• реформування житлово-комунального господарства, створення такої
соціальної інфраструктури територіальних громад та регіонів, що могла б забезпечити надання громадських послуг в системі місцевого самоврядування на рівні,
що відповідає європейським стандартам;
• сприяння запровадженню ефективних механізмів стимулювання розвитку
територіальних громад та регіонів, державної підтримки місцевого і регіонального розвитку в цілому;
• сприяння встановленню дієвих гарантій організаційної та фінансової
самостійності територіальних громад, органів місцевого самоврядування та їх
посадових осіб. […]
Програма [Електронний ресурс] // Режим доступу:
http://partiya-sud.org.ua/programa_partiii.html

Шановні співвітчизники!
В Україні існує понад півтори сотні партій. Однак з року в рік, хоч би кого з
них ми обирали до Верховної Ради, обличчя влади залишається незмінним.
Змінюються керівні прізвища, змінюються гасла й ідеологічні засади, однак влада
була, є й залишається протиставленою українському суспільству, а іноді й ворожою
йому. Інакше й бути не може доти, доки за партійними списками туди йдуть
переважно олігархи, професійні чинуші та політикани. За нашим переконанням,
підкріпленим досвідом роботи, лише масовий прихід у владу представників
територіальних громад – справжніх патріотів, які люблять свою землю, є шляхом до
позитивних змін в усіх напрямках розвитку суспільства. Це вони щоденно
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стикаються з проблемами буденного життя громадян, мусять розв’язувати їх і знають
що заважає їх розв’язанню.
Політичну партію САМОВРЯДНА УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВА створено саме
для цього – щоб змінити обличчя влади, будувати її знизу догори, а не навпаки, як
зараз. Наше кредо – якнайширший розвиток самоврядування. Саме тому партія
відкрита для представників усіх професій і соціальних верств, якщо вони –
небайдужі патріоти, яким несила далі жити за брудними правилами, нав’язаними
владою, які більше не можуть миритися з чиновницько-олігархічним «бєспрєдєлом».
Якщо Вам болить чужий біль, якщо Ви – «біла ворона», здатна за будь-яких
обставин прийти на допомогу іншому, якщо Ви власними справами сповідуєте
принципи співчуття й добра – приєднуйтеся!
Можливо, Ви – представник малого чи середнього бізнесу, який адресно
допомагає бідним родинам… Або правоохоронець чи викладач, якого за принципову позицію позбавили роботи… Або зоозахисник, який рятує тварин… Або
Вам болить знищення природи чи спотворення історико-культурного обличчя
наших міст… Хоч би ким Ви були, Вам – до нас, якщо Ви – небайдужій. І тоді
можна бути певним, що, потрапивши до влади, Ви не зрадите інтересів свого
народу. І не допустите до влади тих, хто вже довів свою безчесність.
Приєднуйтеся! Разом – переможемо!
Голова Політичної партії
САМОВРЯДНА УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВА
Віктор Бичихін
Партія «Українська Самоврядна Держава». [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://partiyasud.org.ua/ua_c01_1privitannja.html

∗∗∗
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «ПАРТІЯ ЗАХИСТУ ПРАВ
ЛЮДИНИ» (ПЗПЛ)

Партію створено 30 травня 2008 р. Зареєстрована Міністерством юстиції
України 6 жовтня 2008 р. (реєстраційний номер 157- п.п.). Партія діюча.
ВИТЯГ З ПРОГРАМИ
ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ПАРТІЯ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ»
[…] Партія захисту прав людини ставить своєю найвищою метою захист
прав і інтересів кожної людини, забезпечення його гідного існування,
виконання соціальних гарантій, передбачених Конституцією України: вихід
України з економічної кризи і входження нашої держави в групу країн –
лідерів: створення дійсно демократичної держави; забезпечення національної безпеки України. […]
[…] 10. Механізм реалізації Програми захисту прав і інтересів людини
Для реалізації поставлених цілей «Партія захисту прав людини» вважає за
необхідне здійснити в Україні ряд перетворень у сфері управління суспільними
справами. Перш за все, необхідно усунути панування кланово-олігархічного режиму, залучити населення до активної участі в управлінні справами держави і
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суспільства, консолідуючись зі всіма демократичними політичними і суспільними
силами, спільно з ними конституційним шляхом прийти до влади. Встановити в
країні народно-демократичну систему влади, при якій не суспільство і людина
існують для держави, а держава служить суспільству і людині.
11. Механізм реалізації:
- контроль і активна участь громадян, громадських організацій в діяльності
органів влади;
- повернутися до мажоритарної системи виборів до місцевих органів влади, а
на виборах до Верховної Ради України застосовувати змішану систему виборів;
- заборонити міністрам партійну приналежність, призначати їх виключно по
професійних якостях;
- впровадити механізм звітності, відповідальності народних депутатів, депутатів місцевих рад перед виборцями, і їх відкликання у разі невиконання ними
передвиборних обіцянок;
- законодавчо забезпечити реальну можливість дострокових перевиборів
сільських, селищних, міських голів шляхом референдумів про недовіру;
- проведення референдумів, громадських обговорень по ключових питаннях
внутрішньої і зовнішньої політики, перш за все, про напрями зовнішньої політики, по
особливо важливих питаннях місцевого значення, про відчуження державної і
комунальної власності, особоопасних об’єктів стратегічного призначення, високорентабельних виробництв, про планування і будівництво таких об’єктів;
- відмінити депутатську недоторканість і всі депутатські привілеї;
- скоротити чисельність депутатів, державний апарат управління і витрати на
його утримання;
- ввести кримінальну відповідальність державних службовців, депутатів всіх
рівнів, голів, чиновників органів місцевого самоврядування за порушення Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», порушення конституційних
прав громадян, порушення інтересів держави;
- ввести механізм компенсації персонально Президентом України, головами
державних органів і чиновниками органів місцевого самоврядування, депутатами
всіх рівнів збитків, нанесених державі і народові України незаконними рішеннями, діями і бездіяльністю;
- прирівняти корупцію в органах державної влади, органах самоврядування,
судах до державної зради, відмінити умовні терміни покарання та амністію для засуджених за корупційні дії. Винних в корупційних діяннях, використанні і зловживанні
службовим положенням, в хабарництві, звільняти без права роботи на відповідальних посадах, позбавляти їх пенсійного забезпечення, всіх пільг і привілеїв.
Для досягнення цілей «Партія захисту прав людини» має намір брати участь
у виборчих кампаніях всіх рівнів, висувати своїх кандидатів в депутати органів
місцевого самоврядування і в депутати Верховної Ради України, Верховної Ради
Автономної Республіки Крим, на посади сільських, селищних, міських голів, на
пост Президента України, щоб відстоювати інтереси громадян, брати участь в
законодавчому процесі, проводити роз’яснювальну і пропагандистську роботу,
вести конституційні методи боротьби: страйки, мітинги, пікети, акції протесту,
відстоювати інтереси громадян в суді і ін.
Партія захисту прав людини проголошує: «Україна – це громадяни! Місто –
це городяни! Село – це селяни! Демократія – це не влада від імені народу, а
влада самого народу».
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Народ через свій найвищий представницький орган визначає стратегію
суспільного розвитку, а держава відповідає за вирішення загальнонаціональних проблем. Держава і громадянин взаємозв’язані відповідальністю за
верховенство демократично ухвалених законів, за долю країни.
Лише така стратегія суспільства, партії і держави дасть можливість
підняти країну з руїн, забезпечити неухильне зростання рівня життя людей,
високі темпи подальшого розвитку і перетворення України у високорозвинену демократичну державу.
Економіка стане народною, народовладдя – справжнім, суспільство –
громадянським! […]
Програма політичної партії «Партія захисту прав людини» // Поточний архів
Міністерства юстиції України. – Реєстраційна справа 157-п.п.

ВИТЯГ ІЗ СТАТУТУ

1. Загальні положення
1.1. Партія захисту прав людини (далі ПЗПЛ) є лівоцентристською політичною партією, яка на добровільних засадах об’єднує громадян України, сприяє
формуванню і вираженню політичної волі громадян, бере участь у виборах та
інших політичних заходах, ПЗПЛ проводить свою діяльність відповідно до
Конституції, Закону України «Про політичні партії в Україні» та інших чинних
законів України, Програми та Статуту ПЗПЛ. […]
2. Мета діяльності та головні завдання Партії
2.1. Головною метою діяльності політичної партії «Партія захисту прав
людини» є участь у виробленні державної політики щодо побудови незалежної,
суверенної, демократичної держави з нерозвинутою соціально орієнтованою ринковою економікою, де діє принцип верховенства права, де права і свободи людини, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканість і безпека визнаються
найвищою соціальною цінністю, шляхом участі у виборах всіх рівнів, в
формуванні органів влади, місцевого самоврядування і представництва інтересів
виборців в їх складі.
2.2. Головними завданнями діяльності ПЗПЛ є:
- сприяння захисту інтересів, конституційних прав і свобод громадян
України;
- участь у формуванні та реалізації державної політики з метою досягнення
високого рівня якості і комфортності життя та безпеки людини, соціальної
справедливості, задоволення матеріальних, духовних та інших потреб на основі
ефективної економіки, збільшення кількості зайнятих громадян і росту заробітної
плати, виконання соціальних гарантій, передбачених Конституцією України,
сприяння духовному розвитку населення;
- прискорення побудови в Україні вільного, демократичного політичного суспільства, утвердження народовладдя, створення політичних, економічних та
соціальних умов для реальної участі громадян в управлінні державою, для контролю влади та бізнесу громадськістю.
2.3. Для досягнення мети та реалізації поставлених завдань ПЗПЛ у встановленому чинним законодавством порядку має право:
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- організовувати та проводити заходи, спрямовані на поширення власних ідей
в суспільстві (конференції, семінари, симпозіуми тощо), а також брати участь у
відповідних заходах;
- брати участь у суспільно-політичній діяльності, виборах органів державної
влади і місцевого самоврядування;
- вносити пропозиції до органів влади і управління, отримувати від них
інформацію, необхідну для реалізації своїх програмних цілей і завдань;
- викладати публічно і обстоювати свою позицію, оприлюднювати і обґрунтовувати критичну оцінку дій і рішень органів влади;
- здійснювати видавничу діяльність шляхом утворення видавництв, засновувати власні засоби масової інформації та використовувати діючі ЗМІ для пропаганди своїх програмних цілей і завдань згідно діючого законодавства;
- проводити самостійні соціологічні дослідження, масові опити населення;
- брати участь в створенні молодіжних та дитячих організацій;
- взаємодіяти з іншими партіями, професійними спілками, громадськими,
релігійними організаціями, діяльність яких не суперечить законодавству України,
утворювати з ними спілки та об’єднання без створення юридичної особи;
- мати прихильників, статус яких оговорюється Статутом ПЗПЛ та Положенням, утвердженим Президією Політради ПЗПЛ;
- засновувати або вступати в міжнародні спілки, статутами яких передбачено
створення лише консультативних або координуючих центральних органів;
- отримувати на рівних умовах з іншими політичними партіями державну
підтримку в порядку, встановленому законом;
- здійснювати інші суспільно-політичні заходи, які не суперечать законодавству України та міжнародним зобов’язанням України. […]
Статут політичної партії «Партія захисту прав людини» // Поточний архів
Міністерства юстиції України. – Реєстраційна справа 157-п.п.

∗∗∗
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «ВОЛЯ»

Партію створено 29 червня 2008 р. Зареєстрована Міністерством
юстиції України 16 жовтня 2008 р. (реєстраційний номер 158-п.п.). Назву
змінено на Політична партія «Зелені». Партія діюча.
Див.: Політична партія «Зелені».

ВИТЯГ З ПРОГРАМИ
1. Преамбула
Політична партія «Воля» створюється в період, коли на долю України випали
тяжкі випробування: політична криза у владі, глибоке розчарування значної
частини суспільства від нездійснених очікувань на хвилі помаранчевої революції,
занадто повільний розвиток української економіки, нездатність політиків консолідувати суспільство та чітко визначити орієнтири української зовнішньої політики.
Все це проблеми, які потребують якнайскорішого вирішення.
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Ми переконані, для розв’язання цих завдань ПОТРІБНА ПОЛІТИЧНА
ВОЛЯ. Воля – до викорінення корупції – найбільшої та найстрашнішої біди
сьогоднішнього українського суспільства.
Воля – для зупинення занепаду і тінізації економіки.
Воля – до підвищення міжнародного авторитету України.
Воля – до безкомпромісної боротьби з організованою злочинністю і
казнокрадством.
Так, для цього потрібна політична воля. Воля політичної еліти, воля всього
українського суспільства.
Це гасло, за нашим переконанням, має стати визначальним для кожної
чесної, справді демократичної сили в Україні, яка хоче служити не власним
вузько партійним інтересам, а інтересам усього Українського народу.
Політична партія «Воля» закликає спиратися тільки на власні сили, власний
розум, набуті знання і досвід, які дають історичний шанс Україні. Усі великі нації
у часи випробувань змушені були шукати свою формулу успіху, свою модель
виживання і подолання кризи. Але спільним для великих – не в кількісному, а в
духовному вимірі – націй були воля і здатність до внутрішньої змобілізованості і прискореного самооновлення.
Саме ці дві складові – воля і здатність – є для нас визначальними в українській
формулі успіху. Саме цими двома визначальними завданнями, поставленими на
порядок денний політичними реаліями нашого часу, обумовлена назва нашої партії і
саме вони є основоположними категоріями нашої ідеологічної сутності.
Метою діяльності партії є участь у виробленні державної політики, побудова
в Україні громадянського суспільства та демократичної правової держави з
ефективною соціально-ринковою економікою.
1. Ідеологічні засади партії «Воля»
Партія «Воля» ставить собі за цілі проведення глибоких і всеохоплюючих реформ у промисловому виробництві, сільському господарстві, фінансовій та
податковій сфері, суспільно-політичному житті, державному управлінні для
наведення порядку в державі, що є в інтересах усіх громадян України. Виходячи з
цього, партія передбачає, що соціальною базою для її політичної діяльності є
увесь Український народ.
Партія «Воля» докладатиме зусиль для формування в Україні громадянського суспільства як ефективного чинника противаг і контролю над діяльністю державних інституцій. Громадянське суспільство в нашому розумінні – це насамперед суспільство структуроване, в якому діють розбудовані організаційно й
ідеологічно визначені політичні партії, організації, об’єднання, які здійснюють
громадський контроль над усіма спектрами суспільного життя. Саме такий
контроль і є в цивілізованих країнах з розвиненою демократією найбільш
ефективним.
Партія «Воля» вважає, що невід’ємною складовою громадянського суспільства є свобода слова й можливості її реалізації у друкованих та електронних засобах
масової інформації.
Партія «Воля» виступає за політичну консолідацію суспільства і громадянське примирення. Досить воювати, досить ділити країну, людей за місцем проживання, за політичними та релігійними поглядами та уподобаннями, мовними та
іншими ознаками. Всі ми громадяни України. Всі ми Українці.
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Ми за політичний плюралізм, але проти ідеологічних протистоянь. Ідеологія
повинна доводити свою життєву необхідність служінням загальнонародним інтересам, а не відстоюванням раз і назавжди вироблених догм. Тому партія «Воля»
має характер будівничої, а не руйнівної політичної сили.
Партія «Воля» виступає за забезпечення дипломатичними та іншими засобами й
методами, передбаченими міжнародним правом, захисту суверенітету й безпеки.
Ми розуміємо важливість та необхідність взаємовигідного оборонного
співробітництва з братніми слов’янськими народами. Саме така політика забезпечить мир, спокій та добробут в Україні.
У своїх політичних засадах наша партія виходить із того, що проголошене
Конституцією України право кожного громадянина на приватну власність є
одним з найважливіших, тому що гарантія її недоторканості забезпечує людині
можливість відстоювати особисту свободу, захищати свої права і людську
гідність.
3. Політичний устрій та державне правління
За нашими переконаннями, державне правління та політичний устрій в
Україні мають бути побудовані на органічному поєднанні системи державної влади, утвореної за допомогою демократичних процедур виборів та призначень, й
інститутів громадянського суспільства – з їхніми контрольними функціями і всюдисущим проникненням, що сприятиме суттєвому зростанню впливу широких кіл
громадськості, концентрованої суспільної думки та енергії. Саме це і є
необхідною умовою зміцнення української державності, побудови правової
держави, реалізації закріплених у Конституції України прав і свобод людини і
громадянина, досягнення добробуту українського народу.
Партія «Воля» у сфері політичного устрою та державного правління в межах,
що не суперечать законодавству, відстоює такі принципи:
• верховенство права, дотримання прав і свобод людини, задекларованих
Конституцією України та міжнародними правовими актами, вільний розвиток
особистості;
• право і можливість людини на відповідну до її уподобань і здібностей працю та достойну за неї матеріальну винагороду;
• забезпечення плюралізму політичних поглядів, думок, ідеологій,
релігійних переконань. […]
Програма політичної партії «ВОЛЯ» // Поточний архів
Міністерства юстиції України. – Реєстраційна справа 158-п.п.

ВИТЯГ ІЗ СТАТУТУ
ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ВОЛЯ»
[…] 2. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ФОРМИ ДІЯЛЬНОСТІ
2.1. Метою діяльності партії є участь у виробленні державної політики, побудова в Україні громадянського суспільства та демократичної правової держави з
ефективною соціально-ринковою економікою.
2.2. Головними завданнями партії є сприяння в установленому законодавством порядку:
а) моральному оздоровленню суспільства, гуманізації всіх суспільних відносин, відродженню людини як морально відповідальної особистості, сприяння максимальній реалізації творчого потенціалу та здібностей громадян України;
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б) поширенню цінностей демократичного суспільства;
в) розвитку національної культури, науки, освіти, спорту;
г) створенню соціально-орієнтованої ринкової економіки заради добробуту
кожної людини;
д) підвищенню авторитету України на міжнародному рівні.
2.3. Партія для виконання статутних завдань у встановленому чинним
законодавством порядку має право:
а) вільно провадити свою діяльність у межах, передбачених Конституцією
України, цим Законом та іншими законами України;
б) брати участь у виборах на пост Президента України, до Верховної Ради
України, до органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб у порядку,
встановленому відповідними законами України;
в) використовувати державні засоби масової інформації, а також засновувати
власні засоби масової інформації, як передбачено відповідними законами
України;
г) підтримувати міжнародні зв’язки з політичними партіями, громадськими
організаціями інших держав, міжнародними і міжурядовими організаціями,
засновувати (вступати між собою у) міжнародні спілки;
д) ідейно, організаційно та матеріально підтримувати молодіжні, жіночі та
інші об’єднання громадян, подавати допомогу у їх створенні. […]
Статут політичної партії «ВОЛЯ» // Поточний архів
Міністерства юстиції України. – Реєстраційна справа 158-п.п.

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «ЗЕЛЕНІ»

Попередня назва – Політична партія «ВОЛЯ»
ВИТЯГ З ПЕРЕДВИБОРЧОЇ ПРОГРАМИ
«ЗЕЛЕНІ» – ВНУТРІШНЯ ТА ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА
[…] Основні пріоритети внутрішньої політики від партії «ЗЕЛЕНІ»:
- Максимально можливе донесення до свідомості українців важливості
впровадження у державі «зелених» ідей;
- Забезпечення конституційних прав та свобод громадян;
- Збереження України унітарною державою;
- Державною мовою є українська. Але щоб припинити багаторічні дискусії у
суспільстві, кількість державних мов у країні повинні визначити громадяни на
всеукраїнському референдумі;
- Розвиток парламентсько-президентської моделі країни;
- Будь-які зміни політичної форми правління в державі повинен визначали
лише український народ за допомогою референдуму;
- Посилення ролі та фінансової незалежності місцевого самоврядування. Зокрема, для забезпечення втілення «зеленої» ідеї;
- Подолання корупції у законодавчій, виконавчій та суддівській системах.
Основні пріоритети зовнішньої політики від партії «ЗЕЛЕНІ»
- Україна повинна приймати активну участь у поширенні «зеленої» ідеї світі.
Намагатися залучати кошти для проведення «зелених» реформ у країні
- Без’ядерний статус України
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- Україна повинна намагатися стати учасником системи колективної безпеки
у Європі
- Вступ держави до будь-якого військово-політичного альянсу (НАТО) чи
політичного об’єднання (Євросоюз) відбувається лише за згодою громадян на
всеукраїнському референдумі
- Україна повинна налагодити взаємовигідні відносини з усіма своїми стратегічними партнерами – США, ЄС, Росією.
- Україна повинна збільшити співробітництво з країнами тихоокеанського регіону, Близького Сходу, Африки та Латинської Америки.
- Держава повинна максимально лобіювати інтереси національного бізнесу у
світі. Зокрема, для збільшення ринків збуту.
- Оптимальне використання важливого стратегічного геополітичного положення України. Зокрема, для збільшення транзитної ролі держави (сировинні
ресурси, транспорт, морські перевезення). […]
Витяг з передвиборчої програми партії «ЗЕЛЕНІ» [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://ua.greensua.org/info/Programa_partii.html

Звернення
Євразійського Об'єднання Зелених Партій до керівництва країн СНД
06.12.2010 р.
Учитывая актуальность проблем экологического и природоохранного
характера в развитии стран-участниц СНГ, а также возросшую важность рационального и бережливого использования природных ресурсов в целях
обеспечения устойчивого развития, Евразийское Объединение Зеленых
Партий (ЕОЗП) акцентирует внимание на необходимости новых подходов к
вопросам экологии, защиты и сохранения окружающей природной среды.
Вопросы экологической безопасности учитываются в повестке дня рабочих
органов Содружества Независимых Государств.
В 2000 году Межпарламентская Ассамблея СНГ приняла постановление «Об
экологической безопасности в государствах – участниках Содружества
Независимых Государств».
В рамках СНГ принята «Конвенция об экологической безопасности». К ближайшему заседанию совета глав государств СНГ готовится проект Соглашения о
сотрудничестве в области охраны окружающей среды.
Вместе с тем, повседневная практика свидетельствует о серьезности экологических проблем в странах СНГ и недостаточности существующих мер по предотвращению экологических угроз. Очевидна необходимость более внимательного и последовательного анализа сложившихся экологической ситуации и тенденций ее изменения в целях разработки и применения современных подходов и
критериев экологической политики, обеспечивающих сохранение среды обитания
и рациональное использование природных ресурсов.
Евразийское Объединение Зеленых Партий акцентирует внимание структур
исполнительной и законодательной власти стран-участниц СНГ на необходимости решения существующих экологических проблем, предотвращения возникновения новых угроз и повышения экологических стандартов хозяйственной
деятельности и жизнеобеспечения населения наших стран.
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Считаем важным привлечение общественности и экологических движений к
мониторингу экологической ситуации и формированию нормативов, касающихся
законодательного регулирования вопросов природопользования и природоохранной деятельности.
В контексте подготовки проекта Соглашения о сотрудничестве стран СНГ в
области охраны окружающей среды Евразийское Объединение Зеленых Партий
предлагает:
- Разработать и начать реализацию программы адаптации стран СНГ к
процессам глобальных климатических изменений с целью обезопасить наши
страны и общества от масштабных климатических катаклизмов – пожаров, наводнений, песчаных бурь и других эксцессов, а также минимизировать возможный
ущерб в случае возникновения стихийных бедствий.
- Усилить внимание к проблеме утилизации бытовых и промышленных отходов, разработать комплекс мер, направленных на оздоровление экологической
ситуации вокруг крупных городов. Объявить 2012 год годом оздоровления экологической ситуации в странах СНГ с акцентом на внедрение прогрессивных технологий переработки мусора и снижение угроз, связанных с разрастанием свалок
бытовых и промышленных отходов.
- Проанализировать состояние и дать оценку выполнению взаимных обязательств стран-участниц СНГ по защите и сохранению трансграничных водных
объектов и ресурсов.
- Включить в повестку дня следующего заседания глав правительств стран
СНГ вопрос о повышении экологических стандартов очистки питьевой воды. Рассмотреть возможность принятия и реализации межгосударственной программы,
предусматривающей обмен опытом и взаимное содействие внедрению прогрессивных технологий очистки и контроля качества потребляемой населением воды
для пищевых нужд.
- Рассмотреть вопросы, касающиеся пропорционального повышения
ответственности предприятий и предпринимательских структур за загрязнение
водоемов.
- Разработать общие позиции и подходы, а также согласованные количественные параметры выбросов парниковых газов на переговорах по новому соглашению, которое обсуждается в связи с окончанием первого периода осуществления Киотского протокола 31 декабря 2012 года.
- Включить в экспертную группу государств-участников СНГ по доработке
проекта Соглашения о сотрудничестве в области охраны окружающей среды
представителей Евразийского Объединения Зелёных партий (ЕОЗП).
- Создать при Департаменте по сотрудничеству в сфере безопасности и
противодействия новым вызовам и угрозам Исполнительного комитета СНГ
Общественный Экологический Совет с включением в его состав представителей
Евразийского Объединения Зелёных партий (ЕОЗП).
А. Прогнимак, Председатель Совета ЕОЗП
Звернення Євразійського Об'єднання Зелених Партій до керівництва країн СНД [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://greensua.org/tribune/2010/12/06/105957.html
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Олександр Прогнімак∗
За результатами виборів українці шукають екоальтернативу.
23.11. 2010 р.
Несмотря на невысокую явку избирателей в целом, минувшие выборы для ряда
начинающих политических игроков оказались по-своему удачными. Например,
украинцы заинтересовались идеей «зеленого» образа жизни, провозглашенной
лидером партии «Зеленые» Александром Прогнимаком. Его политсила получила
представительство в органах местного самоуправления во многих регионах.
- Если сравнивать поддержку «зеленых» сил на местных выборах 2006 года,
парламентских выборах 2007-го и результаты теперешних местных выборов в
разных городах Украины, то она увеличилась в разы, – анализирует Александр
Прогнимак. – «Зеленую» идеологию активнее всего поддерживают в тех регионах
страны, где проблемы с экологией стоят очень остро: Луганск, Донецк, Запорожье, Днепропетровск, Одесса, Кривой Рог и т. д. Результаты выборов демонстрируют, что сторонников «зеленого» мировоззрения в Украине с каждым годом
все больше. Если учесть, что три года назад «зеленую» идею поддерживало 0,4%
населения Украины от общего количества проголосовавших избирателей, то на
выборах, к примеру, мэра Луганска сторонников «зеленого» движения уже поддержало почти 2,5% граждан, в Донецке – 1,32, в Закарпатье – 1,39, в Харьковской обл. – 1,0%. Чуть скромнее результаты в Виннице (0,9%), в Одессе (0,68%),
и в таких городах, как Николаев, Запорожье и Черкассы, по (0,5%).
По мнению Прогнимака, нынешним властям не избежать решения уже накопившихся проблем: политических, социальных, экономических. Многие – если не все –
напрямую связаны с проблемами экологическими. Глубокое реформирование экономики страны невозможно без понимания главных вызовов третьего тысячелетия,
лейт-мотив которых прост и бескомпромиссен: жить или не жить человеку в
окружающей его среде? Партия «Зеленые» пытается найти ответ на этот вопрос.
Возможно, именно поэтому новая политсила вызывает симпатии у украинцев.
Кстати, в отличие от многих политических игроков, живущих своей активностью от выборов до выборов, «Зеленые» не собираются уходить «в тень». Как
отмечает их лидер А. Прогнимак, политсила активно работает, у нее множество
планов. Причем касаются они не только внутриструктурного развития –
партийцы готовятся к общеукраинским и местным экологическим акциям,
международному сотрудничеству. Главная же цель – по мере возможностей
защищать украинцев в наиболее насущных экономических и экологических
вопросах.
ЖКХ: Инвестиции плюс энергосбережение
Как свидетельствуют соцопросы, население Украины очень болезненно
реагирует на попытки властей решить проблемы в жилищно-коммунальном секторе путем повышения тарифов. Партия «Зеленые» предлагает решать эту задачу
с помощью инвестиций в отрасль и внедрения энергосберегающих технологий.
Этот путь уже прошла Европа и весь цивилизованный мир.
– Сообщение международных аудиторов, проводивших в Украине проверку
деятельности Кабмина минувшего состава, о том, что деньги, перечисленные на
∗

Прогнімак Олександр – голова партії «Зелені».
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счета Казначейства по Киотскому протоколу, правительство израсходовало не на
внедрение новейших технологий, а на латание дыр в Пенсионном фонде, просто
шокировало международную общественность, – говорит Александр Прогнимак. –
За те 200 млн долларов, которые растворились в Пенсионном фонде, Украина
могла бы модернизировать систему отопления в сотнях школ, детских садах и
больницах, раз и навсегда сняв нагрузку с местных бюджетов на содержание этих
объектов. Модернизация «коммуналки», в том числе и внедрение альтернативных
технологий, позволила бы многие годы экономить на отоплении, электроэнергии
и не только предотвратить рост тарифов в ЖК-секторе, но и снизить расходы
населения на жилищно-коммунальные услуги.
Пенсия: из европейской зарплаты
Александр Прогнимак и партия «Зеленые» выступили с резкой критикой
идеи поднять пенсионный возраст:
– «Зеленые» считают, что вначале Украине следует дотянуться до уровня
европейских зарплат и пенсий, а уж потом заводить разговор о повышении пенсионного возраста. Как стало известно накануне визита миссии МВФ в Украину,
действующий Кабмин отказался от своего намерения поднимать возрастную
планку для выхода на заслуженный отдых. Правительство изыскало другие материальные резервы для покрытия дефицита Пенсионного фонда, и собирается
изложить свой план действий международным аудиторам в ближайшее время.
Партия «Зеленые» уверена, что не последнюю роль в таком решении сыграла
наша решительная критика.
Экология: деньги – на чистый воздух
Украинцы живут на 11 лет меньше европейцев. Виной тому – катастрофическое состояние экологии в стране, непомерная техногенная нагрузка на население. «Зеленые» предлагают наказывать и поощрять гривней через налоги тех,
кто – соответственно – загрязняет или поддерживает экологию. В частности –
ввести «экологическую надбавку» в «природозагрязняющих» налогах. Следует
обратить внимание и на общеевропейскую практику льготного налогообложения
для производителей солнечной, ветровой и геотермальной энергии; введение
правил, согласно которым компании должны производить часть энергии из
возобновляемых источников, и т. д.
– К сожалению, пока в проекте нового Налогового кодекса вопросы
экологии, вернее – экономического стимулирования различных природоохранных
мероприятий – остались вне внимания законодателя, – говорит Александр
Прогнимак. – Поэтому наша политическая сила потребовала от парламента
предусмотреть в документе норму о целевом использовании 5% от собранных в
регионах средств на решение экологических проблем местного уровня. Мы
считаем, только так можно сдвинуть с мертвой точки накопившиеся проблемы.
ГМО: тотальный контроль
Сегодня украинский производитель «усердно» клеит бирки «без ГМО» на
упаковку даже тех товаров, где ГМО априори не может находиться – например,
на бутылки с питьевой водой, на поваренную соль. В то же время на упаковках с
китайским чесноком такая информация отсутствует. И это при том, что Китай является одним из самых крупных производителей ГМО-продуктов в мире. Нет также должного контроля и в отечественном птицеводстве, в частности, доподлинно
не известно, чем кормят цыплят-бройлеров.
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Все это происходит из-за того, что контроль за наличием ГМО в Украине
чисто формальный.
– Мы ставим перед собой задачу добиться реального контроля над производством и распространением трансгенов в Украине, – поясняет А. Прогнимак.
Воздух, вода, земля: только чистые
Экологи посчитали: на одного украинца приходится 120 килограммов вредных выбросов в год. Две трети из них производится на востоке Украины, там
допустимые нормы загрязнения атмосферы превышены в девять раз.
– Партия «Зеленые» разработала план действий, причем максимально адаптированный к нуждам Украины, – говорит Александр Прогнимак. – Есть кадровый
потенциал, готовый уже сегодня сотрудничать с властью и оппозицией для решения
общих проблем. Выборы показали, что наших сторонников значительно больше чем
казалось. Необходимо, чтобы сторонники «зеленого» образа жизни появились в
каждом районном, городском или областном совете, главное – кардинально изменить
систему ценностей государства и каждого отдельного гражданина. А этого можно
добиться только сообща. У нас одна на всех страна, общие проблемы.
Выборы: итоги и выводы
Один из показательных моментов прошедших выборов в органы местного
самоуправления, которого никто не ждал, – рекордно низкая явка избирателей и
значительный рост числа тех избирателей, кто не поддержал ни одну партию или
вообще проигнорировал выборы.
«Зеленые» видят несколько причин:
• Разочарование народа в большинстве существующих партий и движений,
в их идеологии и программах, а отсюда – и в основных претендентах на руководящие должности в городах и кресла депутатов регионального уровня.
• Незрелость избирателя: население не осознало в полной мере влияние
органов местного самоуправления на решение местных проблем и на связь этих
проблем с реальным воздействием на жизнь каждого населенного пункта,
каждого гражданина Украины.
О. Прогнімак: За результатами виборів українці шукають екоальтернативу
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://greensua.org/press/2010/11/23/111620.html

∗∗∗
ГРОМАДЯНСЬКА ПАРТІЯ УКРАЇНИ

Партію створено 7 червня 2008 р. Зареєстрована Міністерством юстиції
України 23 жовтня 2008 р. (реєстраційний номер 159-п.п.). Назву змінено
на Політична партія «Кияни передусім!». Партія діюча.
Див.: Політична партія «Кияни передусім!»

ПРОГРАМА
ГРОМАДЯНСЬКОЇ ПАРТІЇ УКРАЇНИ
Мета партії – побудова в Україні демократичного, справедливого, солідарного
суспільства, в якому створені умови для органічного поєднання праці, знання, таланту людини та її власності, можливостей для самореалізації кожної особи.
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Діяльність партії базується на ідейних засадах демократії. В ній поєднуються
традиційні духовні цінності українського народу, ідеї свободи особистості,
соціальної справедливості, української державності.
Громадянська партія України дотримується цінностей, навколо яких ми
пропонуємо об'єднання громадян України. […]
[…] Україна, як суверенна і незалежна демократична, соціальна, правова держава, що гарантує своїм громадянам усі права і свободи. При владі мають бути
політичні сили, здатні не лише проголосити правильну політику, а й забезпечити
її реалізацію. Влада повинна нести відповідальність за неспроможність
забезпечити поступальний розвиток суспільства. […]
Становлення громадянського суспільства
Партія виходить з того, що вирішальною передумовою успішного функціонування правової держави є розвинуте громадянське суспільство, широко розгалужена система добровільних об’єднань та організацій громадян, за допомогою
яких вони здатні самостійно захищати свої права, свободи та інтереси від будьякого беззаконня та свавілля, змушувати державу та її органи враховувати у своїй
діяльності різноманітні громадські інтереси. Тому партія виступає за
гарантований розвиток цивілізованої багатопартійності, вільне функціонування
громадських об’єднань, ефективну діяльність різноманітних форм місцевого
самоврядування, за гарантовану незалежність засобів масової інформації.
Партія сприятиме ухваленню законодавчої бази, необхідної для становлення
громадського суспільства.
Програма Громадянської партії України // Поточний архів
Міністерства юстиції України. – 159- п.п.

ВИТЯГ ІЗ СТАТУТУ
ГРОМАДЯНСЬКОЇ ПАРТІЇ УКРАЇНИ
[…] 2. Мета, завдання та форми діяльності
2.1. Метою діяльності партії є побудова в Україні вільного, демократичного,
справедливого, солідарного суспільства, що органічно поєднує працю, знання, талант і капітал, створює всі можливості для забезпечення високого життєвого
рівня та добробуту кожного громадянина, для самореалізації кожної особи.
2.2. Головними завданнями партії є в установленому порядку:
- сприяння створенню в Україні ефективного соціально-ринкового господарства;
- сприяння побудові демократичної, правової, соціальної держави;
- сприяння формуванню повнокровного громадянського суспільства.
2.3. З метою виконання своїх статутних завдань партія у визначеному
чинним законодавством порядку має право:
- вільно провадити свою діяльність у межах, передбачених Конституцією
України, цим законом та іншими законами України;
- брати участь у виборах на пост Президента України, до Верховної Ради
України, до органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб у порядку,
встановленому відповідними законами України;
- використовувати державні засоби масової інформації, а також засновувати
власні засоби масової інформації, як передбачено відповідними законами України;
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- підтримувати міжнародні зв’язки з політичними партіями, громадськими
організаціями інших держав, міжнародними і міжурядовими організаціями,
засновувати (вступати між собою у) міжнародні спілки;
- ідейно, організаційно та матеріально підтримувати молодіжні, жіночі та
інші об'єднання громадян, подавати допомогу у їх створенні. […]
Статут Громадянської партії України // Поточний архів
Міністерства юстиції України. – Реєстраційна справа 159- п.п.

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «КИЯНИ ПЕРЕДУСІМ!»
Попередня назва – Громадянська партія України

ВИТЯГ ІЗ СТАТУТУ
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Політична партія «Кияни передусім!» (надалі – Партія) – це зареєстроване
згідно із законом добровільне об’єднання громадян України, що об’єдналися на основі
спільності інтересів для реалізації програмних і статутних завдань. […]
[…] ІІ. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ПАРТІЇ
2.1. Основною метою діяльності Партії є побудова в Україні вільного, демократичного, справедливого, солідарного суспільства, шляхом розкриття всіх потенціальних соціальних можливостей в духовній, економічній і соціальній сферах
життя суспільства.
2.2. Партія у встановленому законом порядку виконує такі завдання:
1) бере участь у створенні сильної демократичної правової держави, в якій
гарантоване гідне життя кожній чесній людині;
2) бере участь у виробленні державної політики, формуванні органів влади,
місцевого самоврядування;
3) сприяє відстоюванню соціально орієнтованої ринкової економіки забезпечення кожному члену суспільства необхідного рівня соціальної захищеності;
4) сприяє участі громадян у суспільно-політичному житті країни, створенні
умов для приходу до влади чесних, порядних та компетентних людей;
5) створює партійні організації відповідно до цього Статуту;
6) висуває і підтримує своїх кандидатів на виборах на пост Президента
України, до Верховної Ради України та до органів місцевого самоврядування;
7) в установленому порядку може утворювати міжпартійні блоки;
8) проводить передвиборчу агітацію і пропаганду;
9) сприяє здійсненню в Україні відкритої, соціально-відповідальної політики
як необхідної передумови побудови вільного, демократичного, справедливого,
солідарного суспільства;
10) сприяє запровадженню принципів патріотизму у всі сфери суспільного життя;
11) сприяє демократизації українського суспільства, єднанню демократичних
організацій, ініціативних громадян для створення умов розкриття всіх потенціальних соціальних можливостей в духовній, економічній і соціальній сферах життя
суспільства;
12) доносить до виборців правдиву і вичерпну інформацію про діяльність
Партії та про ті процеси, що відбуваються у різних гілках влади;
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13) вносить до органів державної влади та органів місцевого самоврядування пропозиції, що обов’язкові для розгляду відповідними органами в установленому порядку;
14) представляє й захищає свої законні інтереси та законні інтереси членів Партії
у відносинах з центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами
місцевого самоврядування, посадовими особами, громадськими організаціями. […]
Статут політичної партії «Кияни передусім!» // Поточний архів
Міністерства юстиції України. – Реєстраційна справа 159- п.п.

∗∗∗
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «ЄДИНА КРАЇНА»

Партію створено 30 червня 2008 р. Зареєстрована Міністерством юстиції
України 24 жовтня 2008 р. (реєстраційний номер 160-п.п.). Партія діюча.
ВИТЯГ З ПРОГРАМИ

Політичної партії «Єдина Країна»

Україна ввійшла у ХХІ століття незалежною демократичною державою. Завершується початковий стан Української розбудови: в основному створено засади
ринкової економіки, політичної демократії та конституційно-правового устрою
держави. Проте, так і не вдалося завершити економічні реформи, провести
науково-технологічну модернізацію вітчизняного виробництва, утвердити таку
модель національної економіки, яка б органічно поєднала ринкову ефективність,
соціальну відповідальність і громадянську солідарність.
Сьогодні Україна знову опинилася перед історичним вибором: яку ідеологію,
стратегію та модель розвитку обрати, щоб забезпечити стабільне економічне зростання, добробут народу, утвердити ефективну соціальну державу і громадянське
суспільство?
Ми пропонуємо таку стратегію розвитку країни, яка ґрунтується на кращих
досягненнях світового досвіду з урахуванням реалій та особливостей українського
суспільства. Запорукою своєї суспільної вагомості партія вважає міцний зв'язок всіх,
хто пов’язує своє майбутнє з Україною і вірить у великий потенціал нашої держави.
Ми – політична партія «Єдина Країна». Постійне відчуття пульсу країни дозволяє нам бути впевненими у дієвості і своєчасності запропонованих нами програмних рішень. Ключ до вирішення нових завдань – у широкому залученні громадської
ініціативи, потенціалу єдності і різноманітності, в реалізації заявлених інтересів
громадян у загальнонаціональному політичному процесі. Настав час кардинальних
змін, громадського відродження, суспільної і громадянської консолідації.
Ми прагнемо розвинути в Україні принципи демократичної, правової, соціальної держави для забезпечення законних прав, свобод і інтересів громадян.
Ми сприятимемо формуванню громадянського суспільства на принципах
справедливості, свободи особи, а також політичної відповідальності влади.
Новий курс, обраний партією, – це ефективна технологія та філософія творення, яка передбачає культуру політичного компромісу, ставить у центр своєї
діяльності людину, забезпечує самозбереження нації. Сила і дієвість нового курсу
полягає в його близькості до інтересів найширших суспільних верств.
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Ідеологічний плюралізм і терпимість, що базуються на уявленні про неповноту
відображення світу людською свідомістю, є відправним світоглядним принципом
ідеології партії. Будь-яке цілісне і замкнуте вчення не є життєздатним, оскільки не
враховує появи альтернатив і нових можливостей. Жодна теорія не має права
переймати на себе монопольну відповідальність за кардинальні зміни основ
людському життю. Розвиток суспільства не може підкорятися якій-небудь одній
привілейованій ідеології. Ідеологічна терпимість і пошана до інших поглядів –
природний стан цивілізованої людини, що пізнала своє місце в суспільстві і природі.
Ми вважаємо, що становлення нової України має відбуватися через активну
участь у сучасних світових процесах, а гарантією гідної ролі України у світі повинен
стати вільний саморозвиток її громадян. Розкриття людського потенціалу в усьому
розмаїтті соціальних, культурних, регіональних проявів є передумовою і метою
впевненого національного поступу у відкритому просторі глобальних зв’язків. […]
Програма політичної партії «Єдина Країна» // Поточний архів
Міністерства юстиції України. – Реєстраційна справа 160-п.п.

ВИТЯГ ІЗ СТАТУТУ
[…] 2. МЕТА І ЗАВДАННЯ
2.1. Метою діяльності партії є сприяння формуванню і вирішенню політичної
волі громадян, створенню фундаменту державної національної ідеології та участь
у виборах, інших політичних заходах.
2.2. Головними завданнями партії є в установленому законодавством порядку:
- сприяння інтеграції у Європейське співтовариство;
- сприяння зміцненню стратегічного партнерства з іншими державами;
- сприяння розширенню співробітництва з країнами СНД, східноєвропейськими
країнами, країнами чорноморсько-балтійського регіону, балканськими країнами;
- сприяння збереженню без’ядерного, позаблокового статусу.
2.3. Для здійснення своєї мети партія має право в установленому законодавством порядку:
- вільно провадити свою діяльність у межах, передбачених Конституцією
України, цим Законом та іншими законами України;
- брати участь у виборах на пост Президента України, до Верховної Ради України, до органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб у порядку, встановленому відповідними законами України;
- використовувати державні засоби масової інформації, а також засновувати
власні засоби масової інформації, як передбачено відповідними законами України;
- підтримувати міжнародні зв’язки з політичними партіями, громадськими
організаціями інших держав, міжнародними і міжурядовими організаціями,
засновувати (вступати між собою у) міжнародні спілки;
- ідейно, організаційно та матеріально підтримувати молодіжні, жіночі та
інші об’єднання громадян, подавати допомогу у їх створенні. […].
Статут політичної партії «Єдина Країна» // Поточний архів
Міністерства юстиції України. – Реєстраційна справа 160-п.п.
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∗∗∗
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ
ГРОМАДЯНСЬКИЙ РУХ УКРАЇНИ

Партію створено 31 травня 2008 р. Зареєстрована Міністерством юстиції
України 28 жовтня 2008 р. (реєстраційний номер 161-п.п.). Партія діюча.
ВИТЯГ З ПРОГРАМИ
3. РОЗВИТОК СУСПІЛЬСТВА ТА ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ
[…] 3.1. У своїх поглядах на процеси державотворення партія виходить з
того, що будівництво демократичної держави має бути підпорядковане потребам
суспільства, забезпеченню гідних умов життя для кожної людини. Держава
насамперед має стати рідним домом для громадян, а не апаратом насильства, як
це було за старих часів. Уся існуюча політична система, сукупність соціальних
інститутів має працювати на окрему людину, має забезпечувати якнайповнішу
реалізацію кожної окремої особистості.
3.2. Першим, найголовнішим чинником відновлення потужного потенціалу
держави є формування розвиненого громадянського суспільства, яке базується на
засадах гуманізму, демократії та соціальної справедливості. Це у свою чергу
передбачає ефективно працюючу розгалужену систему добровільних об'єднань та
організацій громадян, через які громадяни здатні належним чином захищати
власні права, свободи та інтереси від свавілля та беззаконня, змушувати органи
виконавчої та законодавчої влади враховувати думки широких верств населення.
Держава має служити суспільству і перебувати під його повним контролем.
Створення громадянського суспільства у майбутньому має зняти протиставлення
окремої особи суспільству і державі.
3.3. Стратегічну мету сучасних процесів партія бачить у створенні в Україні
національної демократичної держави, ідеологія якої ґрунтується на засадах
демократизму, національної ідеї, ринкових відносин.
3.4. Партія виступає за цивілізований розвиток багатопартійності, за гарантовану
свободу слова, розвиток громадських об'єднань, ефективну роботу різноманітних
форм місцевого самоврядування. Партія докладатиме зусиль для законодавчого
закріплення основ формування громадського суспільства. При цьому слід врахувати,
що саме різноманітні партії як структури громадянського суспільства є найбільш
впливовими виразниками інтересів окремих громадян, соціальних груп перед
владою, посередником між рішеннями влади і тим, як вони будуть сприйняті
громадянами. Соціальний попит в партійному будівництві є тим елементом, що
довершує формування оптимальної для розвитку держави суспільно-політичної
ситуації.
3.5. Права та свободи громадян визнані Конституцією України найвищою
цінністю, а їх реалізація – головним напрямком і змістом діяльності держави. Для
втілення цих задекларованих норм у життя партія буде докладати максимальних
зусиль, а саме через висування своїх представників до структур виконавчої та законодавчої влади. Ці представники сприятимуть розвитку відповідної нормативної бази та політичної системи, яка має чітко реагувати на потреби громадян,
які представляють впливові політичні партії та громадські організації.
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3.6. Партія послідовно відстоюватиме принципи прозорості влади на всіх рівнях, формування збалансованої системи трьох незалежних гілок влади. Важливою
ознакою існування правової демократичної держави є розмежування законодавчої, виконавчої і судової влади та їх рівноправний розвиток.
3.7. Партія вважає, що основний потенціал розвитку країни – у її регіонах.
Тому саме виважена регіональна політика має насамперед вирішити соціальноекономічні проблеми населення різних територій. Серед головних завдань
регіональної політики на особливу увагу заслуговують такі, як підвищення дієздатності місцевої влади, зміна принципу формування бюджетів регіонів,
сприяння прямим міжрегіональним та зовнішньоекономічним і культурним
зв'язкам із партнерами за кордоном. Слід наблизити владу до населення
територіальних громад села, селища, міста.
3.8. Партія вважає необхідною децентралізацію державного управління, наділення органів місцевого самоврядування повноваженнями, що надавали б можливості реалізувати потенціал регіонів, врахувавши їх соціокультурні, економічні та
історичні особливості. […]
Програма // Поточний архів
Міністерства юстиції України. – Реєстраційна справа 161-п.п.

∗∗∗
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «АВАНГАРД»

Партію створено 28 червня 2008 р. Зареєстрована Міністерством
юстиції України 28 жовтня 2008 р. (реєстраційний номер 162-п.п.). У
серпні 2010 р. назву змінено на Політична партія «Руська Єдність».
Документів не виявлено.

∗∗∗
ПРОГРЕСИВНО-ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТІЯ УКРАЇНИ

Партію створено 3 лютого 2008 р. Зареєстрована Міністерством юстиції
України 18 листопада 2008 р. (реєстраційний номер 163-п.п.). Партія діюча.
ВИТЯГ З ПРОГРАМИ
ПРОГРЕСИВНО-ДЕМОКРАТИЧНОЇ ПАРТІЇ УКРАЇНИ
Партія – політична сила, яка об’єднує громадян України з метою забезпечення екологічних, соціальних, економічних, політичних, культурних, гуманітарних,
інших прав і свобод людини та громадянина шляхом побудови розвиненого
громадянського суспільства, яке обслуговується ефективною демократичною
правовою державою. […]
[…] Партія має ліберально-демократичне ідеологічне спрямування.
Партія об’єднує громадян України, які своєю працею створюють матеріальні
або духовні блага чи працюють задля розбудови інститутів громадянського
суспільства в Україні.
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Партія бере участь у виборах з метою досягнення таких цілей Партії:
- дотримання прав людини та забезпечення верховенства права;
- розбудова демократичної держави;
- побудова ефективної ринкової економіки;
- гарантування національної безпеки України;
- забезпечення соціального діалогу, високих соціальних стандартів і рівня
життя громадян.
Задля досягнення поставлених цілей Партія виконуватиме наступне:
Для дотримання прав людини забезпечення верховенства права:
- сприяння утвердженню і забезпеченню суспільством і державою прав і
свобод людини;
- сприяння гарантування верховенства права на основі Конституції та
законів.
Для розбудови демократичної держави:
- сприяння розвитку демократичної політичної системи;
- сприяння дотриманню демократичних принципів реалізації державної влади;
- сприяння удосконаленню республіканської форми державного управління;
- забезпечення підзвітності та підконтрольності органів державної влади та
органів місцевого самоврядування громадянам;
- побудова розвиненого громадянського суспільства. […]
[…] Для консолідації громадян в єдину політичну Українську націю:
- сприяння забезпеченню реальної рівності всіх громадян незалежно від їх
расової приналежності, політичних, релігійних та інших переконань, статі
соціального та етнічного походження, майнового стану, місця проживання, за
мовними та іншими ознаками;
- сприяння проведенню збалансованої культурної, освітньої, мовної, міграційної політики, а також з питань міжетнічних та міжрелігійних відносин;
- сприяння вихованню у громадян, в першу чергу дітей, почуттів толерантності, взаємоповаги та взаємодопомоги;
- сприяння реальному державному захисту громадян як в Україні, так і
закордоном.
Партія накреслює такі шляхи досягнення своїх цілей та завдань.
Розбудова демократичної держави. Подальша демократизація суспільства
відбуватиметься з одного боку на основі Конституції та законів формуванні демократичних традицій державного управління, а з іншого – спиратиметься на
активну громадянську позицію більшості громадян, розвитку та посиленні
інститутів громадянського суспільства (незалежні ЗМІ, громадські організації). В
країні формуватиметься свідома демократична культура поведінки у всіх видах
суспільних відносин, передусім в державному управлінні, відносинах між
людьми, господарській діяльності, сфері соціальних послуг.
Забезпечення верховенства права стане ключовою передумовою як для
розбудови демократичної держави, так і для побудови ефективної ринкової
економіки. Гарантування верховенства права дозволить створити рівні умови для
економічної конкуренції, а господарська діяльність відбуватиметься в цивілізованих рамках. […]
[…] Консолідація громадян в єдину політичну Українську націю стане
інтегральною метою і критерієм розвитку гармонійного українського суспільства.
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Спільні злагоджені зусилля органів державної влади та місцевого самоврядування, інститутів громадянського суспільства та переважної більшості громадян
дозволять створити комфортні умови для проживання всім громадянам на
українській землі. Міжетнічні, мовні, релігійні та інші культурні-гуманітарні
питання будуть вирішуватися шляхом діалогу, рівноправної дискусії, взаємоповаги і толерантності. Держава в цих процесах здійснюватиме переважно функцію
координатора та гаранта досягнутого порозуміння. Стрижнем формування єдиної
Української політичної нації стане мудра державна політика, спрямована на
задоволення соціально-економічних і культурно-гуманітарних потреб всіх
громадян держави, повне усунення дискримінації за будь-якими ознаками.
Держава в межах норм міжнародного права та двосторонніх міждержавних угод
надаватиме максимально можливий захист і допомогу всім громадянам України,
які перебувають закордоном, безкоштовно забезпечуватиме повернення всіх
українських громадян, які цього потребують і неспроможні зробити це
самостійно.
Виконання Партією цієї Програми після перемоги на виборах до Верховної
Ради та формування складу Кабінету Міністрів дозволить досягти високої
якості життя громадян шляхом комплексної побудови ліберальнодемократичної моделі суспільно-політичного ладу.
Програма Прогресивно-Демократичної Партії України // Поточний архів
Міністерства юстиції України. – Реєстраційна справа 163-п.п.

∗∗∗
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «ПРАВДА»

Партію створено 20 червня 2008 р. Зареєстрована Міністерством
юстиції України 17 грудня 2008 р. (реєстраційний номер 164-п.п.).
Партія діюча.
ВИТЯГ З ПРОГРАМИ
Політичної партії «Правда»
Розділ 1. Основна мета діяльності Партії
Основною метою діяльності Партії є сприяння побудові незалежної правової
держави та громадянського суспільства соціальної справедливості, участь у
виборах та інших політичних заходах.
Розділ 2. Основні завдання Партії:
- приймати активну участь у виробленні державної політики, щоб системно
та прирістно змінити на краще всі сфери життєдіяльності країни: суспільство,
владу, економіку, галузі промисловості, соціальне забезпечення, систему охорони
здоров'я, освіти, науки та культури;
- однозначно підтримувати державну єдність, унітарний, демократичний,
державно-правовий та соціальний устрій держави;
- сприяти створенню стійкої влади, підтриманню політичної, економічної та
соціальної стабільності у державі, забезпеченню її безпеки.
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Розділ 3. Шляхи досягнення мети та завдань Партії
3.1. Політичний курс Партії
Партія виступає за побудову в Україні демократичної, правової, соціальної
держави на засадах дотримання Конституції України. Деякі положення основного
закону України не повинні змінюватись: державний устрій, поділ влади,
принципи демократії, правової і соціальної держави, визнання людської гідності,
прав на свободу і рівноправність всіх громадян перед законом, чоловіків та жінок
в отриманні державних посад.
Партія виступає за таку політику безпеки України, яка гарантує мир, свободу
та незалежність України. Збройні сили повинні стати сучасною армією на базі
загальної військової повинності. Для чоловіків строкова служба повинна тривати
10 місяців. Крім того, в Україні повинні бути кадрові війська, які служать за
контрактом – 15 років. Жінки повинні мати можливість робити військову кар'єру.
Кожний громадянин повинен мати право відмовитись від обов'язкової військової
служби з міркувань совісті. Замість неї, військовозобов'язаний повинен відбути
13 місячну альтернативну службу. […]
Програма політичної партії «Правда» // Поточний архів
Міністерства юстиції України. – Реєстраційна справа 164- п.п.
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2009
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «ПРАВО І СПРАВЕДЛИВІСТЬ»

Партію створено 23 лютого 2007 р. Зареєстрована Міністерством юстиції
України 12 січня 2009 р. (реєстраційний номер 165-п.п.). Партія діюча.
ВИТЯГ З ПРОГРАМИ
Політична партія «Право і справедливість» – політична сила України, яка
прагне створення в Україні правової держави, збереження сталого розвитку
суспільства, соціальної і моральної справедливості.
Ситуація, що склалася в країні, вимагає нових підходів до рішення задач, що
стоять перед суспільством і державою, зміцнення влади, підвищення її ефективності, об’єднання всіх сил, здатних взяти на себе відповідальність за майбутнє
України, згуртованої навколо загальновизнаної мети і ідей, загальних цінностей:
Свободи, Порядку, Законності, Патріотизму.
Нас, громадян України, об’єднує бажання бачити владу в нашій незалежній
державі сильну, непідкупну, справді народну і правову. Саме це і є головною
програмною установкою нашої партії.
Ми хочемо бачити Україну державою, в якій неухильно дотримуються
вікових норм права, Конституції і законів, забезпечується правопорядок, діють
сильні і відповідальні органи влади і правосуддя, ефективний державний апарат.
Держава
Нормальна, цивілізована держава сучасності – правова і соціальна держава з
розвинутими інститутами представницької і безпосередньої демократії, з різними
формами самоврядування, з підкоренням всієї системи посадовців закону і контролю з боку представницьких установ, виборністю керівних ланок управлінського апарату, з відкритою державною діяльністю і відповідальністю посадовців
перед загальним судом.
Не людина для влади, а влада для людини
Громадяни повинні брати активну участь в управлінні суспільними справами,
контролювати дії влади. Жодне питання, що зачіпає інтереси людини, не повинне
розв’язуватися без участі його самого або вибраних ним представників. Через
інститути демократії, через законодавство, засноване на визнанні і гарантії прав і
свобод людини, через громадську думку, багатопартійну систему і вільну пресу
громадянське суспільство підпорядковує собі державу. […]
Програма політичної партії «ПРАВО І СПРАВЕДЛИВІСТЬ» // Поточний архів
Міністерства юстиції України. – Реєстраційна справа 165-п.п.

ВИТЯГ ІЗ СТАТУТУ
ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ПРАВО І СПРАВЕДЛИВІСТЬ»
[…] 2. Мета, завдання та форми діяльності
2.1. Метою діяльності Партії є участь у виробленні державної політики,
побудова в Україні громадянського суспільства та демократичної правової держави з ефективною соціально-ринковою економікою.
2.2. Головними завданнями Партії є сприяння в установленому законодавством порядку:
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а) моральному оздоровленню суспільства, гуманізації всіх суспільних
відносин, відродженню людини як морально відповідальної особистості,
сприяння максимальній реалізації творчого потенціалу та здібностей громадян
України;
б) поширенню цінностей демократичного суспільства;
в) розвитку національної культури, науки, освіти, спорту;
г) створенню соціально-орієнтованої ринкової економіки заради добробуту
кожної людини;
2.3. Партія для виконання статутних завдань у встановленому чинним
законодавством порядку має право:
а) вільно провадити свою діяльність у межах, передбачених Конституцією
України, цим Законом та іншими законами України;
б) брати участь у виборах на пост Президента України, до Верховної Ради
України, до органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб у порядку,
встановленому відповідними законами України;
в) використовувати державні засоби масової інформації, а також засновувати
власні засоби масової інформації, як передбачено відповідними законами
України;
г) підтримувати міжнародні зв’язки з політичними партіями, громадськими
організаціями інших держав, міжнародними і міжурядовими організаціями,
засновувати (вступати між собою у) міжнародні спілки;
д) ідейно, організаційно та матеріально підтримувати молодіжні, жіночі та
інші об’єднання громадян, подавати допомогу у їх створенні.
Статут політичної партії «ПРАВО І СПРАВЕДЛИВІСТЬ» // Поточний архів
Міністерства юстиції України. – Реєстраційна справа 165-п.п.

∗∗∗
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «АГРАРНО-ПРОМИСЛОВИЙ
СОЮЗ» (ПП «АПС»)

Партію створено 19 грудня 2008 р. Зареєстрована Міністерством юстиції
України 14 січня 2009 р. (реєстраційний номер 166-п.п.). Партія діюча.
ВИТЯГ З ПРОГРАМИ
Політичної партії «Аграрно-Промисловий Союз»
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Політична партія «Аграрно-Промисловий Союз» (ПП «АПС») має своєю метою забезпечення аграрно-промислового розвитку країни, послідовне відстоювання інтересів та прав людини, перш за все – права на гідний рівень життя, права на
гарантований соціальний захист.
Метою діяльності Партії є сприяння формуванню і вираженню політичної
волі громадян, створенню фундаменту державної національної ідеології та участь
у виборах, інших політичних заходах.
ЗАВДАННЯ ПАРТІЇ
Сприяти розбудові економічно сильної, демократичної, соборної України,
прискоренню побудови громадського суспільства, відстоювання інтересів
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людини, захист її прав і свобод на засадах демократії, гуманізму й соціальної
справедливості, підвищенню добробуту людей. […]
[…] Держава служитиме людям, а не люди державі. Для цього Партія утверджуватиме реальне народовладдя, вдосконалюючи політичні, економічні й
соціальні механізми, сприяючи підготовці й добору по-державницькому налаштованих управлінських кадрів. […]
Програма Політичної партії «Аграрно-Промисловий Союз» // Поточний архів
Міністерства юстиції України. – Реєстраційна справа 166-п.п.

ВИТЯГ ІЗ СТАТУТУ
І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Політична партія «Аграрно-Промисловий союз» (надалі Партія) – це зареєстроване згідно із законом добровільне об’єднання громадян України – прихильників демократичного суспільства, утворене для виконання Програми Партії шляхом
участі у реалізації державної політики через формування органів влади, представництва в їх складі та забезпечення виконання масштабних суспільних проектів. […]
ІІ. МЕТА І ЗАВДАННЯ ПАРТІЇ
2.1. Основною метою діяльності Партії є забезпечення аграрно-промислового
розвитку країни, сприяння формуванню і вираженню політичної волі громадян,
шляхом участі у виборах та інших політичних заходах.
Для досягнення мети Партія діє шляхом утвердження демократії, народовладдя, створення політичних, економічних та соціальних умов для реальної
участі громадян в управлінні державою та громадою.
2.2. Партія у встановленому законом порядку виконує такі головні завдання:
1) вільно провадить свою діяльність у межах, передбачених Конституцією
України, Законом України «Про політичні партії в Україні» та іншими законами
України;
2) бере участь у виборах на пост Президента України, до Верховної Ради
України, до органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, а також при
проведенні загальнодержавних та місцевих референдумів у порядку, встановленому відповідними законами України;
3) може утворювати виборчі блоки;
4) координує утворення фракцій/коаліції депутатських фракцій у Верховній
Раді України та органів місцевого врядування;
5) бере участь у формуванні органів державної влади;
6) бере участь у створенні сильної демократичної правової держави, в якій
гарантоване гідне життя кожній людині;
7) сприяє розбудові у державі соціально орієнтованої ринкової економіки;
8) надає підтримку державним програмам, реалізація яких відповідає статутним завданням та програмним документам Партії;
9) сприяє активній участі громадян у суспільно-політичному житті країни,
створенню умов для приходу до влади високоморальних та компетентних громадян
України;
10) сприяє демократизації суспільства, єднанню демократичних організацій,
ініціативних громадян для створення умов розвитку демократії та громадянського
суспільства в Україні;
11) ідейно, організаційно та матеріально підтримує молодіжні, жіночі та інші
об'єднання громадян, подає допомогу у їх створенні;
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12) використовує державні засоби масової інформації, а також засновує
власні засоби масової інформації, як це передбачено відповідними законами
України;
13) доносить до громади правдиву і вичерпну інформацію про діяльність
партії та про ті процеси, що відбуваються у різних гілках влади;
14) може провадити опозиційну діяльність;
15) викладає публічно і обстоює свою позицію з питань державного і
суспільного життя;
16) бере участь в обговоренні та оприлюднює і обґрунтовує критичну оцінку
дій та рішень органів влади, використовуючи для цього державні та недержавні
засоби масової інформації у порядку, встановленому законом;
17) вносить до органів державної влади України та органів місцевого самоврядування пропозиції, які обов’язкові для розгляду відповідними органами в
установленому порядку;
18) дотримуючись вимог чинного законодавства, представляє і захищає
права, свободи, соціальні, економічні, культурні та інші інтереси членів Партії та
її прихильників;
19) здійснює заходи про залученню фінансових, матеріальних, інтелектуальних та інформаційних ресурсів, необхідних для реалізації своїх програмних
завдань;
20) підтримує зв’язки з політичними партіями, громадськими організаціями
інших держав, міжнародними і міжурядовими організаціями, може укладати
угоди про співробітництво і здійснювати інші заходи, що не суперечать законам і
міжнародним угодам України;
21) може засновувати міжнародні спілки чи вступати до таких спілок,
статутами яких передбачено створення лише консультативних або координаційних центральних органів. […]
Статут політичної партії «Аграрно-Промисловий Союз» // Поточний архів
Міністерства юстиції України. – Реєстраційна справа 166-п.п.

∗∗∗
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «ПАРТІЯ НАРОДНИЙ ПОРЯДОК»
Партію створено 22 грудня 2007 р. Зареєстрована Міністерством юстиції
України 16 березня 2009 р. (реєстраційний номер 167-п.п.). Партія діюча.

ІЗ ІНТЕРВ’Ю Андрія Древицького*:
«Партія Народний порядок на місцевих виборах буде висувати журналістів»
Що відрізняє вашу партію від інших?
В Україні існує близько двох сотень партій. Більшість з них роблять лише
спекулятивні заяви та тиражують брехливі обіцянки. Ми ж прийшли працювати, а
не піаритись.
Партія Народний порядок – це перша ліберальна українська партія. Не партія
олігархів, не партія чиновників. Це партія, створена простими людьми для
захисту кожного з нас.
*

Древицький Андрій – лідер партії «Народний порядок».
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Подивіться, про що говорять по телевізору відомі політики. Вони сперечаються про висмоктані з пальця ними ж псевдо-конфлікти, далекі від простих
людей. Ці політики не чують голос народу. Їх мета – створити бардак, дезорієнтувати виборців і хапнути, що погано лежить.
Ми, на відміну від інших, готові своїми руками наводити порядок. Партія Народний порядок має план, як зробити Україну заможною та успішною державою
вільних громадян, як збільшити рівень оплати праці, як покращити здоров'я людей,
зробити доступнішою якісну медичну допомогу та ліки. Ми будемо змееншувати
податковий та регуляторний тиск на підприємців. Наші депутати будуть ремонтувати
прогниле комунальне господарство, іржаві труби, аварійні будинки, вищерблені
дороги. Наше завдання – вирішити нагальні проблеми місцевих громад.
- Чи вистачить вам людей для реалізації таких амбіційних задумів?
Після утворення партії 16 березня 2009 року в партію вступили близько 12
тисяч громадян. Це активні, успішні, авторитетні люди, кожен з яких працює на
благо України. Партія зареєстрована у 24 областях, Автономній Республіці Крим,
містах Києві, Севастополі та інших.
– Ваша партія братиме участь у місцевих виборах 31 жовтня?
Партія Народний порядок, безперечно, візьме участь у місцевих виборах. Ми
надаємо політичну платформу молодим політикам, представникам громадських
організацій, незалежним журналістам і активним громадянам для переходу від
планування і дискусій до практичної реалізації ліберальних проектів у органах
державної влади і на політичній арені.
Задумки ініціативних людей, підтримані територіальними громадами, не
повинні залишатися на папері лише тому, що новий закон відчужує громадянське
суспільство від участі в місцевому самоврядуванні. Ми пропонуємо об'єднати зусилля політиків та громад для захисту і розвитку демократії в Україні. І ми
ведемо постійний пошук чесних кандидатів у місцеві ради. Цей процес є
безперервним.
- Як ви знаходите цих чесних кандидатів?
На жаль, українське суспільство вже починає звикати, що кандидати у депутати – це корумповані чиновники, олігархи чи продажні політики. Ми зламаємо
цій стереотип, надавши можливість усім бажаючим громадянам з ліберальними
поглядами відстоювати власну думку, працювати для своїх територіальних
громад та наводити порядок у своєму місті.
Партія Народний порядок – єдина в Україні партія, яка відкрито запрошує до
співпраці активних, грамотних громадян і чесних політичних лідерів у всіх
регіонах на конкурсній основі. Безперечно, кожен претендент проходить ретельну
перевірку. І ми оцінюємо справи, а не голі слова.
Партія у стадії зростання, є попит на амбітних і чесних людей. До речі, ми
заохочуємо перехід журналістів у політику.
- Чому ПНП вирішила на місцевих виборах висувати журналістів?
Наша партія завжди відстоюватиме свободу слова, боротиметься проти встановлення цензури в Україні, не дозволятиме перешкоджати професійній діяльності журналістів і порушувати професійні стандарти.
Майже всі українські політичні партії декларують необхідність захисту свободи слова і незалежної журналістики в Україні, але реально нічого не роблять
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для цього. Ми випереджаємо їх на крок – даємо можливість журналістам cтати
депутатами для відстоювання свободи та демократії. Адже журналісти, як
правило, грамотні та креативні люди. Вони здатні знаходити оригінальні способи
вирішення будь-яких суспільно-політичних питань.
- Що робитимуть кандидати ПНП у разі обрання до місцевих органів
влади?
Наша команда працюватиме на покращення умов життя громади. Припинимо
свавілля чиновників та розкрадання майна територіальних громад. Будемо
консолідувати демократичну більшість навколо ідеї наведення порядку у рідному
районі, місті та у країні в цілому.
Партія бере на себе зобов'язання перед виборцями: забезпечити гідну оплату
праці працівників медицини, освіти, культури і інших сфер, що потребують
постійних дотацій і надбавок з місцевих бюджетів; забезпечити соціальний захист
пенсіонерам, ветеранам, багатодітним і малозабезпеченим сім'ям; зупинити зростання тарифів на житлово-комунальні послуги і цін на продукти та ліки; забезпечити необхідні пільги тим, хто їх потребує. Це – наказ виборців, який є законом
для нашої партії та наших депутатів!
Древницький Андрій «Партія Народний порядок на місцевих виборах буде висувати журналістів»
[Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.narodnapravda.com.ua/politics/4c7503b4c6782/

∗∗∗
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ
«УКРАЇНСЬКИЙ РЕСПУБЛІКАНСЬКИЙ АЛЬЯНС»

Партію створено 17 грудня 2008 р. Зареєстрована Міністерством юстиції
України 25 березня 2009 р. (реєстраційний номер 168-п.п.) Партія діюча.
ВИТЯГ З ПРОГРАМИ
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Мета діяльності партії: участь у виробленні державної політики, побудова в
Україні громадянського суспільства та демократичної правової держави з ефективною соціально-ринковою економікою.
Головними завданнями партії є в установленому порядку сприяння: моральному оздоровленню суспільства, гуманізації всіх суспільних відносин та відродженню людини як морально відповідальної особистості; зміцненню громадянської злагоди в Україні.
У своїй діяльності партія прагне в установленому порядку:
- встановлення справжнього народовладдя, творчої ініціативи мас, активної
життєвої позиції громадян країни, що є передумовою подальшого прогресу
української державності та суспільного добробуту;
- гармонізації взаємин між громадським суспільством і державою, між сферою приватних і загальнонаціональних інтересів;
- формування почуття патріотизму, національної єдності, самодостатності;
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- морального та фізичного оздоровлення нації, відродження кращих традицій
українського народу.
Для досягнення зазначених цілей партія:
- відстоює ідеали демократії;
- сприяє процесам соціалізації економіки й суспільства, ставлячи понад усе
інтереси громадян;
- працює над становленням засад реального народовладдя через удосконалення механізмів політичної, економічної та соціальної демократії.
У своїй діяльності партія дотримується таких принципів:
- становлення в Україні громадянського суспільства та демократії;
- недопущення корупції в органах державної влади та місцевого самоврядування;
- надання громадянам, зокрема молоді можливості всебічного розвитку та
реалізації своїх здібностей;
- соціального захисту та турботи Української держави про своїх громадян;
- забезпечення народовладдя.
Ми прагнемо:
- захистити і забезпечити особисті права і свободи усіх громадян України;
- дати змогу працездатним громадянам знайти гідне застосування своїм
здібностям, молоді отримати якісну освіту, фахову підготовку та роботу;
- забезпечити всебічну турботу Держави про людей, не здатних себе
утримувати;
- виведення на законодавчому рівні державного страхування сільгоспвиробника;
- докорінної зміни системи освіти. […]
Програма політичної партії «Український Республіканський Альянс» //
Поточний архів Міністерства юстиції України. – Реєстраційна справа 168-п.п.

ВИТЯГ ІЗ СТАТУТУ
ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ
«УКРАЇНСЬКИЙ РЕСПУБЛІКАНСЬКИЙ АЛЬЯНС»
[…] 2. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ФОРМИ ДІЯЛЬНОСТІ
2.1. Основною метою партії є:
участь у виробленні державної політики, побудова в Україні громадянського
суспільства та демократичної правової держави з ефективною соціально-ринковою економікою.
2.2. Головними завданнями партії є в установленому порядку сприяння:
- моральному оздоровленню суспільства, гуманізації всіх суспільних
відносин та відродженню людини як морально відповідальної особистості;
- зміцненню громадянської злагоди в Україні.
2.3. З метою виконання статутних завдань партія у порядку, передбаченому
чинним законодавством, має право:
а) вільно провадити свою діяльність у межах, передбачених Конституцією
України, цим Законом та іншими законами України;
б) брати участь у виборах на пост Президента України, до Верховної Ради
України, до органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб у порядку,
встановленому відповідними законами України;
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в) використовувати державні засоби масової інформації, а також засновувати
власні засоби масової інформації, як передбачено відповідними законами
України;
г) підтримувати міжнародні зв’язки з політичними партіями, громадськими
організаціями інших держав, міжнародними і міжурядовими організаціями;
д) ідейно, організаційно та матеріально підтримувати молодіжні, жіночі та
інші об’єднання громадян, подавати допомогу у їх створенні. […]
Статут політичної партії «Український Республіканський Альянс» //
Поточний архів Міністерства юстиції України. – Реєстраційна справа 168- п.п.

∗∗∗
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «УКРАЇНСЬКА ПЛАТФОРМА»

Партію створено 14 січня 2009 р. Зареєстрована Міністерством юстиції
України 27 березня 2009 р. (реєстраційний номер 169-п.п.). Партія діюча.
ВИТЯГ З ПЕРЕДВИБОРЧОЇ ПРОГРАМИ
[…] Основні принципи
Партія в своїй діяльності керується такими основними ідеологічно-політичними принципами:
1. Використання ліберальної ідеології в економіці як запоруки динамічного
економічного розвитку та матеріального добробуту спільноти.
2. Розбудова громадянського суспільства як найефективнішого механізму
контролю за владою і гарантії демократичного устрою.
3. Сповідування національно-демократичної філософії розвитку України як
найбільш притаманної українському народу та, одночасно, гідної відповіді на
виклики глобалізації.
4. Формування політичної нації як найоптимальнішої форми єднання громадян
України незалежно від етнічного походження та запоруки унітарності держави.
5. Всебічна підтримка та ефективне використання інтелекту нації, в першу
чергу в галузі науки, як основної та, імовірно, єдиної можливості для випереджаючого розвитку країни.
6. Широке впровадження суспільної моралі та етики як основи життя української спільноти, пропаганда і підтримка культури і духовності як основоположних засад національної самоідентифікації та протидії культурній уніфікації.
7. Відродження українського села як оберегу і необхідної умови існування
нації. […]
Державно-політична система
При формуванні державно-політичної системи Партія виступає за:
- унітарність, територіальну цілісність, непорушність кордонів держави;
- президентсько-парламентську республіку з посиленням повноважень
Президента на загальнодержавному рівні;
- ліквідацію фактичної «двоголовості» виконавчої влади – виконавчу владу
задля проведення реформ повинен очолити Президент;
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- об’єднання функцій Секретаріату Президента та Кабінету міністрів, підвищення ефективності роботи загальнодержавної виконавчої структури з одночасним зменшенням кількості чиновників та витрат на їх утримання;
- широкі повноваження органів місцевого самоврядування, перерозподіл майна і коштів на користь територіальних громад;
-адміністративно-територіальну реформу з укрупненням адміністративнотериторіальних одиниць (повіти), вивільненням коштів та одночасним переведенням надання послуг (довідки, інше) на рівень сільради. […]
Програма [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.ukrplatforma.org.ua/programa-st1-z-2

Бюджет показав, що Україна перетворюється на
«поліцейську державу»
16.12.2010
Народний депутат України, член Бюджетного комітету, лідер партії «Українська платформа» Павло Жебрівський вважає, що Україна перетворюється на
поліцейську державу. Таку думку він висловив на прес-конференції у Главком,
коментуючи проект Держбюджету на 2011 рік.
Депутат зазначив, що в проекті бюджету–2011 істотно збільшено фінансування Генпрокуратури, Служби безпеки України та Міністерства внутрішніх
справ.
«Якщо подивитися по розподілу витрат, то у нас найулюбленіша структура в
Україні – це Генпрокуратура. Якщо в минулому році було суттєве підвищення на
Генпрокуратуру, то сьогодні зашкалило все і вся. У минулому році було 200
мільйонів, в цьому році виділяють 2 мільярди, тобто фінансування
Генпрокуратури фактично збільшилося на 80%. На питання, куди ці гроші,
сором'язливо опускають очі», – сказав Павло Жебрівський.
Друга структура, зазначив він, яка отримує достатньо багато фінансування, –
це СБУ. «У цьому році витрати збільшуються більше, ніж на 20%», – наголосив
парламентар.
«Третя структура за значимістю в державі – це Міністерством внутрішніх
справ, де передбачається збільшення фінансування на 14,7–15%», – сказав він.
Жебрівський звернув увагу на те, що на Міноборони, яке теж входить до
силового блоку, фінансування збільшується лише трохи більше, ніж на 4%.
«Фактично це якийсь ізгой серед силових структур», – сказав він.
«Таким чином, в Україні формується поліцейська держава. Коли фінансуються ті, хто повинен захищати владу, навіть з величезним запасом, зрозуміло, що
тоді ці люди повинні захищати владу від іншої частини суспільства», –
підсумував Жебрівський.
Українська платформа: Офіційний сайт [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://www.ukrplatforma.org.ua/news/byudzhet-pokazav-shcho-ukrayinaperetvoryu%D1%94tsya-na-politseisku-derzhavu
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∗∗∗
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «ВСЕУКРАЇНСЬКА ПАРТІЯ
«ДІТЕЙ ВІЙНИ»

Партію створено 1 березня 2009 р. Зареєстрована Міністерством юстиції
України 13 квітня 2009 р. (реєстраційний номер 170-п.п.). Партія діюча.
ВИТЯГ З ПРОГРАМИ
ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ВСЕУКРАЇНСЬКА ПАРТІЯ «ДІТЕЙ ВІЙНИ»
Покоління людей, чиє дитинство співпало з роками Великої Вітчизняної
війни, на долю якого випали тяжкі випробування та страждання, вправі називати
себе «дітьми війни» і сподіватися на відповідне відношення до себе з боку
держави і суспільства.
Вони пройшли через голод і холод, підірвали здоров'я, втратили батьків і рідних,
залишились сиротами, винесли на своїх плечах відбудову знівиченої війною країни.
Вони вірили в те, що держава нікого не залишить поза своєю повсякденною
увагою і підтримкою, захистить від бідності, байдужості і зневаги життєвих проблем, забезпечить відповідні права і соціальний захист.
Але реальність сьогодення свідчить про інше.
Не зважаючи на прийняття Закону України «Про соціальний захист дітей війни», він так і не запрацював в повному обсязі. Передбачені в ньому пільги та гарантії не забезпечуються так, як треба.
Більш того, навколо проблем дітей війни виникає немало спекуляції, які негідно використовуються певними політичними силами.
Ця реальність спонукає нас об'єднувати зусилля для захисту своїх прав,
використовуючи можливості, надані Конституцією та чинним законодавством
України.
Наші цілі і завдання
Політична партія «Всеукраїнська партія «Дітей війни» буде відстоювати і
захищати інтереси та потреби в першу чергу людей, у яких дитинство забрала
війна і які достойні кращого життя у цивілізованій і демократичній державі. Вона
свідома і послідовна щодо реалізації своєї мети сформувати систему таких суспільних відносин, на основі яких забезпечуються людяність, рівноправ'я та справжня соціальна справедливість для всіх.
Наш пріоритет – забезпечення гідних умов життя вразливим верствам населення, які потребують гарантованого захисту та державної допомоги.
Завдання партії – захистити та посилити політичними методами правовий
статус дітей війни в суспільстві, спонукати державу і владу до безумовного
виконання своїх зобов'язань щодо людей із скривдженою тією війною долею.
Партія буде домагатися прийняття та послідовної реалізації законів, державних і регіональних програм, спрямованих на забезпечення в повному обсязі
пільгами та державними соціальними гарантіями дітей війни.
Політична партія «Всеукраїнська партія «Дітей війни» у своїй політичній
діяльності виходитиме з того, що досягти поставленої мети можна тільки у віль734

ному, демократичному суспільстві, де соціальна справедливість за безпечується
справжнім народовладдям, де права, свободи та інтереси людини підвищені до
рівня найвищої суспільної цінності. […]
Програма політичної партії «Всеукраїнська партія «Дітей війни» // Поточний архів
Міністерства юстиції України. – Реєстраційна справа 170-п.п.

ВИТЯГ ІЗ СТАТУТУ
[…] 2. МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ ТА ГОЛОВНІ ЗАВДАННЯ ПАРТІЇ
2.1. Основною метою діяльності Партії є участь у виробленні державної
політики у сфері соціального захисту дітей війни, розбудова суверенної, правової,
соціально-орієнтованої держави, утвердження умов вільного розвитку особистості, захисту прав і свобод людини.
2.2. Основними завданнями Партії є:
• удосконалення політичної системи України, реалізація принципів прямої
відповідальності влади перед громадянами, розбудова громадянського суспільства, розвиток демократії;
• розвиток місцевого самоврядування і самоорганізації населення;
• консолідація суспільства на засадах загальнолюдських цінностей, відстоювання пріоритетності природних прав і свобод людини;
• створення ефективної, соціально-орієнтованої, конкурентоспроможної
економіки України;
• послідовне наближення рівня та якості життя громадян України до
європейських стандартів;
• створення ефективної системи соціального захисту, охорони здоров’я,
сучасної страхової медицини.
• сприяння виховання молоді у дусі патріотизму;
2.3. Для виконання мети та завдань Партія в установленому законодавством
порядку:
• вільно проводить свою діяльність у межах, передбачених Конституцією
України та чинним законодавством України;
• сприяє та бере участь у розробці комплексних та цільових програм з вирішення політичних, соціально-економічних, науково-технічних, гуманітарних та
інших питань, вживає необхідних заходів, спрямованих на їх реалізацію;
• вносить пропозиції до органів державної влади України та органів місцевого самоврядування;
• одержує відповідно до чинного законодавства України від органів державної влади та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для
реалізації цілей та завдань, які передбачені Статутом і Програмою Партії;
• використовує засоби масової інформації, засновує власні засоби масової
інформації відповідно до чинного законодавства України;
• розповсюджує ідеї громадянського суспільства та розвитку принципів
самоврядування відповідно до чинного законодавства України;
• приймає участь у виборах Президента України, народних депутатів України,
органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, в тому числі в Автономній
Республіці Крим, у порядку, встановленому відповідними законами України;
• бере участь у формуванні виконавчих органів державної влади і органів
місцевого самоврядування для здійснення своїх статутних і програмних завдань
через представників у цих органах;
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• представляє і захищає свої законні інтереси, а також законні інтереси
своїх членів в органах державної влади та органах місцевого самоврядування;
• бере участь у політичній діяльності проводить масові заходи (збори, мітинги, демонстрації, марші, пікетування тощо) відповідно до чинного
законодавства України. […]
Статут політичної партії «Всеукраїнська партія «Дітей війни» // Поточний архів
Міністерства юстиції України. – Реєстраційна справа 170-п.п.

∗∗∗
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «ДІТИ ВІЙНИ» НАРОДНА ПАРТІЯ
УКРАЇНИ»
Партію створено 7 лютого 2009 р. Зареєстрована Міністерством юстиції
України 14 квітня 2009 р. (реєстраційний номер 171- п.п.). Партія діюча.

ВИТЯГ З ПОЛІТИЧНОЇ ПРОГРАМИ
ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ДІТИ ВІЙНИ» НАРОДНА ПАРТІЯ УКРАЇНИ»
[…] У сфері державного управління та політичного життя:
• посилення політичних, економічних, культурних зв’язків Східної та
Західної України;
• підвищення відповідальності державних службовців;
• проведення конституційної реформи, судової реформи, реформи в сфері
зовнішньої політики, освіти, науки, культури та спорту;
• вдосконалення закону про вибори в народних депутатів від політичних
партій;
• державний контроль за діяльністю обласних, районних, міських та
сільських рад.
У сфері зовнішньої політики:
• Україна є позаблоковою державою;
• всебічна підтримки та захист громадян України за кордоном;
• рівноправні економічні та політичні стосунки з країнами світу. […]
Програма політичної партії «Діти війни» народна партія України» // Поточний архів
Міністерства юстиції України. – Реєстраційна справа 171- п.п.

ВИТЯГ ІЗ СТАТУТУ
[…] 2. МЕТА ТА ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ
«ДІТИ ВІЙНИ» НПУ»
2.1. Метою створення та діяльності ПП «Діти війни» НПУ» є:
• консолідація народу України, будівництво демократичного ладу, розвиток
громадянського суспільства, що гармонійно сполучає політичну стабільність,
соціальну справедливість і стійкий економічний розвиток;
• еволюційний шлях розвитку суспільства, орієнтований на такі цінності, як
релігія, мораль, сім’я, стабільність, впорядкованість;
• сприяння формуванню та вираженню політичної волі громадян.
2.2. «Діти війни» НПУ» має право:
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• здійснювати свою діяльність у межах, що не суперечать Конституції
України та чинному законодавству України;
• висувати кандидатів у народні депутати України, кандидатів на пост
Президента України, кандидатів у депутати місцевих рад та кандидатів на посаду
сільського, селищного, міського голів відповідно до норм Закону України «Про
вибори народних депутатів України», закону України «Про вибори Президента
України», Закону України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної
Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів»;
• самостійно або в коаліції з іншими політичними партіями брати участь у
формуванні органів державної влади та місцевого самоврядування;
• у своїй діяльності використовувати державні засоби масової інформації, а
також засновувати власні засоби масової інформації;
• ідейно, організаційно та матеріально підтримувати молодіжні, жіночі та
інші об’єднання громадян, надавати допомогу в їх створенні;
• здійснювати опозиційну діяльність: викладати публічно і відстоювати
свою позицію з питань державного і суспільного життя, брати участь в обговоренні та оприлюднювати оцінку дій і рішень органів влади, вносити до органів
державної влади та органів місцевого самоврядування пропозиції для розгляду;
• відстоювати права, свободи, соціальні, культурні та інші інтереси членів
партії та її прихильників. […]
Статут політичної партії «Діти війни» народна партія України» // Поточний архів
Міністерства юстиції України. – Реєстраційна справа 171- п.п.

∗∗∗
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «РІДНЕ МІСТО»

Партію створено 11 жовтня 2008 р. Зареєстрована Міністерством юстиції
України 22 квітня 2009 р. (реєстраційний номер 172-п.п.). Партія діюча.
ВИТЯГ З ПРОГРАМИ
В умовах зневіри у політиці та політиках, створення місцевих патріотичних
рухів по всій Україні одним з найбільш актуальних процесів. Такі громадські
рухи можуть координувати свої зусилля та обмінюватися розробками. Не
виключено, що сьогодні ми стаємо свідками зародження нової суспільної сили,
яка створюється знизу вгору на основі ідей місцевого патріотизму.
Загальноукраїнський проект дозволяє місцевим рухам взяти участь у
місцевих виборах, а можливо з часом отримати своїх місцевих представників у
Верховній Раді України,. Завдання партії «Рідне місто» стати комунікаційним
майданчиком для тих, хто хоче вирішити питання своїх територій.
«Рідне місто» формується знизу вгору і відкрито для всіх.
Мета партії – сприяти утвердженню місцевого патріотизму, що дозволить
забезпечити максимально комфортні умови життя в на місцях, а через це – в
цілому в країні».
Партія розвивається на добровільні внески. Пропоновані розміри внесків від
регіональних організацій – одні з найменших серед партій. Сплачуючі внески
регіональні партнери можуть мати вплив на життя партії.
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Наша політика – бути поза політикою і не рватися до влади.
Завдання «Рідного міста» – об'єднати городян навколо ідеї перетворення їхнього життя «тут і зараз». Не озиратися, як там поділять владу і з'ясують свої стосунки київські та донецькі політики. Для громадян проблеми якості та ціни комунальних послуг, проблеми благоустрою доріг і вулиць, збереження паркових і
заповідних зон, перспективи розвитку міста набагато важливіше, ніж
спекулятивні питання про мову і зовнішньополітични блоки. Треба працювати і
боротися на місцях, незалежно від київської погоди.
Пасивність громадян призводить до безконтрольності місцевої бюрократії і
депутатського корпусу, корупції та безладу. «Рідне місто» робить ставку на підвищення громадянської активності.
Щоб голос регіонів знову було чути в Києві, потрібно дати можливість
вирости новим місцевим елітам, не пов'язаним з минулими владами. Необхідний
прихід нових, демократично налаштованих діячів, здатних організовувати
взаємодію влади і суспільства.
Мега-партії та мега-блоки, будучи закритими олігархічними клубами, для
цього мало підходять. Нове покоління діячів прийде в українську політику знизу,
створивши сильні місцеві громадські рухи та об'єднавшись з подібними організаціями з інших регіонів України. Але все це – в майбутньому. […]
Програма [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.ridnemisto.org/pages.php?p=programm

ІДЕЇ ТА ЗАВДАННЯ
«Рідне місто» єдина політична партія, що стоїть на позиціях місцевого
патріотизму. Дистанціювання від загальнонаціонального політичного протистояння, орієнтація на вирішення проблем місцевих громад – такі пріоритети
партії твого міста. «Рідне місто» підтримує участь у майбутніх місцевих виборах
регіональних політичних проектів незалежних від політичних сил. «Рідне місто»
– партія, де місцеві організації мають максимальний ступінь свободи і діють
згідно своїх місцевих пріоритетів. Загальноукраїнський проект дозволяє місцевим
рухам взяти участь у місцевих виборах, а можливо з часом отримати своїх
місцевих представників у Верховній Раді України. Завдання партії «Рідне місто»
стати комунікаційним майданчиком для тих, хто хоче вирішити питання своїх
територій. Мета партії – сприяти утвердженню місцевого патріотизму, що
дозволить забезпечити максимально комфортні умови життя в на місцях, а через
це – в цілому в країні».
Наша політика – бути поза політикою і не рватися до влади. Завдання
«Рідного міста» – об'єднати городян навколо ідеї перетворення їхнього життя
«тут і зараз». Для громадян проблеми якості та ціни комунальних послуг,
проблеми благоустрою доріг і вулиць, збереження паркових і заповідних зон,
перспективи розвитку міста набагато важливіше, ніж спекулятивні питання про
мову і зовнішньополітичні блоки.
«Рідне місто» робить ставку на підвищення громадянської активності. Потрібно дати можливість вирости новим місцевим елітам, не пов'язаним з
минулими владами. Необхідний прихід нових, демократично налаштованих
діячів, здатних організовувати взаємодію влади і суспільства.
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Мега-партії та мега-блоки, будучи закритими олігархічними клубами, для
цього мало підходять. Нове покоління діячів прийде в українську політику знизу,
створивши сильні місцеві громадські рухи та об'єднавшись з подібними організаціями з інших регіонів України. […]
Рідне місто. Ідея і завдання [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.ridnemisto.org/p/blog-page_7249.html

∗∗∗
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «НАШ ДІМ»

Партію створено 11 жовтня 2008 р. Зареєстрована Міністерством
юстиції України 27 квітня 2009 р. (реєстраційний номер 173- п.п.).
Партія діюча.
ВИТЯГ З ПРОГРАМИ
Політичної партії «Наш Дім»
Політична партія «Наш Дім» визнає себе як нову політичну силу демократичного напрямку, яка запропонує не лише погляди на різні сектори життєдіяльності
держави, а й застосує на практиці принципово-нові підходи до вирішення першочергових завдань.
Завданням істинних українських патріотів є, насамперед, відстояти для нашої
держави демократичний напрям розвитку, бо Україна – наш дім.
Держава має на практиці гарантувати наявність та захист прав і свобод своїх
громадян.
Головною метою Партії є сприяння реалізації в Україні принципу верховенства права, становленню громадянського суспільства, забезпеченню національних
інтересів України, зміцненню та захисту незалежності, державного суверенітету
та єдності України, утвердженню в житті держави і суспільства цінностей
людської гідності, свободи, справедливості.
2.2. Головними завданнями Партії є в установленому порядку:
• сприяння поширенню в Україні цінностей демократичного суспільства та
зміцненню інститутів правової держави;
• сприяння піднесенню рівня політичної і правової культури громадян;
• сприяння проведенню в Україні послідовних та прогресивних реформ, що
спрямовані на реальне перетворення України правову, соціальну, демократичну
державу та її інтеграцію до Європейського співтовариства;
• сприяння реалізації гарантованих Конституцією України прав і свобод
громадян;
• участь у виробленні державної політики;
• стимулювання економічної ініціативи, підвищення конкурентоспроможності
національної економіки, заохочення інновацій та розвитку високих технологій;
• сприяння захисту та підтримці розвитку вітчизняної науки, освіти та культури;
• сприяння захисту та підтримці малого та середнього підприємництва;
• сприяння забезпеченню зростання доходів громадян України;
• сприяння розробці та прийняттю ефективних законодавчих актів України,
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що відповідають та слугують досягненню мети створення та діяльності Партії;
сприяння підвищенню авторитету України на міжнародному рівні.
Базові принципи
В основі принципів політичної партії «Наш дім» – є Держава з високим
рівнем демократії.
Ми донесемо до кожного громадянина, що не тільки живемо на території
України, а Україна – наша батьківщина, наш дім. Але саме якою вона буде –
залежатиме тільки від нас.
Ми повинні дбати про людину від самого народження й протягом всього
життя. Тому головним в державі є:
Незалежність та суверенітет
Україна – суверенна, самостійна держава й зміцнюватиме свої позиції в цьому напрямку. Жодна країна світу не може розвиватись повноцінно, якщо перебуває під суттєвим впливом інших держав. Україна має бути рівноправною в партнерстві з усіма державами.
Суспільно-політичний устрій
Наш народ обрав демократичний шлях розвитку. Демократія, захист прав і свобод
громадян та спонукання до свідомого виконання своїх обов'язків перед державою і
суспільством має стати основою для суспільно-політичного устрою країни. […]
Програма політичної партії «Наш дім» // Поточний архів
Міністерства юстиції України. – Реєстраційна справа 173- п.п.

ВИТЯГ ІЗ СТАТУТУ
[…] 2. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ
2.1. Головною метою Партії є сприяння реалізації в Україні принципу верховенства права, становленню громадянського суспільства, забезпеченню національних інтересів України, зміцненню та захисту незалежності, державного суверенітету та єдності України, утвердженню в житті держави і суспільства
цінностей людської гідності, свободи, справедливості.
2.2. Головними завданнями Партії є в установленому порядку:
• сприяння поширенню в Україні цінностей демократичного суспільства та
зміцненню інститутів правової держави;
• сприяння розвитку інститутів демократії, піднесенню рівня політичної і
правової культури громадян;
• сприяння проведенню в Україні послідовних та прогресивних реформ, що
спрямовані на реальнее перетворення України у правову, соціальну, демократичну державу та її інтеграцію до Європейського співтовариства;
• сприяння реалізації гарантованих Конституцією України прав і свобод
громадян;
• участь у виробленні державної політики;
• стимулювання економічної ініціативи, підвищення конкурентоспроможності національної економіки, заохочення інновацій та розвитку високих
технологій;
• сприяння захисту та підтримці розвитку вітчизняної науки, освіти та
культури;
• сприяння захисту та підтримці малого та середнього підприємництва;
сприяння забезпеченню зростання доходів громадян України;
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• сприяння розробці та прийняттю ефективних законодавчих актів України, що відповідають та слугують досягненню мети створення та діяльності Партії;
• сприяння підвищенню авторитету України на міжнародному рівні. […]
Статут політичної партії «Наш дім» // Поточний архів
Міністерства юстиції України. – Реєстраційна справа 173- п.п.

∗∗∗
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «ПАРТІЯ СИЛЬНОЇ ВЛАДИ»

Партію створено 20 серпня 2008 р. Зареєстрована Міністерством юстиції
України 9 липня 2009 р. (реєстраційний номер 174- п.п.). Партія діюча.
ВИТЯГ З ПРОГРАМИ
Політична партія «Партія сильної влади» прагне побудувати в Україні
справедливе суспільство, засноване на сильній соціальній політиці держави, в
якій забезпечений високий ступінь соціального захисту, де створені рівні стартові
можливості для всіх. В суспільстві повинні бути створені умови для підприємництва і творчості, забезпечено стимулювання ефективної зайнятості, охорони
здоров’я громадян України, розвитку науки і техніки, освіти і культури.
Основною метою діяльності партії є сприяння формуванню і вираженню
політичної волі громадян, участь у виборах та інших політичних заходах.
Основними завданнями Партії є:
- сприяння поширенню цінностей демократичного суспільства;
- сприяння проведенню економічних, правових та політичних реформ;
- сприяння розвитку національної культури, науки, освіти, спорту;
- сприяння формуванню та вираженню політичної волі громадян;
- сприяння проведенню ефективної соціальної політики;
- сприяння відстоюванню екологічних пріоритетів в розвитку економіки
України;
- сприяння підвищенню авторитету України на міжнародному рівні;
- сприяння максимальній реалізації творчого потенціалу та здібностей
громадян України;
- сприяння вирішенню проблем молоді та самореалізації молодого покоління.
Національна ідея
Головний шлях досягнення своєї мети Партія вбачає у формуванні і втіленні
сучасної національної ідеї, яка консолідує еліту та суспільство, і в концентрованій
формі виражає сутнісні, доленосні сторони буття нації, втрата яких веде до її
зникнення.
Ми розглядаємо національну ідею як духовну основу творення з потужним
потенціалом внутрішньої активності, самоорганізації та саморозвитку, що
спонукає людину до дії. Вона – об’єднуюча духовна сила, морально-етична цінність. В ній втілюється насамперед національна свідомість і воля, політична культура, мета і пріоритети нації на відповідному етапі її розвитку. Ці риси притаманні національній ідеї кожної нації. Саме через національну ідею нація вивищується
до цілісного світогляду і світосприйняття, ідентифікує себе у глобальному
цивілізаційному просторі.
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Національна ідея давно визріла у глибинних пластах народного духу, витоки
якого у родинних зв’язках, кровно спорідненості складових етносу, в
національній культурі, яка формується і духовною елітою і творчістю народу.
Тобто національна ідея як мета – в нерозривній діалектичній єдності із
стратегією її досягнення.
Такою метою – засобом у свій час була національна ідея створення власної
держави.
Публічна влада
Головне полягає в тому, що за цей час політична еліта нашої країни не спромоглася дати адекватну відповідь на сучасні глобальні та регіональні виклики та
сформулювати національну ідею. Ідею, здатну надихнути життям національний
проект облаштування соціально-економічного та громадянського буття народу.
Національну доктрину самодостатнього соціально-економічного розвитку України в реальних геополітичних та геоекономічних умовах, що склалися. Сучасну
національну ідею як суспільний ідеал і як громадянське благо, яку поділяють, з
якою себе ідентифікують українці і яка спроможна об’єднати навколо себе націю,
спрямовану і об’єднану майбутнім, а не розділену минулим.
Ми хотіли і хочемо сучасної держави, головне багатство якої – соціально
орієнтований та суспільно мотивований гуманітарний капітал у ринковому поєднанні з природними ресурсами та фізичним капіталом, справедливо розподілений
між громадянами та їхніми об’єднаннями через власність та ринкові ефективності
її використання – інститути громадянського суспільства.
Саме у такий спосіб сучасна держава та відкрите громадянське суспільство
створюють національні демократичні владні механізми соціально-економічного
порядку та організації, суспільної самоорганізації та саморозвитку, громадянського самоврядування.
Сила такої держави – у свободі людей, у політичній підтримці держави з
боку суспільства, в усвідомленні та виконанні державою політичної волі нації.
Волі до ефективного поєднання свободи, власності та справедливості в інтересах
стабільності і розвитку. Свобода використання гуманітарного капіталу нації на
основі сучасної ринкової економіки забезпечує багатство суспільству навіть за
умови бідних природних ресурсів. А демократія та соціальна справедливість
роблять країну сильною. […]
Програма політичної партії «Партія сильної влади» // Поточний архів
Міністерства юстиції України. – Реєстраційна справа 174 -п.п.

ВИТЯГ ІЗ СТАТУТУ
[…] 2. МЕТА ТА ЗАДАЧІ ПАРТІЇ
2.1. Основною метою діяльності партії є сприяння формуванню і вираженню політичної волі громадян, участь у виробленні державної політики, сприяння
побудові в Україні демократичної правової держави, утвердження принципів відкритого громадянського суспільства на засадах свободи і демократії, участь у
виборах та інших політичних заходах.
2.2. Головними завданнями Партії є:
- сприяння поширенню цінностей демократичного суспільства;
- сприяння проведенню економічних, правових та політичних реформ;
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- сприяння розвитку національної культури, науки, освіти, спорту;
- сприяння формуванню та вираженню політичної волі громадян;
- сприяння проведенню ефективної соціальної політики;
- сприяння відстоюванню екологічних пріоритетів у розвитку економіки
України;
- сприяння підвищенню авторитету України на міжнародному рівні;
- сприяння максимальній реалізації творчого потенціалу та здібностей
громадян України;
- сприяння вирішенню проблем молоді та самореалізації молодого покоління. […]
Статут політичної партії «Партія сильної влади» // Поточний архів
Міністерства юстиції України. – Реєстраційна справа 174- п.п.

∗∗∗
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «СПРАВЕДЛИВА КРАЇНА»

Партію створено 28 квітня 2009 р. Зареєстрована Міністерством юстиції
України 9 липня 2009 р. (реєстраційний номер 175-п.п.). Партія діюча.

які,

ВИТЯГ З ПРОГРАМИ
1. Ідеологічні засади.
Політична партія «Справедлива країна» – це об’єднання громадян України,

• вітаючи демократичний вибір українського народу, його прагнення
утвердити Україну як правову, демократичну і соціальну державу,
• спираючись на підтримку і довіру співгромадян,
• поділяючи спільну відповідальність за здійснення надій і прагнень співвітчизників, за реалізацію величезного потенціалу Батьківщини, за її
цивілізоване, демократичне, гуманістичне і тріумфально-успішне майбутнє,
• сповідуючи цінності демократії,
• керуючись у своїх діях пріоритетом прав і свобод людини, принципом
верховенства права і захистом національних інтересів держави,
заявляють про своє прагнення удосконалити суспільство України на засадах
справедливості.
Громадяни України, що об’єднались у партію «Справедлива країна», глибоко
переконані, що лише глибоке і послідовне втілення принципу справедливості в
усі сфери життя України, в практику усіх її інституцій дозволить забезпечити:
• гідні умови життя і рівні можливості для всебічного розвитку кожного
громадянина,
• зміцнення громадянського суспільства,
• утвердження ефективної й відповідальної влади на всіх рівнях,
• побудову конкурентоспроможної національної економіки,
• перетворення України на рівноправного члена спільноти розвинутих
європейських держав.
2. Основні напрями досягнення цілей партії.
Політична партія «Справедлива країна» впевнена, що розбудова засад
справедливості в Україні – це, насамперед в установленому порядку:
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• Становлення дійсно справедливого суспільства, що ґрунтується на гуманістичних цінностях прав та гідності людини і надає рівні можливості для
розвитку здібностей і реалізації устремлінь своїх громадян, забезпечує їм надійні
гарантії соціального захисту і належний рівень та якість життя;
• справедливість та моральність влади;
• справедливі правила співжиття, рівність громадян України перед законом,
справедливість суду;
• справедливий, ефективний та плідний національно-культурний розвиток;
• справедлива регіональна політика;
• справедливі трудові відносини, справедлива оплата праці, захист прав
найманих працівників, зменшення в Україні несправедливо великого розриву у
доходах самих багатих і самих бідних;
• справедливе місце України у європейській та світовій спільноті, підвищенню її авторитету на міжнародному рівні;
• гендерна справедливість;
• розвиток національної культури, науки, освіти, спорту; пріоритетність
справедливого вирішення молодіжних проблем, забезпечення молоді справедливої рівності у життєвих стартових можливостях;
• відновлення історичної справедливості щодо бачення вітчизняної історії.
Перелічені пріоритети є неодмінними цільовими орієнтирами діяльності
партії «Справедлива країна», громадсько-політичної активності кожного громадянина України, що до неї входить, політичної лінії представників партії в органах
державної влади та місцевого самоврядування, депутатів і депутатських фракцій
партії у Радах усіх рівнів.
3. Шляхи і механізми досягнення цілей партії в установленому порядку.
У сфері гуманітарної політики:
1. Ефективний захист прав і свобод громадян:
• Утвердження повноцінного громадянського суспільства, в якому людина
всебічно розвивається і мамо реалізується;
• Забезпечення незалежної діяльності громадських організацій і рухів,
збільшення їх впливу на прийняття суспільно-важливих рішень;
• Забезпечення свободи слова та незалежності ЗМІ;
• Запровадження гендерної рівності. […]
[…] У сфері державного будівництва:
1. Завершення та удосконалення політичної реформи:
• оптимізація розподілу повноважень між гілками влади, створення дієвого
балансу стримувань і противаг;
• розвиток парламентаризму і його інституційних основ: партійної системи
та удосконалення пропорційної системи виборів до Верховної Ради України та
місцевих рад;
2. Скасування всіх пільг депутатам всіх рівнів.
3. Побудова в Україні публічної адміністрації європейського зразка.
4. Забезпечення доступного, якісного і справедливого судочинства:
• впровадження інституту безоплатного захисту в суді прав і свобод
малозабезпечених громадян України;
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• звільнити малозабезпечених громадян України від сплати судового збору;
• розширення повноважень органів суддівського самоврядування, в тому
числі стосовно призначення (обрання) голів місцевих судів.
4. Прикінцеві положення.
Справедлива країна – це країна, в якій почуватися гідно, відчувати гордість
за Батьківщину, бути патріотом так само природно, як дихати. Громадяни
України, що об’єдналися у політичну партію «Справедлива країна», вірять, що
народ України побудує справедливу країну, і докладуть усіх зусиль для того, щоб
ця віра справдилася. Бо справедлива країна – це не країна, де багато говорять про
справедливість. Це країна, де справедливість є сутністю права і моралі, невіддільна від практики державних та громадських інституцій. Утверджувати справедливість, боротися за справедливість – це велика, важка, складна і відповідальна
робота. Політична партія «Справедлива країна» береться за цю роботу і закликає
однодумців, усіх свідомих громадян приєднуватися до неї, гуртуватися навколо
служіння високій меті розбудови засад справедливості, перетворення України у
справедливу країну!
Програма політичної партії «Справедлива країна» // Поточний архів
Міністерства юстиції України. – Реєстраційна справа 175- п.п.

ВИТЯГ ІЗ СТАТУТУ
ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СПРАВЕДЛИВА КРАЇНА»
[…] 2. Мета, завдання та форми діяльності
2.1. Основною метою діяльності партії є участь у розбудові України на засадах справедливості як демократичної, правової, соціальної держави.
2.2. Головними завданнями партії є сприяння в установленому законом
порядку:
а) участі членів партії у формуванні органів державної влади та місцевого
самоврядування;
б) становленню дійсно справедливого суспільства, що ґрунтується на гуманістичних цінностях прав та гідності людини і надає рівні можливості для
розвитку здібностей і реалізації устремлінь своїх громадян, забезпечує їм надійні
гарантії соціального захисту і належний рівень та якість життя;
в) справедливому, ефективному та плідному національно-культурному розвитку;
г) справедливій регіональній політиці;
д) справедливому місцю України у європейській та світові спільноті, підвищенню її авторитету на міжнародному рівні;
е) гендерній справедливості;
ж) розвитку національної культури, науки, освіти, спорту; пріоритетності
вирішення молодіжних проблем.
2.3. Партія для виконання статутних завдань у встановленому Законом порядку має право:
а) вільно провадити свою діяльність у межах, передбачених Конституцією
України, цим Законом та іншими законами України;
б) брати участь у виборах на пост Президента України, до Верховної Ради
України, до органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб у порядку,
встановленому відповідними законами України;
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в) використовувати державні засоби масової інформації, а також засновувати
власні засоби масової інформації, як передбачено відповідними законами
України;
г) підтримувати міжнародні зв’язки з політичними партіями, громадськими
організаціями інших держав, міжнародними і міжурядовими організаціями,
засновувати (вступати між собою у) міжнародні спілки;
д) ідейно, організаційно та матеріально підтримувати молодіжні, жіночі та
інші об’єднання громадян, подавати допомогу у їх створенні. […]
Статут політичної партії «Справедлива країна» //
Поточний архів Міністерства юстиції України. - Реєстраційна справа 175- п.п.

∗∗∗
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ
«ПАРТІЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ»

Партію створено 2 травня 2009 р. Зареєстрована Міністерством юстиції
України 13 липня 2009 р. (реєстраційний номер 176-п.п.). Партія діюча.
ВИТЯГ З ПРОГРАМИ
Політичної партії «Партія місцевого самоврядування»
Ми, Партія місцевого самоврядування – спільнота однодумців, які відчувають відповідальність за свою країну і свій народ, вірять в Україну і її громадян та прагнуть докласти власних зусиль до прогресивного розвитку Батьківщини, до її розквіту і виходу у лідери світового розвитку, – проголошуємо своєю
метою сприяння всебічному розвитку та вдосконаленню правових підвалин та
практики місцевого самоврядування в Україні як неодмінної запоруки
народовладдя, розбудови в Україні відкритого, правового, справедливого та
гуманного, економічно ефективного та екологічно безпечного суспільства.
Ми переконані, що маємо вірні цілі – СПРАВЕДЛИВІСТЬ, САМОВРЯДУВАННЯ, РІВНІСТЬ ПЕРЕД ЗАКОНОМ. Ми впевнені, що знаходимося на вірному шляху –
ми крок за кроком оновимо країну, сприяючи всебічному розвитку та вдосконаленню правових підвалин та практики місцевого самоврядування в Україні як
неодмінної запоруки народовладдя, розбудови в Україні відкритого, правового,
справедливого та гуманного, економічно ефективного та екологічно безпечного
суспільства.
Ми знаємо шляхи та механізми втілення в життя наших програмних цілей та
ідеологічних пріоритетів, проголошуємо, що:
Соціальна справедливість та верховенство права – основа політики!
• Ми не сумніваємося, що побудові в Україні громадянського суспільства
на засадах соціальної справедливості та солідарності неможлива інакше, як побудова його як суспільства самоврядних громад.
• Ми боремося за сильну соціальну державу, яка може дати своїм громадянам відчуття впевненості та захищеності лише у тому разі, якщо спиратиметься
на потужне місцеве самоврядування.
• Ми обстоюємо перебудову системи соціального захисту населення шляхом підвищення її ефективності та децентралізації, забезпечення відповідності
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соціальних стандартів потребам гідного життя людини, насамперед, на рівні
населеного пункту, де вона мешкає.
• Для нас є очевидною принципова важливість місцевого самоврядування у
політичному представництві і реалізації законних інтересів усіх верств, соціальних груп та громад українського суспільства;
• Ми стурбовані проблемами забезпечення доступного, якісного і справедливого судочинства і вважаємо доцільним впровадження інституту безоплатного
захисту в суді прав і свобод малозабезпечених громадян України і звільнення їх
від сплати судового збору, розширення повноважень органів суддівського самоврядування. […]
[…] Сильна держава – це сильні, активні, самоврядні місцеві громади!
• Ми переконані, що реформування та посилення місцевого самоврядування в
інтересах громадян є життєво необхідним для України, що самоврядування має бути
близьким до потреб і запитів громадянина, бути йому підконтрольним та підзвітним.
• Ми прагнемо розширення повноважень місцевих громад щодо вирішення
питань своєї життєдіяльності. Ми обстоюємо децентралізацію та субсидіарність
як засадничі принципи реформування і подальшого функціонування системи місцевого самоврядування.
• Ми прагнемо реформування місцевих органів виконавчої влади для сприяння розвиткові місцевого самоврядування на основі чіткого функціонального розмежування їхніх повноважень з повноваженнями органів виконавчої влади. В результаті здійснення реформи публічної адміністрації мають бути ліквідовані районні
державні адміністрації, а повноваження обласних державних адміністрацій мають
бути зведені до виконання функцій: забезпечення виконання та контроль за
дотриманням Конституції та законів України, актів Президента України та Кабінету
Міністрів України, інших органів державної виконавчої влади; додержання прав і
свобод громадян.
• Ми прагнемо привести систему місцевого самоврядування України у відповідність до загальноприйнятих європейських принципів, закладених в Європейській
Хартії місцевого самоврядування, яка ратифікована Верховною Радою України.
• Ми вважаємо важливим чітке розмежування повноважень між рівнями
місцевого самоврядування за принципом субсидіарності з тим, щоб не допустити
дублювання та подвійного підпорядкування функцій і завдань місцевого самоврядування.
• Ми розглядаємо переструктуризацію бюджетної та податкової систем в
Україні, з метою посилення ролі та статусу інститутів місцевого самоврядування,
зміцнення бюджетів місцевого самоврядування шляхом децентралізації державних фінансів як ключовий момент у забезпеченні демократичного і правового
майбутнього України. Тому нашою неодмінною вимогою є зміна системи
податків і зборів у спосіб, який би гарантував фінансово-економічне забезпечення
повноважень органів місцевого самоврядування.
• Ми бачимо місцеве самоврядування кращою школою громадянської активності та відповідальності, терпимості та плюралізму, отже патріотизму. […]
Програма політичної партії «Партія місцевого самоврядування» // Поточний архів
Міністерства юстиції України. – Реєстраційна справа 176-п.п.
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ВИТЯГ ІЗ СТАТУТУ
[…] 2. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ФОРМИ ДІЯЛЬНОСТІ
2.1. Метою діяльності партії є сприяння всебічному розвитку та вдосконаленню
правових підвалин та практики місцевого самоврядування в Україні як неодмінної
запоруки народовладдя, розбудови в Україні відкритого, правового, справедливого та
гуманного, економічно ефективного та екологічно безпечного суспільства.
2.2. Головними завданнями партії є сприяння в установленому законодавством порядку:
• утвердженню в суспільстві гуманістичних, демократичних цінностей і
принципів, верховенства закону, плюралізму та терпимості;
• побудові в Україні на засадах соціальної справедливості та солідарності
громадянського суспільства як суспільства самоврядних громад, демократичної
правової держави з ефективною соціально орієнтованою економікою;
• створенню правових, політичних та соціальних умов для якнайширшої
реальної участі громадян в обговоренні та ухваленні публічних рішень, в управлінні справами своєї громади та держави;
• якнайповнішому політичному представництву законних інтересів усіх
верств, соціальних груп та громад українського суспільства;
• моральності суспільства, гідності вільної людини – громадянина своєї
держави і господаря в ній, морально відповідальної особистості, чиї права
людини безумовно захищені;
• представництву членів партії у складі органів державної влади і органів місцевого самоврядування для реалізації завдань партії, положень її Програми. […]
Статут політичної партії «Партія місцевого самоврядування» // Поточний архів
Міністерства юстиції України. – Реєстраційна справа 176 –п.п.
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2010
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «ПРАВЕДНІСТЬ»

Партію створено 18 січня 2008 р. Зареєстрована Міністерством юстиції
України 22 січня 2010 р. (реєстраційний номер 177-п.п.). Партія діюча.
ДЕКЛАРАЦІЯ
ПРО СТВОРЕННЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ
«ПРАВЕДНІСТЬ»
Визнаючи своєю головною метою встановлення та виконання Законів Царства Божого на землі, а також необхідність активної участі громадян в суспільнополітичному та економічному житті держави,
Усвідомлюючи свою відповідальність перед Богом, власною совістю, попередніми, сучасними та наступними поколіннями,
Турбуючись про те, щоб устрій і закони держави були максимально наближені до біблійних форм і принципів, а також природних законів, встановлених
Творцем,
Прагнучи захистити інтереси Царства Божого, моральні і духовні цінності,
близькі до народу України, і відстоюючи права та свободи усіх громадян України,
Виступаючи проти несумісних із християнською мораллю, узаконених норм і
дій, здібних призвести до ще більшого падіння країни і суспільства в прірву
аморальності і бездуховності,
Заперечуючи мовчання або неучасть християн в процесах, пов’язаних з
реалізацією власних громадянських прав та вільностей,
Ми – християни, праведники, як активні і законослухняні громадяни держави
Україна, реалізуючи конституційне право на об’єднання, можемо і зобов’язані
змінити ситуацію в нашій державі.
Реалізуючи права, надані нам ст. 36 Конституції України і Законами України
«Про об’єднання громадян», «Про політичні партії», ми, що нижче підписалися,
громадяни України, заявляємо про створення Всеукраїнської політичної партії
«Праведність» […].
Декларація про створення Всеукраїнської політичної партії «Праведність» // Поточний архів
Міністерства юстиції України. – Реєстраційна справа 177- п.п.

ПРОГРАМА
Преамбула
Політична партія «Праведність» – це добровільне об’єднання громадян
України, які беруть на себе відповідальність за реформування суспільства і держави в сьогоденні та майбутньому на засадах відродження й утвердження внутрішньої і зовнішньої свободи людини, через запровадження в усіх сферах суспільного життя християнської моралі та християнських цінностей.
Партія «Праведність» виступає за розбудову української держави на принципах свідомої демократії в усіх сферах суспільного життя християнської моралі та
християнських цінностей.
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Партія «Праведність» виступає за розбудову української держави на принципах свідомої демократії в усіх сферах суспільства, у якому би гідно, в мирі,
злагоді та добробуті жили всі громадяни країни всіх національностей.
Партія «Праведність» вважає, що:
• політична свобода цілковито та повністю породжується і визначається
духовною свободою людини як суб’єкта політичних відносин;
• реформи в суспільстві починаються не з примусово-насильницьких дій, а
з внутрішньої свободи та твердих переконань людини-громадянина;
• тільки вільна людина може протистояти суспільним негараздам, бути
принциповою і активною в суспільному житті, підтримувати та утверджувати
принципи демократії та справедливості, законності та порядку, проявляти любов
та співчуття до ближнього;
• людина, її свобода, права, потреби, гідність і честь – (це) найважливіша
цінність усіх суспільних інститутів: сім’ї, церкви, держави, нації;
• джерелом збереження, збагачення та передачі наступним поколінням традицій народу, духовності, національної та світової культури, моральних норм і
цінностей, любові до своєї батьківщини є сім’я;
• ступінь внутрішньої свободи людини, як особистості, знаходить своє відображення у створених нею державних установах та суспільних інститутах, тому,
що закон виходить із серця людини;
• кожна людина є Божим творінням і має цінність незалежно ні від чого.
Будь-які психологічні особливості, недоліки і вади, расова чи етнічна належність,
стать людини не можуть виступати критерієм визначення її цінності;
• інтереси особистості – невід’ємна складова державних інтересів і їх основа.
Праведність – це такий стан відносин людини з Богом, який дає їй змогу і
здатність творити правду як в особистому, так і в суспільному житті.
Виходячи з цього, ми запрошуємо до своїх лав усіх, хто прагне, в установленому порядку, духовного відродження суспільства, політичного, економічного та
соціального реформування України.
Мета та завдання Партії
Метою своєї діяльності Партія вважає:
• духовне відродження суспільства на засадах християнських норм і цінностей;
• консолідацію народу України, будівництво демократично усвідомленого
устрою, розвиток громадянського суспільства на засадах соціальної справедливості, поваги та вільного вибору цінностей кожним членом суспільства;
• захист гідності, прав і свобод громадянина згідно з конституційними нормами та нормами загальної декларації прав людини ООН, інших міжнародних
правових норм;
• об’єднання усіх віруючих громадян України незалежно від приналежності
до тієї чи іншої конфесії та релігійної громади, задля національної злагоди і
співробітництва на благо усього суспільства.
Завданням партії є:
• формування концепцій і програм розвитку всіх сфер суспільного життя на
християнських принципах;
• утвердження безумовного верховенства права та дотримання Конституції
України у суспільному житті та невідворотності відповідальності посадових осіб
всіх рівнів за порушення законодавства;
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• здійснення дієвого контролю за діяльністю органів державної влади з боку
суспільства та територіальних громад з метою унеможливлення узурпації влади та
удосконалення законодавства, яке даватиме право громадським організаціям
впливати на суспільне життя країни, забезпечення відкритості та прозорості дій усіх
гілок влади (законодавчої, виконавчої, судової), розмежування та баланс їх функцій;
• формування суб’єктів достатньої соціальної-ринкової економіки в особі
держави, робочої сили та асоційованого роботодавця та їх ефективної співпраці;
• напрацювання нових механізмів взаємодії між державою та церквою в
процесі духовного відродження України та формування духовної культури народу;
• становлення незалежних засобів масової інформації як дієвого механізму,
що перешкоджає зловживанням в усіх сферах суспільного життя.
Ми віримо, що втілення в життя програми Партії, яка базується на християнських нормах і цінностях, призведе до реалізації духовного відродження
суспільства, сприятиме становленню демократично-справедливих, соціальновідповідальних перед суспільством органів влади, економічному піднесенню,
соціальному миру та злагоді у державі.
Ми усвідомлюємо те, що влада і вплив реалізуються наполегливою, послідовною, відданою та жертовною працею, спрямованою на формування та задоволення здорових потреб суспільства.
Це означає, що:
• в основу всіх сфер нашого життя мають бути покладені універсальні, прості
християнські цінності і природні закони: любити Бога та ближнього свого, як самого
себе; шукати та стверджувати істину; шанувати батьків і старших людей; не
говорити неправди; не вбивати; не чинити перелюбу та не руйнувати чужі сім’ї, не
красти; не чинити кривди оточуючим; не жадати та не привласнювати чужого;
• усі конфесії, деномінації та церкви незалежно від віросповідання є
рівними перед Богом, державою, законом та одна перед одною;
• гармонійне поєднання духовного і матеріального в житті людини та суспільства, де духовна природа людини є визначальною в її життєвій орієнтації.
Програма Всеукраїнської політичної партії «Праведність» // Поточний архів
Міністерства юстиції України. – Реєстраційна справа 177- п.п.

∗∗∗
ІНТЕРНЕТ ПАРТІЯ УКРАЇНИ

Партію створено 1 жовтня 2007 р. Зареєстрована Міністерством
юстиції України 26 березня 2010 р. (реєстраційний номер 178-п.п.).
Припинила діяльність у 2011р.
ВИТЯГ З ПРОГРАМИ
Вступление
Цель и задача Интернет партии – превращение Украины в государство, базирующееся на идеалах свободы, равенства, верховенства права, неприкосновенности личности и собственности.
Человек имеет право распоряжаться собственной жизнью и влиять на государство, в котором он живет. Принципы нашей партии предполагают, что каж751

дому, в независимости от его статуса, образования, положения, достатка, расы и
национальности, предоставляются одинаковые возможности и перспективы для
всестороннего развития. Народ Украины должен стать действительным источником власти, иметь возможности и ресурсы непосредственного контроля за соблюдением государством прав и свобод граждан. Блага и удобства современности,
доступные лишь определенной части населения, должны быть предоставлены
всем слоям общества в целях формирования единой, образованной и перс пективной нации.
Информационный век
Современный мир дает уникальные возможности обретения жизни, безопасной и обеспеченной для всех – столь велики ресурсы, создаваемые современными
научно-техническими, производственными возможностями и глобальной информационной сетью. Но эти возможности распределены слишком неравномерно,
как внутри отдельного государства, так и между странами и континентами.
Задача Украины, как государства – сформировать такую модель действительности, в соответствии с которой каждый гражданин будет иметь возможность доступа ко всем благам третьего тысячелетия, находящимися на данном этапе в распоряжении лишь малой части населения.
«Всеукраинская зона бесплатного беспроводного Интернета Wi-fi» – содание
которой станет первым шагом к повышению уровня образованности рядового
украинца, а также послужит крупным толчком компьютеризации государства и
усилит коммуникационную сферу в нем.
Всеобщий доступ к глобальной сети Internet сделает возможным ряд других
проектов, направленных на создание взаимодействия нового уровня между народом Украины и ее властью, а конкретно:
«Электронное Правительство» – это процесс автоматизации государственных
услуг. Он обречен нанести решительный удар по коррупции и бюрократии. Основой его будет являться возможность получить любые документы государственного образца, такие как: лицензии, разрешения, утверждения, справки, также
совершить оплату налогов, коммунальных услуг и получить решение суда удаленно – через Internet. Что в свою очередь делает бессмысленным содержание столь
огромного чиновничьего аппарата, общим числом превышающего десятки сотен
тысяч, и четверть миллиона депутатов местного совета. В результате деятельности «Интернет Правительства» государство сэкономит огромные средства, каждый
гражданин будет освобожден от необходимости траты собственного времени, а
так же благодаря отсутствию личного контакта между акторами административного взаимодействия, будут обусловлены усложненные условия для коррупции. «Интернет Правительство» – это виртуальная инфраструктура государства и
она станет еще одним шагом к повышению качества удобств в жизни рядового
члена украинского сообщества.
«Online-бюджет» – Мы считаем необходимым создать общедоступный для
граждан Украины Интернет ресурс, на котором будут обнародованы все финансовые перемещения совершаемые нашим правительством, вплоть до того, что
каждый налогоплательщик сможет узнать на что конкретно были направлены
предоставленные им средства.
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«Власть под контролем» – Интернет партия Украины предлагает внедрить
механизм, предполагающий открытую и доступную информацию о голосованиях
народных избранников, которая будет автоматически публиковаться во
всемирной глобальной сети Internet, а так же установить Web наблюдение в
реальном времени за происходящим в зале Верховного Совета, и повсеместно в
кабинетах всех чиновников всех министерств. Задача этого проекта – исключение
какой-либо возможности для злоупотреблений и коррупции.
«Диалог» – проект предполагает, в своей основе, возврат к мажоритарной
избирательной системе и внедрение обязательной ежеквартальной Online-конференции, где делегат представительского органа будет обязан отчитаться перед
своим электоратом.
Интернет партия Украины считает, что обеспечив качественное управление государством и доверие к властному аппарату за счёт его подконтрольности обществу,
народом будут созданы условия для успешного и достойного развития Украины.
Внешняя политика и «Доктрина мира»
Украина – внеблоковое государство, интеграционные процессы которого
подчинены общей тенденции европеизации. Однако вышеуказанный принцип не
исключают стратегического экономико-политического сотрудничества с нашими
восточными партнерами. Приоритетом выступает создание тесных взаимоотношений с Китаем и Индией, как будущими мировыми гегемонами, а также поддержка и развитие взаимодействия с Российской Федерацией и Белоруссией, как
исторически, так и культурно сродненными с Украиной государствами. Нашей
главной задачей является развитие собственного потенциала, и мы обязаны
реализовать все предоставленные нам возможности. Курсом внешней политики
Украины выступают активная интеграция в международное торговое сотрудничество, увеличение ее транзитных возможностей и конкурентоспособность товаров украинской промышленности.
Мы считаем невозможным не участвовать в антитеррористических акциях,
поскольку Украина не приемлет саму возможность того, что часть мирового сообщества использует террор в качестве ресурса политического влияния.
Внутреннее благосостояние Украины в целом, и каждого ее конкретного
гражданина, напрямую связанно с ее способностью и возможностью отстаивания
собственных национальных интересов в сложных современных международных
отношениях. Перспективы и мощь государства связаны с геополитическими возможностями Украины, способной превратить свои слабые стороны в сильные.
Мы доказали, что мы мирно настроенное государство, сократив свой военный
потенциал и утилизировав внушительные постсоветские ядерные запасы. Нашим
миротворцам установлены памятники, их именами называют улицы. Наши
миролюбивость и умение действовать во благо окружающих, не вызывают сомнений именно они должны стать нашими внешнеполитическими ориентирами.
Для закрепления авторитета Украины, как регионального лидера, как миротворца, необходимы активные действия. В первую очередь, это формирование мощного
военного комплекса. Мы имеем возможность активно влиять на деятельность
функционирующих международных миротворческих организаций. Мы считаем, что
основой развития этой доктрины могут послужить идеи, формулируемые молодыми
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учеными, инноваторски воспринимающими вызовы современности. Интернет партия
настроена провести ряд научных конференций, направленных на выявление новых
механизмов мониторинга и урегулирования конфликтов.
Украина должна привлечь внимание международного сообщества к вопросам
устранения еще не проявившихся конфликтов, а также выступить активным
инициатором формирования невооруженного интернационального миротворческого содружества. Все вышеперечисленные действия послужат упрочнению
украинского влияния в целой отрасли совместных международных действий.
Природный фактор
Украина имеет огромные природные запасы и географические ресурсы. Мы
занимаем 5% территории Европы и находимся в самом благоприятном климате,
95% из этих земель пригодны для всех видов хозяйственной деятельности. Практически вся земля Украины плодородна и освоена, а по проценту пахотных и их
количественному соотношению на душу населения, занимает одно из первых
мест в мире.
Мы обладаем более чем 7000 разведанных минеральных месторождений. На
территории Криворожского и Кременчугского бассейнов находятся 20% мировых
залежей марганцевых руд и свыше 5% железных. Месторождения осадочных
железных руд в Азовско-Черноморском Присивашьи, Приазовьи и на шельфе
Азовского и Черного морей общим объемом запасов составляют десятки миллиардов тонн. Топливные ресурсы этой земли представлены залежами каменного
угля, горючих сланцев и торфа, а также небольшими запасами нефти и природного газа. Существует определенная возможность разработки более глубокого
пласта залежей шельфов Черного и Азовского морей. Газогидраты потенциально
могут стать источником энергии Украины, а их ресурсы способны обеспечить
государство более чем на тысячелетие.
Украина невообразимо богата глинами, песками, сланцами, мергелями, гранитами, диоритами, графитами, мраморами, туфами, карбонатами, калийными солями, доломитами, флюсовыми известняками, топазами, друзами, родонитами,
бериллами, опалами, аметистами, дымчатыми кварцами, горным хрусталем,
яшмой и янтарем. Лишь нерациональное использование, недостаточность разработки природного потенциала и постоянное разворовывание противостоят значительному накоплению материальных средств в экономике государства. Украина
способна обеспечить себя топливом и сырьем, как для собственной промышленности, так и для внешней торговли.
Наши планы на 2010–2012 годы
Осознав перспективы Украины, Интернет партия видит необходимость собственного участия в процессе формирования общества нового времени. В целях
осуществления собственных принципов мы планируем:
Осуществить представительство интересов всех интернет-пользователей
Украины в Верховном Совете, тем самым оформив собственное административное и политическое влияние.
Войти в комитеты Верховного Совета по вопросам «национальной безопасности и обороны», «науки и образования», «культуры и духовности», «иностранных дел», «европейской интеграции», «экономической политики» и стать инициатором создания комитета по вопросам «медийного пространства».
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Дать старт проектам, уже разработанным Интернет партией, которые способны искоренить коррупцию в ряде отраслей социальной жизни.
Инициировать исполнение положений и проектов, озвученных в данной программе партии. Реализовать и приумножать ресурсы и потенциал нашего государства.
Заключение
Мы – Украина, мы одно из самых молодых государств мира, с многовековой
историей народов, населявших и населяющих эти края. Вышеизложенные
принципы – наше наследство. Современность вложила в наши руки возможности,
а молодость дает нам перспективы. Мы богаты и открыты для всех. Для того,
чтобы эти богатства стали доступы всем гражданам, был обеспечен стабильный
экономический рост и равные базовые возможности, следует незамедлительно
установить профессиональную и прозрачную систему управления. Интернет
партия Украины – это партия ответственности, она готова взять на себя обязательства и предоставить гарантии. Однако реформирование государственного
устройства – это в первую очередь изменение сознания рядового гражданина,
именно его Интернет партия видит в качестве цели собственных действий. Мы
должны сформировать сильного, разумного, духовного, принципиального,
достойного украинца, тогда мы станем великим государством и обеспечим себе
будущее, которого достойны. Мы действительность и будущее этого государства!
Это наша страна, нам здесь жить!
Програма Інтернет партії України [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://www.ipu.com.ua

∗∗∗
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «ПАРТІЯ НАРОДНИЙ ЗАХИСТ»

Партію створено 10 січня 2010 р. Зареєстрована Міністерством юстиції
України 2 квітня 2010 р. (реєстраційний номер 179-п.п.). Партія діюча.
ПРОГРАМА
Політична партія «Партія Народний Захист» виступає за те, щоб в Україні
була побудована європейська правова країна, щоб кожен громадянин знав, що
його права гарантуються та виконуються. Для цього наша партія робить усе, щоб
Україна стала розвинутою, правовою державою.
Наша програма побудована на цінностях, які на сьогодні найбільш турбують
українське суспільство, а саме:
• дотримання конституційних гарантій прав громадян;
• формування держави та суспільства, які забезпечують право людини на
гідний рівень життя;
• забезпечення інституційної підтримки створення умов для розвитку
громадянського суспільства;
• створення умов формування національної єдності;
• створення бази сталого соціально-економічного розвитку та добробуту
населення країни;
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• право на справедливі та сприятливі умови праці;
• право на житло;
• право родини на соціальний, економічний, правовий захист;
• захист та відновлення внутрішнього виробництва в країні.
«Партія Народний Захист» вважає, що уся існуюча політична система, сукупність соціальних інститутів має працювати на окрему людину, має забезпечувати
якнайповнішу реалізацію кожної окремої особистості.
Першим, найголовнішим чинником відновлення потужного потенціалу держави є формування розвиненого громадянського суспільства, яке базується на засадах демократії.
Партія докладатиме зусиль для законодавчого закріплення основ формування
громадського суспільства.
Права та свободи громадян, визнані Конституцією України, є найвищою
цінністю, а їх реалізація – головним напрямком і змістом діяльності держави. Для
втілення цих задекларованих норм у життя «Партія Народний Захист» буде
докладати максимальних зусиль, а саме через висування своїх представників до
структур виконавчої та законодавчої влади.
«Партія Народний Захист» послідовно відстоюватиме принципи прозорості
влади на всіх рівнях, формування збалансованої системи трьох незалежних
гілок влади.
Програма політичної партії «Партія Народний Захист» // Поточний архів
Міністерства юстиції України. – Реєстраційна справа 179- п.п.

ВИТЯГ ІЗ СТАТУТУ
[…] 2. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ФОРМИ ДІЯЛЬНОСТІ
2.1. Метою діяльності Партії є сприяння побудові в Україні вільного, демократичного, справедливого суспільства, яке створює всі можливості для
забезпечення високого життєвого рівня добробуту кожного громадянина.
2.2. Головними завданнями Партії є сприяння в установленому законодавством порядку:
а) моральному оздоровленню суспільства, гуманізації всіх суспільних
відносин, відродженню людини як морально відповідальної особистості, сприяння максимальній реалізації творчого потенціалу та здібностей громадян України;
б) поширенню цінностей демократичного суспільства;
в) розвитку національної культури, науки, освіти, спорту;
г) створенню соціально-орієнтованої ринкової економіки заради добробуту
кожної людини;
д) підвищенню авторитету України на міжнародному рівні;
є) сприяння побудові демократичної, правової, соціальної держави. […]
Статут політичної партії «Партія Народний Захист» // Поточний архів
Міністерства юстиції України. – Реєстраційна справа 179- п.п.
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∗∗∗
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «ЗАХИСТ»

Партію створено 2 жовтня 2008 р. Зареєстрована Міністерством юстиції
України 2 квітня 2010 р. (реєстраційний номер 180-п.п.). Партія діюча.
ВИТЯГ З ПРОГРАМИ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ЗАХИСТ»
«УКРАЇНСЬКОМУ НАРОДОВІ –
ДЕМОКРАТИЧНУ ПРАВОВУ СОЦІАЛЬНУ ДЕРЖАВУ!»
Політична партія «Захист» – політична сила, яка об’єднує громадян України
з метою забезпечення соціальних, економічних, політичних, культурних, гуманітарних та інших прав і свобод людини та громадянина шляхом побудови
розвиненої демократичної правової соціальної держави в Україні.
Політична партія «Захист» (далі – Партія) представляє інтереси українських
громадян, які прагнуть розбудови демократичної правової соціальної держави в
Україні. […]
Основними ціннісними орієнтирами Партії є справедливість і солідарність.
Справедливість передбачає однакову для всіх громадян свободу в правах і
рівну відповідальність перед законом, рівні можливості для розвитку та вдосконалення своїх індивідуальних здібностей і прагнень, їх суспільну та державну підтримку.
Солідарність означає єдність, взаємодопомогу і взаєморозуміння та передбачає готовність людей захищати один одного та надавати підтримку кожному.
Солідарність є потужним ресурсом для об ’єднання суспільства в єдину націю.
Партія бере участь у виборах до Верховної Ради України, Президента України, міських, сільських і селищних голів, до обласних, районних, міських, селищних і сільських рад, а також інших передбачених законами України виборах і референдумах, для забезпечення участі своїх представників в органах державної
влади та місцевого самоврядування з метою досягнення таких цілей Партії:
- розбудова демократичної держави та громадянського суспільства;
- побудова соціальної держави на основі високих соціальних стандартів;
- розбудова правової держави на засадах верховенства права;
- консолідація громадян в єдину націю на основі принципу солідарності. […]
Для досягнення поставлених цілей і завдань Партія зосередить свої
зусилля на наступному:
Демократизація держави і суспільства відбуватиметься на основі формування
демократичних традицій державного управління та активній громадянській
позиції громадян.
Держава сприятиме укладенню між найманими працівниками і роботодавцями збалансованих і стимулюючих до росту продуктивності праці колективних
договорів на підприємствах, в установах і організаціях, а також генеральної,
галузевих та регіональних угод.
Для непрацездатних осіб держава надасть соціальне забезпечення і захист на
рівні встановлених соціальних стандартів, які відповідатимуть базовим показникам
для працюючих громадян. Розв’язання суперечок соціального характеру відбуватиметься з обов’язковим урахуванням принципу соціальної справедливості.
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Держава здійснюватиме капітальні інвестиції передусім в інфраструктурні
проекти на транспорті та в галузі освіти і науки.
Важливим економічним пріоритетом стане забезпечення доступних довгострокових кредитних ресурсів для суб’єктів господарювання шляхом компенсації з
державного бюджету на конкурсній основі відсоткової ставки за кредитами
комерційних банків.
Екологічна безпека стане провідним пріоритетом держави і суспільства та
базуватиметься на раціональному природокористуванні, ресурсозбереженні, встановленні високих екологічних стандартів та їх безумовному дотриманні.
Консолідація громадян в єдину Українську націю на основі принципу солідарності стане підсумковою метою і критерієм розвитку українського суспільства.
Держава в межах норм міжнародного права та двосторонніх міждержавних угод
надаватиме максимально можливий захист і допомогу всім громадянам України, які
перебувають за кордоном, безкоштовно забезпечуватиме повернення додому всіх
українських громадян, які цього потребують і неспроможні зробити це самостійно.
У зовнішній політиці виключається входження України до міжнародних
організацій та укладання міжнародних договорів, які передбачатимуть підпорядкування України наддержавним органам, установам або іншим державам, обмеження державного суверенітету України. Участь у міжнародних договорах, які не
задовольняють або обмежують національні інтереси України буде переглянуто.
Програма Політичної партії «ЗАХИСТ» // Поточний архів
Міністерства юстиції України. – Реєстраційна справа 180- п.п.

ВИТЯГ ІЗ СТАТУТУ
[…] 2. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ
2.1. Основною метою діяльності Партії є забезпечення соціальних, економічних, політичних, культурних, гуманітарних та інших прав і свобод людини та
громадянина шляхом побудови розвиненої демократичної правової соціальної
держави в Україні.
2.2. Основні завдання Партії в установленому законодавством порядку:
1) брати активну участь у виробленні державної політики;
2) брати участь у формуванні органів державної влади та органів місцевого
самоврядування, зокрема створювати депутатські фракції у Верховній Раді
України та місцевих радах;
3) сприяти підтриманню політичної, економічної та соціальної стабільності у
державі, а також забезпеченню національної безпеки України.
2.3. Партія для виконання статутних завдань у встановленому чинним
законодавством порядку має право:
1) вільно провадити свою діяльність у межах, передбачених Конституцією України, Законом України «Про політичні партії в Україні» та іншими законами України;
2) брати участь у виборах Президента України, до Верховної Ради України,
до інших органів державної влади України, органів місцевого самоврядування та
їх посадових осіб у порядку, встановленому відповідними законами України;
3) використовувати державні засоби масової інформації, а також засновувати
власні засоби масової інформації у порядку, передбаченому відповідними законами України;
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4) підтримувати міжнародні зв’язки з політичними партіями, громадськими
організаціями інших держав, міжнародними і міжурядовими організаціями, засновувати (вступати між собою у) міжнародні спілки, додержуючись вимог законодавства України;
5) ідейно, організаційно та матеріально підтримувати молодіжні, жіночі та
інші об’єднання громадян, подавати допомогу в їх створенні. […]
Статут політичної партії «ЗАХИСТ» // Поточний архів
Міністерства юстиції України. – Реєстраційна справа 180 -п.п.

∗∗∗
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «ЗАКОН І ПОРЯДОК»

Партію створено 25 травня 2008 р. Зареєстрована Міністерством юстиції
України 23 квітня 2010 р. (реєстраційний номер 181-п.п.). Партія діюча.
ВИТЯГ ІЗ СТАТУТУ
[…] 2. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ФОРМИ ДІЯЛЬНОСТІ ПАРТІЇ
2.1. Метою діяльності Партії є сприяння формуванню і вираженню
політичної волі громадян, участь у виборах та інших заходах.
2.2. Головними завданнями Партії є:
– сприяння вдосконаленню політичної системи України, розбудові громадянського суспільства, розвиток демократії;
– сприяння забезпеченню децентралізації влади, розвитку місцевого самоврядування і органів самоорганізації населення;
– сприяння забезпеченню пріоритетності загальнолюдських моральних цінностей в політиці, відстоюванню природних прав і свобод людини;
– сприяння забезпеченню високих стандартів життя громадян України;
– участь у формуванні органів державної влади та органів місцевого самоврядування. […]
Програма політичної партії «Закон і Порядок» // Поточний архів
Міністерства юстиції України. – Реєстраційна справа 181-п.п.

∗∗∗
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «ТВОЯ УКРАЇНА»

Партію створено 5 грудня 2009 р. Зареєстрована Міністерством юстиції
України 23 квітня 2010 р. (реєстраційний номер 182-п.п.). Партія діюча.
ВИТЯГ З ПРОГРАМИ
Загальні положення
Спираючись на традиції українського державотворення, враховуючи внесок в
розбудову України представників всіх народів, які мешкають на території України, беручи до уваги найліпші надбання європейської цивілізації Ми – майбутнє
України, збираємось в Політичну партію «Твоя Україна».
Наші головні принципи – це верховенство права. Вільна конкуренція та здорові амбіції.
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Політичні засади
Ми виступаємо за наступні принципи:
- Україна це парламентська республіка;
- Запорука відповідальності політиків перед народом полягає у пропорційній
виборчій системі за відкритими списками;
- В базових документах держави ми мусимо виписати чіткий розподіл
повноважень між гілками влади;
- Український суд має стати судом присяжних, лише в такий спосіб можна
уникнути свавілля суддів.
Зовнішньополітичний вибір України давно не є вибором. Історія розпорядилась
таким чином, що Україна – органічна частина загальноєвропейського дому, вона
такою ж мірою була донором, як і реципієнтом усталених тепер європейських
цінностей. Звідси постає безальтернативність європейського вибору України. Цей
вибір стосується тих цінностей, що сповідуються у ЄС. Однак інтеграція в Європейський Союз має стати не метою, а засобом досягнення добробуту власних громадян.
Останнє можливе лише через впровадження низки реформ, основаних на засадах демократії та прозорості. Україні не треба вигадувати власних див. Завдання
політичної еліти полягає у тому, аби адаптувати найкращі досягнення в організації
політичного життя, напрацьовані людством, до реалій українського сьогодення. Ми
заявляємо, що абсолютно не важливо походження таких взірців: європейське,
американське, російське чи азійське, якщо вони зроблять життя в Україні кращим –
вони нам підходять. Отже реалізація основних принципів викладених вище можливе
лише через низку реформ, суть яких полягає у адаптації успішного іноземного
досвіду, помноженого на напрацювання вітчизняної інтелектуальної еліти. […]
Гуманітарна політика
Спираючись на багатовікову традицію ліберальної думки, ми наголошуємо на
тому, що людина – найвища цінність. Жодна інша мета не може виправдовувати
людських жертв у будь-якій площині: економічній, інтелектуальній, біологічній, духовній. Добробут суспільства повинен спертись на міцну систему вільних особистостей, що добровільно творять суспільні інституції. Держава повинна обмежувати
свободу людини лише у випадку, коли остання загрожує оточуючим. […]
[…] Громадяни України всіх національностей, всіх вікових груп та соціал-ьних
прошарків мають почуватися вільно та комфортно в єдиному українському домі.
Реалізація програми Партії є головним завданням її діяльності. Досягнення
програмних цілей відбувається шляхом висунення Партією кандидатів в депутати
всіх рівнів та через участь членів Партії у органах державної влади та місцевого
самоврядування.
Результати впровадження нашої програми
Україна ХХІ століття – це країна-партнер для сусідів, це стабільність на
внутрішньому та зовнішньому політичному напрямках, це передбачуваність та
відповідальність влади, це країна зі зваженою міграційною політикою та привабливе поле для інвестування.
Народ України – найвища цінність, без оглядки на національність, релігійну
приналежність чи мовне питання. Ми – єдина нація у самому центрі Європи, ми
взірець для сусідів та гордість для нащадків.
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Громадянин України – вільна людина, що здатна на рівних спілкуватись з
іноземними партнерами, пишаючись не тільки видатним українським минулим,
але й неординарним українським сьогоденням. […]
Програма політичної партії «Твоя Україна» //
Поточний архів Міністерства юстиції України. – Реєстраційна справа 182- п.п.

ВИТЯГ ІЗ СТАТУТУ
[…] 2. Мета, завдання та види діяльності
2.1. Партія – добровільне об’єднання громадян, які збираються для формування та вираження власної волі, як волі громадян України, а також для того,
аби брати участь у виборах та інших політичних заходах. Головною метою Партії
є сприяння зміцненню та захисту незалежності, державного суверенітету та
єдності України, утвердження в житті держави і суспільства цінностей людської
гідності, свободи, справедливості, забезпечення демократії і верховенства права.
2.2. Головними завданнями Партії є всебічне сприяння:
- гарантуванню прав і свобод громадян України;
- створенню ефективних механізмів контролю з боку громадян за діями всіх
державних інституцій;
- участі громадських інституцій у формуванні місцевих самоврядних структур;
- реалізації принципів народовладдя, верховенства права та патріотизму;
- створенню для кожного громадянина якнайширших можливостей вираження волі для задоволення своїх політичних, економічних, соціальних, духовних та
гуманітарних інтересів;
- стимулюванню економічної ініціативи, підвищення конкурентоспроможності
національної економіки, заохочення інновацій та розвитку високих технологій;
- захисту та підтримці розвитку вітчизняної науки, освіти та культури;
- захисту підтримці малого та середнього підприємництва;
- забезпеченню зростання доходів громадян України, формуванню засад
соціального партнерства влади, праці та підприємництва, сприяння становленню
середнього класу.
2.3. Для реалізації своєї Програми Партія на основі волевиявлення громадян
України та відповідно до Конституції України бере участь у формуванні органів
державної влади і органів місцевого самоврядування.
2.4. З метою реалізації Програми та виконання статутних завдань Партія в
порядку, що не суперечить законодавству України, здійснює такі види діяльності:
- бере участь у суспільно-політичній діяльності, проводить політичні та громадські заходи;
- домагається забезпечення в Україні прав і свобод людини, визначених
Конституцією, законами України, міжнародними зобов’язаннями України, рішеннями Європейського Суду з прав людини;
- бере участь у виборах Президента України, виборах народних депутатів
України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та
міських, селищних і сільських голів;
- утворює виборчі коаліції та блоки або вступає до них;
- вносить пропозиції до органів державної влади та органів місцевого самоврядування;
761

- одержує від органів державної влади та органів місцевого самоврядування
інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей та завдань;
- бере участь в обговоренні дій і рішень органів влади, дає оцінку цим рішенням і діям, використовуючи для цього державні та інші засоби масової
інформації;
- вивчає громадську думку, здійснює опитування громадян;
- засновує власні засоби масової інформації відповідно до законодавства;
- у різних формах розповсюджує інформацію про свою діяльність і ставлення
до влади та політичних проблем, а також висловлює свою політичну позицію з
будь-яких питань державного і суспільного життя шляхом оприлюднення їх у
засобах масової інформації;
- організовує та проводить мітинги, збори, демонстрації, марші, походи,
пікетування та інші масові заходи;
- бере участь в диспутах, семінарах, нарадах, експертних комісіях, науководослідних групах з актуальних питань життя суспільства;
- проводить інші громадсько-політичні заходи;
- ідейно, організаційно та матеріально підтримує молодіжні. Жіночі, професійні та інші об’єднання громадян, надає кваліфіковану допомогу в їх створенні
та діяльності;
- встановлює та підтримує стосунки і співпрацю з політичними партіями, громадськими організаціями, іншими добровільними об’єднаннями громадян, діяльність яких
не суперечить статутним завданням, програмним цілям та принципам Партії;
- встановлює та підтримує зв’язки з політичними партіями, громадськими
організаціями інших держав, міжнародними і міжурядовими організаціями,
укладає угоди про співробітництво і здійснює інші заходи.
2.5. Партія діє виключно конституційними та демократичними методами,
дотримуючись принципів відкритості, плюралізму думок, поваги до особистості,
неприпустимості переслідування за переконання. […]
Статут політичної партії «Твоя Україна» //
Поточний архів Міністерства юстиції України. – Реєстраційна справа 182- п.п.

∗∗∗
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ
«ЗА СПРАВЕДЛИВІСТЬ ТА ДОБРОБУТ» (ППЗСД)

Партію створено 1 жовтня 2009 р. Зареєстрована Міністерством юстиції
України 30 квітня 2010 р. (реєстраційний номер 183- п.п.). Партія діюча.
ВИТЯГ З ПРОГРАМИ
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Політична партія «За справедливість та добробут» (надалі – ППЗСД) –
політична партія, яка ставить за мету послідовне відстоювання інтересів та
прав всіх верств населення України, перш за все – права на труд і гідний рівень
життя, права на гарантований соціальний захист, права на свободу думки і
слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань.
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ППЗСД – це партія громадян, які за довгі роки втомилися від очікувань, від
нескінченних політичних експериментів, від економічної руйнації, зневіри у завтрашній день, від потрясінь, які не принесли нічого, крім суттєвого погіршення
життя та дестабілізації суспільства.
Мета партії – сприяння зміцненню України як незалежної демократичної
правової держави, досягненню громадської та міжнаціональної злагоди, побудові
справедливого громадянського суспільства шляхом участі у виробленні державної політики, участь у формуванні органів державної влади та органів місцевого
самоврядування через своїх представників, на підставі волевиявлення виборців,
підвищенню добробуту людей.
Завдання ППЗСД – сприяти створенню необхідних умов для реалізації
можливостей громадян України через розвиток демократичних, соціальних та
економічних підвалин української державності; сприяти утвердженню верховенства права, захисту прав людини, приймати участь у формуванні в Україні солідарного громадянського суспільства, в якому будуть надійно захищені законні
права і свободи громадян, їх політичні, економічні, соціальні та культурні інтереси; здійснювати політичні заходи, спрямовані на реалізацію загальнонаціональної
програми, спрямованої на розвиток місцевого самоврядування; відстоювати ідеали демократії, протидіяти проявам тоталітаризму; сприяти процесам соціалізації
економіки й суспільства, ставлячи понад усе інтереси громадян України; працювати над утвердженням засад реального народовладдя через удосконалення механізмів політичної, економічної та соціальної демократії; брати участь у забезпеченні умов для культурно-національного відродження та розвитку української
нації, усіх національних, культурних і релігійних груп в Україні; працювати у
взаємодії з органами державної влади, профспілками, громадськими організаціями, а також тими політичними партіями, статутні завдання яких не протирічать
статутним завданням ППЗСД. […]
Програма політичної партії «За справедливість та добробут» // Поточний архів
Міністерства юстиції України. – Реєстраційна справа 183- п.п.

ВИТЯГ ІЗ СТАТУТУ
(прийнято Установчим з’їздом 01.10.2009 р.,
із змінами внесеними другим етапом Установчого з’їзду політичної партії «За
справедливість та добробут» 15.01. 2010 р.).
[…] Загальні положення
[…] 1.3. Партія прагне до політичної влади, використовуючи виключно
конституційні методи, може співпрацювати з іншими політичними партіями та
організаціями на рівноправних умовах. […]
2. Мета, завдання та напрямки діяльності
2.1.Головною метою діяльності Партії є сприяння зміцненню України як
незалежної демократичної правової держави, досягненню громадської та міжнаціональної злагоди, побудові справедливого громадянського суспільства шляхом
участі у виробленні державної політики, участь у формуванні органів державної
влади та органів місцевого самоврядування через своїх представників, на підставі
волевиявлення виборців, підвищенню добробуту людей. […]
2.3 Головними завданнями Партії є в установленому порядку:
2.3.1 участь у розробці державної політики;
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2.3.3 сприяння утворенню моральної та чесної влади;
2.3.4 сприяння розбудові в Україні суспільства громадської солідарності; […]
2.3.8 сприяння забезпеченню соціальної справедливості, створення розгорнутої програми соціального захисту прав та інтересів трудящих;
2.3.9 сприяння формуванню і вираженню політичної волі громадян;
2.3.10 сприяння створенню умов для розвитку всіх національних культур і
мов в Україні». […]
Статут політичної партії «За справедливість та добробут» // Поточний архів
Міністерства юстиції України. – Реєстраційна справа 183- п.п.

∗∗∗
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «НАРОДНА СИЛА»

Партію створено 17 лютого 2009 р. Зареєстрована Міністерством юстиції
України 30 квітня 2010 р. (реєстраційний номер 184-п.п.). Партія діюча.
ВИТЯГ З ПРОГРАМИ
Політичної партії «Народна Сила»
[…] 3. Розвиток суспільства та правової держави
Розвинене громадянське суспільство, що базується на засадах гуманізму,
демократії та соціальної справедливості. є найголовнішим чинником відновлення
потужного потенціалу держави. Важливою ознакою існування правової демократичної держави є розмежування законодавчої, виконавчої і судової влади та їх
рівноправний розвиток.
Партія Народна Сила виступає за гарантовану свободу слова, розвиток громадських об'єднань, ефективну роботу різноманітних форм місцевого самоврядування. У своїх поглядах на процеси державотворення партія виходить з того, що
будівництво демократичної держави має бути підпорядковане потребам суспільства, забезпеченню гідних умов життя для кожної людини.
Реалізація прав і свобод громадян є головним напрямком і змістом діяльності
держави. Народна Сила сприятиме розвитку відповідної нормативної бази та
політичної системи, яка має чітко реагувати на потреби громадян.
Чітко сформована і виважена регіональна політика має насамперед вирішити
соціально-економічні проблеми населення різних територій. Серед головних
завдань регіональної політики на особливу увагу заслуговують такі, як
підвищення дієздатності місцевої влади, зміна принципу формування бюджетів
регіонів, сприяння прямим міжрегіональним та зовнішньоекономічним і
культурним зв’язкам із партнерами за кордоном. […]
[…] 9. Партія Народної Сили
Народна Сила представляє інтереси всіх верств населення України, але в
першу чергу її найбільш активної частини, молодої за духом, динамізмом і позицією. Ми впевнені в тому, що Україна стане квітучою, розвиненою державою лише тоді, коли до важелів управління у всі сфери суспільного життя – в політику,
бізнес, культуру, науку прийдуть люди нового покоління.
Політичну діяльність ми розглядаємо як цивілізоване змагання політичних
партій за представництво в органах влади на основі багатопартійної виборчої
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системи. Ми будемо брати участь у цих змаганнях з метою перемогти, але перемогти, дотримуючись усіх цивілізованих правил.
Ми прагнемо створення партії західного, європейського типу. Нашим
стратегічним завданням у партійному будівництві є зміцнення на місцях наших
партійних структур, що працюють із місцевим бізнесом і вміло використовують
свій потенціал як під час виборчої кампанії, так і в поточній роботі. […]
Програма [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://narodnasyla.com/programma.html

НАШІ ЗАВДАННЯ
Ми – Політична Партія «Народна Сила». Ми – добровільне об’єднання
громадян України, метою якого є представлення народних інтересів в державнополітичній системі і забезпечення належного життя українців. У нас досить сил та
енергії, знань і досвіду, патріотизму і професіоналізму, щоб втілити в життя мрії
наших пращурів, надії до єдності, реалізації історичної перспективи для українського народу та досягнення особистого успіху кожним громадянином.
Ми – за сильну державу, розвинуте громадянське суспільство, ефективну
економіку. Розбудова громадського суспільства є невід’ємною складовою нашої
політики. Вважаємо своїм обов’язком всіляко підтримувати громадські ініціативи, проекти, які мають загальнодержавну і регіональну значимість, відповідають
програмним принципам партії, її політичній стратегії. Благополуччя і добробут
усього українського народу, забезпечення високого рівня освіти і культури,
соціальних гарантій, охорони здоров’я, безпеки життя та зростання конкурентоспроможності економіки – ось наші головні цілі.
У своїй практичній діяльності «Народна Сила» ставить за мету досягти
європейських стандартів рівня життя. Досягнення цієї мети можливе за умови
ефективного розвитку національної економіки та демократії. Соціальна політика
«Народної Сили» ґрунтується на реальних можливостях економіки, на точних
економічних розрахунках, впровадженні найкращого світового досвіду в розв’язанні соціальних проблем.
Основними завданнями Партії є в установленому порядку:
- сприяння удосконаленню політичної системи України та участь у
виробленні державної політики;
- сприяння подоланню загальної кризи та забезпеченню розвитку держави;
- сприяння захисту прав і свобод людини та створенню демократичного суспільства, соціальної справедливості і добробуту народу на основі високорозвинутої,
соціально-орієнтованої економіки та максимальної зайнятості населення;
- забезпечення високих темпів економічного зростання;
- розбудова потужної конкурентоспроможної економіки;
- послідовне наближення політичних, економічних соціальних і гуманітарних
стандартів життя громадян України до рівня європейських;
- сприяння забезпеченню активної ролі населення у формуванні та реалізації
державної політики;
- створення сприятливих умов для розвитку підприємства та підприємницької ініціативи;
- сприяння забезпеченню суспільства якісною освітою, стимулювання інтелектуального, інноваційного та культурного розвитку України;
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- сприяння створенню ефективної системи соціального захисту, охорони
здоров’я, сучасної страхової медицини;
- відродження українського села та розбудова конкурентоспроможного
агропромислового комплексу;
- сприяння консолідації українського суспільства на засадах рівності й
братерства;
- взаємодія з іншими вітчизняними чи європейськими об’єднаннями
громадян, Партіями, мета, цілі чи програмні положення яких співпадають або
суттєво не відрізняються від програмних засад Партії.
Наші завдання[Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://narodnasyla.com/

∗∗∗
ПОЛІТИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ «РІДНА ВІТЧИЗНА»

Партію створено 20 березня 2010 р. Зареєстрована Міністерством
юстиції України 27 травня 2010 р. (реєстраційний номер 185- п.п.).
Партія діюча.
ВИТЯГ З ПРОГРАМИ
Політичного об'єднання «Рідна Вітчизна»
Затверджено установчим з'їздом
Політичного об'єднання «Рідна Вітчизна» м. Київ,
20 березня 2010 року
Політична партія – Політичне об’єднання «Рідна Вітчизна» (далі – Об’єднання) об’єднує громадян України, для яких повага до честі й гідності особистості,
любов до Вітчизни, рідного краю, глибоке усвідомлення важливості сталого
розвитку та зміцнення цілісності держави, забезпечення соціальної єдності та гармонії, толерантне ставлення до суспільного розмаїття стали визначальними
принципами світосприйняття та життєдіяльності.
Об’єднання звертається до патріотів, тих, хто не байдужих до сьогодення та
майбуття наших родин, дітей та онуків, і закликає до єднання навколо цієї політичної сили, що спрямована відстоювати у владних структурах права і свободи
людини, проголошені Загальною декларацією прав людини та Європейською конвенцією прав людини, інтереси всіх людей, вітчизняних виробників, прихильників загальновизнаних людських цінностей, демократичного устрою держави,
рівності усіх перед законом, оскільки ці принципи довели свою ефективність в
організації суспільного ладу більшості держав світу.
Ми йдемо в політику для утвердження в суспільстві загальнолюдських цінностей та реалізації положень Програми нашого Об’єднання.
МЕТА СТВОРЕННЯ ОБ’ЄДНАННЯ – забезпечення сталого розвитку та єдності
України, утвердження народовладдя, громадянського суспільства, демократичної,
соціальної, правової держави з урахуванням багатовікових вітчизняних ментальних,
культурних, духовних традицій, створення умов кожному для вільного і всебічного
розвитку його особистості, належного задоволення його людських потреб.
ЗАВДАННЯ ОБ’ЄДНАННЯ:
- сприяння формуванню та консолідації в Україні відкритого громадянського
суспільства, де політичні та правові інститути слугують інтересам людини, зміцнен766

ню української держави, розвитку місцевого самоврядування, утвердженню поваги і
толерантного ставлення до честі й гідності людини, вітчизняної історії, етнонаціонального, культурного, історичного, релігійного розмаїття Українського народу, з
метою домогтися того, щоб кожен пишався своєю належністю до громадян України;
- участь у виявленні, формуванні та реалізації політичної волі та інтересів
громадян України, подоланні соціальної апатії в суспільстві, забезпеченні свідомої участі громадян у виборах до органів державної влади та органів місцевого
самоврядування;
- сприяння забезпеченню динамічного економічного та соціального розвитку
України, відновлення та створення нових виробництв, активізації трудової діяльності та максимальної зайнятості населення як основи стабільного розвитку економіки, розв'язанню соціальних проблем, підвищенню якості й рівня життя українських громадян, зростанню їх добробуту, збереженню і охороні здоров’я,
проведенню дієвої соціальної політики, розвитку культури, освіти, охорони здоров'я, спорту та фізичної культури;
- сприяння створенню належних умов для здійснення підприємницької, іншої
трудової діяльності та проведення ринкових перетворень у країні на основі поєднання
інтересів суспільства та громадянина, утвердженню авторитету та поваги до праці;
- підтримка розвитку освіти, культури, наукової та науково-технічної діяльності, впровадження досягнень науково-технічної діяльності у виробництво,
заходів із зміцнення екологічної безпеки, охорони та дбайливого використання
природних ресурсів, збереження культурної спадщини;
- активна участь у здійсненні дієвої державної молодіжної політики, спрямованої на всебічний інтелектуальний, фізичний, професійний і духовний розвиток
дітей та молоді, їх фахову орієнтацію та забезпечення зайнятості;
- сприяння зміцненню традиційних цінностей духовності, сім'ї, захисту
дитинства, материнства та батьківства;
- сприяння зміцненню міжнародного авторитету України, розширенню її
участі в міжнародному співробітництві, створення таких економічних, політичних та соціальних передумов, за яких кожна людина користуватиметься соціальними стандартами на рівні жителів держав Європейського Союзу.
СОЦІАЛЬНА БАЗА ОБ’ЄДНАННЯ – громадяни України, які відповідно до
Конституції України мають право голосу на виборах, не є членами будь-яких
інших політичних партій, визнають мету та завдання Об'єднання, підтримують
Програму Об'єднання та дотримуються положень його Статуту:
- самодостатні громадяни, які взяли на себе відповідальність за забезпечення
необхідних умов для особистого благополуччя та процвітання своїх родин, найнятих працівників та держави;
- працівники промисловості, сільського господарства, транспорту, сфери обслуговування;
- представники широких вітчизняних підприємницьких кіл, насамперед
малого та середнього бізнесу, акціонери ;
- працівники освіти, науки, культури, юриспруденції, охорони здоров’я, природоохоронних органів, фармацевти;
- молодь, насамперед студенти, молоді спеціалісти.
Об’єднання буде відстоювати у владних органах інтереси місцевого самоврядування та громадських організацій, члени яких поділяють положення цієї Програми.
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Об’єднання буде співпрацювати з державними органами, органами місцевого
самоврядування, інститутами громадянського суспільства, діяти як складова частина
партійно-політичної системи держави, як дієва консолідуюча сила в суспільстві.
Форми діалогу ОБ’ЄДНАННЯ з суспільством:
- побудова системи постійної взаємодії між Об’єднанням та органами
державної влади, органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями на принципах рівноправного діалогу та пошуку консенсусу шляхом використання сучасних форм і методів, зокрема електронного референдуму, відкритих
телефонних ліній, інтернет-форумів, блогів тощо;
- підготовка та ухвалення партійних рішень за ініціативою та за участі
первинних та територіальних організацій Об’єднання, за пропозиціями
громадськості із залученням заінтересованих організацій; відкрита й прозора
процедура висування та затвердження партійних лідерів виключно «знизу» на
конкурентних засадах шляхом відкритих внутрішньопартійних дебатів;
- запровадження системних заходів політико-правової просвіти, широке
роз’яснення громадянам сутності та змісту сучасної політики, механізмів управління державою, шляхів вирішення питань місцевого значення; виховання та
соціалізація молоді навколо об’єднавчих демократичних цінностей;
- широке використання механізмів прямої демократії шляхом проведення громадських слухань, обговорення пропозицій у рамках народної ініціативи, ухвалення
рішень з найважливіших питань на всеукраїнських та місцевих референдумах. […]
Програма Політичного об’єднання «Рідна Вітчизна» [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://vitchyzna.com/program.php

ВИТЯГ ІЗ СТАТУТУ

[…] 2.2. Головними завданнями Об’єднання є:
- сприяння утвердженню поваги та толерантного ставлення до честі і гідності
людини, вітчизняної історії, етнонаціонального, культурного, історичного, релігійного
розмаїття Українського народу, гордості за свою належність до громадян України;
- сприяння консолідації суспільства, зміцненню української держави, розвитку місцевого самоврядування, подоланню соціальної апатії в суспільстві, фордуванню, консолідації, вираженню та реалізації політичної волі та інтересів громадян України, їх свідомій участі у виборах Президента України, народних депутатів України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих
рад та сільських, селищних, міських голів;
- участь у забезпеченні динамічного соціального та економічного розвитку
України, активізації трудової діяльності та максимальної зайнятості населення в
Україні як основи стабільного розвитку економіки, розв’язання соціальних проблем,
підвищення якості та рівня життя українських громадян, зростання їх добробуту,
збереження здоров’я, екологічної безпеки, проведення дієвої соціальної політики,
розвитку культури, освіти, охорони здоров’я, спорту та фізичної культури;
- сприяння створенню належних умов для здійснення підприємницької, іншої
трудової діяльності та проведення ринкових перетворень у державі на основі поєднання загальносуспільних інтересів та інтересів кожного громадянина, утвердженню
в суспільстві авторитету та поваги до праці;
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- сприяння створенню належних умов для розвитку освіти, культури,
наукової та науково-технічної діяльності, впровадженню її досягнень у виробництво, зміцненню екологічної безпеки, охорони та дбайливого використання природних ресурсів, збереженню культурної спадщини;
- активна участь у здійсненні дієвої державної молодіжної політики, спрямованої на всебічний духовний, професійний і фізичний розвиток дітей і молоді, їх
фахову орієнтацію та забезпечення зайнятості;
- зміцнення традиційних цінностей духовності, сім’ї, захисту материнства,
дитинства та батьківства;
- сприяння зміцненню міжнародного авторитету України, розвитку її участі у
міжнародному співробітництві, створенню таких економічних, політичних та соціальних передумов, за яких кожна людина, користуватиметься соціальними
стандартами на рівні громадян держав Європейського Союзу. […]
Статут [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://vitchyzna.com/статут.php

∗∗∗
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «МОЛОДЬ ДО ВЛАДИ»

Зареєстрована Міністерством юстиції України 6 червня 2010 р.
(реєстраційний номер 186-п.п.) Партія діюча.
«Молодь до ВЛАДИ!» – рух молодих, рух за молодих,
рух проти абсурду
Про народ
В України більше немає майбутнього. Державний борг заліз в карман усіх
українців. Чи то підприємець, чи то студент, чи то пенсіонер, байдуже, податки
задінуть кожного.
В українців більше не буде надії на когось. Єдині сподівання на власні сили.
Наша лінь, наша неосвіченість, наша безтурботність будуть покарані
вироками суддів, податковими інспекторами, співробітниками МВС та іншими
гвинтиками загниваючої антинародної системи.
Наші шанси мізерні.
Вирок нам – бідність, зубожіння, борги.
Про систему
Влада зосереджена в руках посткомуністично-бізнесової еліти, котра об’єднана спільною метою – захистити те, що відшматували від уламків пирога «Союз
Радянських Соціалістичних Республік». Мільйонери реформують державу не для
того, щоб усі були заможними. Мільйонери реформують державу, щоб їх гарантії
були непорушними…наша бідність – їх гарантії!
Верховна Рада, Президент, бюрократи, судді, міліціонери – всі вони є гвинтиками антинародної системи, котра циркулює на специфічному маслі бідності.
Зависокі податки, жебрацькі пенсії, «смішні» стипендії…Ось далеко не весь
список інгредієнтів, котрі входять в це масло. […]
«Молодь до ВЛАДИ»[Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.rtkorr.com/news/2011/02/08/214616.new
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«Молодь до ВЛАДИ». Ціль-MAX
[…] 1. Люстрація законодавчої, виконавчої, судової гілок української влади,
органів внутрішньої та зовнішньої безпеки, ЗМІ.
2. Прихід до влади молодих українців, свідомість яких сформувалася в часи
Незалежності.
Пояснення:
В українців більше немає надії на представників старої еліти. В підтвердження тому – низька явка населення на вибори. Незалежно від кольору («червоні»,
«біло-блакитні», «помаранчеві» та ін.), курс політичних партій минулих років
один – фінансове забезпечення на довгі роки вперед конкретних осіб: членів
партії, їх близьких, їх родичів, їх друзів. Останнє про що задумуються можновладці – майбутнє.
До 2004 року правила так звана комуністично-бюрократична еліта. Після
2004 – більш модернізована – посткомуністична-бізнесова. Та суть їх діяльності
однакова – віддалення від «бідних», збагачення «своїх», замкнетість від молодих,
від талановитих.
Чому так? Мабуть тому, що перші 15–30 років вони прожили в школі марксистського виховання, суть якого полягає в класовості. Згадаємо. Згідно великого
німецького теоретика К. Маркса суспільство ділиться на класи, котрі
відрізняється своїм економічним родом занять. Звідси, і значимість цих класів у
політиці різна. Далі, ідея Маркса зводиться до простої істини – панувати має
тільки один, ТІЛЬКИ ОДИН клас. Звичайно він його вказав – це пролетаріат.
Але час минає. І в кінці ХХІ століття економічні пріорітети координально
змінилися.
На початку ХХІ століття ми маємо новий закритий, егоїстичний, агресивний
та маргінальний клас – клас казнокрадів.
Чи є в України майбутнє???
Є.
Але без вищезазначеного класу.
«Молодь до ВЛАДИ». Ціль-MIN
1. Єднання всіх молодих талановитих українців, зацікавлених у політичній
участі України під партійним брендом «Молодь до ВЛАДИ».
2. Прохід кандидатів від ВПП «Молодь до ВЛАДИ» до ВРУ на найближчих
парламентських виборах.
Пояснення:
Тисячі молодих талановитих українців пробували реалізувати свою політичну
енергію через різні мегабрендові партії та громадські організації. Але лише одиниці залишились задоволенні. Хтось отримав непогані гроші. Хтось перспективну
роботу. А хтось став богзна-яким заступником депутата богзна-якої місцевої ради
від мегабренду.
Основна ж більшість залишилась з політичним досвідом, без вищеперерахованих благ. Або взагалі без нічого, так як мегабренди в більшості випадків не
відповідають на відіслані анкети.
У 90-их роках ХХ століття у політичній системі України склалася кастово-класова
система. До неї потрапили колишні представники комуністичної еліти, перші банкіри,
великі аферисти, бандити та псевдонаціоналісти, котрі співпрацювали з останніми. Всі
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вони, як я вже писав, читали К. Маркса, тому без вагань на руїнах колишньої класової
системи побудували нову – кастову. До неї тепер не можна потрапити через апаратні
інтриги, секс та талант. Опиниться серед українського політичного бомонду можна
лише народившись у представника цього бомонду.
В Україні назріла конфронтація еліт. З одного боку – це важкі старі можновладці, котрі обросли кумами, дітьми, маєтками, «бентлі – ройсами». З іншого –
молоді, голодні, розпорошенні, мобільні українці.
Перемога??? Прихід до влади легітимним шляхом представників молодої
еліти, через єднання. […]
«Молодь до ВЛАДИ»[Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://info.big.zp.ua/forum/index.php?topic=563.0

∗∗∗
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «ВЕДУЧА СИЛА»

Партію створено 16 листопада 2009 р. Зареєстрована Міністерством
юстиції України 14 червня 2010 р. (реєстраційний номер 187- п.п.). Партія
діюча.
ВИТЯГ З ПРОГРАМИ
ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ВЕДУЧА СИЛА»
Гостра політична та фінансово-економічна криза в державі, необхідність розвитку конкурентоспроможної економіки та геополітичні виклики, які постали
перед Україною у ХХІ сторіччі, потребують негайних і рішучих відповідей та дій.
Сьогодні створена реальна можливість ліквідації в Україні політичного
протистояння різних партій – буде переважати та партія або Рух, які будуть
виражати інтереси нової рушійної сили суспільства, породженої закономірностями розвитку суспільних систем.
Цілями політичної партії «ВЕДУЧА СИЛА» є:
• побудова нової суспільно-економічної формації, що розкриває потенційні
можливості кожного її члена;
• комплексне та послідовне реформування вітчизняної економіки та
політичної системи, зміна ідеології устрою суспільства;
• перетворення України в найкоротший термін в одну із процвітаючих країн
Світу;
• демонстрація Світовому співтовариству якісно нового суспільного устрою,
у якому зняті всі перешкоди на шляху розвитку людини і реалізації його знань, а
самовдосконалення народу є найголовнішим завданням влади, де створені всі
умови для прогресу, що не припиняється, у науці, культурі, у відношенні до
природи і у підйомі духовності Народу.
Ми не прагнемо влади заради влади. Ми просто хочемо допомогти молодій
Україні стати сильною країною заможних та вільних громадян. Тут живуть наші
батьки. Ми хочемо, щоб вони мали забезпечену старість. Тут будуть жити наші
діти. Ми хочемо, щоб існували умови для їхньої самореалізації.
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Життя згідно із природою і за Законами Творця повинно стати основним
правилом у життєдіяльності кожного громадянина і всієї державної системи
І. Аналіз соціально-економічного положення
Україна має всі умови для того, щоб бути великою державою: різноманітні
природні ресурси, родючі землі, потужну промисловість, освічений і працьовитий
народ. Майже дев’ятнадцять років тому Україна отримала історичний шанс на
самореалізацію. Однак, реформування суспільства пішло по помилковому шляху,
що поставило нашу країну на грань знищення. Тільки за 8 перших років з початку
придбання Україною самостійності відбувся такий розгром економіки і всіх
моральних підвалин життєдіяльності суспільства, яких не знала жодна країна у
світі. Безвідповідальність влади позбавляє Україну майбутнього.
Владі бракує професійності для боротьби з бідністю, безробіттям і
корупцією, а також політичної волі для проведення адміністративної, судової, бюджетної, податкової, пенсійної та інших реформ. Триває попрання Законів і
Конституції, суди і прокуратура обслуговують тільки владу.
Економіка через непомірні податки, бюрократичні перепони та корупцію
стає дедалі менш ефективною та конкурентоспроможною.
Наука викинута із життя. Йде деградація системи народної освіти, культури,
масової фізкультури й спорту. Працездатне населення залишає країну (7 млн.
чоловік). Йде руйнування сімей, наростає безпритульність. Самий головний ресурс
будь-якої країни – це населення: його чисельність, загальноосвітній рівень, професіоналізм і моральний стан. Саме по цьому ресурсу і наноситься нищівний удар.
Ми проголошуємо нову ідеологію розвитку суспільства і вважаємо, що в
Україні створені всі передумови для побудови нового суспільства і
досягнення поставлених нами цілей.
ІІ. Нові ідеологічні засади діяльності партії як нової політичної сили
Партія вважає, що Україна поки ще залишається потенційно готовою стати
однією із процвітаючих країн Світу.
Ми заявляємо, що у двері світового співтовариства вже 30 років стукається
принципово нова суспільно-економічна формація. На зміну матеріальному багатству прийшло ЗНАННЯ, і прийшла нова головна рушійна сила суспільства – носій ЗНАННЯ. Основними відносинами в суспільстві стають відносини по створенню умов для виробництва знань і їхньої реалізації. Те суспільство, що зможе
реалізувати ці відносини, стає недосяжним для інших суспільних систем по
створенню умов для підняття духовності Народу, по забезпеченню благополуччя
громадян і побудові життя згідно із природою.
Ми готові надати Народу України й світовій громадськості розроблені на основі
аналізу закономірностей розвитку суспільних систем: нову ідеологію побудови
суспільства, образ нового суспільного устрою, його систему відносин, податкову
систему, інвестиційну політику, нову систему міждержавних відносин.
Наша політична партія «Ведуча сила» закликає кожного прогресивно
мислячого громадянина України, не байдужого до своєї власної долі, до долі
свого народу і держави, стати творцем свого життя, виявити свою творчу
енергію і взяти участь у реалізації нового суспільного устрою. Ми можемо і
зобов’язані виявити Світу принципово нову країну, що стане не тільки збірним
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центром для всіх слов’янських держав, але і відкриє іншим народам світу шлях
до подальшого процвітання.
Партія є провідною силою. Це випливає із законів розвитку суспільних
систем. На кожному етапі життя людського співтовариства діє властиво цьому
етапу головна сила – не рабовласник, феодал, капіталіст. Саме завдяки капіталістові, максимально зацікавленому в розвитку продуктивних сил, світове співтовариство має сьогодні розвинену матеріальну базу. Разом із цим у минулому столітті створені умови для відродження нової продуктивної сили – ЗНАНЬ. А в них є
носій. Саме цей носій сьогодні найбільше зацікавлений у побудові такого суспільства, у якому будуть усунуті перешкоди на шляху придбання знань і їхньої реалізації. Саме реалізація нових знань врятує людство від самознищення, тому що в
такому суспільстві прагнення до збагачення заміняється прагненням до самореалізації – до того, заради чого людина прийшла на Землю. Тільки влада носія знань
зможе привести наш народ до самовдосконалення, тому що умовою самореалізації кожної людини є ступінь культурної, моральної, духовної досконалості всього
співтовариства. […]
Програма політичної партії «Ведуча сила» // Поточний архів
Міністерства юстиції України. – Реєстраційна справа 187- п.п.

ВИТЯГ ІЗ СТАТУТУ
[…] ІІ. ЗАВДАННЯ ТА ФОРМИ ДІЯЛЬНОСТІ ПАРТІЇ
2.1. Основною метою діяльності партії є сприяння утвердженню гармонійного демократичного ладу в Україні як необхідної умови самореалізації українського суспільства.
2.2. Відповідно до своєї Програми має наступні завдання:
- сприяння формуванню в Україні солідарного громадянського суспільства, в
якому діють рівні та справедливі можливості для волевиявлення громадянами
України своїх прагнень щодо захисту законних прав і свобод, задоволення
політичних, економічних, соціальних та культурних інтересів;
- сприяння становленню в Україні відкритої, чесної, соціально спрямованої
політики як необхідної передумови побудови гармонійного суспільства;
- сприяння створенню соціально орієнтованої ринкової економіки, проведенню політики державного захисту інтересів вітчизняного товаровиробника у
промисловості і сільському господарстві та створенню нових робочих місць із
гарантованою достойною оплатою праці;
- сприяння створенню належного правового середовища для розвитку
демократії в Україні.
2.3. Для реалізації своєї Програми партія на основі волевиявлення громадян
України та у відповідності з Конституцією України бере участь у формуванні органів
державної влади і місцевого самоврядування через своїх представників, обраних та
призначених до цих органів.
З метою реалізації Програми та виконання статутних завдань Партія в
порядку, що не суперечить законодавству України, здійснює такі види діяльності:
- бере участь у суспільно-політичній діяльності, проводить політичні та громадські заходи;
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- домагається забезпечення в Україні прав і свобод людини, визначених
Конституцією, законами України, міжнародними зобов’язаннями України, рішеннями Європейського Суду з прав людини;
- бере участь у виборах Президента України, виборах народних депутатів
України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та
міських, селищних і сільських голів, в організації проведення всеукраїнського та
місцевих референдумів;
- здійснює моніторинг процесу виконання своїх програм діяльності органами
державної влади та місцевого самоврядування, втілення своїх зобов’язань та
виконання виборчих програм народними обранцями;
- сприяє об’єднанню і координації зусиль широкого кола політичних та громадських організацій з метою втілення в життя тих програм діяльності органів
державної влади та місцевого самоврядування, втілення зобов’язань та виконання
виборчих програм народних обранців, які відповідають цілям і завданням партії;
- здійснює спільними, скоординованими зусиллями всіх своїх членів ефективний громадський контроль за неухильним дотриманням законодавства у
відповідних сферах суспільного життя;
- втілює соціально-економічні, правові, культурні, інформаційні цільові
проекти і програми, які відповідають основним засадам діяльності організації;
- утворює політичні, виборчі та парламентські коаліції та блоки або вступає
до них;
- вносить до органів державної влади та місцевого самоврядування пропозиції та ініціативи, що сприяють виконанню Програми партії;
- отримує від органів державної влади та органів місцевого самоврядування
інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей та завдань;
- бере участь в обговоренні дій і рішень органів влади та органів місцевого
самоврядування, дає оцінку цим рішенням і діям, використовуючи для цього
державні та інші засоби масової інформації. […]
Статут політичної партії «Ведуча сила» // Поточний архів
Міністерства юстиції України. – Реєстраційна справа 187- п.п.

∗∗∗
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «ПАРТІЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ»
Партію створено 8 серпня 2008 р. Зареєстрована Міністерством юстиції
України 8 вересня 2010 р. (реєстраційний номер 188- п.п.). Партія діюча.

ВИТЯГ З ПРОГРАМИ
ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ПАРТІЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ»
Україна переживає важливий етап свого розвитку, стратегічним завданням
якого є перетворення на сучасну європейську державу, яка б синтезувала кращі
національні традиції, долучилася до європейських і світових процесів, адекватно
відповідала на виклики глобалізації.
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Україна – є частиною європейської цивілізації, яка тісно пов’язана з європейською культурою і європейськими цінностями.
Україна заявила про себе як про справжню європейську націю, яка розвивається на основі громадянської культури і демократичних цінностей.
Політична свідомість і громадянське суспільство завжди були актуальними
для демократичних держав, якою є наша країна. Оскільки свідомість в контексті
розвитку політичної культури, не тільки сприяє формуванню зрілого демократичного громадянського суспільства, але й дає змогу реалізовуватись особистості,
особливо молодій, в цьому контексті.
Молодь виступає потужним лобістом просування європейських цінностей в
Україні та утвердження нашої країни як рівноправного гравця на політичній карті
Європи.
Розвиток громадянського суспільства залежить від молоді, яка обізнана з
його проблемами, знає, як їх можна вирішити, має досвід, вміння та навички
громадської діяльності, потенціал лідера, котрий вміє повести за собою інших.
Прискорення темпів громадського життя спричиняє підвищення ролі і
значення молоді в суспільно-політичному і культурному житті.
У зв’язку з цим, актуальним є визначення принципів формування сучасної
молодіжної політики і діяльності молоді у контексті розвитку громадянського
суспільства з метою перетворення молодіжної активності на дієву складову самоорганізації українського суспільства.
Молодь усвідомлює, що для лобіювання власних інтересів треба шукати
однодумців, об’єднуватися та спільними зусиллями досягати мети. […]
Програма політичної партії «Партія української молоді» // Поточний архів
Міністерства юстиції України. – Реєстраційна справа 188-п.п.

ВИТЯГ ІЗ СТАТУТУ
[…] ІІ. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ПАРТІЇ
2.1. Основною метою діяльності ПУМ є участь у розбудові в Україні демократичного суспільства на основі народовладдя, сприяння забезпеченню соціальної захищеності громадян України, вирішення ключових проблем української
молоді в сфері освіти, працевлаштування, забезпечення житлом.
2.2. Завданнями ПУМ є:
- участь у розбудові демократичного суспільства, яке забезпечить вільний
розвиток людини і захистить її права, надасть безпосереднє здійснення основних
демократичних свобод;
- сприяння створенню в Україні суспільства, в якому має бути: економічна
система, ефективна на основі різноманітних форм власності, високий життєвий
рівень народу, соціальна справедливість, духовна свобода, відкритість до
навколишнього світу;
- сприяння у затвердженні України на міжнародній арені як миролюбної
держави;
- сприяння захисту прав молоді, а також малозахищених верств населення;
- сприяння докорінній перебудові системи охорони здоров’я.
2.3. Для здійснення своєї мети ПУМ у встановленому чинним законнодавством порядку:
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- вільно провадить свою діяльність у межах, передбачених Конституцією
України, та іншими законами України;
- бере участь у виборах Президента України, до Верховної Ради України, до
інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування та їх
посадових осіб згідно чинного законодавства;
- використовує державні засоби масової інформації, а також засновує власні
засоби масової інформації;
- підтримує міжнародні зв’язки з політичними партіями, громадськими організаціями інших держав, міжнародними і міжурядовими організаціями, засновує
(вступає між собою у) міжнародні спілки;
- ідейно, організаційно та матеріально підтримує молодіжні, жіночі та інші
об’єднання громадян, надає допомогу у їх створенні;
- викладає публічно і обстоює свою позицію з питань державного і суспільного життя;
- бере участь в обговоренні та оприлюдненні і обґрунтовує критичну оцінку
дій і рішень органів влади, використовуючи для цього державні і недержавні
засоби масової інформації в порядку, встановленому законом;
- вносить до органів державної влади України та органів місцевого самоврядування пропозиції;
- сприяє проведенню справедливої приватизації, проведенню земельної реформи,
створенню чіткої і стабільної системи оподаткування, ціноутворення і кредитування;
- надає допомогу у втіленні в життя програм, пов’язаних з ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи і створенні реабілітаційних центрів для
потерпілих;
- приймає участь у створенні системи соціального захисту молоді, забезпеченні умов та соціальних гарантій – для задоволення їх освітніх, професійних
та житлових потреб, наданні можливостей кожній людині для реалізації її
творчих здібностей;
- розповсюджує інформацію і пропагує свої ідеї та цілі. […]
Статут політичної партії «Партія української молоді» // Поточний архів
Міністерства юстиції України. – Реєстраційна справа 188- п.п.

∗∗∗
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «УКРАЇНСЬКА РАДИКАЛЬНОДЕМОКРАТИЧНА ПАРТІЯ»

Партію створено 5 серпня 2009 р. Зареєстрована Міністерством юстиції
України 28 вересня 2010 р. (реєстраційний номер189- п.п). Партія діюча.
10 ПРІОРИТЕТІВ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ
Якщо ми хочемо рухатися вперед, то одна нога має залишатися на місці, в
той час як інша робитиме наступний крок.
Це – перший і головний закон усякого прогресу, що однаково має рацію як для
цілих народів, так і для окремих особистостей…
Вибір пріоритетів завжди був слабким місцем для української влади, в усі
часи. Шукати відповідей на запитання «чому?» зараз не має сенсу, адже відповіді
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ці криються у самій природі вітчизняного політикуму, а так само і у сутності тих
процесів, які в ньому відбуваються.
В цьому контексті головна проблема для суспільства – те, що ніхто не хоче
чути аргументи протилежної сторони, кожен сурмить у свою сурму і не бажає
бачити нікого довкола. Колись демократію критикували за те, що вона любить
хоровий спів. Зважаючи на реалії сьогодення, може, це не так уже й погано, якщо
врахувати, що на кону стоять державні інтереси. Адже якщо всі учасники політичного процесу почнуть дослухатися один до одного, коли плюралізм думок
перетвориться на консенсус поглядів, обирати буде значно легше.
Сперечатися щодо напрямів і шляхів, засобів і способів можна безупинно,
але, гадаємо, зрештою можна зійтися на тому, що всі в кінцевому підсумку
хочуть одного: аби країна процвітала, а народ жив у добробуті й злагоді.
Цього можна досягти, варто лише повірити у свої сили. Ви запитаєте, яким
чином? Ми відповімо – шляхи є, і вони очевидні. Треба просто зосередитися на
тому, що має для держави найбільшу вагу, на тому, що визначатиме долю країни
в майбутньому, на тому, що несе на собі відбиток стратегії, а не тактики, – на
захисті національних інтересів, на відновленні національної ідентичності, на
забезпеченні громадянам гарантованого мінімуму соціальних благ – хай
обмеженому, але такому, що відповідатиме поняттю гідного рівня життя і визнаним соціальним стандартам, врешті-решт, на розвиткові ресурсного потенціалу
країни – кадрового, розумового, фізичного, матеріального, на стимулюванні його
реалізації і залученні до цього процесу якомога більшої кількості учасників.
Позаяк саме солідаризму бракує нині у суспільстві. Ми часто звертаємо свої
погляди на успішний і благополучний Захід, на стару Європу з її одвічними
цінностями і непорушним правом на свободу в усьому. Але ми постійно абуваємо, що цих ідеалів західна цивілізація досягла не одразу, що це був дуже тернистий шлях, який тривав не одне десятиліття. Ми ж намагаємося пройти його у
скорочені строки, але так не буває.
Зрозуміло, що люди хочуть жити, і жити добре, вже сьогодні. Але коли настають структурні зміни, від цього завжди хтось страждає. Так склалися
обставини, що життя далеко не всім в нашій країні дарує сьогодні стабільність і
таке жадане благополуччя. Але як би це не було сумно, ситуація цілком закономірна. За все доводиться платити, і в жертву майбутнім поколінням віддається
покоління теперішнє. І це нормально. Треба лише трохи розуміння з боку людей,
і трохи більше уваги з боку влади, яка надто довго була безвідповідаль н і
чинила безрозсудне свавілля.
Сьогодні варто поглянути на все дещо інакше. Люди, звичайно, не стають
більш вільні від того, що можновладці називають себе слугами народу, але ж
влада за призначенням своїм повинна не тільки примусом, їй наданим, організовувати суспільне життя, але й створювати у ньому необхідні умови для існування
і розвитку кожного. Це – запорука відвертого діалогу влади з суспільством,
побудованого на паритетних засадах.
Що можна порадити владі у вирі сьогоднішніх суспільних протиріч? Мабуть,
намагатися все ж таки вирішувати проблеми, а не просто їх «фінансувати». А з
пріоритетами все зрозуміло. Можливо, для кожного вони свої, але нам усім варто
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було б намагатися не оцінювати дії влади крізь призму власної кишені. Тоді не
буде упередженого ставлення і суб’єктивних оцінок, які часто стають на заваді
будь-яким прогресивним перетворенням. Треба розмовляти з людьми, треба
говорити їм правду. Як говорив Томас Джефферсон, усе мистецтво управління
полягає у мистецтві бути чесним. Треба вести роз’яснювальну роботу, треба
виносити важливі питання державно-владного життя на загальне суспільне обговорення, треба дослухатися до думок людей і робити відповідні висновки.
Якщо по суті, то першочерговими на порядку денному стоять проблемні завдання у таких галузях: 1) освіта; 2) наука і розвиток високих технологій; 3) медицина і система охорони здоров’я; 4) система соціального забезпечення; 5) розбудова національної культури, відродження культурних цінностей, розв’язання
кризи української ментальності; 6) європейська інтеграція; 7) розвиток агропромислового (АПК) та паливно-енергетичного (ПЕК) комплексів; 8) побудова соціальної демократії, що передбачає помірне втручання держави у ринкову
економіку; 9) забезпечення економічної та інформаційної безпеки; 10) розвиток
інститутів громадянського суспільства.
Аби ці пріоритети вже завтра стали складовою державної стратегії, необхідна
передусім послідовність і спадкоємність політики. Адже якщо корабель намагатися
вести одразу в двох напрямках, він стоятиме на місці. І ніяких зрушень не буде. Тож
потрібна політична згода, позаяк саме консенсус еліт відносно основних соціальних
цінностей і напрямків розвитку суспільного життя визначатиме в майбутньому
стабільність та ефективність існуючої демократичної системи.
Керівники держави, які прагнуть забезпечити своїм громадянам
блаженство, повинні ставити перед собою найширші виховні цілі. Головна мета
політики – прищепити громадянам хороші якості та виховати їх людьми, що
чинять добро і підкоряються закону.
Аристотель […]
[…] Соціальна демократія в сучасних умовах передбачає активну участь
держави у вирішенні соціальних питань. Така участь неможлива без відповідного
її втручання в економічну сферу. Держава не повинна бути тільки «нічним сторожем», головне завдання якого зводиться до охорони приватної власності.
Основою загального добробуту може бути тільки участь держави не тільки як
регулятора, але й як суб’єкта ринкових відносин в країні. В перші роки
незалежності ми так хотіли відсторонитися від свого «командно-адміністративного» минулого, що замість ринкової економіки одержали економічний хаос. Це
та помилка, яку проходили всі розвинуті країни ще в 20-30-і рр. минулого
сторіччя. Причиною «великої депресії», наприклад, стало саме те, що держава
майже ніяк не регламентувала процеси капіталізації виробництва, що зрештою,
призвело, до поширення недобросовісної конкуренції, кризи перевиробництва, і
як наслідок, глибокої кризи всієї соціально-економічної системи. Україна не
повинна повторювати подібних помилок. Втручання держави в економічну сферу
в законних рамках не є обмеженням прав власності чи права на вільне
господарювання. Вони призначене для оздоровлення економіки, забезпечення
збалансованості різних економічних важелів, таких як попит і пропозиція, і
провадження справедливої соціальної політики, можливої лише за активної участі
держави у процесі виробництва, а головне – перерозподілу матеріальних благ.
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В громадянському суспільстві навіть самий сумирний громадянин стає
небезпечним для держави, як тільки він перетворюється на виборця чи
споживача.
Вільгельм Швебель
В Україні сьогодні тривають палкі дискусії про вплив держави на особу та
про баланс сил державної влади й суспільства. Значна частина населення вбачає у
державі чужу, корумповану і неконтрольовану законом силу, не довіряє владі та її
інститутам, хоч і дотримується утопічного погляду, ніби винятково державними
засобами можна побудувати демократію. Державна влада дійсно може сприяти
встановленню громадянського суспільства, але її можливості обмежені без
ініціативи «знизу», іншими словами, без народної ініціативи, зорганізованої і
зосередженої у руках громадянських інституцій.
Особливістю і суперечливістю сучасного етапу розвитку України є те, що
труднощі перехідних процесів зумовлюють зміцнення регулюючої ролі держави,
а розбудова громадянського суспільства, як відомо, передбачає неодмінне роздержавлення суспільних інститутів, зменшення чи усунення державного впливу на
них. Ця обставина підкреслює необхідність вироблення в українському суспіль н
ві нового мотиваційного механізму, який стимулював би людей приймати саму
активну участь у трансформаційних процесах і реформах в Україні.
Концепція демократичного суспільства, прийнята в розвинутих країнах Заходу,
передбачає, що епіцентром держави є людина, а держава та її інститути функціонують лише для забезпечення життєдіяльності цієї людини і захисту її прав, свобод
та інтересів, а не для самозбагачення за рахунок власних громадян. Така модель
співіснування держави та особи має бути закладена на конституційному рівні, аби
механізм їхньої взаємодії не ставав предметом спекулятивних маніпуляцій і шантажу
при вирішенні соціально-економічних проблем і суперечок.
Як відзначав відомий американський підприємець і меценат Джон Ґейдер,
добре управління полягає в тому, щоби стимулювати людей до досягнення найвищого рівня їх здібностей, пропонуючи їм можливості, а не зобов’язання. Коли Україна стане країною можливостей, зупиниться потік громадян за кордон, люди
відчують, що бути громадянином України почесно і позбавляться відчуття людей
другого ґатунку, яке супроводжує життя багатьох українців сьогодні.
В Україні має бути проведена в життя така концепція співіснування особи і
держави, яка могла б не тільки змінити сьогоднішню ментальність пересічного
українця, але й сприяти формуванню з молодої і перспективної людини вільної
особистості з високою політичною і правовою культурою, яка прагнутиме розвинути і реалізувати закладений в ній потенціал і зайняти в суспільстві те місце, яке
найбільш повно відповідатиме її здібностям і талантам, і створюватиме найбільш
сприятливі умови для її самовдосконалення і саморозвитку. Думати про те, як
цього досягти, треба вже сьогодні, бо прогрес починається з віри у те, що
необхідне завжди можливе. […]
10 пріоритетів державної політики[Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.urdp.org.ua/node/261
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ВИТЯГ З ПРОГРАМИ
ВЛАДА І СУСПІЛЬСТВО
Конституційна реформа
[…] 1. Запровадити парламентську форму правління, за якої народ обирає
своїх представників до парламенту, парламент формує із свого складу уряд, який
підзвітний, підконтрольний і відповідальний тільки перед парламентом, а отже, і
перед народом, представленим у парламенті депутатами-членами уряду. Уряд, в
свою чергу, формує виконавчу вертикаль, до якої делегуватимуть своїх представників політичні сили, представлені у парламенті, і таким чином, кадровий склад
виконавчої влади стане значно більш контрольованим, оскільки включатиме в
себе актив парламентських партій, що несуть свою відповідальність перед суспільством, та значно більш ефективним, оскільки від останнього напряму залежатиме, чи зможе така партія наступного разу делегувати своїх людей у виконавчу
вертикаль і реалізувати через неї свої передвиборчі обіцянки.
2. Обмежити повноваження президента статусом номінального глави держави, до повноважень якого віднести виконання представницьких функцій, захист
Конституції, координацію діяльності органів влади з питань оборони і національної безпеки і гарантування політичної стабільності в державі.
Спростити процедуру імпічменту Президента України, ухвалити закон про
спеціальні тимчасові слідчі комісії парламенту, запровадити конструктивний
вотум недовіри Уряду з боку парламенту.
3. Передати всю повноту виконавчої влади в країні уряду, запровадити коаліційний принцип його формування, за якого він на чолі з прем’єр-міністром обирається парламентом за формальної згоди президента за поданням депутатської
фракції (коаліції депутатських фракцій), що має найбільшу кількість депутатських місць у парламенті та не менш як 225 депутатських мандатів; при цьому
члени уряду є одночасно депутатами парламенту, а уряду надається право розпуску парламенту відповідно до закону.
4. Запровадити бікамеральну (двопалатну) структуру парламенту, палати
якого будуть рівноправні, кожна з яких збалансовуватиме владу іншої. Перша палата (палата депутатів) складатиметься з 300 депутатів, які представлятимуть народ України в цілому і обиратимуться в загальнонаціональному виборчому окрузі
за відкритими виборчими списками політичних партій. Друга палата (палата
регіонів) складатиметься з 150 членів, які обиратимуться від регіонів і представлятимуть їх інтереси в парламенті за мажоритарним принципом.
5. Запровадити пропорційну виборчу систему виборів до парламенту зі списками із преференціями, де кожен виборець матиме змогу ранжувати кандидатів,
запропонованих кожною партією, в порядку власних політичних уподобань (т. зв.
система «один виборець = два голоси» – за партію, і за свого кандидата).
6. Надати активне виборче право (право голосу на виборах і референдумах)
громадянам України у віці з 16 років.
7. Забезпечити рівний доступ усіх учасників виборів до ЗМІ для висвітлення своїх
програмних засад та поширення інформації про свою діяльність. Зробити дебати
обов’язковим етапом виборчого процесу на виборах глави держави, а також на виборах
членів парламенту, які обираються за мажоритарним принципом. Заборонити будь-яку
політичну рекламу у ЗМІ за два тижні до дня голосування на виборах.
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8. Ухвалити закон, на підставі якого депутат парламенту автоматично втрачатиме свій депутатський мандат в результаті переходу з однієї парламентської
фракції до іншої.
9. Обмежити депутатську недоторканність народних депутатів лише парламентською діяльністю (тривалістю перебігу парламентських сесій, роботи в комітетах тощо), встановити право поєднувати депутатський мандат із роботою в
Уряді на політичних посадах.
10. Заборонити збільшувати розмір заробітної плати та інших матеріальних
винагород державним посадовцям, які займають виборні посади, протягом усього
терміну перебування їх на відповідній посаді.
11. Реформувати систему органів прокуратури України. Запровадити
виборний принцип зайняття своїх посад прокурорами областей, міст і районів.
Систему органів прокуратури увести до складу Міністерства юстиції України.
12. На реалізацію установчої влади народу підготовку проекту нової Конституції України, проектів конституційних змін здійснювати виключно спеціальним
органом – Конституційною Асамблеєю, обраною на прямих всенародних
виборах. Учасники Конституційної Асамблеї не матимуть права займати державні та політичні посади як під час роботи Конституційної Асамблеї, так і протягом
наступних 5 років. Текст нової Конституції чи конституційних змін, напрацьований Асамблеєю, ухвалюватиметься на всенародному референдумі. […]
Програма [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.urdp.org.ua/node/181

∗∗∗
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ
«КОЗАЦЬКА НАРОДНА ПАРТІЯ»

Партію створено 11 липня 2009 р. Зареєстрована Міністерством юстиції
України 28 вересня 2010 р. (реєстраційний номер190-п.п.). Партія діюча.
ВИТЯГ З ПРОГРАМИ

«Душу й тіло ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду»
(слова із Державного Гімну України)
Вступ
Ця Програма розроблена згідно статті 7 Закону України «Про політичні
партії в Україні» та є викладом цілей та завдань політичної партії «Козацька
Народна Партія», а також шляхів їх досягнення.
Актуальність Програми:
На протязі всієї історії козацтво відігравало величезну роль в державотворенні
України. Визвольна війна українського народу під проводом Богдана Хмельницького
завершилася створенням самостійної козацької держави – України. Вдруге, у 1918
році на короткий час Гетьманату Павлу Скоропадському вдалося створити
незалежну державу. Козацька Україна швидко міцніла, будувалися храми, навчальні
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заклади, відроджувалася наука і культура. І тільки несприятливі зовнішньополітичні
умови не дали змоги Україні затвердитись як самостійній державі.
Багатовікова історія козацтва переконливо довела його силу та здатність бути
провідником та захисником українського народу, який розквітав тільки в
козацькій Україні.
Сьогодні бездарні керівники, політики та крадії – олігархи повернули нашу
квітучу та співучу Україну до феодально-кріпосницького ладу. Після розвалу
СРСР Україна мала 40% промисловості Радянського Союзу, 24% світового чорнозему, виготовляла найсучаснішу техніку, в тому числі військову та космічну,
через її територію проходили майже всі магістралі, що з’єднували Схід та Захід.
Ми мали достатнє підґрунтя, щоб стати однією з найбільш розвинутих та
багатіших країн світу. Однак вся ця міць, все те, що побудували наші батьки та
діди, досталося через хабарницькі схеми шахраям, які одразу ж стали олігархами,
а народ безправними батраками на своїй землі.
Закордонними та «своїми» олігархами готується купівля всієї української
землі, для цього й роблять нерентабельною, для цього ціна дизпалива дорівнює
бензину, щоб люди продали свою землю за нічим не забезпечену доларову макулатуру, а нові поміщики – землевласники ввезуть для роботи на вже «своїх»
землях дешеву робочу силу (наприклад мільйони китайських працівників). Для
більшості наших людей не буде ні роботи, ні інших засобів для існування. Будуть
створені всі умови для швидкого вимирання українців (тільки за роки незалежності населення України вже скоротилося майже на 6, а за деякими даними –
більш ніж на 7 мільйонів людей).
Тільки козаки – лицарі України, що завжди захищали її в найтяжчі часи,
вільні землевласники, захисники простих людей – є єдиною силою, що здатна
протидіяти цьому злочинному кублу, де органи влади та силові структури є
обслуговуючим персоналом олігархів, де корупційні піраміди побудовані з регіонів до самого верху, де для багатіїв – вседозволеність, а для народу – жорстка
диктатура, де у влади повністю відсутня мораль.
Часи змінилися, і сьогодні вже не гостра козацька шабля допоможе відстояти
інтереси наших громадян, а тільки «Козацька Народна Партія» – спроможна під
козацьким прапором об’єднати народ, захистити родини українців та рідну
землю, бо поки вона наша, ми можемо ще навести в ній лад. Будемо гідні слави
наших пращурів – козаків, чиєю кров’ю рясно полита наша земля, оставимо
нашим дітям та онукам квітучу заможну державу Україну, а не звалище для
відходів (в тому числі радіоактивних) життєдіяльності Заходу та їх застарілих
технологій, де всі привабливі землі належатимуть олігархам, а український народ
жебракуватиме на колишній своїй землі.
Мета та завдання «Козацької Народної Партії»
Головною метою діяльності політичної партії «Козацька Народна Партія»
(далі – КНП) є:
- забезпечення високих суспільних, соціальних та економічних стандартів
життя громадян України;
- участь КНП у формуванні органів державної влади, місцевого самоврядування та представництво в їх складі для реалізації Програми КНП;
- створення в Україні соціально-орієнтованої ринкової економіки;
782

- зміцнення політичної та економічної незалежності України, її інтеграції у
світове співтовариство.
Для досягнення поставленої мети політична партія «Козацька Народна
Партія» у встановленому чинним законодавством порядку ставить перед собою
такі основні завдання:
- бере участь у суспільно-політичній діяльності, проводить політичні та громадські заходи;
- домагається утвердження і забезпечення в Україні прав і свобод людини,
визначених Конституцією України;
- бере участь у виробленні державної політики, у виборах Президента України, народних депутатів України, депутатів Верховної Ради Автономної
Республіки Крим, депутатів місцевих рад та міських, селищних і сільських голів,
в організації проведення всеукраїнського та місцевих референдумів;
- утворює політичні, виборчі та парламентські коаліції і блоки або вступає до них;
- вносить пропозиції до органів державної влади і місцевого самоврядування
та одержує від них інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей та завдань;
- розробляє законопроекти, сприяє їх прийняттю та реалізації;
- бере участь в обговоренні дій і рішень органів влади, дає оцінку цим рішенням і діям, використовуючи для цього державні та інші засоби масової
інформації;
- організує та проводить різні політичні акції: збори, мітинги, демонстрації,
інші масові заходи, спрямовані на поширення ідей КНП;
- на безоплатній основі поширює інформацію про свою діяльність, вироби з власною символікою, проводить виставки, фестивалі, семінари, лекції та інші заходи;
- набуває майнових і немайнових прав, створює підприємства, установи та
організації, засновує власні засоби масової інформації відповідно до чинного
законодавства;
- проводить громадсько-політичні заходи, що направлені на виконання
статутних завдань КНП;
- співпрацює з політичними партіями та громадськими організаціями, здійснює
міжнародні зв'язки в усіх формах, що не заборонені чинним законодавством;
- бере участь у забезпеченні умов для культурно-національного відродження
і розвитку української нації та українського козацтва, усіх національних і
культурних меншин, що проживають на території України.
Основні принципи діяльності партії
Основними принципами, на яких будується діяльність КНП:
- суворе дотримання положень Конституції, законодавства України та норм
християнської моралі, поширення і утвердження її основ в суспільстві;
- патріотизм, формування кодексу козацької честі;
- активна громадська позиція в утвердженні в суспільстві вимог дотримання
правопорядку, нетерпимість до злочинів;
- забезпечення, відповідно до законодавства України, при активній участі
КНП у формуванні державної політики захисту свобод, прав та інтересів народу і
української держави;
- сприяння громадським організаціям, органам влади та місцевого самоврядування у підвищенні військової, економічної, господарської могутності держави;
- висока особиста та партійна відповідальність і виконавська дисципліна;
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- активна виховна робота, зокрема, серед молоді, утвердження фізичного,
духовного і морального добробуту народу України в особі кожного громадянина,
кожної сім’ї;
- сприяння зміні менталітету суспільства, служіння народові України, поваги
до Закону, самоповаги і відповідальності за надані державою права;
- сприяння розвитку фермерських господарств та підприємств, відродження
козацьких хуторів та розвиток зеленого туризму;
- контроль за дотриманням органами державної влади і місцевого самоврядування законних інтересів народу України;
- активна участь КНП у розробці і реалізації державної політики у
відношенні козацтва, прийняття Закону України про козацтво;
- сприяння державі за допомогою КНП у збереженні історичної спадщини та
єдиного культурного простору козацтва, розвиток міжнародних козацьких зв'язків.
Стосунки з козацькими організаціями за кордоном, як українськими, так російськими та іншими, мають визначитися відповідно до державної політики України, як складова зовнішньої політики держави. Вони являють собою сукупність
правових, дипломатичних, соціальних, економічних, інформаційних, освітніх,
організаційних та інших заходів, які будуть здійснюватися органами державної
влади та місцевого самоврядування відповідно до Конституції України, законодавства України, включаючи її міжнародні договори. Об’єднання зусиль всього
світового українства у відродженні України як могутньої сучасної Держави.
Виконання цієї Програми сприятиме:
- налагодженню ефективного механізму взаємодії українського суспільства з
органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, науковими
установами і громадськими організаціями на основі традицій козацтва;
- підвищенню авторитету партійних організацій КНП
Політична партія «Козацька Народна Партія» вважає своєю місією і головним завданням активізацію козацького руху, з метою зробити його всенародним в
Україні, виховання громадян і суспільства у козацькому дусі, самоорганізацію
місцевих громад при активній участі членів КНП у місцевому самоврядування, а
також у органах влади всіх рівнів.
Козаки як люди, що живуть за принципами, а не за інтересами, можуть на основі
духовного розвитку на власних засадах сприяти створенню ефективної держави, яка
успішно витримає економічні, соціальні та міжнародні виклики сучасного світу.
Політична партія «Козацька Народна Партія» (КНП) повинна претендувати
на визнання не стільки завдяки відомим героїчним заслугам наших великих
козацьких предків, скільки завдяки високій суспільній оцінці повсякденної
діяльності партії на благо суспільства, народу і української держави. […]
Програма політичної партії «Козацька Народна Партія» // Поточний архів
Міністерства юстиції України. – Реєстраційна справа 190-п.п.

ВИТЯГ ІЗ СТАТУТУ
[…] 2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ, ПРАВА КНП
2.1. Головною метою діяльності КНП є участь у виробленні державної політики, формуванні органів влади та місцевого самоврядування і представництво в
їх складі, а також участь КНП у виборах та інших політичних заходах.
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2.2. Головними завданнями КНП є:
- забезпечення високих суспільних, соціальних та економічних стандартів
життя громадян України;
- участь КНП у формуванні органів державної влади, місцевого самоврядування та представництво в їх складі для реалізації Програми КНП;
- створення в Україні соціально-орієнтованої ринкової економіки;
- зміцнення політичної та економічної незалежності України, її інтеграції у
світове співтовариство.
2.3. З метою виконання статутних завдань КНП у визначеному чинним законодавством порядку:
- бере участь у суспільно-політичній діяльності, проводить політичні та
громадські заходи;
- домагається утвердження і забезпечення в Україні прав і свобод людини,
визначених Конституцією України;
- бере участь у виробленні державної політики, у виборах Президента
України, народних депутатів України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та міських, селищних і сільських голів, в організації
проведення всеукраїнського та місцевих референдумів;
- утворює політичні, виборчі та парламентські коаліції і блоки або вступає до
них;
- вносе пропозиції до органів державної влади і місцевого самоврядування та
одержує від них інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей та завдань;
- розробляє законопроекти, сприяє їх прийняттю та реалізації;
- бере участь в обговоренні дій і рішень органів влади, дає оцінку цим рішенням
і діям, використовуючи для цього державні та інші засоби масової інформації;
- організує та проводить різні політичні акції: збори, мітинги, демонстрації,
інші масові заходи, спрямовані на поширення ідей КНП;
- на безоплатній основі поширює інформацію про свою діяльність, вироби з
власною символікою, проводить виставки, фестивалі, семінари, лекції та інші
заходи;
- набуває майнових і немайнових прав, засновує власні засоби масової інформації відповідно до чинного законодавства;
- проводить громадсько-політичні заходи, що направлені на виконання
статутних завдань КНП;
- співпрацює з політичними партіями та громадськими організаціями, здійнює міжнародні зв’язки в усіх формах, що не заборонені чинним законодавством;
- бере участь у забезпеченні умов для культурно-національного відродження
і розвитку української нації та українського козацтва, усіх національних і
культурних меншин, що проживають на території України. […]
Статут [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://cossacks-uan.net/kozatskaya-narodnaya-partiya/ctatut-kozatskoyi-narodnoyi-partiyi.html

785

2011
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ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «НОВЕ ЖИТТЯ»

Зареєстрована Міністерством юстиції України 16 березня 2011 р.
(реєстраційний номер 191-п.п.). Партія діюча.
ВИТЯГ З ПРОГРАМИ
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Політична партія «НОВЕ ЖИТТЯ» (надалі – Партія) – політична партія, яка ставить за мету послідовне відстоювання інтересів та прав всіх
верств населення України, перш за все – права на труд і гідний рівень життя,
права на гарантований соціальний захист, права на свободу думки і слова, на
вільне вираження своїх поглядів і переконань.
Середній клас у країні завжди є опорою суспільного ладу: це – осередок народної сили та позиції. Приватний бізнес, який спирається на соціальну більшість – це
прояв творчої активності народу України, Саме величний інтерес останнього є
вирішальним для нашої Партії.
Основна мета діяльності Партії – сприяння зміцненню України як незалежної
демократичної, суверенної, правової держави, досягнення громадської та міжнаціональної злагоди, сприяння національному, культурному, духовному відродженню
української нації, сприяння формуванню і вираженню політичної волі громадян,
забезпеченню прав людини, участь у виборах та інших політичних заходах.
Політична партія «НОВЕ ЖИТТЯ» – це партія громадян, які за довгі роки
втомилися від очікувань, від нескінченних політичних експериментів та завідомо не
виконуваних обіцянок політиків, які тривалий час знаходяться при владі, від
економічної руйнації, зневіри у завтрашній день, від потрясінь, які не принесли
нічого, крім суттєвого погіршення життя та дестабілізації суспільства. Ми усвідомлюємо, що допоки на політичній вершині перебувають сили, що вже протягом
тривалого часу намагаються керувати країною, зважаючи, у першу чергу, на власні
інтереси, то ситуація в країні не зміниться. Наше суспільство буде паралізоване
постійною політичною кризою, яка переростатиме в інші кризи, оскільки сучасна
політична еліта всі свої сили спрямовує на боротьбу за владу, що сприяє загостренню
ряду проблем. Зокрема назріла криза ідеології (відсутність єдиного для всіх громадян
України об'єднуючого стержня), економічна криза, простежуються постійні
намагання розпалити в суспільстві міжнаціональну ворожнечу.
Завдання Партії – сприяти створенню необхідних умов для реалізації можливостей громадян України через розвиток демократичних, соціальних та економічних підвалин української державності; утверджувати верховенство права, захищати права людини, приймати участь у формуванні в Україні солідарного громадянського суспільства, в якому будуть надійно захищені законні права і свободи
громадян, їх політичні, економічні, соціальні та культурні інтереси; здійснювати
політичні заходи, спрямовані на реалізацію загальнонаціональної програми, спрямованої на розвиток місцевого самоврядування; відстоювати ідеали демократії,
протидіяти проявам тоталітаризму; сприяти процесам соціалізації економіки й
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суспільства, ставлячи понад усе інтереси громадян України; працювати над
утвердженням засад реального народовладдя через удосконалення механізмів
політичної, економічної та соціальної демократії; брати участь у забезпеченні
умов для культурно-національного відродження та розвитку української нації,
усіх національних, культурних і релігійних груп в Україні; працювати у взаємодії
з органами державної влади, профспілками, громадськими організаціями, а також
тими політичними партіями, статутні завдання яких не суперечать статутним
завданням Партії.
Один з ключових пріоритетів політики Партії – стимулювання й підтримка
активних категорій населення, створення сприятливих умов для реалізації себе як
особистості та можливостей для достойного заробітку; захист інтересів приватного бізнесу на всіх рівнях державної влади, оскільки сьогоденна влада
узурпована великим бізнесом, який не дає змоги розвиватися підприємствам
нижчого рівня.
Політична партія «НОВЕ ЖИТТЯ» за стабільність політичного життя
України.
Громадянам України потрібне прогнозоване майбутнє не лише для них, а й
для їх дітей та онуків. Саме тому суспільство має йти шляхом еволюції, зберігаючи надбання попередніх поколінь і збагачуючись плодами праці своїх громадян.
Сучасний політичний устрій у державі вже вичерпав свій ресурс, тому
Партія вбачає своїм обов'язком взяти активну участь у формуванні нових положень Основного Закону про формування балансу між основними гілками влади.
Саме чітке розподілення повноважень дасть змогу уникнути безлічі конфліктів
між гілками влади, що спостерігаються на сучасному етапі, та чітко встановити
відповідальність кожного державного службовця за невиконання своїх обов'язків
та за вчинення злочинних дій щодо українського народу.
Вбачаємо, що Україна повинна бути парламентсько-президентською державою, тому що саме така система забезпечить подальший демократичний розвиток
і процвітання нашої країни.
Вважаємо, що депутатів Верховної Ради України потрібно позбавити депутатської недоторканності, оскільки народні обранці мають бути відкритими перед
своїм народом та розуміти всю відповідальність за невиконання делегованих їм
громадянами України прав. Основне завдання Народних депутатів – це прийняття
Законів України єдиних для всіх громадян України, тому надання певним громадян України відповідних привілеїв уже призводить до нерівності в суспільстві та
порушує Конституцію України. Чиновники виконавчої гілки влади також повинні нести відповідальність за свої дії, що має бути чітко прописано в законнодавстві. Тільки після усвідомлення того, що в державі існує чіткий механізм
покарання за злочини проти держави та українського народу, чиновники будуть
відповідально ставитися до виконання своїх повноважень.
Сучасний парламент монополізували політичні сили, які не бажають мати
сильних працездатних суперників, тому неодноразово здійснюються спроби
підняти прохідний бар'єр для політичних партій учасників у виборах до Верховної Ради України, що мають окреме бачення ситуації в країні та свіжі ідеї для
подолання кризових ситуацій. Вважаємо за неможливе такий акт, оскільки він
сприятиме подальшій монополізації політичної влади в країні. Це унеможливить
прихід у законодавчий і виконавчий органи людей з новими поглядами й ідеями.
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Більше того, прохідний бар'єр має бути знижений до 1 %, оскільки саме такий акт
надасть змогу владі оновитися, а країні – змогу рухатися далі.
Справедливість та прозорість у формуванні органів державної влади –
основний принцип діяльності Партії
Ми не маємо права дозволити тим політикам і посадовцям, що приходять до
влади заради особистого збагачення та власної кар'єри, руйнувати наш спільний
дім, який громадяни України зводили тяжкою працею. Правопорядок у країні
безпосередньо залежить від життєздатності судової гілки влади та правочинної
діяльності правоохоронних органів. На жаль, ні та, ні інша вертикаль на сьогодні
не виконують якісно своєї роботи, а тому не можуть захистити громадян України
від злочинців та злочинних дій третіх осіб. У Верховній Раді України ми будемо
ініціювати проведення судової реформи, яка б поєднувалася з реформою
правоохоронних органів. Наша партія пропонує посилити громадський контроль
за судовою владою та правоохоронними органами. Зробити це можна завдяки
активному громадському контролю, а саме – через введення в дію механізмів
обирання суддів та керівників правоохоронного апарату через процедуру
місцевих виборів. У тому випадку, коли державний посадовець із судової чи
правової системи не виконуватиме своїх обов'язків, грубо порушує Конституцію
України, його зможе звільнити трудовий колектив за ініціативою громадськості.
Також вважаємо, що необхідно покращити умови праці працівникам міліції –
збільшити заробітну платню, сформувати гідний соціальний пакет, оскільки це
сприятиме покращенню виконання професійних обов'язків і зменшенню
хабарництва.[....]
ПРОГРАМА ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «НОВЕ ЖИТТЯ»[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http
// nove-zhittya.org.ua /dokuments/ programa

∗∗∗
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ
«МЕРІТОКРАТИЧНА ПАРТІЯ УКРАЇНИ»

Партію створено 22 січня 2011 р. Зареєстрована Міністерством юстиції
України 12 квітня 2011 р. (реєстраційний номер 192-п.п.). Партія діюча.
ВИТЯГ З ПРОГРАМИ
«МЕРІТОКРАТИЧНА УКРАЇНА»
Вступ
Україна потребує кардинального оновлення і, в першу чергу, оновлення влади, адже першопричиною всіх проблем в Україні є низька якість людей при владі
та в політиці.
Результатом володарювання в Україні недостойних влади людей є жахливий
стан життя переважної більшості населення, занепад в економіці та в усіх інших
сферах життєдіяльності суспільства.
Саме тому першочерговим завданням суспільства є докорінна зміна персонального складу політиків та державних управлінців. Корупція, недбалість, неефективність, байдужість, крадіжки з бюджету тощо – все це тільки наслідки
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проблеми, першопричиною якої є саме недостойні люди при владі. Не можна позбутися наслідків, не позбувшись причини.
Не змінивши якість людей при владі, неможливо змінити ситуацію в країні
на краще. Але проста механічна заміна одних неякісних людей на інших неякісних нічого не змінить. Єдиний вихід – це пошук, виховання, навчання, перевірка
та приведення до влади якісно нових людей: чесних, компетентних та які будуть
щиро служити суспільству. Тільки такі люди достойні влади.
Кадрове оновлення може бути здійснено тільки за умови публічної люстрації
за принципом попереднього перебування на високих владних посадах. Винятки
можливі, але лише за умови ретельного, прозорого та публічного розгляду кожної
кандидатури.
Якісно нові люди так змінять правила політичної діяльності та функціонування влади, щоб відповідна якість людей при владі та в політиці зберігалася зі
зміною поколінь. Така система буде обов'язково включати механізми суспільного
контролю та відкликання можновладців будь-якого рівня.
Мерітократія повинна стати основним принципом побудови суспільства та
формування влади: країною керують чесні, здібні, компетентні, працьовиті, досвідчені та відповідальні люди, а не «актори», неуки та шахраї, яких обрали
шляхом введення людей в оману, маніпулювання, підкупу, залякування та
інформаційного тероризування.
Для цього необхідно консолідувати всі здравомислячі сили країни, як формалізовані, так і неформальні об'єднання громадян, відмовитись від суперечок з приводу емоційно-історичних та міжнародно-теоретичних питань, які розколюють
суспільство та розпорошують наші сили, але не є пріоритетними на даний момент.
Лише отримавши реальну владу можна системно впливати на стан справ у
масштабах країни – робити Україну не трошки, а значно кращою. Влада сама по
собі не є метою, це необхідний механізм та інструмент досягнення вищої мети –
побудови сильної та процвітаючої України.
Необхідно терміново розпочати активні дії. Чекати далі нічого і ні від
кого. Прийшов час змінювати країну! Прийшов час діяти!
Мерітократична мета
1. Мерітократична партія України проголошує своєю метою побудову сильної,
незалежної та успішної України шляхом створення справедливого суспільства рівних
можливостей та гідного життя для всіх, в основі якого лежить принцип мерітократії від кожного по здібностях, кожному по заслугах, а нужденним по потребах.
Мерітократичні цінності
2. Мерітократична партія України визнає Людину та її Свободу своїми
головними цінностями. Свобода є основною життєвою цінністю кожної людини і
лежить в основі побудови вільного суспільства вільних людей. Індивідуальна свобода кожного громадянина обмежується лише свободою інших громадян та
можливістю наступних поколінь мати свободу.
3. Мерітократична партія України вважає Гармонію головною суспільною
цінністю, досягнення якої неможливе без Любові – любові до себе, любові до
ближнього, любові до природи та світу. Любов надає Свободі морального виміру,
береже її від набуття руйнівних змістів, убезпечує її від перетворення на сваволю
та дозволяє людині жити в гармонії з собою та навколишнім світом.
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4. Мерітократична партія України вважає, що життєвою місією кожної
вільної людини є максимальна самореалізація на благо суспільства. Кожна людина вільна у виборі свого життєвого шляху.
5. Мерітократична партія України вважає, що максимальна реалізація
трудового, інтелектуального та творчого потенціалу кожної людини можлива лише за умови забезпечення рівності можливостей та справедливої оцінки особистих досягнень.
6. Мерітократична партія України підтримує традиційні сімейні та моральні
гуманістичні цінності та вважає дітей однією з найвищих цінностей суспільства.
7. Мерітократична партія України впевнена, що в основі політичної свободи
лежить, насамперед, матеріальна забезпеченість, інтелектуальний та духовний
розвиток кожного громадянина, а також право на свободу совісті та слова.
Мерітократична ідеологія
8. Мерітократична партія України в основу своєї політичної ідеології
покладає соціальний лібералізм: індивідуальна та економічна свобода, яка
розумно обмежена принципами справедливості та солідарності. Соціальною
опорою Мерітократичної партії України є малі, середні та великі неолігархічні
підприємці, наймані працівники (в т.ч. робітники та селяни), вільні професіонали,
інтелігенція, освічена молодь.
Мерітократичне суспільство
9. Мерітократична партія України вважає, що для максимальної самореалізації людина повинна бути здоровою, освіченою, духовно та культурно розвинутою. В суспільстві пропагується шанобливе ставлення до природи, культ знань,
культ здорового способу життя та важливість духовного розвитку та культури.
10. Мерітократична партія України переконана, що самоорганізація населення у самоврядні громади зміцнює дух солідарності, єдності та взаємо-допомоги, забезпечує порядок на територіях організованих громад та підвищує ефективність місцевої влади шляхом громадського контролю та впливу.
11. Мерітократична партія України вважає солідарність невід’ємним елементом успішного та ефективного суспільства: громадяни ставляться з повагою
один до одного, допомагають один одному, за потреби діють разом заради
спільного блага, забезпечують соціальну солідарність (більш заможних та менш
заможних) та солідарність поколінь шляхом справедливого розподілу частини
суспільних доходів таким чином, щоб молодь могла отримати допомогу на
початку самостійного життя, а людям похилого віку, які того потребують, було
забезпечено гідну старість.
12. Мерітократична партія України дбає про добробут і створення необхідних
умов для гідного життя всіх верств населення, а також турбується про тих членів
суспільства, хто в силу обставин має особливі потреби (діти, молодь, інваліди, сироти,
багатодітні родини, одинокі матері та батьки, пенсіонери, ветерани та інші).
13. Мерітократична партія України впевнена, що незалежну, сильну та
успішну Україну можливо збудувати тільки на міцному фундаменті українських
національних культурних та історичних традицій з повагою до традицій та
культур інших народів, представники яких є громадянами України.
Мерітократична держава
14. Мерітократична партія України виходить з того, що єдиним джерелом
влади в державі є народ України.
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15. Мерітократична партія України переконана, що держава і влада існує
для народу, а не народ – для держави і влади. Головною функцією держави та
влади є служіння народу, захист його прав та інтересів, а також створення умов
для постійного покращення рівня життя всіх громадян.
16. Мерітократична партія України переконана, що Україна залишаючись
унітарною державою, повинна розвиватися у напрямку децентралізації та розширення повноважень регіонів.
17. Мерітократична партія України вважає, що розподіл повноважень між
центральними та місцевими органами влади повинен відбуватися за принципом
субсидіарності – «знизу доверху»: місцеві громади делегують на вищий рівень
тільки ті функції та повноваження, які не можуть виконувати самі.
Мерітократична влада
18. Мерітократична партія України переконана, що побудувати сильну,
незалежну та успішну Україну можливо лише на принципах мерітократії - влади
достойних. Соціальний статус кожного громадянина за мерітократії визначається
виключно на основі справедливої оцінки та визнання його особистих досягнень,
моральних якостей та внеску на благо суспільства незалежно від етнічного та
соціального походження, релігійних переконань та майнового стану. Мерітократична влада формується на конкурсній основі виключно з людей достойних
влади: чесних, компетентних та готових щиро служити народу. Влада і політика
відділені та незалежні від бізнесу.
19. Мерітократична партія України вважає, що запорукою успішності суспільства та запобіжником проти зловживань і корупції є прозорість та публічність
суспільних відносин, а особливо прозорість та публічність в політиці, державному управлінні та питаннях власності.[…]
Програма «Мерітократична Україна» [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://m-p-u.org/programa

ВИТЯГ З ПРОГРАМНИХ ТЕЗ
«Мерітократична Україна»
Мерітократична Україна – це країна рівних можливостей та гідного життя
для всіх, побудована на принципі – від кожного по здібностях, кожному по
заслугах, а нужденним по потребах.
• Від кожного по здібностях значить, що кожен громадянин є вільним у
виборі свого шляху, але повинен бути максимально ефективним та корисним
суспільству, займаючись діяльністю, яка розкриває потенціал людини та
приносить задоволення і радість.
• Кожному по заслугах значить, що кожен громадянин повинен займати в
суспільстві статус та отримувати справедливу винагороду (прибутки) відповідно
до реальних заслуг та внеску в розвиток суспільства.
• Нужденним по потребах значить, що суспільство турбується про
співгромадян, які в силу різних причин мають особливі потреби (діти, молодь,
інваліди, сироти, багатодітні родини, одинокі матері, пенсіонери, ветерани та
інші), забезпечує їхні потреби на рівні гідного життя.
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Мерітократична Украина – це країна, в якій:
У суспільстві:
• виконується принцип – від кожного по здібностях, кожному по заслугах, а
нужденним по потребах, а також забезпечено рівні стартові можливості та умови
для гідного життя кожному
• людей оцінюють за їхніми реальними здібностями та досягненнями, а не за
партійною належністю, національністю, розміром гаманця, «тусовочною» популярністю, впливовістю батьків чи інших покровителі
• життя та здоров'я людини є одними з найбільших цінностей суспільства,
культивується здоровий спосіб життя та забезпечена всебічна (фізична, психічна,
екологічна, інформаційна та інша) безпека людини, лікування є доступним для
всіх та якісним. Система охорони здоров'я чітко орієнтована на зниження смертності, захворюваності та підвищення тривалості активного життя
• заборонено продаж та використання генетично модифікованих організмів
(ГМО) та хімічних харчових домішок. Покладено край хижацькій експлуатації, забрудненню навколишнього середовища та хаотичній забудові природоохоронних зон
• панує закон і порядок, діє ефективна та справедлива система захисту прав
громадян, а громадяни усвідомлюють та суворо дотримуються своїх громадянських обов'язків
• панує культ знань, усі діти, незалежно від достатку батьків, мають рівні
можливості для отримання безкоштовної якісної освіти та фізичного виховання, а
найздібніші навчаються за рахунок держави в кращих університетах України та світу.
В освітній процес повернено важливе значення особистості вчителя і викладача. Не
політики, а вчителі творять майбутнє держави, за що отримують гідну винагороду
• створені сприятливі умови для народження та виховання дітей, пропагуються традиційні сімейні цінності
• діє справедлива податкова система: малозабезпечені звільнені від податків,
знижені податки для середнього класу, збільшені податки для багатих
• заборонена пропаганда насильства, споживацького способу життя, вживання шкідливих речовин (алкоголю, тютюну, наркотиків, шкідливої їжі тощо)
• громадяни ставляться з повагою один до одного, допомагають один одному
та, коли треба, діють разом заради спільного блага
У владі:
• влада щиро служить людям та робить все можливе для покращення рівня
життя всіх громадян
• на демократичних виборах люди обирають кращих з кращих, а не менше зло
• влада відділена та незалежна від бізнесу, а державне управління - від політики
• заборонена пряма політична реклама та інші способи психологічної
маніпуліяції свідомістю людей
• скасовано депутатські пільги, значно обмежено депутатську недоторканість,
зменшено кількість депутатів Верховної Ради до 300
• на керівні державні посади призначають виключно за відкритим і
публічним конкурсом за критеріями честі, компетентності, щирого служіння
людям, відповідність яким продемонстрована попередньою діяльністю особи
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• на 50% зменшена кількість чиновників, міністерств, комітетів та інших
державних інституцій, значно зменшена кількість міліції та інших контролюючих
та каральних органів
• влада є підзвітною громадянам, а її діяльність є прозорою, публічною та
узгодженою
• запроваджена ефективна система запобігання корупції та зловживань,
політики та чиновники обов'язково щорічно декларують свої доходи, витрати і
майно, створені відкриті державні реєстри (кадастри) власності - земля, нерухомість, транспортні засоби
• ефективно діє принцип рівності перед законом та невідворотності покарання за злочини, здійснюється справедливе правосуддя та своєчасне виконання
судових рішень. […]
Програмні тези. [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://m-p-u.org/programa

∗∗∗
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «МІСТ»

Партію створено 18 березня 2011 р. Зареєстрована Міністерством
юстиції України 19 квітня 2011 р. (реєстраційний номер 193-п.п.).
Партія діюча.
Документів не виявлено.

∗∗∗
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «ВІДРОДЖЕННЯ ТА РОЗВИТОК»
Партію створено 17 березня 2011 р. Зареєстрована Міністерством
юстиції України 4 травня 2011 р. (реєстраційний номер 194-п.п.).
Партія діюча.
Документів не виявлено.

∗∗∗
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «НАРОДНА ІНІЦІАТИВА»

Партію створено 5 лютого 2011 р. Зареєстрована Міністерством
юстиції України 4 травня 2011 р. (реєстраційний номер 195-п.п.).
Партія діюча.
Документів не виявлено.
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АЛФАВІТНИЙ ПОКАЖЧИК ∗

Аграрна партія України (1996, № 812) ∗∗
Аграрна партія України (2006, № 136-п.п.)
Всеукраїнська козацька партія (2008, № 148-п.п.)
Всеукраїнська партія духовності і патріотизму (2001, № 1610)
Всеукраїнська партія жіночих ініціатив (1997, № 933)
Всеукраїнська партія Миру і Єдності (2000, № 1418)
Всеукраїнська партія міжнаціонального порозуміння «Новий Світ» (2001, № 1611)
Всеукраїнська партія Народної Довіри (2000, № 1482)
Всеукраїнська партія «Нова Сила» (1999, № 1281)
Всеукраїнська Партія Пенсіонерів (1998, № 1097)
Всеукраїнська партія трудящих (1997, № 868)
Всеукраїнська партія Центру «Громадянська злагода» (1994, № 539)
Всеукраїнська політична партія «БРАТСТВО» (2004, № 99-п.п.)
«Всеукраїнська Політична партія – Екологія та Соціальний захист» (2003, № 9-п.п.)
Всеукраїнська Чорнобильська народна партія «За добробут та соціальний
захист народу» (1998, № 1080)
Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» (1999, № 1222)
Всеукраїнське об'єднання «Свобода» (1995, № 686)
Всеукраїнське Об'єднання Християн (ВОХ) (1998, № 1017)
Всеукраїнське політичне об'єднання «Державна самостійність України» (1993,
№ 433)
Всеукраїнське політичне об'єднання «Єдина Родина» (1999, № 1169)
Громадянська партія «ПОРА» (2005, № 127-п.п.)
Громадянська партія України (2008, № 159-п.п.)
Громадянський конгрес України (1993, № 469)
Демократична партія угорців України (2005, № 117-п.п.)
Демократична партія України (1991, № 94)
Екологічна партія України (2001, № 1597)
Екологічна партія України «Захист» (2001, № 1594)
Єдиний Центр (1999, № 1228)
«Жінки за майбутнє» Всеукраїнське політичне об'єднання (2001, № 1606)
Жіноча Демократична партія (2001, № 1606)
Жіноча народна партія (об'єднана) (1998, № 1068)
Зелена екологічна партія України (2001, № 1579)
Зелена екологічна партія України «Райдуга» (2001, № 1594)
Зелена партія України (1999, № 1198)
Зелена партія України (2000, № 1360)
Зелена партія України – ХХІ (2001, № 1617)
Інтернет партія України (2010, № 178-п.п.)
«КМКС» Партія угорців України (2005, № 108-п.п.)
∗

Написання назв партій – згідно з Реєстром політичних партій Міністерства юстиції України.
У дужках вказано дату та номер реєстрації політичної партії Міністерством юстиції України.

∗∗
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Колгоспна партія України (2004, № 102-п.п.)
Комуністична партія робітників і селян (2001, № 1604)
Комуністична партія (трудящих) (1999, № 1115)
Комуністична партія трудящих (1999, № 1115)
Комуністична партія України (1991, № 107)
Комуністична партія України (1993, № 505)
Комуністична партія України (оновлена) (2000, № 1523)
Конгрес Українських Націоналістів (1993, № 385)
Конституційно-демократична партія (1993, № 457)
Ліберальна партія України (1991, № 132)
Ліберальна партія України (оновлена) (1999, № 1176)
Ліберально-демократична партія «ЗАХИЩЕНА ОСОБИСТІСТЬ.
ПРИВАТНЕ – ПОНАД УСЕ!» (1992, № 268)
Ліберально-демократична партія патріотів України (1994, № 614)
Ліберально-демократична партія України (1992, № 268)
Міжрегіональний блок реформ (1995, № 625)
«Молодіжна партія України» (1999, № 1220)
Народна аграрна партія України (1996, № 812)
НАРОДНА ЕКОЛОГІЧНА ПАРТІЯ (2005, № 110-п.п.)
Народна Партія (1996, № 812)
«Народна партія вкладників та соціального захисту» (2000, № 1320)
Народна партія України (1991, № 123)
Народний Рух України (1993, № 391)
Народний Рух України за єдність (2000, № 1536)
Народно-Демократична партія (1996, № 744)
Народно-Демократична партія патріотів України (1994, № 614)
Об’єднана соціал-демократична партія України (створена 1991, очільник
О. Алін (Нижник))
Об’єднання Українських Націоналістів (державників) (1993, №518)
Організація Українських Націоналістів в Україні (1993, № 518)
Партія «ВІДРОДЖЕННЯ« (2004, № 97-п.п.)
Партія відродження села (1993, № 460)
Партія «Відродження українського села» (2007, № 142-п.п.)
Партія вільних демократів (1999, № 1247)
Партія Вільних Селян і Підприємців України (1993, № 460)
Партія вільних селян України (1993, № 460)
Партія «Віче» (1993, № 457)
Партія Всеукраїнського об'єднання лівих «Справедливість» (2000, № 1430)
Партія «Громадська сила» (1999, № 1152)
Партія «Громадянська солідарність» (2005, № 121-п.п.)
Партія «Демократичний Союз» (1999, № 1188)
Партія демократичного відродження України (1991, № 127)
Партія державного нейтралітету України (2004, № 101-п.п.)
Партія духовного, економічного і соціального прогресу (1994, № 573)
Партія економічного відродження (1993, № 426)
Партія економічного відродження Криму (1993, № 426)
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Партія «Єдина Україна» (1998, № 1086)
Партія «Жінки України» (1997, № 836)
Партія «За Права Людини» (1998, № 968)
Партія «За Русь єдину» (2001, № 1608)
Партія захисників Вітчизни (1997, № 876)
Партія захисту знедоленого народу України (2000, № 1482)
Партія захисту інтересів селян України (2001, № 2-п.п.)
Партія захисту пенсіонерів України (1998, № 967)
Партія Зелених України (1991, № 80)
Партія інтелігенції України (2000, № 1493)
Партія «Київська Русь» (2007, № 143-п.п.)
Партія комуністів (більшовиків) України (1994, № 579)
Партія Ліберально-демократичні реформи (2000, № 1483)
Партія мусульман України (1997, № 945)
Партія «Народна влада» (2004, № 100-п.п.)
Партія «НАРОДНИЙ БЛОК» (1998, № 967)
Партія «Народний вибір» (2004, № 103-п.п)
Партія Народної Дії «НАДІЯ« (2005, № 114-п.п.)
Партія національного врятування України (ПНВУ) (1993, № 458)
Партія «Національно-демократичне об'єднання «Україна» (2000, № 1495)
Партія національно-економічного розвитку України (1996, № 709)
Партія «Наш Дім Україна» (2005, № 107-п.п.)
Партія «Нова генерація України» (1999, № 1277)
Партія Освітян України (1998, № 1086)
Партія патріотичних сил України (2005, № 120-п.п.)
Партія пенсіонерів України (1999, № 1251)
Партія Підтримки Вітчизняного Виробника (1992, № 243)
Партія прав людини (1994, № 566)
Партія «Прагматичний вибір» 2000, № 1461)
Партія праці (1993, № 388)
Партія Приватної Власності (1999, № 1228)
Партія промисловців і підприємців України (2000, № 1410)
Партія Радикального Прориву (1998, № 966)
Партія Реабілітації Народу України (1994, № 614)
Партія Реабілітації Тяжкохворих України (1994, № 614)
Партія регіонального відродження «Трудова солідарність України» (1997,
№ 939)
Партія регіонального відродження України (1997, № 939)
Партія регіонів (1997, № 939)
Партія «Реформи і порядок» (1997, № 932)
Партія «РОДИНА» (1999, № 1277)
Партія розбудови, правозахисту недержавних організацій України – «Партія
правозахисту» (2001, № 1639)
ПАРТІЯ «РУСЬ» (1998, № 1070)
Партія «Руський блок» (2001, № 1608)
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Партія «Русько-Український Союз» (Русь) (1998, № 1070)
Партія Свідомості Третього Тисячоліття (1999, № 1239)
Партія «Світло зі Сходу» (2000, № 1483)
Партія Свободи (1999, № 1264)
Партія Свободи (2004, № 104-п.п)
«Партія селян» (2007, № 142-п.п.)
Партія «СЕЛЯНСЬКИЙ БЛОК АГРАРНА УКРАЇНА» (2005, № 128-п.п.)
Партія Слов’янського Відродження (створена 1990)
Партія слов'янської єдності України (1993, № 510)
Партія «Солідарність» (2001, № 1598)
Партія «Солідарність жінок України» (1999, № 1288)
Партія солідарності України (1997, № 959)
Партія «Соціал-демократичний союз» (1999, № 1152)
Партія «Соціалістична Україна» (2004, № 103-п.п)
Партія Соціального Захисту (2000, № 1417)
Партія «Союз» (1997, № 867)
Партія «Союз народів України» (2001, № 1609)
Партія «Союз труда» (1998, № 968)
Партія «Справедливість» (2000, № 1430)
Партія труда (1993, № 388)
Партія Труда (2005, № 120-п.п.)
Партія «Український Національний Конгрес» (2001, № 3-п. п.)
Партія Християнсько-Демократичний Союз (1997, № 840)
Патріотична партія України (1998, № 1109)
Політична партія «Авангард» (2008, № 162-п.п.)
Політична партія «Аграрно-Промисловий Союз» (2009, № 166-п.п.)
Політична партія «Ведуча сила» (2010, № 187-п.п.)
Політична партія «Велика Україна» (2006, № 134-п.п.)
Політична партія «Відродження та розвиток» (2011, № 194-п.п.)
Політична партія «Вітчизна» (2001, № 1-п.п.)
Політична партія «Воля» (2008, № 158-п.п.)
Політична партія «Вперед, Україно!» (1999, № 1174)
Політична партія «Всеукраїнська партія «Дітей війни» (2009, № 170-п.п.)
Політична партія Всеукраїнське об'єднання «Громада» (1994, № 551)
Політична партія «Всеукраїнське об'єднання «Центр» (1999, № 1276)
Політична Партія «Всеукраїнський патріотичний союз» (2005, № 105-п.п.)
Політична партія «Громадський контроль» (2001, № 4-п. п.)
Політична партія «Громадянська платформа» (2005, № 113-п.п.)
Політична партія «Громадянська позиція» (2005, № 116-п. п.)
Політична партія Громадянський рух України (2008, № 161-п.п.)
Політична партія «Демократичний фронт» (2007, № 144-п.п.)
Політична партія «Держава» (1999, № 1113)
Політична партія «ДІТИ ВІЙНИ «НАРОДНА ПАРТІЯ УКРАЇНИ» (2009,
№171-п.п.)
Політична партія «Європейська партія України» (2006, № 133-п.п.)
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Політична партія «Європейська платформа» (2005, № 122-п.п.)
Політична партія «Європейська столиця» (2005, № 112-п.п.)
Політична партія «Євротурбота» (2006, № 137-п.п.)
Політична партія «Єдина Київська Русь» (1999, № 1133)
Політична партія «Єдина Країна» (2008, № 160-п.п.)
Політична партія «Закон і Порядок» (2010, № 181-п.п.)
Політична партія «За красиву Україну» (1998, № 1072)
Політична партія «За справедливість та добробут» (2010, № 183-п.п.)
Політична партія «За Україну!» (2000, № 1417)
Політична партія «ЗАХИСТ» (2010, № 180-п.п.)
Політична партія «Захист місцевих інтересів народу» (2008, № 153-п. п.)
Політична партія «Зелені» (2008, № 158-п.п.)
Політична партія «ЗУБР»(2000, № 1483)
Політична партія «Інформаційна Україна» (2005, № 123-п. п.)
Політична партія «Кияни передусім!» (2008, № 159-п.п.)
Політична партія «Козацька Народна Партія» (2010, № 190-п.п.)
Політична Партія «КОЗАЦЬКА СЛАВА» (2006, № 137-п.п.)
Політична партія «Козацька Українська Партія» (2008, № 151-п.п.)
Політична партія «Красива Україна» (1999, № 1293)
Політична партія Ліберальна Україна (1999, № 1176)
Політична партія «Ліберально-гуманістична партія «Товариш» (2006, № 135-п.п.)
Політична партія малого і середнього бізнесу України (1999, № 1110)
Політична партія «Мерітократична партія України» (2011, № 192-п.п.)
Політична партія «Міст» (2011, № 193-п.п.)
Політична партія «Могутня Україна» (2005, № 116 -п. п.)
Політична партія «Молода Україна» (1999, № 1197)
Політична партія «Молодь до ВЛАДИ» (2010, № 186-п.п.)
Політична партія «Народна воля» (2008, № 155-п.п.)
Політична партія «Народна ініціатива» (2011, № 195-п.п.)
Політична партія «НАРОДНА ПАРТІЯ НОВА УКРАЇНА» (2005, № 128-п.п.)
Політична партія «Народна Самооборона» (1999, № 1174)
Політична партія «Народна сила» (2010, № 184-п.п.)
Політична партія «Народна трудова партія» (2007, № 144-п.п.)
Політична партія «Народний Союз Наша Україна» (2005, № 115-п.п)
Політична партія «Народно-трудовий союз України» (2006, № 130-п.п.)
Політична партія «Наша партія» (2005, № 122-п. п.)
Політична партія «Наша Україна» (2005, № 115-п.п.)
Політична партія «Наш Дім» (2009, № 173-п.п.)
Політична партія «Нова демократія» (2005, № 113-п.п.)
Політична партія «Нова країна» (2005, № 112-п.п.)
Політична партія «Нова політика» (2001, № 1573)
Політична партія «Нове життя» (2011, № 191-п.п.)
Політична партія «Організація Українських Націоналістів» (1993, № 518)
Політична партія «Партія гуманістів України» (2006, № 135-п. п.)
Політична партія «Партія екологічного порятунку «ЕКО+25%» (2001, № 5-п.п.)
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Політична партія «Партія за військових» (2001, № 5-п.п.)
Політична партія «Партія захисту прав людини» (2008, № 157-п.п.)
Політична партія «Партія Здоров'я» (2005, № 114-п.п.)
Політична партія «Партія Козаків України» (2008, № 150-п.п.)
Політична партія «Партія місцевого самоврядування» (2009, № 176-п.п.)
Політична партія «Партія Народний Захист» (2010, № 179-п.п.)
Політична партія «Партія Народний порядок» (2009, № 167-п.п.)
Політична партія «Партія нового покоління України» (2008, № 147-п.п.)
Політична партія «Партія ПРАВА» (2006, № 131-п. п.)
Політична партія «Партія Правозахисту» (2001, № 1639)
Політична партія «Партія сильної влади» (2009, № 174-п.п.)
Політична партія «Партія української молоді» (2010, № 188-п.п.)
Політична партія «Політичне об’єднання «Пряма дія» (2006, № 138-п.п.)
Політична партія «Права воля України» (2008, № 145-п.п.)
Політична партія «Правда» (2008, № 164-п.п.)
Політична партія «Праведність» (2010, № 177-п.п.)
Політична партія «ПРАВО І СПРАВЕДЛИВІСТЬ» (2009, № 165-п.п.)
Політична партія «Пробудження» (2008, № 154-п.п.)
Політична партія «Рідне місто» (2009, № 172-п.п.)
Політична партія «РУСИЧИ» (2008, № 149-п.п.)
Політична партія «Русь єдина» (1999, № 1113)
Політична партія «Руська Єдність» (2008, № 162-п.п.)
Політична партія «САМОВРЯДНА УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВА» (2008, № 156-п.п.)
Політична партія «Селянська Україна» (1999, № 1115)
Політична партія «Сила і Честь» (2004, № 104-п.п.)
Політична партія «Сильна Україна» (1999, № 1217)
Політична партія «Слов’янський народно-патріотичний союз» (2003, № 8-п.п.)
Політична партія «Совість України» (2005, № 125-п.п.)
Політична партія «Соціал-Патріотична Асамблея Слов’ян» (2006, № 129-п.п.)
Політична партія «Союз анархістів України» (2002, № 7-п.п.)
Політична партія «Союз Лівих Сил» (2008, № 146-п.п.)
Політична партія «СПІЛЬНА ДІЯ» (2006, № 132-п.п.)
Політична партія «Справедлива країна» (2009, № 175-п.п.)
Політична партія «Справедлива Україна» (2005, № 126-п.п.)
Політична партія «Твоя Україна» (2010, № 182-п.п.)
Політична Партія «Третя Сила» (2005, № 106-п.п.)
Політична партія «Трудова Україна» (2000, № 1457)
Політична партія «УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи)
Віталія Кличка» (2005, № 112-п.п.)
Політична партія «Україна Майбутнього» (2008, № 152-п.п.)
Політична партія «Україна Соборна» (2005, № 119-п.п.)
Політична партія України «Партія політики ПУТІНА» (2003, № 8-п.п.)
Політична партія України «РУСЬ ЄДИНА» (2003, № 8-п.п.)
Політична партія «Українська платформа» (2009, № 169-п.п.)
Політична партія «Українська Радикально-Демократична Партія» (2010, № 189-п.п.)
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Політична партія «Український Республіканський Альянс» (2009, № 168-п.п.)
Політична партія Український Союз Праці «Орій» (2000, № 1481)
Політична партія «Українські соціал-демократи» (2007, № 141-п.п.)
Політична партія «Фронт Змін» (2007, № 144-п.п.)
Політична партія «Яблуко» (1999, № 1247)
Політичне об’єднання «Рідна Вітчизна» (2010, № 185-п.п.)
Прогресивна соціалістична партія України (1996, № 753)
Прогресивно-автомобільна партія України (1998, № 978)
Прогресивно-Демократична партія України (1999, № 1277)
Прогресивно-Демократична Партія України (2008, № 163-п.п.)
Республіканська Партія України (2005, № 111-п.п.)
Республіканська Християнська партія (1997, № 886)
РУХ (Український Народний Рух) (1999, №1301)
Селянська партія України (1992, № 214)
Слов'янська партія (1993, № 469)
Соціал-демократична партія молоді (2001, № 1595)
Соціал-демократична партія України (1993, № 419)
Соціал-демократична партія України (1995, № 633)
Соціал-демократична партія України (об'єднана) (1996, № 751)
Соціал-демократична партія України (створена 1991, очільник А. Носенко)
Соціалістична партія України (1991, № 157)
Соціал-Національна партія України (1995, № 686)
Соціально-екологічна партія «Союз. Чорнобиль. Україна» (2002, № 6-п.п.)
Соціально-Християнська Партія (2004, № 98-п.п.)
Трудова партія України (1999, № 1217)
Трудовий конгрес України (1993, № 498)
Українська консервативна партія (2005, № 124-п.п.)
Українська Консервативна Республіканська партія (1992, № 270)
Українська морська партія (2001, № 1601)
Українська Народна Партія (1999, № 1301)
Українська Народна партія «Собор» (2000, № 1351)
Українська народно-демократична партія (створена у 1990, не була зареєстрована)
Українська національна асамблея (1994, № 617)
Українська національна асамблея (1997, № 923)
Українська Національна Консервативна партія (1992, № 318)
Українська національна партія (створена 1989, не була зареєстрована)
Українська партія (2001, № 1607)
«Українська партія» (2006, № 140- п. п.)
Українська партія «Єдність» (2000, № 1324)
Українська партія захисту прав споживачів (2000, № 1438)
Українська партія «Зелена планета» (2005, № 118-п.п.)
Українська партія зелених (2001, № 1600)
Українська партія солідарності та соціальної справедливості (1993, № 484)
Українська партія справедливості (1993, № 398)
Українська партія Справедливості – Союз ветеранів, інвалідів, чорнобильців,
афганців (УПС – СВІЧА) (1993, № 398)
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Українська партія честі, боротьби з корупцією та організованою злочинністю
(2005, № 109-п.п.)
Українська партія шанувальників пива (1992, № 243)
Українська політична партія «Християнський Рух» (2000, № 1541)
Українська Республіканська партія (1990, № 4)
Українська республіканська партія (2006, № 139-п.п.)
Українська республіканська партія Лук’яненка (2006, № 139-п.п.)
Українська республіканська партія «Собор» (1990, № 4)
Українська селянська демократична партія (1991, № 33)
Українська соціал-демократична партія (1998, № 1102)
Українська християнсько-демократична партія ( 1991, № 153)
Український Народний Рух (РУХ) (1999, № 1301)
Український християнсько-демократичний фронт (створений 1988)
Християнсько-демократична партія України (1992, № 325)
Християнсько-Демократичний Союз (1995, № 676)
«Християнсько-Ліберальна партія України» (1995, № 676)
Християнсько-ліберальний Союз (1995, № 676)
Християнсько-народний Союз (1997, № 840)
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