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	 В	цій	короткій	брошурі	ми	спробуємо	виклас-
ти	основну	ідею	“СИЛИ	ЗЕМЛІ”-	її	концепцію,	органі-
заційні		засади	з		опанування	її	основ	та	впроваджен-
ня	патріотичної	системи	виховання.

	 Створення	нової	еліти	в	Україні	та	розробка	
стратегічного	 пакету	 (національної	 ідеї,	 доктрини,	
концепції	 національних	 інтересів	 та	 іншого)	 є	 на-
гальною	 потребою,	 адже	 без	 цього	 наша	 країна	 не	
зможе	відбутися	як	самостійна	незалежна	держава.
Показати,	яким	чином	цього	можна	досягти	–	основ-
на	мета	цієї	брошури.

	 Автор	виклав	коротко	основні	ідеї	для	озна-
йомлення	тих,	кому	ця		тема	не	байдужа.
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Чому Cила землі?

	 Сила	землі	є	системою	знань	та	уявлень,	заснованою	на	суто	
українському	світобаченні.

	 Сьогодні	Україна,	як	ніколи,	потребує	нової	еліти.	Це	не	про-
сто	гасло,	а	нагальна	необхідність!	То	вже	зрозуміли	і	ліві,	і	праві,	
і	влада,	і	опозиція,	а,	найпершими,	звісно,	люди	–	пересічні	грома-
дяни.	Україні	потрібні,	особливим	чином	підготовлені,	лідери,	які	
володіють	сучасними	знаннями,	компетенціями	та	технологіями	
управління,	які	знають	своє	коріння	та	пишаються	своєю	країною!

	 Наша	земля	наскрізь	просочена	 силою	предків,	 їхніми	 спокон-
вічними	традиціями,	особливими	знаннями.	Щоб	відчувати	цю	силу,	
потрібно	мати	зв’язок	із	своєю	землею,	родом.	Тисячоліттями	наші	те-
риторії	 населяли	 розвинуті	 висококультурні	 цивілізації.	 Наприклад,	
древні	 трипільці	 та	 скіфи.	 Саме	 тут	 утворилася	 Київська	 Русь,	 яка	
стала	центром	політичного,	культурного	та	духовного	розвитку	цілої	
епохи.	Наша		земля		народила		волелюбне		козацтво.		Не	даремно	ж	ми	
і	понині		у	словах	гімну	України	наголошуємо,	що	ми	козацького	роду!

	 Україна	завжди	існувала	на	перетині	Східного	і	Західного	світів	
та	акумулювала	силу	та	знання	тисячолітньої	історії	людства.	Частин-
ку	 рідної	 землі	 наші	 предки,	 за	 традицією,	 носили	 в	 ладанці	 коло	
серця,	-	щоб	завжди	відчувати	її	захисну	силу…	Тому	сміливо	можна	
зробити	 висновок:	 хто	 вміє	 відчувати	 та	 розуміти	 свою	 землю	 –	
територію	своєї	батьківщини,	той	отримує	її	силу.	Ця	сила	завжди	
напитувала	і	допомагала	славетним	героям	України.	Її	має	отримати	й	
зберегти	нова	еліта	нашої	держави.

 Найголовніший	 скарб	 української	 території	 –	 люди,	 які	 її	
населяють.	Наша	земля	віками	народжувала	таланти.	Ми	маємо	сла-
ветних	національних	героїв,	видатних	мислителів	та	науковців,	поетів	
та	музикантів.	Також	в	нас	є	всі	необхідні	природні	ресурси,	щоб	бути	
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сильною	 та	 самостійною	 державою:	 родючі	 чорноземи,	 повноводні	
річки,	численні	поклади	корисних	копалин,	вдале	геополітичне	розта-
шування.	Україна	відома	всьому	світу	завдяки	здобуткам	наших	людей	
і	нашій	історії.

	 Віками	 ми	 ставали	 об’єктами	 завойовницьких	 посягань	 інших	
держав.	Українську	культуру	намагалися	викорінити,	ліквідувати	на-
ціональну	ідентичність.	Тут	забороняли	традиції	та	мову,	фізично	ви-
нищували	інтелектуалів,	вивозили	історичні	артефакти	та	коштовно-
сті.	Але,	попри	все	сила	та	мудрість	нашого	народу	живуть	на	цій	
території	та	передаються	наступним	поколінням.

	 Україна	є	територією	унікального	способу	життя	та	світосприй-
няття.	 Сила	 цієї	 землі	 змінює	 людей	 фізично	 і	 духовно.	 Ми	 вміємо	
облаштовувати	своє	життя	та	організовувати	оточуючий	простір,	не	
зважаючи	на	жорсткі	 зовнішні	 перешкоди.	 Сила	 землі	 для	 українців	
полягає	 у	 неймовірній	 здатності	 до	 відродження,	 яке	 неодмінно	 на-
стає	після	будь-яких	випробувань.

	 Відродження	 України	 відбувається	 сьогодні!	 Тому	 нам	 по-
трібна	нова	національна	еліта,	 вихована	на	розумінні	цінностей	
саме	цієї	території,	наповнена	силою	нашої	землі.	Така	еліта	змо-
же	дати	Україні	нові	цілі,	стратегію	будівництва	держави	і	суспіль-
ства,	вектори	розвитку,	позиціонування	у	світі.	Наша	земля	є	на-
шою	силою!
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Звідки візьметься нова еліта?

	 Сьогодні	можна	виділити	три	ключові	дати	в	історії	незалежної	
України.	 Моментом	 зародження	 української	 державності	 став	 1991	
рік.	Події	2004-го	року	призвели	до	становлення	українського	грома-
дянського	суспільства	як	невід’ємної	складової	повноцінної	держави.	
Нарешті,	2013	рік	–	перехідна	точка	взаємовідносин	між	державою	та	
громадянським	суспільством,	коли	останнє	піднялося	над	державою	з	
її	численними	інститутами	та	можновладцями.	Ці	події	сприяли	росту	
самоусвідомлення	наших	людей.

1991-й рік – початок
	 Із	розпадом	СРСР	Україна	з’явилася	на	політичній	карті	світу	як	
незалежна	країна.	Почався	процес	політичного	 та	правового	 оформ-
лення,	ми	стали	будувати	сучасну	державу.	Але	становлення	демокра-
тичної	України	відбувалося	на	базі	інституцій,	кадрів,	традицій	Радян-
ського	Союзу,	що	залишилися	нам	у	спадок.	До	керма	влади	так	само	
стали	партійні	керівники	та	бюрократи,	які	перенесли	до	незалежної	
держави	радянські	принципи	та	навички	державного	управління.	Сус-
пільство	тоді	переважно	складалося	із	типових	представників	«радян-
ської	 	людини»	-	 	слухняних,	 	безініціативних,	 	наляканих		мас		наро-
ду.	В	цих	умовах	не	йшлося	про	справжнє	громадянське	суспільство,	
здатне	будувати	своє	життя,	захищати	інтереси,	впливати	на	політи-
ків.	Першим	кроком	зародження	такого	суспільства	став	Акт	проголо-
шення	незалежності	України,	за	який	на	всеукраїнському	референдумі	
проголосувало	більше	90%	українських	громадян.	

Помаранчевий 2004-й рік
	 Таким	 чином,	 перед	 незалежною	 Україною	 постала	 проблема	
кадрового	 забезпечення	 	 найвищих	 рівнів	 державного	 управління.	
Відсутність	 	нових	 	лідерів	 	 та	відтік	кращих	менеджерів	з	Києва	до	
Москви	протягом	майже	століття	призвели	до	невідповідності	реаль-
ної	державної	політики	проголошеним	цілям	та	цінностям	незалежної	
України.		Внаслідок	чого	відбулася	низка		протестних	кампаній	у	1990-
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х	та	акції	непокори	на	початку	2000-х	років.	Але	по-справжньому	уні-
кальним	явищем	та	масштабною	подією	для	українського	суспільства	
стала	Помаранчева	Революція	2004-го	року.	Мільйони	українців	зібра-
лися	на	Майдані	Незалежності,	щоб	відстояти	своє	право	на	чесні	ви-
бори	та	реальну	демократію.	2004-й	рік	став	переможним	для	грома-
дянського	суспільства	в	Україні,	адже	людям	вдалося	реально	змінити	
стару	владу	та	домогтися	поставлених	цілей.	Але	зміна	політичної	сис-
теми	та	суспільної	свідомості	вимагали	нових	лідерів	країни,	здатних	
провести	реформи	та	перетворення.	Ті	ж	політики,	які	отримали	владу	
в	результаті	Помаранчевої	революції,	не	відповідали	потребам	нової	
України.

Євромайдан - 2014
	 Нова	 команда	 політиків,	 яка	 прийшла	 до	 влади	 в	 Україні	 піс-
ля	подій	2004-го	року,	не	виправдала	суспільних	очікувань.	Але	факт	
практичної,	а	не	декларативної,	реалізації	свободи	та	демократії	при-
звів	до	зростання	громадської	активності,	навчив	людей	відстоювати	
свої	права	та	інтереси.	Прихід	у	2010-му	році	до	влади	команди	Вікто-
ра	Януковича	був	сприйнятий	суспільством	як	демократичний	вибір	
країни,	а	відтак	легітимний.	Та	влада	здійснила	поворот	в	бік	автори-
таризму,	так	і	не	навчившись	відображати	реальні	інтереси	громадян,	
не	 схотіла	 налагодити	 комунікацію	 між	 владою	 та	 громадянським	
суспільством.	Що	призвело	до		масштабнішої	громадської	акції	у	2013	
році	-	Євромайдану.	Який	засвідчив	всьому	світові,	що	Україна	має	гро-
мадянське	 суспільство,	 здатне	 мирним	 шляхом	 та	 демократичними	
методами	впливати	на	політичне	життя	своєї	країни.	А	вже	у	2014-му	
році	Євромайдан	показав,	що	може	статися,	коли	влада	не	чує	і	не	ро-
зуміє	потреби	суспільства.	Ми	отримали	з	одного	боку	трагічну,	а	з	ін-
шого	-		героїчну	сторінку	нашої	історії.

	 Та,	водночас	Євромайдан	ще	раз	підкреслив,	що	в	Україні	поки	
що	 немає	 нових	 реальних	 лідерів,	 здатних	 очолити	 та	 повести	 сус-
пільство	 європейським	 шляхом.	 Лідерів,	 які	 перед	 усім,	 відстоюють	
національні	 інтереси,	 а	не	 інтереси	олігархів,	Росії	чи	країн	Заходу,	 -	
професійно	 підготовленої,	 відповідно	 вихованої	 національної	 еліти,	
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яка	розуміє	цей	народ	і	достойна	представляти	його	на	міжнародному	
рівні.	Саме	сьогодні,	коли	виросло	та	усвідомило	себе	українцями	ціле	
покоління	молодих	 людей,	 народжене	 вже	 в	 незалежній	 Україні,	 по-
трібна	комплексна	система	виховання	активної	громадянської	позиції	
та	справжньої	нової	національної	еліти.

	 Звідки	ж	може	взятися	справжня	національна	еліта?	Саме	за	до-
помогою	системи	виховання	молоді	можна	виростити	нове	покоління	
патріотичних	громадян	та	професійних	управлінців,	здатних	здійсни-
ти	перетворення	в	державі.	На	жаль,	сьогодні	в	Україні	не	впроваджено	
жодної	дієвої	системи	виховання	активних	громадян	та	сучасної	патрі-
отичної	еліти.	Відсутня	також	система	ротації	кадрів	у	владі,	–	країною	
продовжують	керувати	чиновники	часів	СРСР,	новоспечені	бізнесмени	
та	олігархи,	 їхні	діти.	Яке	майбутнє	на	нас	чекає,	якщо	усе	так	 і	буде	
продовжуватися?	Українське	суспільство	саме	зараз	має	подбати	про	
виховання	нової	еліти,	щоб	дати	їй	можливість	управляти	нашою	кра-
їною.
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Патріотичне виховання

 Патріотизм	є	обов’язковою	та	невід’ємною	складовою	справж-
ньої	 нації.	 Він	 складається	 з	 почуття	 кровного	 зв’язку	 між	 людьми,	
природної	 прихильності	 та	 любові	 до	 рідної	 землі,	 рідної	 мови	 та	
культури.	Патріотизм	 є	потужним	фактором	об’єднання	та	розвитку	
суспільства.	У	ньому	закріплюється	та	передається	з	покоління	в	по-
коління	відчуття	відданості	своїй	Батьківщині,	ідея	боргу	перед	своїм	
народом,	прагнення	всіма	силами	сприяти	його	щастю	та	розквіту,	го-
товність	захищати	Батьківщину	від	зовнішніх	зазіхань.

	 Виховання	 патріотично	налаштованих	 громадян	є	національ-
ним	інтересом	та	елементом	національної	безпеки.	В	Україні	є	де-
кілька	груп,	які	мають	сталу	точку	зору	на	патріотизм.	По-перше,	це	
основна	частина	населення,	переважно	середнього	і	похилого	віку,	яка	
має	установки	та	стереотипи	радянської	пропаганди,	що	закладалися	
їй	у	дитинстві.	Певно,	всі	ці	люди	деякою	мірою	й	досі	залишаються	
патріотами	 СРСР.	По-друге,	 це	 націонал-патріоти,	 які	 не	 сповідують	
стереотипів	радянської	пропаганди.	Саме	завдяки	їм	маємо	державні	
символи.	Це	переважно	мешканці	заходу	нашої	країни.	По-третє,	–	мо-
лодь,	яка	взагалі	не	знає,	що	таке	радянська	пропаганда,	вона,	по	суті,	
є	«стерильною»	від	впливу	буд-якої	пропаганди:	радянської	або	націо-
налістичної.

 Формула			для		підрахунку			«стерильного			віку»:			діти,			яким		
у	1991-му	році	(проголошення	Незалежності	України)	було	6	років,	+	
23	роки	незалежності	держави	=	29	років	(і	молодші).	Покоління	двад-
цятилітніх	цілком	вільне	від	системи	виховання	й	освіти	СРСР	та	ра-
дянської	пропаганди.	Але	нове	покоління	вільне	і	від	української	про-
паганди,	яка	сьогодні	так	потрібна...

 Досвід	 «інших».	 Як	 працює	 система	 виховання	 патріотизму	 в	
інших	країнах?	Серед	сучасних	засобів	формування	патріотизму	най-
більш	дієвими	є:	мова,	державні	символи,	національна	аудіо-,	відео-	та	
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друкована	продукція,	 національні	 герої,	 національні	 події,	 приклади	
поведінки	керівництва	країни,	культура	та	звичаї	народу,	система	дер-
жавної	пропаганди.

	 Наприклад,	у	США	для	пропаганди	дуже	активно	використову-
ють	державний	прапор.	У	Франції	та	Німеччині	законодавство	захищає	
своїх	 громадян	 від	 споживання	 аудіовізуальної	 продукції	 іноземною	
мовою.	У	Данії	виписані	етичні	стандарти	суспільства.	В	інших	країнах	
живуть	за	заповідями	Біблії	та	Корану.	У	Китаї,	Північній	Кореї	та	Росії	
активно	просувається	жорстка	державна	пропаганда.

	 Українські	реалії.	В	Україні,	як	 і	в	будь-якій	державі,	повинна	
працювати	система	патріотичного	виховання.	У	навчальних	закладах	
викладається	 національна	 мова,	 історія,	 іноді	 навіть	 культура.	 Але	
поки	система	освіти	теоретично	виховує	українську	молодь,	практика	
часто	виявляється	відірваною	від	теорії.	Юне	покоління	українських	
громадян	 «вчиться»	 на	 прикладах	 своїх	 родичів,	 які	 вирішують	
нагальні	 питання,	 даючи	 хабар	 чиновникам	 державних	 органів	
влади,	відповідальним	особам	в	школах,	лікарнях,	судах.	Діти	пе-
реймають	моделі	 поведінки	політиків	 з	 телевізора	 та	 реклами,	 при-
слухаються	до	популістів	з	мережі	 Інтернет.	Тобто	виховання	молоді	
відбувається	хаотично.

	 Виховання	здорової	нації,	патріотично-налаштованого	поколін-
ня	потребує	великого	комплексу	засобів	та	ресурсів.	Важливо	зрозумі-
ти	психологічні	чинники	позитивного	сприйняття	своєї	держави:	ба-
жання	жити	та	працювати	саме	у	цій	країні,	відчуття	щастя	та	гордості	
за	неї,	бажання	народжувати	та	виховувати	тут	дітей.

 Україні,	 яка	 23	 роки	 тому	 втратила	 комплекс	 радянських	
ідеалів,	та	не	створила	систему	національних,	конче	потрібна	ці-
леспрямована	система	патріотичного	виховання	і	державної	про-
паганди.	Щоб	 країна	 розвивалась,	 її	 громадяни	 мають	 бути	 сві-
домими,	а	політична	еліта	–	активною	та	впливовою.	За	основу	у	
вимірі	виховній	трансформації	молоді	пропонуємо	взяти	один	 із	
важливих	«маркерів»	-	громадянську	позицію	та	активність.
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Концепція активного громадянина
 
	 Людину	виховує	не	лише	сім’я	й		оточення,	але	і	суспільство	та	
політична	система,	в	якій	вона	росте	та	формується.	Держава	володіє	
інструментами	впливу	на	 свідомість	особистості,	перелаштовуючи	 її	
під	власне	середовище	та	умови	існування.	Цей	процес	може	здійсню-
ватися	 цілеспрямовано,	 формуючи	 в	 людини	 стереотип	 сприйняття	
світу	та	свого	місця	у	ньому,	розуміння	власних	прав	і	обов’язків,	по-
чуття	 безпеки	 або	 страху.	Під	 впливом	 цих	факторів	формуються	
особливі	 риси,	 спільні	 для	 всього	 населення,	 –	 характеристики	
громадянина.

	 Але	для	того,	щоб	сформувати	характерні	риси	громадян,	має	
бути	застосований	тривалий,	систематичний	та	цілеспрямований	
вплив	на	особистість	–	виховний	процес.	Щоб	виховний	процес	був	
результативний,	повинна	бути	створена	комплексна	система	вихован-
ня	громадян,	яка	використовує	найрізноманітніші	методи	формуван-
ня	світогляду	та	починає	виховний	вплив	із	самого	дитинства.

	 Щоб	 відчути	 різницю,	 достатньо	 порівняти	 українського	 гро-
мадянина	із,	скажімо,	громадянином	Сполучених	Штатів.	Американці	
з	дитинства	виховуються	в	розумінні	своїх	прав	і	свобод,	бачать	чис-
ленні	приклади	реального	забезпечення	їх	захисту	в	судах,	державних	
установах.	Як	наслідок,	вони	відстоюють	свої	інтереси	у	життєвих	си-
туаціях	 –	на	роботі,	 на	 відпочинку,	 в	магазинах,	школах	та	лікарнях,	
під	час	отримання	послуг	та	їх	надання.	Цікаво,	але	саме	завдяки	го-
товності	у	будь-який	момент	звернутись	до	суду	в	разі	найменших	
утисків,	американці	отримують	товари	та	послуги	найвищої	яко-
сті	та	найбільші	заробітні	плати	на	світовому	ринку.	

	 Водночас,	 українці,	 які	жили	та	 виховувались	в	СРСР	в	 умовах	
зрівнялівки	 та	 страху,	 звикли	 замовчувати	 та	 терпіти	 несправедли-
вість.	Протягом	кількох	десятиліть	ми	висловлювали	своє	невдо-
волення	на	кухнях	та	у	вітальнях,	за	переглядом	вечірніх	новин.	
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Результат:	 корумпованість	 політиків	 та	 суддів,	 низький	 рівень	
життя	 населення,	 відсутність	 поваги	 у	 світі.	 Пасивність,	 невпе-
вненість,	скритність,	безініціативність	–	ось	риси,	закладені	в	наших	
громадянах	 протягом	 останніх	 століть	 національного	 гноблення.	На	
противагу	їм	сучасні	демократичні	системи	формують	активних,	ініці-
ативних,	впевнених,	наполегливих,	цілеспрямованих	громадян.

 Саме	тому	сьогодні	 так	 гостро	 стоїть	питання	про	необхід-
ність	застосування	комплексної	системи	виховання	активних	гро-
мадян	в	Україні.	Потрібно	починати	формувати	в	наших	громадянах	
громадянську свідомість.	Навчити	легальним	механізмам	захисту	сво-
їх	прав,	виховати	впевненість	в	собі,	яка	відобразиться	на	особистих,	
трудових,	 інтелектуальних,	психофізичних,	нарешті	ментальних	яко-
стях	населення.

 Ми	 розробили	 комплексну	 систему	 виховання,	 з	 метою	
формування	 певних	 якостей	 окремих	 людей	 та	 колективних	 ха-
рактеристик	цілих	соціальних	груп,	 -	для	виховання	свідомих	та	
активних	громадян	сучасної	України,	оновлення	національної	елі-
ти.	Система	передбачає	освоєння	учасниками	комплексу	відповідних	
знань,	 умінь,	 навичок	 та	 компетенцій,	 поступове	 зростання	 від	 зви-
чайного	члена	 суспільства	до	 впливового	 громадянина	 своєї	 країни.	
Це	трансформація	за	рівнями	системи:	«громадянин»,	«активний	гро-
мадянин»,	«свідомий	громадянин»,	«впливовий	громадянин».

1. Громадянин.	Із	досягненням	повноліття	будь-яка	людина	офі-
ційно	стає	повноцінним	громадянином	своєї	країни.	Разом	з	паспор-
том	 вона	 отримує	 комплекс	 політичних	 прав,	 відповідальностей,	
обов’язків.	Однак,	закріплення	відповідних	можливостей	в	Конститу-
ції	чи	нормативних	актах,	не	означає	їхнього	виконання	на	практиці.	
Громадянина від негромадянина відрізняє бажання та вміння ре-
алізовувати свої права на практиці та захищати їх у разі необхід-
ності.		Конституція		України,	за	свідченням	експертів,	одна	з	кращих	
у	світі.	Проте,	чи	означає	це,	що	українці	користуються	своїми	грома-
дянськими	правами	повною	мірою?	Якщо	населення	країни	байдуже,	
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пасивне,		схильне		виражати		своє		розчарування		пустими	розмовами,	
а	не	діями,	це	не	суспільство	громадян.	Таким	суспільством	легко	керу-
вати	і	використовувати	в	інтересах	правлячої	верхівки.
 
 Громадянами (за системою виховання “Сила землі”) є люди, 
які народилися у певній країні, усвідомлюють себе її частиною та 
визнають її політичний устрій і систему цінностей.	Вони	прийма-
ють	участь	в	управлінні	країною	через	механізм	виборів	та	інші	демо-
кратичні	процедури.	Це	особи,	які	знають	свої	права,	вміють	ними	ко-
ристуватись	та	усвідомлюють	свою	відповідальність.

2. Активний громадянин.	 Громадянин	 стає	 активним,	 коли	
починає	 брати	 участь	 у	 діяльності	 громадянського	 суспільства.	 Для	
цього	він	вступає	у	громадські	об’єднання,	стає	учасником	акцій,	здат-
ний	оцінювати	політичні	події	 та	реагувати	на	них	в	рамках	 закону.	
Активні	громадяни	–	не	сіра	маса	пасивних	людей,	а	сукупність	мис-
лячих	 індивідуальностей.	Громадянська	активність	означає	залучен-
ня	 	та	 	участь	у	політичному	житті	 	країни,	не	пасивне	споглядання,	
а	дієве	втручання.	Важливою	рисою	тут	є	ініціативність	та	здатність	
до	самоорганізації,	володіння	механізмами	практичної	реалізації	своїх	
конституційних	прав	та	їх	захисту	у	разі	необхідності.

3. Свідомий громадянин	є	наступною	сходинкою	на	шляху	ви-
ховання	громадянської	активності.	Свідомі	громадяни	не	лише	беруть	
участь	у	громадських	акціях	та	рухах,	але	і	успішно	впливають	з	їх	до-
помогою	на	прийняття	політичних	рішень	в	державі.	Свідомі	 грома-
дяни	це	громадські	авторитети	та	лідери	думок.	Їм	необхідно	не	лише	
знати,	свої	права,	але	і	володіти	лідерськими	якостями.	Серед	рис,	при-
таманних	свідомим	громадянам,	є	знання	політичних	та	інформацій-
них	технологій,	володіння	ораторським	мистецтвом,	креативне	мис-
лення,	здатність	до	аналітики,	спічрайтингу	та	інше.

4. Впливовий громадянин.	 Політичним	 та	 управлінським	
впливом	володіють	люди,	 які	 займають	посади	 в	 органах	державної	
влади,	та	лідери	політичних	об’єднань.	То	люди	не	лише	із	найглибши-

Сила	землі 17



ми	знаннями	та	вміннями,	але	і	найвищою	відповідальністю.	Від	них	
залежить	напрямок	розвитку	країни,	що	певним	чином	відображаєть-
ся	на	всіх	без	виключення	членах	соціуму.	Доступ	до	влади,	участь	в	
управлінні	країною	–	прерогатива	кращих	з	кращих,	 спеціально	
навчених	людей,	вартих	довіри	всього	суспільства,	–	еліти	нації.

	 Але		громадянська		активність	–	фактор		результату	виховання,	
а	тому	ми	пропонуємо	комплексну	систему,	яка	б	виховувала	активних	
та	свідомих	громадян	нашої	країни,	дала	б	нашій	країні	патріотичну	
еліту.

Огляд систем виховання

 Загалом, виховання це передача від покоління до покоління сус-
пільно-історичного досвіду, накопиченого людством, з метою підго-
товки підростаючого покоління до життя та праці. Нині кожна країна 
світу має власну виховну систему, засновану на національних тради-
ціях, на яку впливають рівень розвитку науки, техніки і культури, по-
літична система. У сучасних демократичних суспільствах виховання 
покликане формувати законослухняного громадянина, який поважає 
закони і норми моралі демократичного суспільства, знає свої права та 
обов’язки і відповідально ставиться до їх виконання.

	 Найбільшою	 проблемою	 сучасного	 українського	 суспільства,	
з	 якої	 випливають	 такі	 негативні	 	 фактори,	 як	 корумпованість,	 бід-
ність,	бандитизм,	несправедливість,	є	відсутність	сформованої	грома-
дянської	свідомості,	яка	має	спеціально	виховуватися	в	населення.	В	
Україні	 сьогодні	 офіційно	прийнята	 в	 документах	 і	 діє	національна	
система	виховання.	Вона	ґрунтується	на	засадах	національного	світо-
гляду,	 ідеології,	 родинного	виховання,	народної	педагогіки,	наукової	
педагогічної	думки,	й	увібрала	в	себе	надбання	національної	виховної	
мудрості.

	 Українська	офіційна	система	виховання	охоплює	постійну	й	сис-
тематичну	виховну	діяльність	сім’ї,	державних	і	громадських	навчаль-
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но-виховних	 закладів.	 Але,	 на	 жаль,	 ефективність	 її	 впровадження	
залишається	низькою.		З	часу	здобуття	незалежності	в	Україні	так	
і	не	з’явилося	повноцінної	виховної	системи,	яка	б	виховувала		сві-
домих	громадян.	Частково	цю	проблему	намагаються	вирішити	через	
шкільні	програми,	у	яких	дають	дітям	основи	правознавства;	патріо-
тичні	організації,	які	піднімають	та	популяризують	серед	молоді	на-
ціональні	традиції;	залишки	радянських	освітніх	закладів,	на	кшталт	
суворовських	училищ,	що	покликані	виховувати	кадрових	військових	
та	державних	службовців.	Проте	жодна	із	зазначених	систем	не	діє	в	
Україні	комплексно,	систематично	та	цілеспрямовано.

 Розглянемо	 деякі	 успішні	 приклади	 впровадження	 вихов-
них	систем	у	світі	та	в	Україні.		Всі	вони	мають	спільні	риси,	такі,	як,	
наприклад,	 власна	 ідеологія,	 система	 символів	 та	 змістів,	 особливих	
традицій	та	законів.	Та	в	основі	кожної	виховної	системи	лежить	спе-
цифічна	мета.	 Виховні	 системи	формують	 особистість	 відповідно	 до	
цілей	та	ідеології,	що	в	них	закладені.	Вихованці	не	лише	оволодівають	
новими	знаннями,	вміннями	та	навичками,	в	їхніх	головах	формується	
«картина	світу»	та	певна	система	цінностей,	характер,	погляди,	звич-
ки.	Від	цього	 залежить,	 кого	в	результаті	 отримає	 суспільство	–	 від-
повідального	 державного	 службовця,	 хорошого	 громадянина,	 чесну	
людину,	або	покірну	особистість	чи,	навіть,	“раба”.

Дуже	 важливо,	 щоб	 виховна	
система	 була	 побудована	 на	
правильних	цінностях	та	ідеа-
лах.	 Вірніше	 за	 все	 будувати	
систему	виховання	на	універ-
сальних	категоріях	–	чесності,	
моральності,	 совісті,	 краси,	
взаємодопомоги.	 Видатний	
український	 педагог	 Василь	
Сухомлинський	 розробив	 ге-
ніальну	систему	морального	

виховання,	яка,	на	наш	погляд,	має	бути	використана	в	процесі	вихо-
вання	нової	еліти	в	Україні.	Сухомлинський	любив	власну	землю,	умів	
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бачити	та	відчувати	її	красу	та	силу.	Він	намагався	навчити	дітей	захо-
плюватися	красою	природи,	будучи	переконаним,	що	це	допоможе	ви-
ховати	 в	 них	 доброту	 та	 моральність.	 До	 речі,	принцип	 виховання	
красою,	який	розробив	для	української	педагогіки	Василь	Сухомлин-
ський,	здавна	використовують	у	Японії:	там	дітей	спеціально	приво-
дять	в	парки	споглядати	цвітіння	сакури…

	 До	 українського	 національного	 надбання	 слід	 також	 віднести	
українську	козацьку	систему	виховання	 –	 глибоко	самобутнє	яви-
ще,	аналогів	якому	не	має	у	всьому	світі.	Вона	є	народною	виховною	
мудрістю,	 яка	 за	 головну	 мету	 ставила	 формування	 козака-лицаря,	
мужнього	громадянина	з	яскраво	вираженою	українською	національ-
ною	свідомістю	і	самосвідомістю.	У	її	центрі	-	ідеал	вільної	і	незламної	
у	своїх	прагненнях	до	свободи	людини,	яка	на	вітчизняних	традиціях	
громадського	й	політичного	життя	розвиває	рідну	культуру	й	економі-
ку,	будує	незалежну	державу.

Система	козацької	педагогіки	включала	різні	
типи	навчальних	закладів:	академії,	братські,	
дяківські,	 церковні,	 монастирські	школи,	 ко-
легіуми,		народні		професійні		школи		ремесел	
(кобзарства,	 гончарства,	 ковальства,	 бортни-
цтва),	 а	 також	козацькі	 та	 січові	школи.В	ос-
танніх	панував	волелюбний	дух	козацтва,	ви-
хованці	 разом	 із	 батьками	 та	 педагогами	
брали	активну	участь	у	впровадженні	в	життя	
народних	традицій,	звичаїв	та	обрядів.

Українська	козацька	система	виховання	мала	
кілька	 ступенів.	 Передусім,	 –	 дошкільне	 родинне	 виховання,	 яке	
утверджувало	 високий	 статус	 батьківської	 і	 материнської	 народної	
козацької	педагогіки.	Другий	ступінь	козацького	виховання	-	родин-
но-шкільний.	У	козацьких,	братських		та		інших		типах	шкіл	найвищий	
статус	мали		родинні,		національні,	духовні	і		матеріальні		цінності,		які	
переростали		в		загальнонаціональні		(заповіді			волелюбних		батьків			і	
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дідів,	традиції,	звичаї	 і	обряди)	й	включали	в	себе	релігійно-мораль-
ні	цінності.	Третім	ступенем	козацького	виховання	було	навчання	у	
вітчизняних	колегіумах	 і	академіях,	а	також	у	відомих	університетах	
Європи.	Такі	освічені	й	виховані	молоді	люди	часто	очолювали	наці-
онально-визвольний	 рух,	 брали	 активну	 участь	 у	 розбудові	 освіти,	
науки	і	культури	України.	У	січових	і	козацьких	школах,	школах	джур,	
юнацтво	одержувало	систематичне	фізичне,	психофізичне,	моральне,	
естетичне	і	трудове	загартування,	національно-патріотичну	підготов-
ку,	спортивно-військовий	вишкіл.	Найвищим	рівнем	козацької	вихов-
ної	системи	була	підготовка	характерників	–	супервоїнів	свого	часу.

	 Одним	із	відомих	світових	прикладів	системи	виховання	молоді	
є	організація скаутів.	Це	добровільний,	неполітичний,	освітній	рух,	
який	допомагає	молоді	навчитися	самостійно	мислити.	Місія	скаутин-
гу	-	сприяння	вихованню	молоді	через	систему	цінностей,	що	основана	
на	скаутській	Обіцянці	та	Законі.	Мета	організації	-	допомогти	побуду-
вати	кращий	світ,	де	кожна	людина	є	самореалізованою	особистістю	і	
відіграє	конструктивну	роль	у	суспільстві1.

	 Місія	та	мета	Скаутської	організації	досягається	наступним	чи-
ном:
-	 Скаут	стає	частиною	неформального	освітнього	процесу;
-	 Суттю	цього	процесу	є	саморозвиток,	при	якому	скаут	стає	го-
ловною	дійовою	особою	власного	розвитку	як	самостійної,	впевненої	
в	собі,	добросердної,	відповідальної	і	цілеспрямованої	особистості;
-	 Скаутам	надається	сприяння	у	формуванні	 системи	цінностей,	
що	заснована	на	духовних,	соціальних	та	особистих	принципах,	вира-
жених	в	Обіцянці	та	Законі.

 Обіцянка та Закон скаутингу	 –	фундаментальні	принципи,	ви-
кладені	 в	 Конституції	 Всесвітньої	 Організації	 Скаутського	 Руху.	 Це	
кодекс	 поведінки,	 переконання	 кожного	 учасника,	 яких	 неухильно	
дотримується	член	скаутського	руху.	Три	фундаментальні	принципи	
скаутингу	виступають	в	якості	Закону	для	кожного:	Обов’язок	перед	
Богом,	Обов’язок	перед	іншими,	Обов’язок	перед	собою.

1   Скаутское движение // Википедия. URL: http://ru.wikipedia.org/wiki/Скаутское_движение
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Ці	три	принципи	відображені	в	скаутській	
Обіцянці:	«Клянусь зробити все від мене за-
лежне, щоб виконати мій обов’язок перед 
Богом і Батьківщиною, допомагати ближ-
ньому і жити за законами скаутів».

Скаутська	 організація	 представлена	 в	
Україні	у	формі	національної	скаутської	ор-
ганізації	 	«Пласт».	Мета	«Пласту»	 -	спри-
яти	всебічному,	патріотичному	вихованню	
та	 самовихованню	 української	 молоді	 на	
засадах	християнської	моралі.	Спираючись	
на	ідейні	засади	«Пласту»,	виховувати	мо-
лодь	як	свідомих,	відповідальних	 і	повно-

цінних	громадян	місцевої,	національної	та	світової	спільноти,	лідерів	
суспільства.	Для	досягнення	цієї	мети	«Пласт»	розвиває	духовні,	інте-
лектуальні,	соціальні	і	фізичні	якості	своїх	членів.	А	також	відроджує	
серед	молоді	традиції	її	предків,	передачі	та	розуміння	історії,	культу-
ри	та	національних	традицій.

	 Поставлена	мета	досягається	шляхом	життя	в	«Пласті».	Не	через	
приналежність	до	організації,	не	через	вислуховування	на	заняттях	ос-
нов	пластового	світогляду	чи	набуття	пластових	технічних	умінь.	Але	
через	життя	згідно	пластового	світогляду,	застосуванні	його	у	повсяк-
денному	житті,	вдома	і	на	заняттях,	в	церкві	і	в	школі,	в	праці	і	в	науці,	
у	грі	і	в	розвазі2.

	 Окрім	скаутського	руху,	дуже	цікавим	прикладом	патріотичної	
системи	виховання	молоді	є	кадетство.	Концепція	кадетської	освіти	
та	виховання	спрямована	на	задоволення	потреб	держави	та	суспіль-
ства	 у	 підготовці	 висококваліфікованих	 спеціалістів	 для	 державної	
служби	як	військового,	так	і	цивільного	напрямку.	А	також	формуван-
ня	належного	рівня	національної	свідомості,	достатньої	життєвої	ком-
петентності,	різнобічного	розвитку		індивідуальності		на		основі		вияв-

2   Пласт. Національна скаутська організація України // Офіційний сайт. URL: http://www.plast.org.ua/ru/goal/
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лення	та	розвитку	її	задатків	і	здібностей,	задоволення	інтересів	і	по-
треб,	формування	ціннісних	орієнтацій	та	вмінь	вільно	використову-
вати	 здобуті	 знання	для	розв’язування	практичних	 завдань,	 аналізу	
нестандартних	ситуацій.

Серед	 основних	 завдань	 ка-
детської	освіти3:
-	 різнобічний	 розвиток	 інди-
відуальності	 вихованців	 ка-
детських	навчальних	закладів	
на	основі	виявлення	їх	задат-
ків	 і	 здібностей,	 формування	
ціннісних	 орієнтацій,	 задово-
лення	інтересів	і	потреб;
-	 збереження	 і	 зміцнення	мо-
рального,	 фізичного	 і	 психіч-

ного	здоров’я	вихованців;
-	 виховання	 громадянина	України,	національно	 свідомої,	 вільної,	 де-
мократичної,	життєво	 і	 соціально	компетентної	 особистості,	 здатної	
здійснювати	 самостійний	 вибір	 і	 приймати	 відповідальні	 рішення	 у	
різноманітних	життєвих	ситуаціях;
-	забезпечення	умов	для	їх	життєвого	і	професійного	самовизначення,	
формування	готовності	до	свідомого	вибору	і	оволодіння	майбутньою	
професією.

 Результатом	 кадетської	 освіти	 є	 створення	 середовища	 для	
підготовки	з	дитинства	висококваліфікованих	управлінських	кадрів	з	
масштабним	мисленням,	високою	моральністю,	які	володіють	лідер-
ськими	якостями,	готові	до	самовідданої	державної	служби;	створення	
умов	для	усвідомленого	вибору	професії	у	сфері	державної	служби.

	 Проте	однією	з	найбільш	масово	впроваджених	виховних	систем	
останнього			століття			залишається		система  комуністичного  вихо- 

3   Концепція кадетської освіти та виховання в Україні // Кадетское содружество. Всеукраинская ассоциация выпускников 
суворовских училищ. URL: http://cadet.org.ua/main/370-koncepciya-kadetskoyi-osviti-ta-vixovannya-v.html
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вання для створення “радянської людини”.	В	її	основу	було	покладе-
но	піонерський рух	-	рух	дитячих	комуністичних	організацій	в	СРСР	та	
інших	 країнах.	 Створений	 за	 зразком	 скаутського	 руху,	 піонерський	
рух	відрізнявся	від	нього	суттєво,	зокрема,	такими	аспектами:	система	
мала	всеосяжний	державний	характер	і	ставила	собі	за	мету	ідеологі-
зацію	дітей	та	їхнє	виховання	в	якості	громадян,	цілковито	відданих	
комуністичній	партії	та	радянській	державі.	

	 Основними	 принципами	 діяльності	 піонерської	 організації	
були:	 суспільно-політична	 спрямованість;	 добровільність	 вступу	 до	
організації	і	активна	участь	у	її	справах;	самодіяльність	піонерів	у	по-
єднанні	з	педагогічним	керівництвом;	облік	вікових	і	індивідуальних	
особливостей	дітей;	безперервність	і	систематичність	в	діяльності	пі-
онерських	колективів;	широке	використання	елементів	романтики	 і	
гри.	Робота	в	загонах	і	дружинах	проводилася	з	урахуванням	місцевих	
умов,	національних	традицій4.

Система	 комуністичного	 виховання	
мала	 багаторівневу	 структуру.	 Перш,	
ніж	стати	піонером,	дитина	мала	отри-
мати	звання	жовтеняти.	Жовтенята - 
у	Радянському	Союзі	учні	7-9-ти	років,	
які	гуртуються	під	патронатом	піонер-
ської	дружини	школи.	Гуртами	керува-
ли	ватажки	з	числа	піонерів	або	комсо-
мольців	школи.	 	Для	молоді	старшого	
віку	 в	 радянській	 системі	 виховання	
було	передбачено	вступ	до	комсомоль-
ської	організації,	або	ВЛКСМ	(Всесоюз-
ного	ленінського	комуністичного	сою-
зу	молоді).	Наприклад,	у	1977-му	році	
на	 	обліку	в	комсомолі	перебувало	36	
мільйонів	громадян	СРСР,	віком	14-28	
років.

4   Піонерський рух // Вікіпедія. URL: http://uk.wikipedia.org/wiki/Піонерський_рух
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	 Коли	комсомольцю	виповнювалося	28	років,	організація	нада-
вала	йому	рекомендацію	для	вступу	до	лав	Комуністичної	партії.	Піс-
ля	успішного	проходження	випробувального	терміну,	молода	людина	
приймалася	в		КПРС,	ставала	будівельником	комунізму.

Система виховання “Сила землі”

	 Як	бачимо,	протягом	минулого	століття	в	різних	державах	світу	
була	здійснена	не	одна	спроба	запровадження	системи	патріотичного	
виховання	молоді	з	метою	зростання	гідних	громадян	та	державних	
управлінців.	Незалежна	Україна	 	 отримала	 у	 спадок	 залишки	радян-
ської	 системи	виховання,	які	нині	частково	 інтегровані	в	національ-
ну	 систему	 освіти,	 систему	 кадетських	 навчальних	 закладів,	 вищі	
навчальні	заклади	державного	управління.	Проте,	наголошую,	в	неза-
лежній	Україні	досі	не	сформована	цілеспрямована	та	комплексна	
система	виховання,	яка	б	сприяла	утворенню	патріотичної	еліти	
нації,	 	формуванню	нових	лідерів	суспільства,	активних	та	впли-
вових	громадян	України.
 
	 Таку	систему	пропонує	сьогодні	«Сила землі».
	 Сила	землі	-	унікальна	система	виховання	та	освіти	нової	елі-
ти	України.	В	основу	системи	закладено	сучасні	професійні	знання	
та	українські	традиції.	Метою	виховання	є	формування	активних	
громадян	з	українським	світобаченням	та	імплементація	їх	на	усіх	
рівнях	державної	влади.

	 Система	виховання	«Сила	землі»	спрямована,	в	першу	чергу,	на	
формування	комплексної	«картини	світу»	та	громадянської	свідомості	
вихованців.	В	основі	нашого	виховання	лежать	українські	національні	
традиції	 та	 європейські	 демократичні	 принципи,	 совість	 та	 мораль-
ність;	 механізмами	 виступають	 сучасні	 професійні	 знання,	 фізична	
підготовка	та	вишкіл.
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	 Система	виховання	«Сила	землі»	передбачає:
 1) трансформацію вихованців відповідно до концепції ак-
тивного громадянина	–	від	пересічного	до	впливового	громадянина.	
Для	цього	передбачено	 запровадити	низку	курсів	 та	практичних	 за-
нять	з	освоєння	базових	засад	громадянства.	Вихованці	оволодівають	
основами	правового	захисту;	орієнтуються	в	структурі	та	принципах	
функціонування	 громадянського	 суспільства;	 дізнаються	 про	 світо-
вий	досвід	та	українську	практику	громадянських	ініціатив;	вивчають	
правила	та	порядок	офіційних	звернень	та	заяв.	

 2)	 освітню	 програму,	 спрямовану	 на	 оволодіння професійни-
ми знаннями за допомогою проходження комплексу лекційних та 
тренінгових курсів.	Програма	розроблена	на	основі	найбільш	сучас-
них	світових	досягнень	в	області	політології,	PR,	комунікацій,	рекла-
ми,	менеджменту,	інформаційних	технологій.	Учасники	системи	отри-
мають	базові	 знання	в	 галузі	політичних	технологій	та	комунікацій,	
ораторського	мистецтва,	спічрайтингу,	технологій	ефективного	лідер-
ства	та	управління	тощо.	Такі	знання	є	унікальними	і	сьогодні	прак-
тично	не	викладаються	в	рамках	академічної	професійної	освіти	
в	Україні.

 3) освоєння вихованцями основ стратегічного мислення та 
їх застосування для актуалізації «Проекту Україна».	 Придбан-
ня	відповідних	умінь	та	навичок	цього	рівня	необхідне	для	розвитку	
аналітичних	здібностей	вихованців,	поглиблення	розуміння	ними	со-
ціальних	та	політичних	процесів,	що	розгортаються	 у	 світі	 та	Украї-
ні,	засвоєння	основ	психології	особистості.	Розвиток	аналітичних	зді-
бностей	 передбачає	 вивчення	 сучасних	 маніпулятивних	 технологій,	
глобалізаційних	процесів,	 психотехнологій.	Крім	того,	 -	 освоєння	ос-
нов	креативного	мислення	та	народження	ідей,		законів	ієрархії	влади,	
стратегічних	 ігор,	 розширеного	 сприйняття	 реальності,	 проведення	
публічних		дискусій	тощо.

 4) вивчення українських традицій та фізичний вишкіл. 
Програма	 військово-патріотичного	 виховання	 молоді	 «Сила	 землі»	
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передбачає:	виховання	патріотизму	 і	формування	активної	життєвої	
позиції;	 популяризацію	 і	 запровадження	 масових	 форм	 проведення	
змістовного	 колективного	 дозвілля;	 пропаганду	 здорового	 способу	
життя;	розвиток	 інтересу	до	вітчизняної	 історії,	 до	традицій	україн-
ського	 воїнства;	 формування	 навичок,	 необхідних	 для	 діяльності	 у	
складних	 життєвих	 ситуаціях;	 формування	 відчуття	 колективізму,	
розвиток	командирських	якостей,	дружби	і	взаємодопомоги.

	 Серед	іншого,	учасники	програми	вивчатимуть	козацький	виш-
кіл,	характерницьку	науку,	таємниці	українських	казок,	прислів’їв	та	
приказок,	 	артефакти	та	місця	сили	української	землі,	топографію	та	
орієнтування,	проходитимуть	фізичну	підготовку,	в	тому	числі	вивча-
тимуть	рукопашний	бій.	Великий	акцент	буде	зроблено	на	пропаганді	
здорового	 способу	життя,	шкідливості	 паління,	 вживання	 алкоголь-
них	напоїв	та	наркотиків.	

 Виховна система «Сила землі» ідейно та змістовно ґрун-
тується на українських національних традиціях та сакральних 
знаннях даної території.

 Навчальний	та	виховний	процес	«Сили	землі»	побудований	
за	ступеневою	системою.	Перехід	на	кожний	наступний	рівень	мож-
ливий	 лише	 за	 умови	 освоєння	 учасником	 всього	 комплексу	 знань,	
умінь	та	компетенцій	попереднього	рівня.	Навчання	на	кожному	рівні	
відбувається	за		спеціально розробленими програмами та навчаль-
ними посібниками.	Здобуття	рівню	завершується	проходженням	ви-
пускних	випробувань	та	складанням	іспитів.

 Організація	 «Сила	 землі»	 передбачає	 виховання	молоді	 ві-
ком	від	6	років,	і	має	на	меті	зростання	та	формування	особистості	
впливового	громадянина,	нової	еліти	загалом,	яка	в	подальшому	
стане	опорою	державної	влади.	Система	поділена	на	рівні,	які	отри-
мали	назви	тварин:	Мураха,	Вуж,	Щука,	Кіт,	Хорт,	Пугач,	Сокіл.	Кожному	
рівню	відповідає	звання	в	концепції	активного	громадянина.	
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 Перехід	 на	 новий	 рівень	 означає	 набуття	 вихованцем	пев-
ного	 комплексу	 знань,	 умінь	 та	 характеристик	 і	 готовність	 до	
засвоєння	 наступного,	 складнішого,	 курсу.	 Досягнувши	 16-ти	 річ-
ного	 віку,	 вихованці	 «Сили	 землі»	 отримують	 статус	 «громадянина»	
і	 повинні	 мати	 відповідні	 характеристики.	 Наступне	 просування	 по	
рівням	відбувається	не	за	віком,	а	за	ступенем	оволодіння	знаннями,	
уміннями	та	характеристиками.	Учасники	продовжують	індивідуаль-
ний	розвиток	(від	громадянина	до	активного	громадянина)	 і	профе-
сійний	розвиток	(до	впливового	громадянина)	у	сфері	державного	та	
суспільного	управління	за	допомогою	системи	«Сила	землі».

Мураха.	Цьому	рівню	відповідає	вікова	група	
від	6	до	12	років.	Система	виховання	дітей	мо-
лодшого	 віку	 засновується	 на	 принципах	 мо-
рального	 виховання	 Василя	 Сухомлинського	
та	передбачає	проведення	колективних	розви-
ваючих	ігор	за	напрямками:	історія	України	та	
любов	 до	 Батьківщини;	 знання	 традицій	 та	
свят	свого	народу;	фізична	підготовка;	основи	
суспільствознавства	та	права.	

 Опис:	Мурахи	 –	 унікальні	 комахи,	 які	 живуть,	 з	 одного	 боку,	 у	
власному	мікросвіті,	а	з	іншого	є	представниками	колективного	життя	
та	праці.	Так,	виховання	дітей	на	рівні	«Мураха»	передбачає	сприяння	
особистісному	росту	та	самовизначенню	кожного	вихованця,	а	з	іншо-
го	боку	–	виховання	злагодженого	колективу,	товариської	атмосфери	
та	взаємовиручки	в	колективі.

Вуж.	Має	вікові	обмеження	від	12	до	16	років.	
Це	період	перехідного	віку	дитини,	коли	закла-
даються	 світоглядні	 категорії	 «добро-зло»,	
«правильно-неправильно»,	 «варто-не	 варто».	
Крім	 того,	 в	 цей	 період	 відбувається	 самови-
значення	дитини	в	професійному	напрямку.	У	
програмі	цього	рівня	містяться:	профорієнта-
ція;	 акцент	 на	 здоровому	 способі	 життя	 та	
шкідливості	паління	і	вживання	алкоголю;	ко-
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лективні	виїзди	та	екскурсії;	вивчення	основ	психології	та	філософії.	
Серед	освітніх	курсів:	державний	устрій,	основи	юриспруденції	та	гро-
мадянства,	засади	лідерства,	постановка	навичок	ораторського	 	мис-
тецтва.
 Опис:	Магічна	 істота.	Гнучка	тварина.	Живе	 і	на	землі,	 і	 у	воді.	
Для	 захисту	 застосовує	 спеціальний	 запах,	 	може	довго	 знаходитися	
під	водою.	Змії	вміють	як	повзати,	так	і	стрибати.

Щука.	 На	 цей	 рівень	 вихованці	 «Сили	 землі»	
переходять,	починаючи	з	16-ти	річного	віку,	й	
офіційно	 отримують	 статус	 «Громадянин».	
Громадяни	 мають	 оволодіти	 основами	 знань	
про	 державний	 устрій,	 процедуру	 звернення	
до	органів	державної	влади,	засади	функціону-
вання	 громадянського	 суспільства.	 На	 цьому	
рівні	 починають	 вивчатися:	 громадський	 за-
хист,	 політичні	 технології	 та	 основи	 масових	

комунікацій.	 Передбачаються	 -	 фізичний	 вишкіл	 та	 проведення	 пу-
блічних	дискусій	і	дебатів.
 Опис: Річкова	риба.	У	водоймах	відчуває	себе	господарем	стано-
вища.	Вміє	затаїтися	та	довго	чекати	без	жодного	руху,	миттєво	атакує	
жертву.	 Орієнтується	 у	 воді	 за	 допомогою	 зору	 та	 бокової	 лінії	 тіла,	
якою	відчуває	усе	навкруги.

Кіт.	Перехід	на	цей	рівень	відбувається	одно-
часно	із	набуттям	звання	«Активний	громадя-
нин».	Завданням	«котів»	є	демонстрація	таких	
характеристик,	 як	 самостійність,	 ініціатив-
ність,	 здатність	 до	 самоорганізації,	 власних	
оціночних	 суджень,	 участь	 у	 громадському	
житті	країни.	Вихованці	«Сили	землі»,	які	змог-
ли	здобути	зазначений	рівень	–	вже	є	членами	
громадських	 організацій	 або	 рухів,	 ініціатив-

ними	членами	соціуму	та	лідерами	певних	соціальних	груп.	Вони	воло-
діють	знаннями	з	основ	держави	і	права,	соціології	та	психології,	до-
сконало	знають	історію	та	традиції	свого	народу.
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 Опис:	Найграціозніша	тварина,	гнучка	і	рухлива.	Діапазон	ритму	
рухів:	від	повного	спокою	та	розслаблення,	до	миттєвої	концентрації	
та	стрибка.	Відмінний	зір,	слух,	нюх	кота	працює	як	вдень,	так	і	вночі.		
Непомітно	пересувається	будь-якими	поверхнями.	Спокійно	 	почува-
ється	як	на	землі,	так	і	на	висоті.

Хорт.	Цей	рівень	в	системі	«Сила	землі»	співпа-
дає	зі	званням	«Свідомий	громадянин».		Хорти	
–	лідери	думок,	громадські	активісти,	які	вмі-
ють	не	лише	грамотно	співпрацювати	з	орга-
нами	 державної	 влади	 та	 захищати	 інтереси	
громадян,	але	і	володіють	психологічними,	ін-
телектуальними,	 аналітичними,	 фізичними,	
ментальними	 характеристиками	 для	 продов-
ження	навчання	 за	 системою	 «Сила	 землі».	 У	

навчанні	акцент	на	менеджменті	(вмінні	управляти),	лідерстві	(вмінні	
управляти	публічно),	спічрайтингу	(вмінні	писати	аналітичні	тексти).	
Крім	того,	з	цього	етапу	починається	поглиблений	розвиток	учасників	
у	сфері	інформаційних	технологій,	креативного	мислення,	основ	PR	та	
реклами,	психотехнологій,	ефективна	робота	в	команді.
 Опис:	Хижак	лісу,	який	має	найкращий	нюх.	Живе	у	зграї.	Видає	
дуже	широкий	діапазон	звуків,	від	повідомлень	до	бойового	кличу	 -	
сигналу	про	напад,	який	робить	ватажок	зграї.	Його	«годують»	ноги	
–	хорт	(вовк)	може	мандрувати	на	дуже	великі	відстані.

Пугач.	Члени	організації	на	цьому	рівні	вже	во-
лодіють	 всіма	 базовими	 теоретичними	 та	
сакральними	знаннями	системи	«Сила	землі».	
Мають	широку	базу	контактів,	вплив	та	авто-
ритет	 у	 суспільстві.	 Добре	 знають	 закони	 іє-
рархії	влади	та	володіють	певними	засобами	її	
досягнення.	Орієнтуються	в	області	маніпуля-
тивних	та	комунікативних	технологій.	Членам	
організації,	які	досягли	рівня	«Пугач»,	присво-

юється	звання	«Впливовий	громадянин».
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 Опис:	Нічний	хижак.	Літає	вночі	абсолютно	безшумно.	Має	уні-
кальний	слух,	зір	та	сприйняття	енергетики	живих	істот.	Зір	і	слух	пу-
гача		у	чотири	рази	тонший,	ніж	в	кота.	За	ним	закріпилася	репутація	
наймудрішої	тварини	лісу.

Cокіл.	На	цьому	рівні	вихованці	«Сили	землі»	
починають	 працювати	 в	 органах	 державної	
влади.	Соколи	-		злагоджена	команда	патріотів	
на	 всіх	 рівнях	 влади,	 які	 однаково	 уявляють	
«картину	світу»,	мають	спільну	мету	та	нада-
ють	взаємодопомогу		в	її	досягненні.	Це	вихо-
вана	еліта,	яка	володіє	необхідними	професій-
ними	 знаннями	 з	 державного	 управління,	
любить,	 знає	 й	 відчуває	 свій	 народ	 та	 землю	

(територію),	 спирається	у	 своїй	діяльності	на	мережу	організацій	та	
контактів	організації	«Сила	землі».

 Опис:	Уcпішний	птах	у	небі.	Зверху	дуже	далеко	бачить	 і	кида-
ється	на	здобич	із	величезною	швидкістю.	Майстер	польотів	високо	у	
повітрі.	Його	відносять	до	найрозумніших	птахів.	На	свою	комплекцію	
має	відмінну	мускулатуру.

Докладніше  про характеристики рівнів системи йдеться у до-
датках до цієї брошури.
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Майбутнє	України	-
розумна	стратегія2 «Проект	Україна»	
Національна	ідея
Національні	інтереси	України
Стратегічні	маркери
Сучасні	світові	проекти
Імідж	України
Реформи	та	економічний	розвиток



Що таке «Проект Україна»?

	 Сьогоднішній	 стан	 розвитку	 України	можна	 охарактеризувати	
«стратегічною	невизначеністю».	 Із	моменту	утворення	незалежної	
держави	у	1991-му	році	Україна	перебуває	у	пошуках	свого	місця	у	
світі,	визначається	із	напрямками	свого	економічного,	соціально-
го,	геополітичного	розвитку.	Проте	комплексного	розуміння,	-	куди	
рухається	ця	країна,	як	досягти	бажаних	цілей,	які	сфери	розвивати	в	
першу	чергу	і	яким	чином,	–	й	досі	немає.	Після	розпаду	Радянського	
Союзу	побудова	нової	країни	відбувалася	хаотично,	і	так	само	хаотич-
но	відбувається	сьогодні	 її	розвиток.	На	нашу	думку,	для	усунення	
хаосу	та	невизначеності,	Україну	необхідно	розглядати	як	проект.	

Адже	будь-який	проект	має	
визначені:	 мету,	 завдання,	
розуміння	 механізмів	 реа-
лізації,	 -	 тобто	 стратегію	
розвитку.

Стратегічна	 невизначеність	
України	 виражається	 у	 від-
сутності	 «Проекту	 Україна»	
як	такого.	У	першу	чергу,	не	
визначена	 мета	 країни,	 век-
тор	і	модель	розвитку,	пози-

ціонування	у	світі,	своя	«картина	світу»	і	тому	подібне.	У	другу	чергу,	
як	ми	вже	зазначали	у	першому	розділі,	немає	компетентної	команди,	
яка	б	могла	займатися	подібними	питаннями	в	 інтересах	нашої	дер-
жави.

 Важливо	розуміти,	що	знаходячись	у	такій	слабкій	позиції,	
Україна	стає	частиною	інших	глобальних	проектів	–	«Проекту	Ро-
сія»,	«Проекту	Євросоюз»,	«Проекту	США».	У	такому	випадку	«Про-
ект	 Україна»	 розглядається	 в	 якості	 засобу	 досягнення	 мети	 інших	
країн,	а	 інтереси	самої	України	не	враховуються.	Чим	слабша	країна,	
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тим	більш	«незручну	роль»	їй	відводять	в	інших	проектах.	Для	уник-
нення	 такої	 долі	 Україна	 повинна	 завоювати	 своє	 позиціонування	 в	
світі,	 виходячи	 із	 власної	 стратегії.	Україна	потрібує	власної	комп-
лексної	стратегії	розвитку.

Стратегія	розвитку	країни	-	це	набір	програмних	документів	та	поло-
жень,	так	званий	«Стратегічний	пакет».

До	стратегічного	пакету	України	входять:
• Національна	ідея;
• Національна	доктрина	або	концепт;
• Концепція	національних	інтересів;
• Стратегія	розвитку	країни;
• Концепція	національної	безпеки;
• Конституція	країни;
• Програма	Уряду,	програма	реформ;
• Стратегія	розвитку	галузей	економіки.

СТРАТЕГІЯ  
РАЗВИТКУ  

КРАЇНИ

ОРГАНІЗАЦІЙНА    
СТРАТЕГІЯ  

Стратегічні  плани  з  пріоритетних  
напрямків:  

экономіка,  транспорт,  інформація,  
будівництво,  бізнес,  екологія,  освіта,    

культура,  безпека  тощо.  

Структура  влади,  Конституція  

КОМУНІКАЦІЙНА  
СТРАТЕГІЯ  
Бренд  країни                                                              
Імідж  та  репутація  країни  

Информаційна  політика  влади                  
і  держави  

Імідж  лідерів  країни  

Розвиток  комунікацій                                                  
і  медіа

Національні  інтереси  
Національна  безпека

концепт,  місія,  цілі
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	 Нижче	ми	детально	зупинимось	обґрунтуванні	засад	національ-
ної	ідеї	та	національних	інтересів	України.	Саме	вони	є	основою	стра-
тегічного	пакету	України,	адже	на	них	ґрунтується	стратегія	розвитку	
країни	та	інші	програмні	документи.	
 
	 Крім	 прямого	 змісту	 «Проекту	 Україна»	 важливо	 розробити	
його	ідеологічні	складові:	«картину	світу»	і	«сенс	існування»	із	необ-
хідними	«моделями	поведінки»	та	«картинами	реальності».	Загалом,	
стратегію	розвитку	країни	можна	уявити	у	вигляді	трикутника,	вер-
шину	якого	 складають	концепт,	місія	 та	цілі	 стратегії,	 а	 в	 основі	ле-
жать	організаційна	та	комунікаційна	складові.	(див.	малюнок)

	 Щоб	краще	зрозуміти	зміст	та	необхідність	«Проекту	Україна»,	
потрібно	відповісти	на	стратегічні	запитання:

1.	Яке	місце	займала	Україна	в	«Проекті	СРСР»?
2.	Яке	місце	може	займати	Україна	в	«Проекті	Європа»	(Євросоюз)?	
3.	Яке	місце	може	займати	Україна	в	«Проекті	Росія»?	
4.	Яке	місце	може	займати	Україна	в	«Проекті	США»?	
5.	Чи	може	Україна	суттєво	змінити	своє	положення,	позиціонування	в	
рамках	цих	проектів?	
6.	Чи	потрібна	в	цих	проектах		сильна	і	конкурентноспроможна	Укра-
їна?	
7.	Хто	займається	«Проектом	Україна»?
8.	У	чому	полягають		мета	і	завдання	«Проекту	Україна»,	якими	є	його	
претензії	та	амбіції?
9.	Який	вектор	руху	у	майбутнє		передбачає	«Проект	Україна»?	
10.	 І,	 нарешті,	 яке	місце	будуть	посідати	 	 Європа,	 Росія,	Китай,	 США,	
Японія		та	інші	у		«Проекті	Україна»?	

	 Для	того,	щоб	правильно	відповісти	на	ці	стратегічні	питання,	
необхідно	докласти	чималих	зусиль:	ознайомитись	із	світовими	дослі-
дженнями	та	провести	низку	власних,	враховуючи	результати	аналі-
зу	досліджень,	змоделювати	певні	варіанти	розвитку	для	України,	й,	
нарешті,	 професійно	 викласти	 їх	 керівництву	 країни	для	прийняття	
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відповідних	рішень.	Найголовніше,	щоб	керівництво	України	мало	по-
літичну	волю	відповідати	на	виклики	й	ризики,	які	містять	зазначені	
питання.

	 Таким	чином,	на	цьому	яскравому	прикладі	ми	бачимо,	що	Укра-
їна	потребує	створення	комплексної	стратегії	розвитку	і	може	розгля-
датися	як	«Проект»	із	визначеною	національною	ідеєю,	метою,	пріори-
тетами,	концептом	та	інструментами	досягнення	мети.

Національна ідея
 
 Наша	земля	–	наша	сила.	Сильна	національна	 ідея	є	основою	
сильної	 держави,	 базою,	 ґрунтом,	 з	 якого	 виростають	 нація,	 націо-
нальні	 інтереси,	національна	стратегія,	держава.	Вона	має	бути	про-
стою	та	конкретною,	сприйнятою	усіма	без	виключення	громадянами	
та	членами	суспільства.	

 Україна	не	мала	власної	національної	 ідеї	 з	часів	 здобуття	
незалежності.	На	різних	історичних	етапах	національною	ідеєю	Укра-
їни	 були	 національне	 визволення,	 власна	 державність	 та	 незалеж-
ність.	

	 Та,	із	проголошенням	незалежності	майже	чверть	століття	тому,	
нової	національної	ідеї	суспільству	запропоновано	не	було.	Як	не	було	
розроблено	і	національної	стратегії	розвитку.	Що	стало	однією	з	ва-
гомих	причин	нестабільності	нашої	країни,	її	територіальної	роз-
різненості,	економічної	нерозвиненості,	політичної	слабкості.  

	 Ми	маємо	шукати	шляхи	розв’язання	 своїх	проблем	не	 ззовні,	
а	 зсередини	 -	 у	 власних	 силах	та	можливостях.	Наша	сила	полягає	у	
єдності,	цілісності,	ресурсах,	людях,	культурі	та	традиціях.	Наша	сила	
–	в	нашій	землі,	у	всіх	розуміннях	слова	«земля».	Земля	–	то	Бать-
ківщина,		співвітчизники	та	однодумці,		коріння,	рід	та	сім’я,		територія	
та	її	історія,	ресурси	та	краєвиди,	родючий	ґрунт,	–	визнаний	кращим	
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у	світі.	Об’єднавши	разом	усе	перераховане,	визначивши	спільні	цілі	та	
пріоритети,	розробивши	спільну	стратегію	та	працюючи	разом,	ми	мо-
жемо	стати	сильною	Україною.

	 Національна	 ідея	 України	 має	 бути	 прийнятною	 та	 близькою	
для	мешканців	усіх	регіонів	України.	А	що	може	об’єднувати	людей	міц-
ніше,	ніж	спільна	мета?	Ця	мета	має	бути	відображена	у	національних	
інтересах	України.	Для	цього	потрібно	розробити	якісну	комплексну	
стратегію	розвитку	України	та	навчити	спеціалістів,	які	цю	стратегію	
зможуть	 зреалізувати.	Необхідно	провести	реформи.	Потрібно	 сфор-
мувати	позитивний	імідж	України.	Варто	повірити	у	себе	і	не	розрахо-
вувати	лише	на	допомогу	сусідів.	Ми	маємо	власну	силу.	В	якості	ос-
новного	сенсу	української	національної	ідеї	ми	пропонуємо	гасло:	
«Наша	земля	–	наша	сила»!

Національні інтереси України

	 Національні	інтереси	мають	бути	чітко	визначеними	та	сформу-
льованими,	як	і	національна	ідея.	Крім	того,	саме	на	основі	національ-
них	інтересів	будується	стратегія	розвитку	країни.	Сьогодні	питання	
національних	інтересів	України	залишається	відкритим.	У	норматив-
но-правових	актах	України	нині	визначені	наступні	національні	ін-
тереси:	 реалізація	прав	 і	 свобод	людини	 і	 громадянина;	 суверенітет	
України,	 її	 територіальної	 цілісності,	 недоторканності	 державного	
кордону,	демократичного	конституційного	ладу,	верховенства	права;	
соборність	 держави	 на	 основі	 консолідації	 усіх	 територіальних	 гро-
мад,	суспільних	верств,	етнічних	груп	навколо	цінностей	незалежно-
го,	вільного,	суверенного	і	демократичного	розвитку	єдиної	України;	
безпечні	умови	життєдіяльності,	захисту	навколишнього	природного	
середовища;	збереження	і	розвиток	духовних	і	культурних	цінностей	
суспільства	тощо.

	 На	рівні	законодавства	виписані	також	Пріоритети	національ-
них	 інтересів	 України.	 Серед	 яких:	 гарантування	 конституційних	
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прав	 і	 свобод	 людини	 і	 громадянина;	 розвиток	 громадянського	 су-
спільства,	його	демократичних	інститутів;	захист	державного	сувере-
нітету,	територіальної	цілісності	та	недоторканності	державних	кор-
донів,	недопущення	втручання	у	внутрішні	справи	України;	зміцнення	
політичної	і	соціальної	стабільності	в	суспільстві;	розвиток	рівноправ-
них	 взаємовигідних	 відносин	 з	 іншими	державами	 світу	 в	 інтересах	
України	тощо.
 
	 На	наш	погляд,	національні	 інтереси	країни	мають	бути	ви-
значені	максимально	чітко	 і	 коротко,	щоб	 їх	 було	легше	 зреалізу-
вати	та	впровадити	в	життя.	Крім	того,	національні	інтереси	повинні	
базуватись	на	потенціалах	нації	(інтелектуальному,	самоорганізацій-
ному,	життєздатному	тощо)	та	психологічно-емоційних	почуттях	–	на-
ціональної	гордості,	добробуту,	безпеки	та	перспективи.	Таку	систему	
можна	назвати	матрицею	національних	інтересів.

	 Спрощену	 матрицю	 національних	 інтересів	 України,	 на	 нашу	
думку,	можна	представити	у	вигляді	трьох	постулатів:	
• самодостатність	країни;
• справедливість	правосуддя;	
• добробут		народу.	
На	трьох	рівнях	–	для	людини	і	сім’ї,		організацій	та	країни.

 Самодостатність	 країни	 повинна	 відображатися	 у	 вигляді	
ефективної	 економічної,	 енергетичної,	 політичної	 та	 інформаційної	
безпеки.	А	також	суверенності	країни,	чітких	кордонів	з	сусідніми	кра-
їнами	без	територіальних	претензій,	гармонійних	стосунків	з	сусіда-
ми,	 можливості	 вирішувати	 свої	 енергетичні,	 економічні,	 політичні,	
культурні	і	наукові	проблеми	самостійно,	без	зовнішнього	втручання.	
А	також		у	власній	системі	безпеки,	захисту	від	зовнішніх	і	внутрішніх	
конфліктів.

	 Забезпечення	гідного	місця	України	у	глобальному	поділі	ринку	
праці,	безпечне	та	збалансоване	входження	української	економіки	до	
світової	 економічної	 системи.	 Самодостатність	 рівня	 розвитку	 сіль-
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ського	 господарства,	 промисловості,	 освіти,	 медицини	 тощо.	 Захист	
вітчизняної	культурної	 і	духовної	спадщини	в	умовах	глобалізації	та	
сучасних	комунікацій.

 Справедливість	правосуддя	 передбачає	 чітку	 організацію	 су-
дової	гілки	влади,	 зменшення	та	поступове	знищення	корупції.	Про-
зорість	 і	 аргументованість	прийняття	 судових	рішень.	Забезпечення	
механізмів	доступного	та	справедливого	судочинства,	прозорості	 	ді-
яльності	судів.	Практичну	реалізацію	права	громадян	на	доступ	до	су-
дових	рішень.	Посилення	гарантій	незалежності	суддів,	якісне	підви-
щення	фахового	рівня	суддівського	корпусу	та	поліпшення	умов	його	
професійної	діяльності.	Розробку	дієвих	механізмів	та	чітких	критеріїв	
притягнення	суддів	до	дисциплінарної	відповідальності.

 Добробут	народу	означає:	підвищення	національних	стандар-
тів	якості	життя	 громадян	та	 гармонізація	 їх	 з	 європейськими	 стан-
дартами,	створення	умов	для	зміцнення	здоров’я	нації	та	зменшення	
рівня	смертності	населення,	забезпечення	доступності	якісних	медич-
них	послуг	для	усіх	верств	населення,	реформування	системи	охоро-
ни	здоров’я	населення,	подолання	бідності,	підвищення	якості	життя	
пенсіонерів.
	 Підвищення	 якості	 житлово-комунальних	 послуг,	 створення	
безпечного	середовища	життєдіяльності	населення	України.	Забезпе-
чення	усіх	можливостей	для	реалізації	права	громадян	на	забезпечен-
ня		житлом.
	 Розвиток	освіти	і	науки,	покращення	морального	здоров’я	нації,	
в	тому	числі	шляхом	впровадження	дієвих	механізмів	утвердження	сі-
мейних	цінностей	та	запобігання	поширенню	в	засобах	масової	інфор-
мації	проявів	насильства,	расової,	етнічної	та	релігійної	нетерпимості	
тощо.
	 Матриця	національних	інтересів	застосовується	для	різних	ці-
льових	груп:	для	окремої	людини	і	її	сім’ї,	певної	організації		та	країни	
в	цілому.	
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 Для	людини	і	сім’ї	найважливішим	є	права	 і	свободи,	якісний	
рівень	 життя,	 можливість	 харчуватися	 і	 одягатися	 відповідно	 своїх	
смаків,	отримати	якісну	освіту,	якісну	медичну	допомогу,	можливість	
народжувати	і	виховувати	дітей,	якісне	дозвілля	тощо.	Безпечна	еко-
логія,	якісна	комунальна	інфраструктура,	високі	соціальні	стандарти.
	 Для	організацій,	тобто	юридичних	суб’єктів,	найважливішим	є	
можливість	працювати,	створювати	бізнес	та	заробляти,	справедливе	
правосуддя,	помірні	податки,	сприятливі	умови	для	розвитку	та	інвес-
тицій,	 конкуренція	 між	 вітчизняними	 та	 іноземними	 товарами,	 яка	
відповідає	національним	інтересам,		державна	підтримка	вітчизняних	
товаровиробників.
 Для	країни:	національні	інтереси,	які	в	сучасних	умовах		пози-
тивно	позиціонують	країну	у	світі.	Тут	на	першому	місці	мають	бути	
питання	безпеки	та	ефективного	позиціювання,	а	також	позитивний	
імідж	країни.	Нарощування	економічного,	ресурсного,	енергетичного	
та	наукового	потенціалу.	 Структурної	 перебудови	 і	 підвищення	кон-
курентоспроможності	національної	економіки.	Участь	у	міжнародних	
організаціях	 та	 досягнення	 лідируючих	 позицій	 в	 них.	 Утвердження	
національної	єдності	та	консолідації	суспільства.	Розвиток	гармоній-
них,	 взаємовигідних,	 добросусідських	 відносин	 з	 країнами	 нашого	
регіону,	побудова	на	цій	основі	регіонального	лідерства	України.	Піс-
ля	формулювання	 національних	 інтересів	 можна	 переходити	 до	
виокремлення	і	розробки	стратегічних	маркерів	України.

Стратегічні маркери «Проекту Україна»

	 Щодо	глобальних	проектів,	то	потужні	країни	світу	мають	власні	
розвинуті	технології	та	механізми	їх	просування.	Це	відбувається	шля-
хом	формування	певних	іміджів	і	брендів,	широко	використовуються	
рекламні	технології.	Для	того,	щоб	захопити	свідомість	сучасної	лю-
дини,	сьогодні	створюються	окремі	«картини	світу»,	системи	ціннос-
тей	та	ідентичностей,	в	тому	числі	системи	відповідей	на	питання	«що	
добре,	а	що	-	погано».	Ці	процеси	відбуваються	в	масштабах	людства,	
при	цьому	використовується	безліч	найновіших	рекламних,	інформа-
ційних,	комунікативних	інструментів.	
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 Ключові	ознаки,	за	якими	у	свідомості	людей	відбувається	
ідентифікація	країни	вважають	стратегічними	маркерами	проек-
ту	країни.	Окремі	країни	за	допомогою	стратегічних	маркерів	створю-
ють	власні	«реальності»	 і	працюють	над	 їх	поширенням	серед	інших	
народів	 світу,	 закріплюючи,	 таким	 чином,	 світове	 лідерство.	 Сучасні	
країни	використовують	різноманітні	маркери:	наукові	розробки,	сис-
теми	 сенсів,	 освітні	механізми,	мову,	 валюту,	 озброєння,	національні	
персонажі	тощо.

 Стратегічні	маркери	«Проекту	Україна».	Україна	має	величез-
ний	потенціал,	який	сьогодні	практично	не	використовується.	Багата	
спадщина	 -	тисячолітня	 історія	та	культурні	традиції,	родючі	чорно-
земи	та	корисні	копалини,	високий	інтелектуальний	потенціал	насе-
лення,	геополітично	вигідне	розташування	–	все	це,	в	першу	чергу,	має	
бути	використано	для	розвитку	нашої	держави.	
	 Наприклад,	сучасна	Україна	володіє	величезним	потенціалом	в	
IT-галузі.	Проте	 українські	 професіонали	працюють	в	Україні	 на	 іно-
земні	компанії,	отримуючи	заробітні	плати	в	2-5	разів	менші,	ніж	їхня	
праця	вартує	на	 світових	ринках.	 Економіка	країни	не	 отримує	при-
бутку.	Українська	наука	та	сучасні	технології,	на	яких	інші	країни	за-
робляють	мільйони,	не	розвиваються.	Але,	за	вдалої	стратегії,	Україна	
могла	б	стати	відомою	та	сприйматися	у	світі	як	«країна	із	розвинени-
ми	IT-технологіями».	Або,	наприклад,	українська	традиційна	їжа.	Сало,	
борщ,	вареники	можна	просувати	на	кухні	світу,	як	це	роблять,	примі-
ром,	італійці	із	своєю	піцою	та	японці	із	суши.	

	 Отже,	 можна	 виділити	 три	 групи	 стратегічних	 маркерів	
України:
 Маркери	ідентичності:	мова,	територія,	культура,	уклад,	міфи	
і	казки.	За	умови	правильного	позиціонування	національна	 ідентич-
ність	може	стати	провідним	фактором	стратегічного	розвитку	держа-
ви.	 Наприклад,	 Сполучені	Штати	 Америки	 сьогодні	 поширили	 свою	
національну	 ідентичність	в	 світі:	ми	користуємося	 їхнім	політичним	
режимом	(демократія),	валютою	(долар)	та	ідеологією	(свобода	та	гу-
манізм),	ми	дивимося	їхні	фільми	та	виховуємо	дітей	на	прикладах	їх-
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ніх	національних	героїв	(Супермен,	Бетмен,	«міцний	горішок»	та	інші),	
ми	привчаємося	їсти	гамбургери	тощо.	Ми повинні створити влас-
ні національні маркери ідентичності, засновані на національних 
традиціях та особливостях нашої території.
 Маркери	 ресурсозабезпечення:	 родюча	 земля,	 повноводні	
річки,	географічне	розташування	(територія),	люди	як	нація	і	як	ква-
ліфіковані	 кадри,	 кліматичні	 можливості	 (зокрема,	 туризм	 й	 оздо-
ровлення),	корисні	копалини	(стратегічні	нафта,	газ	і	уран).	Кожен	із	
перелічених	маркерів	потрібно	використовувати	для	економічного	та	
стратегічного	розвитку	України.
 Маркери	переваг	проекту:	велика	територія,	науково-технічні	
можливості,	космічні	технології,	військові	технології,	ядерні	техноло-
гії	та	інше.	Гарним	прикладом	в	цьому	контексті	є	Японія.	Не	маючи	ні	
природних	ресурсів,	ні	вигідного	розташування,	ця	країна	посіла	про-
відне	місце	у	світі	завдяки	передовому	технологічному	розвитку.

Сучасні світові проекти

	 Якщо	розглядати	 та	 оцінювати	 країни,	міжнародні	 об’єднання	
країн	з	точки	зору	стратегічного	проектного	менеджменту,	то	можна	
казати	 про	 яскраво	 актуалізовані	 світові	 проекти	 такими	 країнами,		
як:	США,	Росія,	Японія,	Китай		та	країнами	Європи.	

 Європа
	 Протягом	 останніх	 кількох	 десятиліть	 «Проект	 Європа»	 вима-
льовувався	у	світовій	реальності,	розвивався	та	посів	провідне	місце	
у	світі.	Особливістю	«Проекту	Європи»	стало	те,	що	він	є	сукупністю	
менших	проектів.	Зокрема,	-	Євросоюз,	Шенгенська	зона,	Єврозона,	За-
хідноєвропейський	союз	тощо.	Кожен	із	зазначених	проектів	має	влас-
ну	«картину	світу»	та	вектори	розвитку,	що	робить	глобальний	про-
ект		сильнішим,	багатограннішим	та	успішнішим.	Водночас,	всередині	
проекту	відбувається	конкуренція.	Деякі	країни,	наприклад	Франція	
та	Німеччина,	прагнуть	захопити	в	цьому	проекті	позиції	домінування.	
А	Великобританія	прагне	відокремитись,	зберігаючи	свій	вплив.	Для	
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врегулювання		подібних	питань	була	створена	концепція	різношвид-
кісної	Європи,	яка	визнає,	що	регіони	і	країни	інтегруються	в	загаль-
ноєвропейські	проекти	різною		мірою.	

 Китай
	 Останнім	часом	у	стосунках	між	Китаєм	та	світом	відбулися	іс-
торичні	зміни,	«Проект	Китай»	стрімко	увірвався	у	світову	реальність	
та	утвердився	в	якості	її	невід’ємної	частини.	Економіка	Китаю	стала	
важливою	частиною	світової	економіки,	з	кожним	днем	майбутнє	Ки-
таю	все	більш	нерозривно	пов’язують	із	майбутнім	всього	світу.	Роз-
виток	 Китаю	 не	 поступається	 світовому	 розвитку,	 він	 є	 стабільною	
складовою	світової	 «картини	світу».	Разом	з	тим,	протягом	останніх	
трьох	 десятиліть	 китайська	 військова	 доктрина	 пройшла	 шлях	 від	
концепції	«народної	війни»	Мао	Цзедуна,	яка	базувалася	на	постулатах	
про	неминучість	розв’язання	проти	Китаю	глобальної	ядерної	війни,	
до	сучасної	концепції	«активної	оборони».	Яка	відрізняється	розвит-
ком	міжнародної	військово-технічної	співпраці	і	націлена	на	перемогу	
в	озброєних	конфліктах	сучасного	типу.

 США	
	 Сполучені	Штати	Америки	–	найуспішніший	до	сьогоднішнього	
дня	 світовий	 проект.	 Саме	 Америка	 «подарувала»	 світу	 демократію,	
глобалізацію,	долар,	Голівуд.	Фінансова	система	США	 	посідає	одну	з	
провідних	ланок	у	світі.	Америка	активно	втручається	у	політику,	кон-
флікти,	військові	сутички	інших	країн,	диктуючи	умови	на	основі	своїх	
національних	 інтересів.	 Проте	 не	менш	 важливою	 складовою	 успіху	
проекту	«США»	є	маркери	ідентичності:	мова,	ідеологія,	світогляд,	які	
успішно	 нав’язуються	 через	 кіноіндустрію,	 створення	 національних	
героїв	та	символів,	музичну	індустрію	та	інше;	спосіб	життя	(суспіль-
ство	споживання),	національну	кухню	тощо.	

 Японія
	 «Проект	 Японія»	 особливо	 актуалізувався	 на	 світовому	 рівні	
після	Другої	світової	війни.	Є	декілька	основних	маркерів,	які	Японія	
сьогодні	 успішно	 використовує	 для	 просування	 країни.	 По-перше,	
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розвиток	 високих	 технологій.	 Японія	 нині	 займає	 домінуючі	 позиції	
у	світі	в	області	комп’ютерної,	побутової	та	робототехніки.	Також	ак-
тивно	розвиває	галузі	нанотехнологій,	нових	матеріалів,	інформатику	
та	телекомунікації.	По-друге,	національна	культура.	Весь	світ	знає	про	
честь	 та	 відвагу	 самураїв,	 японські	 бойові	 мистецтва,	 красу	 сакури,	
чайну	церемонію	унікальну	працьовитість	японської	нації.	Японія	іс-
нує,	з	одного	боку,	відокремлено	від	світу,	не	втручаючись	активно	у	
світові	фінансові	чи	геополітичні	процеси.		Але,	водночас,	входить	до	
п’ятірки	найсильніших	держав	світу.	

	 Росія
	 Після	розпаду	Радянського	Союзу	Росія	намагається	побудува-
ти	власний	національний	проект.	Враховуючи	розміри	території	цієї	
країни,	 існуючий	 політичний	 та	 економічний	 вплив	 на	 країни	 –	 ко-
лишні	республіки	СРСР,	наявність	великих	покладів	природного	газу	
та	розвинутий	інтелектуальний,	виробничий	та	військовий	потенціал,	
Росія	залишається	впливовим	світовим	проектом.	Проте	маркер	іден-
тичності	 Росії	 у	 світі	 сьогодні	має	 скоріше	негативний	 характер:	 цю	
країну	 сприймають	 як	 антидемократичну	 країну	 третього	 світу,	 яка	
має	агресивні	гегемоністські	посягання	на	країни	регіону.

 Отже,	усі	розвинені	країни,	які	нині	посідають	чільне	місце	у	
світі	або	прагнуть	до	цього,	мають	розроблену	стратегію	власних	
«проектів».	 Що	 гарантує	 їм	 цілеспрямоване	 досягнення	 постав-
леної	 	мети,	забезпечує	високі	темпи	розвитку	та	просування	на	
шляху	здобуття	світового	лідерства. 
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Місце України в проектах інших країн

	 Зарубіжні	партнери	вимагають	від	України	визначеності	та	про-
гнозованості,	щоб	будувати	власні	плани	та	стратегії	у	відношенні	на-
шої	країни	та	регіону.	При	цьому,	іншим	країнам	вигідно,	щоб	Україна	
залишалася	слабкою	державою	і	не	виступала	на	світовій	арені	з	влас-
ними	інтересами,	створюючи	конкуренцію.	Тому	сьогодні	в	нашому	
світогляді	навмисно	створюється	картина,	де	Україна	має	тільки	
два	шляхи	–	стати	частиною	«Заходу»	(ЄС	і	США)	чи	«Сходу»	(Росія	
і	країни	СНД).	Вступити	до	Євросоюзу	чи	потрапити	під	вплив	Росії.	
При	цьому	ми	забуваємо,	що	до	Європейського	Союзу	нас	поки	не	за-
прошують,	а	під	впливом	Росії	ми	знаходимося	майже	чверть	століття		
-	протягом	усіх	років	незалежності.
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	 Занадто	мало	уваги	приділяється,	в	цьому	контексті,	аналізу	ін-
тересів	самої	України:	що	насправді	вигідно	нам?	Українські	аналітики	
повинні	проаналізувати	всі	можливі	напрямки	та	стратегії	для	нашої	
країни.	В	реальності,	у	нас	величезні	можливості	для	співпраці	із	Кита-
єм,	Індією,	Бразилією,	Японією,	Кореєю	тощо.	Звужена	«картина	світу»	
щодо	вибору	«Захід-Схід»	нав’язується	нам	зацікавленими	країнами.

 Чому	в	Україні	стратегічно	зацікавлені	інші	країни?	По-пер-
ше,	 геополітичне	 розташування.	 Наша	 держава	 знаходиться	 в	 само-
му	центрі	Європи,	між	світовими	лідерами,	які	конкурують	за	вплив	
у	регіоні,	–	Росією	та	Євросоюзом.	Крім	того,	власні	інтереси	на	євра-
зійському	континенті	мають	Сполучені	Штати	Америки,	які	претенду-
ють	на	роль	головного	світового	лідера.	Тому	наша	територія	виступає	
ареною	для	геополітичного	протистояння	декількох	сильних	держав	
світу.	По-друге,	на	порозі	світової	продовольчої	кризи	українські	чор-
ноземи	 (25-30%	 світових	 запасів	 чорноземів	 знаходяться	 в	 Україні)	
представляють	 неабиякий	 стратегічний	 інтерес.	 Агропромисловий	
сектор	України	має	величезний	потенціал.	По-третє,	інтелектуальний	
та	кадровий	потенціал.	Українці	є	одними	з		найосвіченіших	у	світі,	при	
цьому	 	на	 світових	ринках	праці	 	 послуги	наших	фахівців	коштують	
порівняно	недорого.

 Отже,	Україна	повинна	працювати	над	створенням	власного	
проекту,	власної	стратегії,	укріпляти	свої	позиції	на	світовій	аре-
ні.	Шукати	 стратегічних	партнерів	потрібно,	 виходячи	з	 сильної	
власної	позиції.	Одним	із	механізмів	захисту	національних	інтересів	і	
забезпечення	успішного	партнерства	з	іншими	країнами	та	бізнесови-
ми	структурами	є	створення	позитивного	іміджу	України	у	світі.

Імідж України

 У	 сучасному	 світі	 основними	 цінностями	 держав	 є	 інфор-
мація	та	віртуальні	чинники,	такі	як	іміджі	та	бренди.	Саме	вони	
впливають	на	коливання	цін	на	біржах,	рішення	урядів,	розподіл	 ін-
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вестицій	та	ресурсів	тощо.	Кожна	держава	в	світі	сьогодні	має	свій	
імідж	і	є	брендом.	Імідж	глави	держави,	прем’єр-міністра	є	частиною	
інформаційної	безпеки	країни.	Передові	позиції	у	будь-якій	важливій	
галузі,	навіть	перемога	в	значимих	конкурсах	та	спортивних	змаган-
нях,	може	бути	елементом	формування	позитивного	іміджу	країни.

	 Близько	двохсот	країн	змагаються	сьогодні	у	світовому	конку-
рентному	середовищі.	Одна	країна	сильніша	економічно,	в	іншій	най-
більша	кількість	населення,	ще	в	одній	великі	поклади	нафти	і	газу,	а	
якась	головує	в	ООН	або	в	Євросоюзі.	Деякі	країни	славляться	найкра-
щим	чаєм	або	кавою,	інші	-	надійними	автомобілями	або	комп’ютера-
ми,	а	десь	готуються	до	польоту	на	Марс...	Держави	витрачають	вели-
чезні	ресурси	та	зусилля	для	формування	та	підтримки	позитивного	
іміджу.	

 На	чому	базується	імідж	України?	На	основі	загального	огля-
ду	досліджень	іміджу	України	дванадцятьма	країнами	світу,	в	період		з	
2000-го	по	2014-й	роки5,	Україна		це:
• Маловпливова	і	маловідома	європейська	держава,	що	знаходиться	

в	пошуках	свого	місця	в	світі;
• Кризова	країна,	політично	нестабільна,	з	неефективною	владою;
• Імідж	переважно	негативний	для	бізнесу,	високі	інвестиційні	ри-

зики;
• Корупція	у	всіх	органах	влади;
• Країна	Помаранчевої	революції	2004	року	та	Євромайдану	2013-

2014	років;
• Чорнобиль	(небезпечна	країна);
• Відомі	 українці:	Кличко,	Шевченко,	Ющенко,	Тимошенко,	Януко-

вич;
• Проблеми	 з	 Росією,	 в	 тому	 числі	 	 з	 транспортуванням	 газу,	 під	

впливом	Росії;
• Красиві	жінки,	«Фемен».

5			Денис	Богуш,	Имидж	Украины:	комплекс	исследований
http://festopen.com/wp-content/uploads/2012/07/Презентация%20Денис%20Богуш.pdf
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	 Існують	зовнішні	та	внутрішні	фактори	іміджу	України.	До	зов-
нішніх	 відносяться:	 зовнішня	 політика	 України,	 національні	 інте-
реси	 та	 пріоритети,	 членство	 в	 міжнародних	 організаціях,	 розвиток	
відносин	 з	 стратегічними	 партнерами,	 інвестиційний	 клімат	 тощо.	
Внутрішні	чинники	-	добробут	населення,	дотримання	конституцій-
них	прав	кожного	 громадянина,	рівень	корупції,	 рівень	злочинності,	
рівень	тіньового	сектору	економіки,	соціальний	клімат	тощо.	Саме	до	
внутрішніх	факторів	відноситься	політична	ситуація	в	країні	та	рівень	
соціальної	і	громадянської	активності.

 Психологічні	 аспекти	 сприйняття	 країни,	 актуальні	 для	 її	
громадян:	гордість	за	країну,	бажання	в	ній	жити	та	її	захищати,	від-
чуття	щастя	 та	 комфортного	 існування,	 пов’язування	 свого	 майбут-
нього	з	країною.	А	для	іноземних	громадян	це:	зацікавленість	кра-
їною,	бажання	відвідати	її,	заснувати	в	ній	бізнес	та	вкладати	кошти,	
мати	друзів,	безпека	та	комфорт.

 Безумовно,	позитивний	імідж	країни	є	необхідною	умовою	її	
розвитку.	Сьогодні	Україні	потрібен	імідж	стабільної	демократич-
ної	країни,	яка	здійснює	реформи	і	є	економічно	перспективною. 
В	сучасному	глобалізованому	та	інформатизованому	світі	ми	не	може-
мо	існувати	без	партнерів	та	інвесторів.	А	щоб	вони	з’явились,	Україна	
має	дбати	про	позитивне	сприйняття	та	позиціонування	себе	у	світі.	
Для	 цього	 необхідно	 досягнути	 внутрішньої	 консолідованої	 позиції	
з	 питань	політики,	 економіки,	 культури,	 інвестиційних	 та	 туристич-
них	можливостей	нашої	 країни.	 Ця	 позиція	 повинна	 віддзеркалюва-
ти	стратегію	України	в	світі	та	базуватись	на	національних	інтересах	
і	пріоритетах,	на	основі	яких	здійснюються	реформи	та	економічний	
розвиток	країни.
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Реформи та економічний розвиток України

	 Одним	 із	 основних	пріоритетів	 «Проекту	Україна»	 є	 пришвид-
шений	 та	 усталений	 економічний	 розвиток,	 який	 сьогодні	 немож-
ливий	 без	 запровадження	низки	 реформ.	Процес	 реформування	має	
бути	комплексним	та	виваженим,	із	урахуванням	усього	стратегічного	
комплексу	«проекту	Україна».	На	початку	цього	розділу	ми	говорили	
про	 «Стратегічний	 пакет»	 для	 України,	 який	 включає:	 	 національну	
доктрину,	 національну	 ідею,	 стратегію	 розвитку	 країни,	 концепцію	
національних	 інтересів,	 концепцію	 національної	 безпеки,	 Конститу-
цію	країни,	Програму	Уряду,	стратегію	розвитку	галузей.	Саме	на	базі	
перелічених	документів	та	концепцій	має	бути	розроблений	комплекс	
реформ	в	Україні.	

 Комплекс	реформ	в	Україні		має	запроваджуватися	з	ураху-
ванням	регіональної	політики	у	кожній	області.	Необхідно	розро-
бити	програму	розвитку	кожного	регіону	України	на	визначений	стра-
тегічний	період.	Програма	повинна	мати	мету	та	механізми	розвитку,	
давати	конкретний	план	дій	за	галузевими	напрямками:	науково-тех-
нічний	розвиток,	розвиток	промисловості,	сільського	господарства	та	
малого	і	середнього	бізнесу,	соціально-економічний	розвиток	«точки	
росту»	економіки	тощо.	

	 Якщо	одним	із	пріоритетів	національних	 інтересів	є	добробут	
громадян,	тоді	і	розвиток	певних	галузей	економіки,	великих	корпо-
рацій	та	підприємств	малого	бізнесу	повинен	бути	спрямованим	саме	
на	це.	Необхідно	встановити	контроль	не	лише	 за	 зростанням	 заро-
бітних	плат	працівників,	а	й	за	додержанням	правил	щодо	створення	
комфортних	 умов	 праці	 та	 контролю	 захворюваності	 на	 підприєм-
ствах.	Цей	напрямок	передбачає	створення	(відновлення)	регулярних	
медичних	оглядів,	забезпечення	районів	якісною	медичною	технікою	
та	високопрофесійними	медичними	кадрами.

Денис	Богуш50



	 Пріоритет	національних	інтересів	щодо	справедливого	право-
суддя	дасть	змогу	поліпшити	інвестиційний	клімат,	реально	захисти-
ти	приватну	власність	та	викорінити	корупцію	на	центральному	і	ре-
гіональному	рівнях	влади.	Хоча	таке	дуже	важко	уявити	в	українських	
реаліях.	Але	без	цього	важливого	пріоритету	неможливо	буде	зруши-
ти	економіку	а	ні	на	центральному,	а	ні	на	регіональному	рівні.	Також	
справедливе	правосуддя	в	нашій	країні	допоможе	вивести	кошти	з	ті-
ньової	економіки	в	її	реальний	сектор.

 Але	найважливішою	умовою	ефективності	реформування	є	
кадри.	Зміни	завжди	є	складним	процесом,	який	потребує	високо-
го	професіоналізму,	глибокої	внутрішньої	мотивації	та	моральної	
стійкості	 реформаторів.	 Тому	 працювати	 над	 створенням	 нової	
України	повинна	нова	еліта	-	сильна	команда	управлінців	із	сучас-
ною	 освітою,	 глибокою	 громадянською	 свідомістю	 та	 патріотиз-
мом,	стратегічним	мисленням,	знанням	особливостей	української	
території	та	населення.	Підготовкою	таких	кадрів	і	покликана	за-
йматися	організація	«Сила	землі». 
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Українська
«картина	світу»3 Особливості	української	ідентичності
Виховна	роль	українських	традицій	
для	нової	еліти
Національний	супергерой



 Кожен	 з	 нас	живе	 в	 унікальній	реальності,	 побудованій	на	
індивідуальних	 сприйняттях,	 власному	 досвіді,	 національній	
культурі	та	мові,	засвоєних	переконаннях	та	цінностях,	–	карти-
ні світу.	Власну	«картину	світу»	або	«карту	реальності»		мають	не	
лише	окремі	люди,	але	і	цілі	народи.	Для	того,	щоб	уникнути	впли-
ву	ззовні	 і	 укріпити	свою	позицію,	Україна	має	побудувати	влас-
ну	картину	світу,	засновану	на	українській	культурі	та	традиціях.	
Національна	культура	є	досвідом,	який	століттями	накопичувався	
на	цій	території	нашими	предками.	Він	заснований	на	особливос-
тях	ментальності	нашого	народу	і	має	лежати	в	основі	української	
ідентичності.	В	цьому	наша	сила!

Особливості української ідентичності

 Національна	 ідентичність	 	 -	 самовизначення	 особи	 в	 націо-
нальному	контексті,	усвідомлення	власної	причетності	до	певної	на-
ції	 та	 її	 системи	 цінностей:	 мови,	 релігії,	 етичних	 норм,	 культурної	
спадщини	тощо6.	В	основі	ідентичності	будь-якої	нації	лежить	держава	
та	 її	 історія,	традиції,	 сукупність	світоглядних,	ціннісних	та	менталі-
тетних	характеристик	населення.	Люди	не	лише	визнають	власну	при-
належність	до	певної	території,	 країни,	народу	та	нації,	 культурного	
середовища,	але	і	люблять	та	цінують	їх.

	 Питання	 набуття	 національної	 ідентичності	 українців	 набуло	
особливої	актуальності	на	початку	дев’яностих	років	минулого	століт-
тя.	Проте	сьогодні	ми	можемо	констатувати	наявність	проблеми	наці-
ональної	ідентичності	в	Україні.	За	століття	російської	та	радянської	
колонізації	 України	 вдалося	 понівечити	 ментальність	 українського	
народу,	розмити	його	ідентичність.	Російська	мова	почала	сприймати-
ся	місцевим	населенням,	як	рідна,	а	радянська	влада	як	«своя».	Україн-
ці	втратили	зв’язок	із	власною	землею,	історією,	народом,	культурою.	
«Підконтрольні	 малороси»,	 які	 виховувались	 на	 цій	 території,	 поча-
ли	цінувати	власний	добробут	та	 відносну	матеріальну	 стабільність	
вище,	ніж	історичну	долю	свого	народу	та	самої	України.

6   Національна ідентичність // Вікіпедія. URL: http://uk.wikipedia.org/wiki/Національна_ідентичність
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	 До	 того	 ж,	 штучне	 акцентування	 на	 регіональній	 відмінності	
українців,	поділ	держави	на	схід,	захід	та	центр	підняв	проблему	на-
ціональної	 ідентичності	 на	 новий	 рівень,	 перетворивши	 на	 загрозу	
державній	 цілісності	 України.	 Розмивання	 української	 національної	
ідентичності	 заважає	українцям	об’єднатися	та	відчути	 себе	 єдиною	
нацією.	

	 Національна	ідентичність	в	Україні	сьогодні	має	три	особливос-
ті.	По-перше,	як	ми	наголошували	у	другому	розділі,	 існує	гостра	не-
обхідність	формування	та	реалізації	національної	ідеї.	По-друге,	існує	
потреба	проведення	низки	реформ	на	основі	національних	 інтересів	
українців.	Нарешті,	«картина	світу»	для	українців	 і	про	Україну	фор-
мується	сьогодні	 зовнішніми	зацікавленими	силами	 і	направлена	на	
послаблення	 національних	 інтересів	 нашої	 держави.	Тому	потрібно	
створити	українську	«картину	світу»,	яка	бере	початок	із	засад	на-
ціональної	ідеї	та	національних	інтересів	й	засновується	на	укра-
їнській	культурі.

	 Сьогодні	 Україні	 потрібна	 консолідація	 навколо	 ідеї	 побудови	
«українського	світу»,	об’єднання	усіх	етносів	навколо	українського	ет-
носу	і	утворення	цілісної	нації.	«Український	світ»	має	стати	альтер-
нативою	«русскому	миру»,	який	активно	нав’язується	українцям	не	
лише	політичними,	але	і	релігійними	чинниками.	Не	зважаючи	на	пев-
ні	відмінності	між	сходом	і	заходом,	півднем	і	північчю,	«український	
світ»	є	повноцінним	виразом	української	«картини	світу»	і	здатен	ви-
рішити	будь-які	проблеми	українців.	А	українська	ідентичність		-	стати	
цементуючою	основою	української	політичної	нації.
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Виховна роль українських традицій для нової еліти

	 Роками	в	Україні	вичищалися	національні	культурні	здобутки,	
історичні	пам’ятки,	архівні	відомості,	вивозилися	з	нашої	території	до-
рогоцінні	артефакти.	Так	безчинствували	не	лише	іноземні	загарбни-
ки,	на	жаль,	подібні	факти	мали	місце	і	в	незалежній	Україні	та	коїлися	
руками	українських	громадян.	Це	засвідчує,	що	можновладці	України	
не	 усвідомлюють	 величезного	 значення	 культурних	 та	 історичних	
цінностей	для	нашої	країни	та	її	народу.	А	хіба	можуть	управляти	дер-
жавою	та	 захищати	 її	 стратегічні	 інтереси	люди,	 які	 не	 розуміють	 її	
культури?	Неможливо	реалізувати	сильний	«Проект	Україна»	без	сві-
тоглядної	 складової,	 а	 саме	цю	функцію	у	 стратегічному	плануванні	
відіграє	культура.

	 Ми	повинні	не	лише	створити	українську	«картину	світу»,	але	і	
працювати	над	її	поширенням	серед	інших	країн.	Це	забезпечить	на-
шій	державі	визнання	та	повагу.	Наша	еліта	повинна	знати,	поважати	
та	любити	Україну,	її	культуру,	традиції,	мову	і	нарешті,	народ.

	 В	українську	культурну	спадщину	закладено	величезну	мудрість	
нашого	народу,	здобутки	наших	предків,	силу	нашої	землі.	Давайте,	на-
приклад,	проаналізуємо	прислів’я	та	приказки	козаків-характерників	
щодо	стратегії	козацького	бою	та	управління	.	Неозброєним	оком	вид-
но,	скільки	мудрості	та	розумних	порад	в	них	закладено.	Вони	є	акту-
альними	і	в	сучасному	світі,	а	особливо	для	української	території,	адже	
представляють	саме	її	історичний	здобуток.

	 Якщо	застосувати	десять	порад,	які	стосуються	стратегії	козаць-
кого	бою,	до	державного	управління,	отримаємо	наступне:

 1. Де більше науки, там менше муки.	До	усього,	а	особливо	до	
управління	 державою,	 потрібно	 підходити,	 маючи	 спеціальну	 підго-
товку,	знання	та	вміння.	Варто	приділити	велику	увагу	розробці	стра-
тегії	та	плану,	якщо	хочеш	досягти	успіху.
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 2. Не вгледиш оком, заплатиш боком.	Потрібно	завжди	бути	
напоготові	 контролювати	 всі	 процеси,	 продумувати	 свої	 вчинки	 та	
прораховувати	 їхні	наслідки.	Важливо	мати	загальну	стратегію	своїх	
планів	та	проектів.	Наперед	визначати	сильні	та	слабкі	сторони	супро-
тивників	 та	 партнерів,	 передбачати	прийоми	 і	 хитрощі,	 якими	вони	
можуть	скористатися.	

 3. Без гетьмана військо гине. Необхідно	мати	впливових	ліде-
рів,	єдиний	центр	управління	та	прийняття	рішень.		До	керівного	цен-
тру	мають	входити	мудрі	люди,	які	розуміються	на	своїй	справі		та	усім	
серцем	вболівають	за	неї.

 4. Без зброї слабкі й герої.	Україна	має	бути	сильною	державою,	
мати	свої	 інструменти	впливу	всередині	країни	та	поза	 її	межами.	В	
наш	час	 інформаційні	та	комунікативні	технології,	а	також	сфера	фі-
нансів	та	дипломатія	використовуються	замість	військової	зброї.	Але	і	
справжня	зброя	повинна	бути	найсучаснішою.

 5. Моря без води, а війни без крові не буває. На	війні,	як	на	вій-
ні:	після	бою	комусь	жити,	а	комусь	у	землі	лежати.	Українці	завжди	
це	розуміли,	а	тому	залишалися	дуже	миролюбною	нацією.	Цей	факт	
яскраво	демонструють	і	сучасні	події	в	Україні	2004-го	й	2013-2014-го	
років.	Масові	акції	протестів		мільйонів	українців	трималися,	в	основ-
ному,	у	межах	мирних	виступів,	тоді	як	під	час	революційних	подій		в	
країнах	Близького	Сходу	загинули	тисячі		громадян.

 6. Не всі ті кусають, що зуби виставляють.	Якщо	деякі	краї-
ни	мають	високі	світові	рейтинги	чи	авторитет,	це	не	означає,	що	вони	
кращі	за	нашу	країну.	Важливо,	щоб	люди	прагнули	до	щасливого	жит-
тя	й	позитивних	змін	у	своїй		країні,	мали	міцний	дух	і	волю.	Українцям	
цього	не	позичати.

 7. Не все правда, що на весіллі співають.	У	переможній	стра-
тегії	країни	важливо	застосовувати	хитрощі.	Потрібно	вміти	обходити	
гострі	кути	та	домовлятися	із	партнерами.	Необхідно	навчитися	пра-
вильно	 доносити	 інформацію	 до	 людей.	 Ці	 навички	 обов’язково	 по-
винні	перейняти	мудрі	керівники	країни.
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 8. Миша не одну дірку до хати має.	 	Справжній	лідер	завжди	
має	 запасний	 план	 щодо	 розв’язання	 будь-яких	 ситуацій.	 Мислячи	
стратегічно,	керівники	продумують	всі	можливі	варіанти	розвитку	по-
дій	і	обирають	найбільш	оптимальні.

 9. Чия відвага, того і перемога.	Хоробрість	і	відвага	є	запору-
кою	перемоги.	 Українці	 не	 побоялися	 відстоювати	 свої	 інтереси,	 не-
зважаючи	на	роки	гноблення	та	іноземного	панування.	Так	триватиме	
і	надалі,	допоки		Україні	 	за	словами	гімну,	-	всміхнеться	доля	й	вона	
здобуде	перемогу.

 10. Не кажи «гоп», доки не перескочиш.	Не	слід	зупинятися	на	
невеликих	здобутках,	потрібно	завжди	рухатись	вперед	і	прагнути	ве-
ликих	перемог.	Важко	виборювати	перемогу,	але	ще	складніше	втри-
мати	її.

	 Наведені	прислів’я	та	приказки	є	чудовим	прикладом	того,	що	
українська	 культурна	 спадщина	 має	 велику	 практичну	 цінність	 для	
сучасного	світу,	а	також	неабиякий	виховний	потенціал.	Але	щоб	кра-
ще	 зрозуміти,	що	 таке	 українська	 «картина	 світу»,	 заснована	 на	 на-
ціональних	традиціях,	давайте	 згадаємо	наші	 свята	й	обряди	кален-
дарного	 циклу.	Календарні	 свята	 й	 обряди	 є	 своєрідним	 «ритмом	
території»,	у	якому	поєднуються	сили	природи	та	наслідки	людської	
діяльності,	релігійно-магічні	вірування,	родові	традиції.	Циклічна	ка-
лендарна	обрядовість	поєднує	людей	із	територією,	вчить	відчувати	її	
енергію	та	шанувати	землю	і	природу,	отримувати	від	неї	силу.	Кален-
дар	українського	народу	являє	собою	своєрідну	енциклопедію	народ-
ної	мудрості,	неписаний	розпорядок	життя	людей	цієї	території.

	 До	складу	річного	кола	входять	зимові,	весняні,	літні	та	осінні	
свята,	 обряди	 і	 звичаї.	 Обов’язковими	 компонентами	 календарних	
свят	українців	є	обрядовий	стіл,	господарські	та	сімейні	традиції,	вша-
нування	предків,	передбачення	майбутнього,	ритуальні	обряди	 і	по-
здоровлення,	розваги	тощо.	Свята	супроводжуються	виконанням	ка-
лендарно-обрядових	пісень,	приурочених	до	кожної	пори	року:	зимові	
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колядки	та	щедрівки,	веснянки,	купальські,	троїцькі,	обжинкові	пісні	
тощо.

	 Завдання	календарної	обрядовості	закладені	у	відповідності	до	
корінних	 прагнень	 наших	 предків:	 забезпечення	 добробуту	 і	 щастя	
родини,	щасливого	шлюбу	для	молоді,	високих	врожаїв	та	плодючості	
худоби,	захиститися	від	всілякого	зла,	передбачити	майбутнє	і	впли-
нути	на	нього.	Довгі	століття	через	свята	 і	обряди	старші	покоління	
передавали	молодим	свою	любов	до	праці,	волелюбність,	гостинність,	
життєрадісність.	 Свята	 задовольняють	 духовні	 й	 естетичні	 потреби	
людей,	за	їхньою	допомогою	проявляються		почуття,	таланти	і	здібно-
сті	народу.

	 Завжди	існує	тісний	зв’язок	людей	із	територією,	на	якій	вони	
живуть.	 Клімат,	 земля,	 навіть	 рельєф	 місцевості	 формують	 людей,	
уклад	 їхнього	 життя,	 світогляд	 і	 характер.	 Цей	 процес	 відбувається	
століттями,	 накопичуючи	 мудрість	 народу	 у	 вигляді	 традицій.	 В	 су-
часному	розвинутому	світі	ми	живемо	в	«розірваному	ритмі»,		у	невід-
повідності	 	ритмам	землі	 і	природи.	Але	ми	не	повинні	забувати	про	
традиції	наших	предків,	навпаки,	потрібно	використовувати	їхню	му-
дрість	і	силу,	які	перейшли	нам	у	спадок.	На	цих	засадах	має	виховува-
тися	нова	національна	еліта.	Лідери	країни	мають	підтримувати		цей	
унікальний	зв’язок	із	територією	та	народом.

Національний супер-герой

	 Нині	у	масовій	свідомості	людей		уява	про	різні	нації	світу	скла-
дається	 завдяки	 приходу	 в	 масову	 культуру	 яскравих	 національних	
героїв.	Увімкніть	телевізор	 і	ви	побачите,	на	чиїх	прикладах	вчаться	
наші	діти.	Сьогодні	 віртуальними	та	 іграшковими	 ідеалами	малечі	 є	
супермени	–	від	мушкетерів	до	«спайдерменів»,	 «бетменів»,	 «сімпсо-
нів»,	«ніндзя»,	«монстрів».	Саме	за	їхніми	світоглядом	та	моральними	
принципами	діти	та	підлітки	сприймають		реальне	життя.
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	 Кожна	 країна	 намагається	 зберегти	 або	 навіть	 створити	 нові	
образи	героїв	свого	народу.	Герої	древніх	епосів,	казок,	легенд	стають	
прикладами	наслідування	для	підростаючого	покоління.	Коли	керів-
ництво	країни	розуміє	непересічну	 виховну	роль	 образів	національ-
них	героїв,	то	за	державної	підтримки	друкуються	книжки,	знімаються	
телевізійні	передачі,	мультфільми	та	велике	кіно,	яке	їх	популяризує.	
Доведено,	що	національні	герої	є	ефективним	виховним	засобом	все-
редині	країни,	але	вони	можуть	бути	і	елементом	міжнародного	іміджу	
країни,	слугувати			підтримці	лідерських	позицій	нації		у	світі.

	 Наведемо	 деякі	 приклади.	 Східні	 персонажі	 -	 самураї,	 ніндзя,	
монахи	Шаоліню	 стали	кумирами	малечі	 всього	 світу.	На	 основі	 цих	
образів	вже	створили	й	західні	аналоги	або	прив’язки	західних	людей	
до	цих	 супергероїв	 	 -	 «Черепашки	ніндзя»,	 «Американський	ніндзя»,	
«Панда	кунг-фу»	тощо.	Якщо	розглянути	структуру	образу,	наприклад,	
японського	ніндзя,	 то	це	розвідник-диверсант,	шпигун	та	найманий	
убивця	у	середньовічній	Японії.	За	легендами,	ніндзя	були	відважними,	
тренованими	людьми,	які	ще	з	дитинства	пройшли	підготовку	з	дуже	
складного	мистецтва	ніндзюцу,	що	 включало	 в	 себе	низку	 спеціаль-
них	умінь.	Ніндзя	повинен	був	вміти	знаходити	потрібну	інформацію,	
володіти	будь-яким	предметом,	як	зброєю,	оборонятися	від	будь-якої	
зброї	(	в	тому	числі	і	голими	руками),	раптово	з’являтися	і	непомітно	
зникати,	 знати	 місцеву	 медицину,	 траволікування	 і	 голковколюван-
ня.7	Ніндзя	-	не	вигаданий	персонаж,	а	реальний	історичний	факт.	Сьо-
годні	ж	ніндзя	став	японським	супергероєм,	національною	гордістю	та	
надбанням.	Широко	використовується	цей	образ	у	сучасній	літературі	
та	кінематографії,	популяризуючи	не	лише	бойове	мистецтво	ніндзю-
цу,	а	і	японську	культуру,		традиції	Сходу.

	 Цікавим	прикладом	може	також	послужити	монастир	Шаолінь	
у	 Китаї.	 Монастир	 прославився	 як	 центр	 бойових	 мистецтв	 Китаю	
(Піднебесної).	Сьогодні	Шаолінь	є	поширеною	темою	в	музиці,	літера-
турі	та	кінематографії.	Популярність	Шаоліню	в	масовій	культурі	при-
звела	до	того,	що	монастир	сильно	розрісся,		великі		кошти		були		вкла
дені	державою	в	благоустрій	тамтешнього	регіону	та	розвиток	 інду-

7   Ниндзя // Википедия. URL: http://ru.wikipedia.org/wiki/Ниндзя
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стрії	туризму.	У	монастирі	 і	навколо	нього	існує	велика	кількість	ко-
мерційних	шкіл	бойових	мистецтв,	китайської	медицини,	оздоровчої	
гімнастики,	розрахованих	на	іноземних	туристів.	Так	Шаолінь	став	на-
ціональним	надбанням	Китаю	і	візитівкою	Піднебесної	у	всьому	світі. 

	 Над	створенням	національних	героїв	активно	працюють	сьогод-
ні	 і	 в	Росії.	Якщо	говорити	про	 сучасну	російську	мультиплікацію	та	
кінематографію,	там	все	частіше	почали	з’являтися	такі	яскраві,	хрес-
томатійні	персонажі,	як	Ілля	Муромець,	Альоша	Попович,	Добриня	Ми-
китович	та	інші	богатирі.	В	результаті,	цілий	історичний	та	культур-
ний	період	почали	ідентифікувати	з	сучасною	Росією,	а	не	з	Київською	
Руссю,	де	ці	персонажі	з’явилися.	Створюючи	такий	культурний	про-
дукт,	Росія	вкладає	в	нього	власні	сенси	та	акценти,	збагачуючи	власну	
національну	культуру.

	 Яскравих	 національних	 персонажів	 використовують	 не	 лише	
для	заволодіння	масовою	свідомістю	одного	народу.	З	їхньою	допомо-
гою	країни	поширюють	відповідні	культуру	 і	цінності	в	усьому	світі,	
сприяють	розвитку	туризму	та	навіть	мають	неабияку	комерційну	ви-
году.

 Чому	ж	досі,	протягом	чверті	століття,	в	незалежній	Україні	
не	 з’явилося	 українського	 національного	 супер-героя?	 Вітчизня-
ного,	українського	героя,	який	є	набагато	цікавішим	 і	змістовнішим,	
ріднішим	 для	 нашої	 свідомості.	 В	 традиціях	 української	 культури	
закарбувалося	 чимало	 значущих	 і	 красивих	 сторінок	 нашої	 історії,	
сакральних	сенсів	та	сили.	Там,	у	глибині	століть,	залишаються	забути-
ми	багато	героїв.	І	саме	вони	можуть	допомогти	нам	сьогодні	створити		
українську	«картину	світу».

	 На	 думку	 автора,	 великий	 потенціал	 щодо	 створення	 україн-
ського	національного	героя	містить		доба	козацтва.	Козаки	захищали	
та	прославляли	нашу	територію	впродовж	кількох	століть	і	залишили	
нам	безліч	добрих	прикладів	для	наслідування	та	розуміння	того,	хто	
ми	є	насправді.	Про	велике	значення	козацтва		для	ідентичності	укра-
їнців	і	України	йдеться	навіть	у	нашому	державному	гімні.
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	 Особливо	цікаво,	що	історія	українського	козацтва	містить	відо-
мості	про	спеціальних	людей,	які	володіли	унікальними	бойовими	тех-
ніками	та	навіть	надприродними	можливостями.	Вони	називалися	ко-
заками-характерниками,	 вже	 потім	 їх	 називали	 пластунами.	 Саме	
характерники	 є	 українським	 національним	 образом	 людини-героя,	

яка	мала	глибокі	знання	та	воло-
діла	спеціальними	вміннями.	Тех-
ніки	та	вишкіл,	які	вони	розроби-
ли	 та	 опанували,	 є	 неоціненним	
скарбом	 української	 культури,	
достойним	 вивчення	 і	 насліду-
вання.

Багато	 знань	 та	 технік	 харак-
терників	 використано	 в	 сис-
темі	 виховання	 «Сила	 землі»,	
з	 метою	 передачі	 унікального	
сакрального	 досвіду	 предків	
талановитій	 молоді,	 	 яка	 змо-
же	стати	новою	елітою	сучасної	
України.

* * * * *

Сьогодні	в	Україні	відбуваються	процеси	становлення	справжньої	дер-
жавності	та	утворення	громадянського	суспільства.	Вони	є	складними	
й	 завжди	 супроводжуються	 соціальними	 потрясіннями	 та	 кризами.	
Дійсно,	після	сотень	років	поневолення	народу	та	іноземного	пануван-
ня	на	цій	території,	протягом	всього	двох	десятків	років	незалежності	
непросто	відновити	національну	ідентичність,	єдність,	культурну	ці-
лісність.	Проте,	на	це	існує	суспільний	запит,	потреба	та	бажання		лю-
дей		відновити	сильну		українську	державу.
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	 Всі	ці	роки,	після	розпаду	Радянського	Союзу,	Україною	керувала	
партійна	номенклатура	із	«радянською»	свідомістю.	Вожді,	які	поділя-
ли	«картину	світу»	та	цінності	СРСР	або	Росії,	не	могли	якісно	відстою-
вати	інтереси	України.	Протягом	чверті	століття	на	державному	рівні	
не	сформовано	українську	національну	ідею,	не	визначені	чітко	націо-
нальні	інтереси	та	пріоритети,	не	виписана	стратегія	розвитку	країни.	
	 Проте,	за	цей	час	виросло	нове	покоління	українців,	народжених	
і	вихованих	вже	в	незалежній	Україні,	яке	ідентифікує	себе	із	цією	кра-
їною.	Воно	прагне	того,	щоб	політична	еліта	України	мала	українську	
«картину	світу»,	жертовно	відстоювала	національні	інтереси	та	якіс-
но	дбала	про	свою	землю	 і	народ.	Тому	система	«Сила	землі»	пропо-
нує	виховувати	майбутню	національну	еліту	та	активних	громадян	з	
дитинства,	закладаючи	у	цей	процес	патріотичні	сенси	та	формуючи	
українську	«картину	світу».

 Хай виростуть люди, які розділятимуть українські цінно-
сті, розумітимуть українські інтереси та будуть готовими пра-
цювати задля благополуччя народу та піднесення України. Саме 
такі люди, з нової еліти, мають прийти до влади і будувати  май-
бутнє нашої країни. 

 Для цього створена і працює «Сила землі» - система, яка 
виховує нову національну еліту, з патріотичним світоглядом і 
стратегічним мисленням, та інтегрує її у державну владу.
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ДОДАТКИ

Додаток	1.	Таблиця	рівнів

Навчально-виховна система «СИЛА ЗЕМЛІ»

Рівень Опис	характеристик Опис	поведінки

МУРАХА
6	-	12	років
Учасник

Система	 виховання	 дітей	 молодшого	 віку,	 яка	 за-
сновується	 на	 принципах	 морального	 виховання	
Василя	 Сухомлинського.	 Передбачає	 проведення	
колективних	 розвиваючих	 ігор	 за	 напрямками:	
історія	 України	 та	 любов	 до	 Батьківщини;	 знання	
традицій	та	свят	свого	народу;	фізична	підготовка;	
основи	суспільствознавства	та	права.

Мурахи	є	унікальними	комахами,	
які	живуть,	з	одного	боку,	у	влас-
ному	мікросвіті,	а	з	іншого	–	пред-
ставляють	 колективне	 життя	 у	
праці.	 Так,	 виховання	 дітей	 на	
рівні	мурахи	передбачає	 сприян-
ня	 особистісному	 росту	 та	 само-
визначенню	 кожного	 вихованця.		
З	 іншого	 боку	 –	 виховання	 зла-
годженого	 колективу,	 товарись-
кої	 атмосфери	 та	 взаємовиручки	
в	колективі.

ВУЖ
12	-	16	років
Учасник

Це	 період	 перехідного	 віку	 дитини,	 коли	 заклада-
ються	світоглядні	категорії	«добро-зло»,	«правиль-
но-неправильно»,	 «варто-не	 варто».	 Крім	 того,	 в	
цей	 період	 відбувається	 самовизначення	 дитини	
в	 професійному	 напрямку.	 В	 програмі	 цього	 рівня	
міститься	 профорієнтація,	 основи	 психології	 та	
філософії	 .	 Акцент	 на	 здоровому	 способі	 життя	 та	
шкідливості	 паління	 і	 вживання	 алкоголю.	Перед-
бачаються	 колективні	 виїзди	 та	 екскурсії.	 Серед	
освітніх	курсів:	державний	устрій,	основи	юриспру-
денції	 та	 громадянства,	 основні	 засади	 лідерства,	
ораторське	мистецтво

Магічна	 істота.	 Гнучка	 тварина.	
Живе	і	на	землі,	і	у	воді.	Для	захи-
сту	застосовує	спеціальний	запах,	
довго	 може	 знаходитись	 під	 во-
дою.	 Змії	 вміють	як	повзати,	 так	
і	стрибати.

ЩУКА
16	-	110	років
Громадянин

На	 цей	 рівень	 вихованці	 «Сили	 землі»	 переходять	
із	16	років	та	офіційно	отримують	статус	«громадя-
нин».	 Громадяни	 мають	 володіти	 основами	 знань	
про	 державний	 устрій,	 процедури	 звернення	 до	
органів	 державної	 влади,	 функціонування	 грома-
дянського	 суспільства.	 На	 цьому	 рівні	 починають	
вивчатися	 громадський	 захист,	 політичні	 техноло-
гії	 та	 основи	масових	комунікацій.	Крім	фізичного	
вишколу	проводяться	публічні	дискусії	та	дебати.

Річкова	 риба.	 У	 водоймах	 відчу-
ває	 себе	 господарем	 становища.	
Вміє	 причаїтися	 та	 довго	 чекати	
без	жодного	руху,	миттєво	атакує	
жертву.	 Орієнтується	 у	 воді	 за	
допомогою	 зору	 та	 бокової	 лінії	
тіла,	якою	відчуває	все	навкруги.
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Рівень Опис	характеристик Опис	поведінки

КІТ
16	-	110	років
Активний	
громадянин

Перехід	 на	 рівень	 кота	 відбувається	 	 одночасно	
з	 присвоєнням	 звання	 «Активний	 громадянин».	
Завданням	 котів	 є	 демонстрація	 таких	 характе-
ристик:	 самостійність,	 ініціативність,	 здатність	
до	 самоорганізації	 та	 власних	 оціночних	 суджень,	
участь	у	громадському	житті	країни.	Члени	органі-
зації	 «Сила	землі»,	які	проходять	рівень	 	кота,	вже	
є	 членами	 громадських	 організацій	 або	 рухів,	 іні-
ціативними	 членами	 соціуму	 та	 лідерами	 певних	
соціальних	груп.	Вони	володіють	основами	держави	
і	 права,	 соціології	 та	психології,	 досконало	 знають	
історію	та	традиції	свого	народу.

Найграціозніша	 тварина,	 гнучка	
і	 рухлива.	 Діапазон	 ритму	 рухів:	
від	 повного	 спокою	 та	 розсла-
блення,	до	миттєвої	концентрації	
та	 стрибка.	 Відмінний	 зір,	 слух,	
нюх	 і	 вдень,	 	 і	 вночі.	 	 Непомітно	
пересувається	 будь	 -якими	 по-
верхнями.	 Впевнено	 відчуває	
себе	як	на	землі,	так	і	на	висоті.

ХОРТ
16	-	110	років

Свідомий	громадянин

Цей	рівень	в	системі	«Сила	землі»	співпадає	зі	зван-
ням	 «Свідомого	 громадянина».	 	 Хорти	 є	 лідерами	
думок,	 громадськими	 активістами,	 які	 вміють	 не	
лише	 грамотно	 співпрацювати	 з	 органами	 дер-
жавної	 влади	 та	 захищати	 інтереси	 громадян,	 але	
і	 володіють	 психологічними,	 інтелектуальними,	
аналітичними,	 фізичними,	 ментальними	 характе-
ристиками	для	продовження	навчання	за	системою	
«Сила	 землі».	 У	 навчанні	 акцент	 на	 менеджменті	
(вмінні	 управляти),	 лідерстві	 (вмінні	 управляти	
публічно),	 спічрайтингу	 (вмінні	 писати	 аналітичні	
тексти).	Також	з	цього	етапу	починається	поглибле-
не	вивчення	інформаційних	технологій,	креативно-
го	мислення,	основ	PR	та	реклами,	психотехнологій.

Хижак	лісу,	 який	має	найкращий	
нюх.	Живе	у	зграї.	Сприймає	дуже	
широкий	 діапазон	 звуків,	 від	
повідомлень	 до	 бойового	 кличу	
-	 сигналу	 про	 напад,	 який	 подає	
ватажок	 зграї.	 Його	 “годують”	
ноги	–	хорт	може	пересуватися	на	
дуже	великі	відстані.

ПУГАЧ
20	-	110	років
Впливовий	
громадянин

Члени	організації	на	цьому	рівні	оволодівають	всі-
ма	 базовими	 теоретичними	 та	 сакральними	 знан-
нями	 системи	 «Сила	 землі».	 Мають	 широку	 базу	
контактів,	вплив	та	авторитет	у	суспільстві.	Добре	
знають	закони	 ієрархії	влади	та	володіють	засоба-
ми	 її	досягнення.	Орієнтуються	 	в	маніпулятивних	
та	 комунікативних	 технологіях.	 Членам	 організа-
ції,	які	досягли	рівня	пугача,	присвоюється		звання	
«Впливовий	громадянин».

В	 змозі	 захищати	 свою	 державу.	
Літає	 вночі	 абсолютно	 безшум-
но.	 Має	 унікальний	 слух,	 зір	 та	
сприйняття	 енергетики	 живих	
істот.	 	 Зір	 і	 слух	 пугача	 вчетверо	
тонший	 ніж	 у	 кота.	 Має	 репута-
цію	наймудрішої	тварини	лісу.

СОКІЛ
25	-	110	років
Впливовий
громадянин

На	цьому	рівні	вихованці	 «Сили	землі»	починають	
працювати	 в	 органах	 державної	 влади.	 Соколи	 є	
злагодженою	 командою	 патріотів	 на	 всіх	 рівнях	
влади,	які	мають	однакову	«картину	світу»,	спільну	
мету	та	допомагають	один	одному	у	 її	 досягненні.	
Соколи	 –	 вихована	 еліта,	 яка	 володіє	 необхідними	
професійними	знаннями	з	державного	управління,	
знає	та	відчуває	свій	народ	та	землю,	спирається	у	
своїй	діяльності	на	мережу	організацій	та	контактів	
системи	«Сила	землі».

Уcпішний	птах	у	небі.	Зверху	дуже	
далеко	бачить	і	кидається	на	здо-
бич	 із	 величезною	 швидкістю.	
Майстер	високих	польотів		у	небі.	
Його	 відносять	 до	 найрозумні-
ших	птахів.	Як	на	свою	комплек-
цію	має	відмінну	мускулатуру.
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Додаток	2.

Презентаційний тренінг
cистеми «Cила землі»

Триденний тренінг для інструкторів системи «Сила Землі»
(триває з пт по нд),

проводиться за містом на пересічній місцевості,
де є ліс та відкрита вода та у час зростаючого Місяця.

Учасниками тренінгу стають переможці 
попереднього відбіркового етапу.

ПРОГРАМА

П’ятниця

• Прибуття	на	місце	зібрання,	поселення
• Відкриття,	вступна	частина	
• Знайомство	та	самопрезентація	учасників
• Спеціальне	 анкетування	 по	 виявленню	 потенційних	 здібностей	

учасників
• Вечірня	програма	біля	вогнища

Субота

• Підйом,	 Техніка	 «Споглядання	 світанку»	 (Методика	 В.Сухомлин-
ського)

• Елементи	козацького	вишколу
• Рівневий	 тренінг	 «Усвідомлення	 та	 трансформація	 особистості»	

(Мураха	–	 	дружелюбність,	 	 	Вуж	–	гнучкість,	 	Щука	–	управління	
емоціями	,	Кіт	–	хитрість,	Хорт	–	сила,	Пугач	–	аналітичні	здіності,	
Сокіл	–	здатність	до	сакральних	вмінь)
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• Практичне	заняття	на	природі	«Перетворення	суті:	відчуття		
тварин»	(Мураха	–	колективна	праця,	Вуж	–	загартованість,		Щука	
–		швидкість,	Кіт	–	спритність,	Хорт	–	сила,	Пугач	–	подолання	стра-
ху,	Сокіл	–	всесилля)

• Лекція	«Нова	еліта	України:	історія,	особливості,	якості,	шляхи»
• Групова	рефлексія
• Тренінг	«Лідерські	якості:	методи	управління	людьми»
• Методика	«Розкриття	прихованих	здібностей»
• Вечірня	програма	біля	вогнища:	танок	із	тінню
• Техніка	занурення	«Сниво:	робота	зі	сновидіннями»

Неділя

• Підйом,	Техніка	«Робота	із	стихіями»	(земля,	вода,	вогонь,	повітря)
• Лекція	«Проект	Україна»:	стратегія	розвитку	країни»
• Лекція	«Концепція	активного	громадянина»
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Додаток	3.
“Почуй себе – основи” 

ознайомчий семінар-тренінг 
(ескіз)

Починається на перший або другий день нового Місяця (вираховується 
за эфемеридами, або місячним календарем).
Проводиться на природі, в місцевості де є ліс, річка, скали, відкритий 
простір і приміщення.

День	1-й.	Мураха
Теоретичні	й	практичні	заняття	проходять	під	знаком	колективної	ро-
боти.	 Разом	вирішуються	 складні	 інтелектуальні	 загадки	та	 викону-
ються	фізичні	вправи.	

День	2-й.	Вуж
Теоретичні	й	практичні	заняття	підбираються	з	урахуванням	рельєфу	
місцевості	та	відчуттям	стихій.	Загартовування	та	використання	різ-
них	температур.	

День	3-й.	Щука
Теоретичні	й	практичні	 заняття	проводяться	здебільшого	у	воді	або	
біля	води.	Фізичні	вправи	і	завдання	на	перевірку	спритності	та	швид-
кості.	

День	4-й.	Кіт
Теоретичні	й	практичні	заняття.	 	Фізпідготовка		передбачає	розтягу-
вання	м’язів	та	жил.	Стрибки	та	робота	з	часом	і	простором.	Лазання	
по	деревам	і	скелям.	Вміння	чекати.

День	5-й.	Хорт
Теоретичні	й	практичні	заняття	базуються	на	бойовій	підготовці.	Крос	
на	велику	відстань	по	лісу.	Робота	зі	своєю	тінню.

Денис	Богуш72



День	6-й.	Пугач
Теоретичні	й	практичні	 заняття,	 з	 акцентом	на	ніч.	Стратегічні	 ігри.	
Сниво	–	робота	над	собою	у	снах.

День	7-й.	Сокіл
Об’єднуючий	попередні	дні	тренінг.	Повторення.	Введення	до	сакраль-
них	знань.
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Додаток	4.

Мураха

Вуж

Щука

Кіт

Хорт

Пугач

Сокіл

Учасник

Учасник

Громадянин

Активний?громадянин

Свідомий?громадянин

Впливовий?громадянин

Впливовий?громадянин
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