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Денис Чубко

Особливого нічого не сталось той самий формат, той
самий засновник (ГО «Поступ»), ті ж самі засади роботи,
коли до участі у створенні газети може долучитись кожен,
зокрема наші шановні поступівці. Ми так само продовжуємо
розвивати ПРОЕКТ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ГАЗЕТИ. Однак з
одним але... Вже з позицій газети загальноукраїнської.
Виходячи з цього, маємо нагоду коротко викласти декілька
міркувань щодо подальшого розвитку видання.
Редакційна політика залишається незмінною.
Нагадаємо, що базується вона на таких основних
положеннях: автором статті може будь-яка людина (тепер в
межах території України), матеріали мають бути
авторськими (ніким і ніде раніше не опублікованими) та
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повторюватись це давати можливість
заробляти на собі, створюючи подобу
конкуренції. Тим більш, що багато
видань це вміють робити відмінно.
Наше завдання це якраз не
професійна газета, а громадянська.
Тепер щодо змін. Змінилась сфера
розповсюдження з місцевої на
загальнодержавну,
бо
розповсюдження друкованого ЗМІ
Роман Когут
без його реєстрації є порушенням
закону. Відтепер будь-де в Україні та будь-хто з громадянин
зможе причитати нашу газету в друкованому вигляді вже на
законних підставах. Коротше кажучи, «Поступінформ» набув
загальноукраїнського статусу. Мова поки не йде про
масовий ЗМІ (в такому випадку завжди потрібні значні
ресурси), хоча ми цього прагнемо, сама схема
розповсюдження повинна мати індивідуальний характер.
Іншими словами розходитись не невідомо кому і куди, а
переходити «з рук в руки».
А зараз про головне. Газета і надалі повинна бути
виразником ідей «Поступу», доносити до громадськості те,
що собою являє організація, куди рухається і, що завдяки їй
повинно змінитися в країні.

Надо систематически взяться за то, чтобы... велась работа создания такой
прессы, которая не забавляла и не дурачила массы... Владимир Ленин
відповідати таким критеріям: оригінальне викладення
(подання тексту), наявність нової, корисної та цікавої
інформації, відомостей від (про) від видатних
особистостей.
Теми, обсяг, черговість і публікація матеріалів
визначаються на редакційних зборах щовівторка. Власне
обсяг газети буде зростати по мірі накопичення відповідної
кількості матеріалу. Хоча недостатність сьогоднішньої площі
змушує нас бути лаконічнішими.
Наше видання як і раніше є проектом НЕКОМЕРЦІЙНИМ.
Тому для ТВ програми, реклами, кросвордів, погоди,
анекдотів є багато інших видань розважального напрямку. А

Вся її діяльність має бути спрямована на досягнення
нашої головної мети: «Сильна особистість – Сильна
організація – Сильна держава!». Особливо побудова
держави нового зразка, а це можливо тільки із залученням
до цієї справи саме середнього класу, тієї частини наших
громадян, яка усвідомлює, що відбувається в Україні і в
змозі спочатку виправити ситуацію, а вже потім повернути
її на краще. Тому головний орієнтир це саме середній клас
його проблеми та інтереси.

Редакція «Поступінформу»

ЯКА В НАС ІДЕОЛОГІЯ?
Головна проблема нашого
суспільства – це відсутність
чіткого напрямку розвитку,
тобто чіткої ідеології. Правлячі
партії
абсолютно
не
дотримуються задекларованої
ідеології в своїх програмах.
Всім
відоме
політичне
протистояння в нашій державі (сині – жовті, Росія – НАТО,
Захід – Схід), а якщо звернутися до політичних програм хоча
б п’яти правлячих партій, ідеологічні принципи розвитку в
них однакові. Тоді чому політики протистоять один одному, а
суспільство страждає від цього? Пропоную розглянути
проблему з коріння, а саме проаналізувати взагалі: «Що таке
ідеологія?»
Саме поняття ідеологія на перший погляд зрозуміле
кожному. Всякий з нас має певні упередження, тобто певну
сукупність своїх ідей щодо життєдіяльності. За допомогою
яких людина намагається осмислити і виробити своє
сприйняття як світу, так і самої себе, тобто свою ідеологію.
Ідеологія є ключовим елементом організації суспільного і
політичного життя. Поняття ідеологія зароджується в ХІV ст. в
епоху Відродження, коли відбувається процес звільнення
суспільної та індивідуальної свідомості від абсолютного
домінування релігії. Термін «ідеологія» (гр. idea – поняття,

logos – учення) був введений дослідником Антуаном Дестют
де Тресі сприймався як вчення про ідеї чи систему
ідеалістичних уявлень. М.Вебер відносив ідеологію до сфери
віри, ідеологію не можна довести, підтвердити але й не
можна і спростувати. Ідеологія вимагає не віри у свої
постулати, а формального визнання або прийняття їх. За
допомогою ідеологічних категорій обґрунтовуються або
заперечуються ті чи інші політичні інститути, політичні
спрямування, соціально-політичні доктрини. Тому будь-яка
політика без орієнтації на ідеологічні цінності приречена на
непередбачуваність та нестабільність. Не можуть політичні
рухи, партії, громадські організації існувати без ідеології,
оскільки, як зазначав М.Вебер, «ідеологічний вакуум для
людини нестерпний».
Сьогодні ідеологія – це конституйований елемент
політики, тому її не можна відокремити від влади і владних
відносин. Вплив ідеології проявляється і в тому, що будьякий державний курс до певної міри є наслідком компромісу
політичних сил, які керуються різними ідеологіями. Все це
вказує на те, що фундаментальні цілі політики формуються
не в її власному колі, а саме в ідеології.
В наведеній нижче таблиці подано перелік класичних
ідеологій, що діють на сьогодні. Їх можна умовно розділити

(Продовження на стор. 2)

Новини «Поступа»
• 24 января в офисе "Поступа" состоялось первое обсуждение
новой редакции Программы деятельности общественной
организации "Поступ" "В единении - сила! ", в котором приняли
участие 18 поступовцев. В рамках мероприятия, предполагалось
определиться каким образом "Поступ" будет воплощать в жизнь
задачи - диктатура закона, сильная экономика, активная
гражданская и жизненная позиция, восстановление патриотических
духовных и моральных ценностей. Было высказано много
различных точек зрения. В целом обмен мнениями носил
концептуальный характер. В результате дискуссии удалось
наметить основные составляющие по достижению "диктатуры
закона" и начать разбор термина "сильная экономика".
• На среду 31 января запланирован информационный доклад на
тему "НЛП – что это?". Доклад готовится под эгидой
Психологического центра ОО "Поступ", докладчики – Виктор
Косарев и Наталья Сергиенко. Приглашаются все желающие.
Начало в 19.00 в офисе организации.
• Ориентировочно на среду 7 февраля запланирован
информационный доклад на тему "Неизвестные известные
личности Украины". Докладчик – Шендеровский Василий
Андреевич. (доктор физико-математических наук, профессор, автор
2-х томного издания "Нехай не гасне світ науки").
• На среду 14 февраля (19:00 в офисе организации) планируется
информационный доклад на тему «ДТП: правовой анализ».
Предполагается пригласить представителя МВД. Приглашаются
все желающие.

«Поступінформ» – громадянська газета,
але вже всеукраїнська. Якою їй бути –
головне питання відкритих зборів
редколегії по вівторках об 19:00
(вул. Лабораторна, 11).

ГО «Поступ»
З НАЙКРАЩИМИ ПОБАЖАННЯМИ ВІТАЄ
З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ
Мігуліну Олену Владиславівну (25 січня)
Беднаж Світлану Альбертівну (26 січня)
Гайченка Андрія Віталійовича (26 січня)
Даневича Олександра Сергійовича (27 січня)
Нестерову Ірину Вікторівну (28 січня)
Подгорного Миколу Сергійовича (28 січня)
Каравай Евеліну Сергіївну (30 січня)
Швед Світлану Вікторівну (31 січня)
Мінімальна процентна ставка за
позиками кредитної спілки “ПоступКредит” становить 0,1 % на день без
жодної додаткової копійки комісій та
утримань з кредиту.
Тел. 8-067-935-87-16 – Ігор Костін;
8-067-239-41-84 – Андрій Геращенко.
Що таке Поступівський Центр
підприємництва (малого і среднього
бізнесу). Відповіді по четвергам об 19:00 в
офісі «Поступу».

ВСЕУКРАЇНСЬКА ЩОТИЖНЕВА ІНФОРМАЦІЙНА ГАЗЕТА ГО “ПОСТУП”
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ЯКА В НАС ІДЕОЛОГІЯ?
(Початок на стор. 1)
на три групи: перша і найфундаментальніша – це лібералізм,
консерватизм, соціал-демократія; друга, ті що займають не
останнє місце в свідомості українців – це комуністична і
націоналістична ідеологія, і третя – це ідеологія екстремізму
і клерикалізму.
Ідеології можуть виступати як засобом консолідації
суспільства, так і бути джерелом конфронтації, коли
соціально значущі інтереси цих верств принципово відмінні.
Ідеологія орієнтована на політичні реалії і дії, має за мету
залучити кращі верстви суспільства на свій бік.
Якщо проаналізувати вище згадані ідеології та ідеологічні
Класичні
ідеології
Консерватизм
лат. "conservare" зберігати,
охороняти

Назва
політичної
партії
Республіканська
партія України

Політика

Соціалдемократія

Посилення елітарних
тенденцій в
управлінні, базується
на конституціоналізмі, поділ
влади на 3 гілки
підтримка законності і
правопо-рядку у
суспільстві
Комуністична партія Політична диктатура
України
верхівки, одновладдя,
однопартійна
система.

Ефективна державна
влада, Сильна держава
повинна стояти на стороні приватної власності,
прав і свобод людини.
Держава виконує роль
"допоміжної сили в суспільстві". Рівність всіх
людей перед законом.
Держава існує як контроль над всією сферою
суспільного життя

Влада
Ефективна державна влада
основним законом якої є
підтримка законності та
правопорядку. Аристократія
влада еліти

Влада повинна бути обмежена конституційними і
моральними нормами

Диктатура пролетаріату.
Підміна партійним апаратом державного апарату
безальтернативність прийняття політичних рішень.
Соціал-демократич- Відданність ідеї пар- Демократичний соціа- Визнає демократію найвина партія України
ламентаризму, орієн- лізм, який визнає свобо- щою цінністю, виступає
(об`єднана)
тація на плюралізм і ду, соціальну
проти пролетаріату.
Соціалістична
консенсус при розв`я- справедливість і
партія України
занні суспільних про- солідарність головними
блем.
цінностями в державі.

Екстремізм
лат."extremus"
- крайній *

Націоналізм

Держава

Політичний плюраНаціональна держава, як
лізм, система стриму- оптимальна для людсьвань і противаг, поділ кої спільноти
влади на 3 гілки

Лібералізм лат. Ліберальна партія
"liberalis" України Ліберально
вільний
демократична
партія України

Комуністична
ідеологія

принципи «ПОСТУПа», то можна сказати, що ми чітко не
належимо до жодного напрямку, але декларовані принципи і
цінності «Поступа» не гірші, а в деяких випадках навіть кращі!
Наша ідеологія не обмежує людину в її свободі та виборі,
але й вимагає дотримання закону, що допомагає швидше
дійти поставленої цілі – сильна держава. Тому, я вважаю, не
можна віднести ідеологію «Поступа» до жодної з наведених
груп. Вона не так категорична як комуністична, але не так
лояльна як ліберальна, а базується на моральних та етичних
цінностях.
Ідеологія «Поступа» консолідує суспільство і залучає на
свій бік його найкращі верстви. Як сказав Максим
Твердохліб: «Ідеологія – це наріжний камінь суспільства!»

Конгрес
українських
націоналістів

Клерикалізм Християнськолат. "clericalis" демо-кратичний
- церковний
союз Християнськолібе-ральна партія
України

ПОСТУП

Правовий нігілізм, антидемократизм, антипарламентаризм, мілітарізація усіх сфер
суспільно життя.
Невід’ємне право
нації та колективу в
цілому володіти усією
політичною владою в
державі.

Тотальний контроль з боку держави за політичною, економічною, соціальними сферами. Культ
вождя.
Національна держава як
форма буття нації є прагнення кожного народу

Визнання необхідності формування держави як гаранта свободи для всіх громадян суспільства. Моральним критеріями
діяльності людини і
держави є християнські цінності.
Стратегія й тактика
розвитку держави повинні базуватися на національних інтересах,
тобто інтересах громадян усієї держави.

Це гарант духовної
свободи, але не є
вищою цінністю
політики. Теократична
держава.

Отже, головна наша мета – це Сильна держава, головна
проблема нашого суспільства – це ідеологія, давайте будемо
носіями ідей «Поступа», що допоможе скоріше дійти
поставленої мети!
В підготовці статті було використано матеріали з підручника
Шведа Ю.Р. «Теорії політичних партій і партійних систем» та програми
політичних партій.

Олександра Єременко,
член Виконкому ГО «Поступ»

Економічна сфера

Принципи соціальної
справедливості, забезпечення соціальних прав
(на працю, на відпочинок і т.д.). Роль держави
захищати соціальні інтереси.
Роблять ставку на розвиток Розвиток системи соціальбізнесу, приватного підпри- ного самозбереження.
ємництва. Економіка має
Кожна людина сама помаксимум свободи. Принцип винна вирішувати свої соціекономічного реалізму, зві- альні проблеми.
льнення приватного капіталу
від надмірного державного
втручання.

Сильна держава Кож- Диктатура закону. Рівність
ний громадянин пови- всіх громадян перед законен сприяти становлен- ном.
ню України як суверенної й незалежної, демократичної, соціальної,
правової держави.

Основні цінності

Вільне підприємництво,
конкуренція та економічна
свобода. Приватна
власність-гарант особистої
свободи і соціального
порядку.

Свобода-фундаментальна
істина, що базується на величині морального закону і передбачає право самостійного
вибору і обов`язку Природна
нерівність людей, люди рівні
лише перед Богом.
Найвища цінність виступає
людина, її права і свободи.
Індивідуальна свобода є найважливішою умовою реалізаціїтворчого потенціалу.

Виключне панування суспільної (державної) власності

Соціальна
Абсолютизація інтересів
збезпеченість свободи класів, тобто соціальних груп
особистості

Державне регулювання
економіки, розвиток
механізмів їх поєднання

Соціальна захищенність
людини і введення
робітничого самоуправління.

Контроль однієї особи над Визнання корпоративної сисусіма сферами суспільства. теми власності.Виступає за
корпоративне співтовариство
класу (раси).
Гарант сувернітету держави
і нації, шанування законів,
створення правової унітарної держави з національною ідеологією. Демократія
як форма правління.
Нетреба підкорятися світській владі, домінуюча роль
релігії, церкви в різних
сферах суспільства.

Соціальна сфера

Наявність власної національної держави з метою реалізації своїх прагнень. Визнання приватної власності. Рівність всіх членів нації.

Справедливість - рівність стартових можливостей і результатів.
Свобода - можливість робити все,
що не шкодить іншим солідарність
можливість людини розраховувати
на допомогу держави.Рівність людей є основною умовою вільного
розвитку особистості.
Ієрархічна побудова
Вимога сліпої покори і виконасуспільства, зверхність ння всх наказів, навіть тих що
інтересів нації (раси)
суперечать здоровому глузду.
Жодної свободи.
Визнання насильства як головного інструменту політики.
Соціальна справедли- Проповідується національна
вість та її забезпечення зверхність й необхідність
в усіх сферах життя.
панування одних над іншими.

Добробут людини залежить
від благополуччя суспільства
і держави, і навпаки
Приватна власність відсутня.

Нерівність як природний
закон, але присутня соціальна рівність кожного
перед Богом. Держава
повинна забезпечити
реалізацію демократичних прав громадянина,
надавати допомогу всім
тим, хто її потребує.
Сильна економіка орієнтова- Активна громадянська пона на малий та середній біз- зиція, активна життєва понес. Входження України до зиція. Кожна особа має
першої десятки розвинутих виконувати свій громадсьдержав.
кий обов`язок. Всі рівні у
виборі ідеологічних, релігійних та інших переконань.

Моральні критерії виступають
найвищими цінностями визнання духовної свободи людини.

Відновлення та підтримання в
нашому суспільстві пріоритета моральних, духовних та
патріотичних цінностей.
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