
ПРОГРАМНА МЕТА: Створення умов та механізмів консолідації українського 

суспільства навколо спільної національної ідеї шляхом народного обгворення та 

розробки спільного вектору розвиту України як сильної та заможної Держави. 

Проблематика: 

Хтось може чітко та однозначно сформулювати Українську національну ідею? 

Чи буде вона народною, зрозумілою та близькою кожному українцю? 

 Досвід періоду незалежності України показує, що пасивність українського суспільства 

має певні причини та загрожує серйозними наслідками, які всі ми вже спостерігаємо. 

Що потрібно для того, щоб зробити спільноту слабкою? Роз'єднати, знищити 

передумови формування та реалізації національної ідеї. 

Українська громада дуже різноманітна: територіально, ідеологічно та класово. 

Але є дещо спільне всередині кожного справжнього українця -  це патріотизм, любов 

до України, гідність та прагнення реалізації прав та свобод як людини та громадянина. 

Певна частина українського суспільства, відособлена загальною назвою «інтелігенція», 

здебільш лише коментує події в Україні. Дуже популярним став напрямок політології. 

Політологічної води, та ще й здебільш з незрозумілою риторикою, стало так багато, що 

навіть люди, які цікавляться політикою та подіями в країні, вже відвертаються від 

інформаційних каналів. А що казати про робочий клас, і тим більше про молодь, які 

розуміють одне: від них нічого не залежить, а та політологічна інформація лише все 

більш дратує, бо справді виглядає як моральне знущання... 

Впевнений, справа не в тім, що для багатьох пріоритетніше «випити пива», адже навіть 

«за пивом» як мінімум половина українців обговорює між собою соціально-

економічну та політичну ситуацію в країні.                                                                                          

Справа в тім, що люди розуміють: їх просто забалакують. 

Окремі ж розмови «на кухні» просто не здатні сформувати та закріпити єдину та 

спільну національну ідею. Ідею, заради якої хотілося б працювати цілодобово, 

підтримувати і мотивувати один одного, гуртом створювати майбутнє дітей та радіти 

вдоволеними батькам. 

Чи не настав час створити умови для того, щоб політична та соціальна активність і 

свідомість стала масовою та народною? 

Пропоную провести широке суспільне обговорення питання національної ідеї з метою 

виявлення основних спільних цінностей кожного громадянина України, відкинути усі 

другорядні суб'єктивні погляди, та зробити крок до національної консолідації. 

Ідея полягає в тому, щоб до обговорення долучити максимально широкі прошарки 

населення України. Особлива увага приділяється долученню української молоді. 



Що для того потрібно? Потрібен перехід з формату загальних політичних риторик, 

притаманних інтелігенції та популістам, до обговорення реальних програм та 

суспільної дискусії мовою правди... толерантно, але чесно і відкрито. 

Повертаючись до питання: Як це зробити, як привернути увагу широкого загалу? -  

пропонується наступне, на перший погляд дивне: 

«Хліба і видовищ!» - класичний та актуальний механізм, що й досі є дієвим 

інструментом управління масами, успішно використовуваним сучасними політиками. 

«Маніпулювати суспільством?» - запитаєте ви. 

Ні!  При створенні певних умов цей інструмент здатний дійсно привернути народну 

увагу та долучити до загальносуспільного діалогу максимальну кількість людей. 

Головне -  для того має з'явитись громадська воля поруч з прозорими механізмами та 

відвертими спікерами -  і саме це може виступити вагомим тестом: чи здатна людина 

бути справді відвертою перед суспільством та отримати кредит народної довіри, або є 

чистим маніпулятором та популістом, ігноруючи участь у відвертому діалозі. 

Як проект сприятиме розвитку суспільства: 

У чому персональний інтерес учасників проекту та залученої аудиторії?                    

Відповідь очевидна: українці бажають зрушити з місця... стагнаційного та 

регресивного. Україна потребує лідерів, яким можна довіряти! 

 Створення умов чесного обговорення пропозицій та шляхів розвитку українського 

суспільства у всіх основних аспектах дає можливість формуванню справжньої спільної 

національної, народної ідеї, зрозумілої кожному українцю, заради якої представники 

різноманітної України зможуть знайти  ідеологічний компроміс. Жодного популізму. 

Лише конструктив, практичні шляхи та рішення.  

Елементи, умови та терміни реалізації Програмної мети: 

 Технічна складова: забезпечена необхідними засобами мінімальна студія для 

запису та трансляції онлайн-ефіру з інтерактивним залученням глядачів. 

 Колектив: крім персоналу технічного забезпечення, постійні та залучені 

журналісти, що знаються на українській політиці та розслідуваннях. 

 Термін реалізації: підготовка студії, матеріально-технічне забезпечення та 

формування колективу може зайняти 2-3 місяці. 

 Канали трансляції: проект має бути незалежним та може стартувати на каналі 

YouTube з дублюванням у популярних соціальних мережах. Через певний час, за 

умови здобуття суспільної популярності, проект може транслюватися 

каналами телебачення на засадах паритетності та незалежності. 

 Немає великого сенсу  припускати бюджет та тонкощі концепції, адже все це 

має бути погодженим та збалансованим з точки зору фінансової доцільності та 

публічної коректності. 



 Що ж стосується маркетингових перспектив, такий проект має великі шанси 

стати головною політичною ареною країни. 

Основні теми для обговорення: 

1. В чому полягає українська національна ідея? Метою цього питання є виділення 

стержньового загальнонародного аспекту, на думку гостя програми, того самого 

фактору, навколо якого може та має бути консолідоване суспільство. 

2. Нова суспільно-політична парадигма. Політична криза в Україні пов'язана із 

скам'янілою пострадянською системою, посиленою олігархічним «надбанням».      

Мета питання: пошук компромісу, який дозволить безболісно зберегти в Україні 

великий бізнес за межами влади, прибрати олігархічну складову як інструмент 

контролю та управління суспільством, зберігаючи при цьому максимальні вигоди для 

всього українського суспільства. Формування нової концепції політичної еліти країни. 

3. Перегляд концепції народовладдя. Пошук оптимального формату регіональної 

децентралізації, системи управління, субординації рівнів та гілок влади. Нова система 

виборів та контролю обранців, механізми їх відповідальності та відкликання. 

4. Економічна модель України. Обговорення варіантів оптимізації цілісної 

економічної концепції. Шляхи залучення інвестицій, нові правила гри на ринку. 

Податкова система України як основний фактор формування інвестиційного клімату та 

виводу економіки з тіні, концепція системи кредитування бізнесу та підприємництва. 

5. Військова доктрина України. Адже військово-політичний статус країни -  чи не 

найважливіший фактор позиціонування держави на міжнародній геополітичний арені. 

Концепція створення ефективного сектору національної безпеки, механізми його 

розвитку, забезпечення та зміцнення. 

Окремою та невід’ємною частиною проекту є блок бліц- запитань, актуальних та не 

завжди зручних, з відповідей на які аудиторія зможе зробити висновки щодо 

прозорості та відкритості перед суспільством конкретного гостя студії. 

І на завершення маю сказати: запропонований вище проект з точки зору алгоритму 

реалізації Програмної мети не суперечить, а навпаки співпадає з алгоритмом дій, 

запропонованому у творі «Фантастична історія України», в якому викладене бачення 

альтернативного українського шляху, яким би я хотів з вами поділитися… 

 

 

З повагою, Микола Товкач. 

https://zb2018.blogspot.com/p/blog-page_72.html

