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КОНЦЕПТУАЛЬНЕ ПОГОДЖЕННЯ  

СТВОРЕННЯ ПАРТІЇ ЖЕРТОВНОГО ТИПУ –  

ІНСТРУМЕНТУ ПЕРЕХОДУ   

ДО БЕЗПОСЕРЕДНЬОГО НАРОДОВЛАДДЯ 

 
PGF - версія (загрузити) 

 

В результаті ознайомлення з настроями громадян України щодо необхідності змін в 

управлінні нашою країною, виникає ряд основних принципових проблем, без вирішення 

яких суспільство не буде здатним здійснити правильний еволюційний перехід до нової 

СИСТЕМИ ВЛАДИ. 

Суспільство повинно об’єднуватись навколо МЕТИ і ЗАДАЧ, що треба виконати 

задля досягнення МЕТИ. СИСТЕМА ВЛАДИ формується на етапі виконання задач, – це 

той організаційний інструмент суспільства, що забезпечить його стабільність і сталий 

розвиток на багато майбутніх поколінь.  

Цим документом пропонується у формі опитування з’ясувати відношення громадян 

до принципових питань існування української нації та демократичного у межах діючої 

Конституції України способу зміни СИСТЕМИ ВЛАДИ. 

На підставі аналізу результатів запропонованого опитування будуть зроблені і 

опубліковані висновки, що стануть (або «НІ») підґрунтям для подальших практичних дій 

на шляху нашої країни, як Республіки до впровадження демократичних змін на основі 

безпосереднього народовладдя. 

Опитування пропонується у табличній формі, де на кожне питання є три варіанти 

відповіді: «ТАК», «НІ», «Інше» - це «ОСОБИСТА ДУМКА» громадянина.  

Якщо є що особистого висловити відносно заданого питання, - напишіть у варіанті 

«Інше», а потім надайте однозначну відповідь «ТАК» чи «НІ», або зовсім ніякої. 

Для допомоги у з’ясування суті питання автор цієї форми опитування надає 

пояснення власного вибору. 

Допоміжні матеріали для усвідомлення вибору розміщені у Каталозі статей і розділів 

сайтів автора.  

  
№ Запитання ТАК НІ Особиста думка 

1 Доступ до влади визначає:  +   

1.1 - Конституція; +  За Конституцією 1996 року: 

- громадянин України не має права 

законодавчої ініціативи; 

- введене потенційне двовладдя: 

безпосередньо, або через органи місцевого 

самоврядування; 

- на перевагу безпосередній формі 

управління надано розвиток політичній 

системі управління. 

1.2 - закони; +  Закон «Про місцеве самоврядування» 

суб’єктом права і господарських відносин 

замість територіальних громад визначає ніби 

то їх органи управління – ради (змінює 

права бенефіціара – територіальної громади 

на права васала), що формуються за 

принципом політичної виборчої системи 

(від олігархату) не за кооперативним, а за 

корпоративним принципом. 

1.3 - система виборів. +  Розглядається, як своєрідний фільтр доступу 

до владних повноважень на різних рівнях 
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адміністративно-територіального поділу 

суспільства. 

2 Республіка – країна 

безпосереднього народовладдя 

+  Поняття республіки із президентською чи 

парламентською формою правління, 

розглядається як підміна поняття і моральне 

збочення, до якого скочувались усі країни 

світу за відсутності дієвого інструментарію 

забезпечення безпосереднього народовладдя 

(безперервної електронної рейтингової 

системи). 

3 Діюча політична СИСТЕМА 

ВЛАДИ (управління країною): 

   

3.1 - корпоративна; +  - більше грошей – більше голосів; 

3.2 - кооперативна.  + - один громадянин – один голос. 

4 Якою повинна бути СИСТЕМА 

ВЛАДИ (управління країною): 

   

4.1 - корпоративною;  +  

4.2 - кооперативною. +   

5 Поняття олігархії і вплив олігархії 

на життя громадян ми пов’язуємо 

із СИСТЕМОЮ ВЛАДИ 

(управління країною): 

   

5.1 - корпоративною; +   

5.2 - кооперативною.  +  

6 Чи існує олігархія та її вплив на 

владу при відсутності політичної 

системи влади в принципі 

 _+  

7 Потрібне фахове управління на 

перевагу політичному управлінню 

гілками влади: 

   

7.1 - законодавчою; +  Законодавча гілка складається із комітетів 

по напрямкам життєдіяльності суспільства. 

Для визначення принципових позицій 

мирного і щасливого співіснування 

громадян у суспільстві достатньо повного 

опитування громадян. Не допустима зміна 

життєвих принципів існування суспільства 

із зміною політичних партійних вподобань.  

7.2 - виконавчою; +  Функції і задачі давно визначені, їх треба 

тільки сумлінно виконувати. 

7.3 - судовою. +  Політика зовсім не до чого. 

8 Для визначення стратегічного 

курсу розвитку і дружнього 

співіснування країни, потрібні: 

   

8.1 - політичні партії;  + Потрібен стратегічний курс і апарат його 

виконавців. Курс розвитку визначається 

референдумом, апарат призначається і 

контролюється рейтинговою системою 

виборів. 

8.2 - волевиявлення громадян. +  Максимум кривої нормального розподілу 

результатів відповідей громадян на 

опитування 

9 КОМПЛЕКСНА МЕТА 

ІСНУВАННЯ НАЦІЇ: 

   

9.1 - безпечне життя і розвиток; +  Це фундаментальне поняття для існування 

будь-якої живої популяції 

9.2 - збереження, збільшення та 

справедливий розподіл 

національного ресурсу між 

громадянами. 

+  Добробут і справедливість – запорука 

стабільності і самореалізації.  

Без економічної свободи будь-яких інших 

свобод існувати не може. 

10 Чи є функціональна потреба у  + Усі функції управління державою давно 
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наданні політичним партіям 

владних повноважень 

визначені і для ефективного управління 

потрібні тільки: фаховий персонал, 

безперервний контроль і миттєва  

автоматична ротація. Принципові позиції 

курсу розвитку країни, коригування 

Конституції і законів, - виключне право 

громадян країни, їх законодавчої ініціативи, 

що оформлюється фаховими спеціалістами у 

законодавчі проекти відповідними 

комітетами Верховної Ради. 

11 Якщо партії залишити без надання 

їм прав владних повноважень, чи 

матиме тоді сенс взагалі політична 

виборча СИСТЕМА ВЛАДИ 

 +  

12 Достатньо при заміні політичної 

виборчої СИСТЕМИ ВЛАДИ на 

систему безпосереднього 

народовладдя, обирати не 

політичних діячів, а фахових 

спеціалістів на посади народного 

(державного) управління у 

відповідності до штатного 

розкладу, посадових інструкцій та 

кваліфікаційних переліків 

+   

13 При відповідності кандидатів - 

обранців  на посади критеріям п. 12 

рейтингова система призначення у 

відповідності до основного 

критерію відбору «ДОВІРА 

НАРОДУ» може бути 

визначальною 

+   

14 Безперервна система обрання на 

посади народного (державного) 

управління краще за періодичну 

систему 

+  Безперервну систему неможливо підробити і 

фальсифікувати вибори 

15 Нова система виборів повинна 

бути електронною 

+  Країна повинна керуватись в безперервному 

режимі ефективно і без збоїв, тому виборча 

система повинна мати усі властивості 

Системи прийняття оперативних рішень 

територіальних громад України 

16 Зміна СИСТЕМИ ВЛАДИ у 

відповідності до пунктів 1-15 цього 

документу вирішить основні 

протиріччя справедливого 

управління Республікою 

_+  Зміна системи влади є тільки початком для 

подальших соціальних перетворень. Вона 

дає вільний справедливий доступ громадян 

до прийняття рішень соціально-економічних 

перетворень. Щодо подальших позитивних 

перетворень, то це поточна робота над 

законодавством, його втіленням та 

виконанням, але без соціальних потрясінь та 

революцій в робочому режимі еволюції. 

17 Яким законним способом змінити 

СИСТЕМУ ВЛАДИ: 

   

17.1 - рішення Президента, як гаранта 

Конституції; 

+  Не надійно і зовсім не гарантовано 

17.2 - розвиток кооперації і поступове 

заміщення політичного 

представництва в органах місцевого 

самоврядування на професійне 

кооперативне – територіальних 

громад; 

+  Довго 

17.3 - створенням партії жертовного типу, 

що обирається лише на одну 

каденцію для зміни системи влади у 

+  Оперативно і ефективно 
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відповідності до пунктів 1-15 цього 

документу; 

17.4 - з використанням усіх вище 

запропонованих способів паралельно. 

+  Комплексні рішення звичайно мають 

найбільшу ефективність 

18 Найбільш вірогідний, швидкий і 

законний спосіб зміни СИСТЕМИ 

ВЛАДИ для еволюційного переходу 

до безпосереднього народовладдя, - 

за допомогою партії жертовного 

типу 

+  Гібридна війна новітнього періоду (кінця 20-

го – початку 21-го століття) РФ проти 

України, що почалась з 1991 р. у вигляді 

диверсійної діяльності, у 2014 р. переросла у 

відкриту експансію, а у 2022 р. у тотальну 

війну на знищення української нації і її 

державності, викрила глобальні принципові 

недоліки діючої СИСТЕМИ ВЛАДИ і 

породила запит народу до її докорінної 

зміни. Суспільство здатне до змін, але за 

умов не достатньої соціальної зрілості 

(розрізненості навіть на рівні побутового 

самоврядування, і не достатнього рівня 

просвітництва), не має згоди щодо напрямку 

змін, - саме яких і в який спосіб. 

Вороги нації підштовхують громадян до 

чергової революції, що відкине історичний 

розвиток нації ще на десятиліття і закріпить 

вже існуючу олігархічну владу. 

На перевагу агресії, Автор пропонує мирний 

законний шлях швидкої еволюції з 

холодним і повним усвідомленням мети і 

задач, як послідовності дій, що веде до 

втілення мети. 

19 МЕТА ПАРТІЇ:    

 забезпечення у діючому правовому 

та законодавчому полі 

еволюційного переходу від 

політичної системи влади з 

періодичною виборчою системою 

до безпосереднього народовладдя з 

безперервною електронною 

рейтинговою системою виборів на 

посади народного (державного) 

управління.  

+  Треба зауважити наступне. 

Держава, як і ради – апарати управління 

СИСТЕМИ ВЛАДИ безпосереднього 

народовладдя, чи влади територіальних 

громад, а не відокремлені самостійні 

суб’єкти права і господарських відносин. 

Суб’єктами є виключно територіальні 

громади – юридичні особи. 

В Республіці не може бути «державної 

влади», чи «державного майна», вони 

можуть бути виключно народними: 

«народна влада», «народне майно». Треба 

викорінити цю підміну понять і термін 

«держава» використовувати лише у разі 

узагальнення для дій апарату управління від 

імені народу України. 

20 ЗАДАЧІ ПАРТІЇ (першочергові) - 

ПРОГРАМА ПАРТІЇ 

   

20.1 Провести всенародне опитування і 

отримати погодження на дії щодо 

принципової зміни СИСТЕМИ 

ВЛАДИ відповідно до мети, задач і 

способу, вказаних у цьому документі 

_+  За наявних об’єктивних медійних умов 

потребує ресурсів і майстерності. 

Усе майбутнє нації буде залежати від 

здатності до прийняття оперативних 

стратегічних рішень на базі опитування і 

безперервної рейтингової системи 

призначення чи зняття  на посади народного 

управління. 

20.2 Створити і зареєструвати Партію 

жертовного типу з назвою 

(наприклад) «БЕЗПОСЕРЕДНЄ 

НАРОДОВЛАДДЯ»  

_+  Це вимога діючого законодавства. 

20.3 Отримати перемогу на виборах до 

Верховної Ради України - більше 300 

голосів (обов’язково) одноосібно, або 

+  Без конституційної більшості в діючому 

парламенті принципові структурні зміни не 

можливі. Це основна умова існування партії 
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у коаліції з іншими партіями, що 

письмово задекларували таку ж мету 

і задачі 

жертовного типу. 

20.4 Територіальні громади наділити 

правом юридичної особи – 

публічного права і господарських 

відносин.  

_+  Припинити дію таких прав у рад, як 

простого апарату управління територіальних 

громад. 

20.5 Ввести призначення на всі керівні 

посади до органів управління і 

місцевого самоврядування 

профільних спеціалістів за 

безперервною електронною 

рейтинговою системою прямого 

волевиявлення народу.  

+  Професіоналізм на перевагу зв’язкам по 

вподобанням (родинні, дружні, корупційні, 

олігархічні, тощо …) є базовою основою 

управління будь-ким, будь-чим. 

20.6 Провести націоналізацію усіх 

природних ресурсів і стратегічних 

галузей промисловості.  

+  Створити відповідні органи управління 

ресурсами і галузями. 

20.7 На кожного громадянина України 

завести рахунок бюджетного 

фінансування, куди безперервно 

зараховувати його долю у загально 

національному багатстві країни.  

+  Без цього безперервного зворотного зв̓язку з 

кожним громадянином країни особисто  

довіри народу до власного органу 

управління – держави існувати не може.  

20.8 Провести ревізію законодавства 

України на предмет відповідності 

його Конституції України в 

редакції 1996 р. Учасників і винних 

у порушенні притягнути до 

кримінальної відповідальності.  

+  Відкоригувати законодавство України у 

відповідності до положень Конституції 

України в редакції 1996 р. 

20.9 Ввести новий принцип 

відповідальності за скоєні злочини, 

як обов’язкову трудову повинність у 

рахунок погашення завданої шкоди 

громадянам і країні.  

+  Прибрати фінансові застави за скоєні 

злочини, як антиморальні і антисоціальні. 

20.10 Провести економічну реформу у 

відповідності до пропозицій, наданих 

у статті ПРОПОЗИЦІЇ ЗМІН 

ЕКОНОМІЧНОГО УСТРОЮ 

УКРАЇНИ із заміною Податкового 

Кодексу України (більше 700 

аркушів) на Закон ціноутворення і 

оподаткування (біля 2-3 аркушів), 

відповідно до якого: 

+  Тільки економічна свобода дає можливість 

існування і реалізації інших свобод 

громадян. Тому саме правильний 

економічний устрій Республіки є основою і 

запорукою її існування та історичної 

стабільності. 

20.10.1. Відмінити податок на додану 

вартість (ПДВ).  

+  В умовах стагнації економіки ПДВ – 

податок геноциду, що безпосередньо 

зупиняє обіг коштів, товарів та послуг, 

розвиток економіки. 

20.10.2. Ввести єдиний податок на рівні 5% 

з транзакцій товарів і послуг. 

+  Гроші, як і будь-яке джерело енергії, течуть 

лише у напрямі найменшого опору. Без зони 

низького оподаткування в усій країні без 

виключення, достатніх коштів до її розвитку 

не залучити. 

20.10.3. Для внутрішнього ринку ввести 

граничний рівень нормативної 

рентабельності.  

+  Це норма стабілізації економіки і цін на 

рівні суспільного договору.  

20.10.4. Заборонити на внутрішньому 

ринку нарахування власної 

рентабельності на контрагентські 

товари і послуги.  

+  У країні справедливих суспільних відносин 

крадіжка результатів чужої праці не 

допустима і як спекуляція повинна 

переслідуватись по закону.  

Ця норма також зупиняє безконтрольний 

ріст цін та унеможливлює зговір корпорацій 

задля контролю ринку в інтересах окремих 

осіб. 

https://budmo.in.ua/konstitutsiya-ukrayini-original-redaktsiya-1996r/
https://budmo.in.ua/konstitutsiya-ukrayini-original-redaktsiya-1996r/
https://budmo.in.ua/konstitutsiya-ukrayini-original-redaktsiya-1996r/
https://budmo.in.ua/konstitutsiya-ukrayini-original-redaktsiya-1996r/
https://ecoprofit.mozello.com/statt/params/post/4013429/
https://ecoprofit.mozello.com/statt/params/post/4013429/
https://ecoprofit.mozello.com/statt/params/post/4013429/
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20.10.5. Структуру ціни на усі без 

виключення товари і послуги для 

населення зробити публічною 

інформацією у національному 

інтернет виданні.  

+  Без незалежного вільного безперервного 

контролю зі сторони громадян, законодавчі 

норми не працюють. 

20.10.6. Економіку держави розподілити на 

3 горизонтальні сектори 

(територіальних громад, 

державний, зовнішньо 

економічний), до кожного з яких 

застосувати специфічні режими 

регулювання. 

+  Адміністративно-територіальний поділ 

країни є невід’ємною характеристикою 

суспільства. Кожний рівень має специфічні 

захисні та соціальні функції, що повинні 

бути забезпечені економічно і мати потреби 

у дотаціях знизу до верху. 

20.11. Ввести в дію ІТ-платформи, що 

забезпечують функції управління 

безпосереднього народовладдя. 

+  Гарний приклад має державна ІТ-платформа 

«ДІЯ». Доцільно її розширити до рівня 

забезпечення безпосереднього народовладдя 

хоча б у межах задач, перелічених цим 

документом. 

     

20.12. Провести легалізацію усіх органів 

влади і місцевого самоврядування, 

змінивши їх історичну приналежність 

до СРСР приналежністю до нової 

незалежної держави – Республіки 

України. 

+  Треба затвердити правову основу 

Республіки і її органів відповідними 

законодавчими і нормативними 

документами. 

20.13. Визначити основну комплексну 

мету існування «Республіки 

України»: «БЕЗПЕЧНЕ 

ЩАСЛИВЕ ЖИТТЯ ГРОМАДЯН» 

+  Поняття «БЕЗПЕЧНЕ» і «ЩАСЛИВЕ»  

потребують тлумачення і підтвердження 

наявними інститутами Республіки. Це 

конкретний перелік органів і засобів, їх 

нормативно-правове забезпечення, народне 

управління та безперервний народний 

контроль. 

20.14. Прийняти закони, за якими: 

принципові стратегічні рішення 

щодо перспектив розвитку країни та 

міжнародного співіснування 

(політичні рішення) приймати на 

основі проведення електронних 

опитувань та референдумів громадян, 

втілювати у законодавство органами 

влади - комітетами Верховної Ради, 

Міністерствами і відомствами, 

збройними силами, науковими, 

соціальними структурними 

підрозділами гілок влади, які усі без 

виключення будуть підпорядковані 

безперервній електронній системі 

рейтингового призначення керівників 

і заступників на посади народного 

управління під контролем 

громадських рад. 

+  Надати народові України право 

законодавчої ініціатив, безпосередньої 

регуляції внутрішнього та зовнішнього 

політичного курсу без права управління 

цими курсами політиками політичних 

партій. Політичним партіям відвести роль 

громадських організацій на рівні 

просвітницької діяльності. 

20.15. Прийняти Конституцію України у 

новій редакції, де закріпити усі 

зміни, проведені конституційною 

більшістю голосів діючої Верховної 

Ради України, на підставі 

електронних всенародних опитувань 

та референдумів.  

+  Це завершальний етап дії політичної партії 

жертовного типу. 

20.16. Конституцією України у новій 

редакції закріпити: 

   

20.16.1. Повну ліквідацію владних 

повноважень партій і їх 

представників в Республіці 

+  Це базова основа нової Конституції 

Республіки. 
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Україні, участі їх у будь-яких 

виборчих процесах, відсторонення 

від державного управління, 

остаточний перехід країни до 

безпосереднього народовладдя. 

20.16.2. Перевід діяльності партій у 

громадську площину з функціями 

просвітництва, співіснування на 

рівні релігійних та інших 

громадських інтересів. 

+  Завершення історичного етапу існування 

влади політиків у структурному устрою 

управління країною – Республіці. 

 

Це тільки основні положення Концепції, що обґрунтовані і розписані у працях з 

економіки і статтях автора. 

Для втілення потрібні: команда, лідери, кошти. 

Згодних з Концепцією і зацікавлених у її втіленні запрошую до обговорення питань 

співпраці. 

 

З повагою,  

Автор Концепції  

 

 

 

 

 

Петроченков Валентин Георгійович 

sbi315000@gmail.com 

29.01.2023 

https://system.mozello.com/statt/params/post/4128332/
https://system.mozello.com/statt/params/post/4128332/

