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РОЗДІЛ  2 
Цей розділ журналу «Проблеми інноваційно-інвестиційного» 

підготовлений редколегією спільно з Громадською організацією 
«Селянське козацтво України». До розділу включена низка матеріалів31 
щодо діяльності козацьких організацій в Україні, а також підготовлені для 
прийняття законодавчі документи, які спрямовані на відродження 
Козацтва України. 

__________________________________________________________ 
 

ОБ’ЄДНАНЕ КОЗАЦТВО УКРАЇНИ: 
ПРОГРАМНІ ОСНОВИ 

 
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

ПРО СТВОРЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СПІЛКИ ОБ’ЄДНАНЕ КОЗАЦТВО УКРАЇНИ 
 
14 жовтня, на свято Святої Покрови, покровительниці козаків, відбулася 

історична подія в житті не лише козацького руху, а й всього українського народу. 
Вперше козацькі організації та наближені до них громадські структури провели 

з’їзд, під час роботи якого була утворена конфедеративна структура — Національна 
Спілка Об’єднане Козацтво України (скорочено - ОКУ). 

Підписана декларативна угода про співпрацю між організаціями; прийнято 
Кодекс честі козацьких організацій; вибраний Перший Гетьман ОКУ - Анатолій 
Попович, якому з’їзд, згідно з своїми повноваженнями, присвоїв чергове козацьке 
військове звання “генерал козацтва”. 

Делегатами з’їзду були представники міжнародних, всеукраїнських, 
регіональних структур, зарубіжні гості. 

У роботі з’їзду взяли участь близько 250 делегатів майже з усіх областей 
України  та з інших держав. 

Численні промовці постійно підкреслювали ту думку, що козацтво ступило  на 
другу сходинку свого розвитку — об’єднавчих процесів, яких так давно чекали в народі. 

 
ВИТЯГ З УГОДИ СТВОРЕННЯ ОКУ І ПРОГРАМНІ ЦІЛІ 

 

Однією з подій, яка є віхою в історії розвитку козацького руху, поза сумнівом, 
було створення Національної Спілки Об’єднане Козацтво України (надалі - ОКУ) - 
конфедеративної структури за формою і братством за змістом. 

Одноголосно прийнятий Кодекс честі козацьких організацій - членів 
Національної Спілки Об’єднане Козацтво України засвідчив, що козаки поділяють 

                                                      
31  При підготовці розділу використані матеріали: «Об’єднане козацтво України. 

Програмні основи. –К., 2003 
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спільні духовні цінності та засади козацької єдності - Віри, Надії і Любові, Свободи, 
Волі, Гідності і Братерства, Духовності, Державності, Патріотизму та Народовладдя і 
вбачають свою найвищу духовну місію у захисті національних інтересів України та 
розвитку сучасної української нації. 

Козацька Спільнота добровільно бере на себе зобов’язання неухильно і 
повсякчасно втілювати принципи козацької доброчесності у діяльність козацьких 
організацій України: 

Перед Богом і Совістю, 
Перед своєю козацькою організацією та Національною Спілкою Об’єднане 

Козацтво України, 
Перед іншими козацькими організаціями, 
Перед українською нацією та громадянським суспільством, 
Перед українською державою. 
Даний документ ухвалений Першим З’їздом козацьких та громадських 

організацій 14 жовтня 2002 року є високоморальним свідченням зростання свідомості 
козацького руху в цілому, і окремих козацьких організацій та їх лідерів. 

Як відомо, 19 козацьких організацій (з них 6 всеукраїнських) створили відповідну 
Декларацію про угоду слідувати даному Кодексу честі. 

Адже слава і честь будь-якої козацької організації України - служити українській 
нації, а значить служити Україні. 

А ще бути мудрим, берегти та зміцнювати українську державу. 
Тому цілком природно, що наступними важливими документами, які створило 

ОКУ, були Звернення до Президента України, Кабінету Міністрів України та Програмна 
Заява. 

У Зверненні козаки відзначають, що держава може бути міцною, а державна 
влада ефективною лише за умов їх всебічної підтримки та взаємозбагачення через 
взаємодію з відкритим громадянським суспільством України. Будучи переконаними, що 
лише козацький рух має найглибші коріння української історії у свідомості і 
ментальності українського народу та усвідомлюючи, що головною для суспільної 
свідомості передумовою є консолідація українського козацького руху і громадських 
організацій. 

Уперше в новітній українській історії об’єдналися вільні незалежні козацькі та 
громадські організації, щоб вірою і правдою служити Україні. Об’єднане Козацтво 
відзначає, що існуюче законодавче поле є достатньою правовою основою для 
діяльності козацьких організацій. Зокрема, для козацького руху особливо важливий 
Указ Президента України “Про Національну програму відродження та розвитку 
українського козацтва при Президенті України на 2002-2005 роки”. 

Однак, на сьогодні законодавчо не вироблені матеріально-технічні та фінансові 
засади забезпечення розвитку козацького руху, а також механізми ефективної взає-
модії козацтва з державою. Тому виникає необхідність створення та прийняття Закону 
України “Про козацтво України”. 

Неможливо переоцінити можливості козацтва у формуванні і розбудові 
здорового способу життя, відповідальності за стан фізичного та духовного здоров’я 
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нації, в утвердженні національно-патріотичного духу в освіті та культурі, зміцненні 
християнської моралі. А для цього обов’язково необхідно відпрацювати механізми 
взаємодії народу і держави за ефективним посередництвом козацтва. 

Тому є доцільнім створення козацьких громадських рад у різних державних 
інституціях. укладення відповідних угод про взаєморозуміння та взаємопідтримку 
між Об’єднаним Козаитвом України. Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів 
України та Адміністрацією Президента України. 

Ми пропонуємо: державі  - свою відкриту позицію та підтримку, козацьким 
та громадським організаціям - свою готовність до подальшої консолідації сил. 

У Програмній заяві, де представники ОКУ, аналізуючи історичні передумови та 
сучасну місію Об’єднаного Козацтва України, відзначають, що мрія про власну Соборну 
Суверенну державу здійснилась лише у серпні 1991 року через волевиявлення народу, 
що був одностайно підтверджений на всеукраїнському референдумі у грудні 1991 року. 
Україна не раз, починаючи з 10 століття, в яке Київська Русь - Україна, пройшовши 
довгий та важкий шлях до своєї власної державності та незалежності, вступила 
потужною незалежною слов’янською християнською державою з власного 
національною та аристократичною елітою, з Паростками первинної демократії, з 
традиціями Народного Віча. Ця держава з часом, на жаль, не раз втрачала єдність. 
Сьогодні ми одержали шанс, який використовуємо для розбудови української 
державності вже протягом останніх 11 років. 

Але за рівнем та якістю життя Україна ще далеко не досягла мети, яку 
ставила перед собою. І Об’єднане Козацтво України вважає, що головною причиною 
є роз’єднаність національної та політичної еліти, нездатність через це усвідомити 
та бути суспільним виразником глибинних національних інтересів, що, в свою чергу, 
не дало можливості до даного часу сформувати об’єднуючу національну ідею, 
яка здатна забезпечити європейський рівень для всіх громадян України. 

Але ми знаємо, що сучасна держава може бути міцною лише дякуючи підтримці 
з боку нації та громадянського суспільства, бо нація — це дух народу, а громадянське 
суспільство — його душа. Лише зміцнивши свій дух та укріпивши душу, народ може у 
своєму національному розвитку задовольнити свою волю до самореалізації та 
створення національної ідеї. При цьому саме духовність та морально-етичні норми 
єднають народ в українську націю, а відповідно національні духовні і культурні традиції 
формують підґрунтя для національної свідомості і світосприйняття. 

Тому історична пам’ять нації та героїчний дух минулого формують сьогодення, а 
духовність сьогодення визначає майбутнє українського суспільства, держави та влади. 

При цьому ми зазначаємо, що державницька, патріотична та демократична місія 
Об’єднаного Козацтва України - обстоювати сучасну українську державу, захищати 
сучасну українську націю та відкрите громадянське суспільство України. Звідси 
найвища духовна місія ОКУ полягає у збереженні історичної спадковості, не-
розривності та єдності славного героїчного козацького минулого і сьогодення 
української держави та нації заради гідного цивілізованого майбутнього - Соборної, 
Суверенної, Демократичної, Правової, Сильної і Процвітаючої України. 

В утвердженні цієї місії головний стержень належить практичній діяльності 
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Об’єднаного Козацтва України та українських козацьких організацій. У програмі 
пріоритетів діяльності Об’єднаного Козацтва України чільне місце займають: 

1) духовна сфера, 
2) сфера державного управління та громадського самоуправління, 
3) сфера економіки, 
4) соціальна сфера, 
5) сфера національної безпеки, 
6) а також реалізація організаційних тa етичних засад ОКУ та його організацій і 

особливо консолідації громадянського суспільства України. 
Програмна заява ОКУ містить детальне пояснення програмних пріоритетів 

діяльності ОКУ у різних сферах. 
Скажемо лише, що, наприклад, розвиток української духовної культури 

мусить бути сформований на основі національних і козацьких традицій, 
християнських моральних цінностей, історичної спадщини, генетичного потенціалу 
нації. Механізми досягнення національних інтересів мусять формуватися через 
сучасний спосіб буття української нації та програм забезпечення інтересів 
української нації. Відповідно формування національного замовлення на спрямування 
та пріоритети політики держави для досягнення національних цілей та інтересів 
України. 

ОКУ усвідомлює: для того, щоб змінити спосіб життя необхідно змінити спосіб 
мислення та дії людей, а це неможливо без сучасної громадянської освіти та відповід-
ної громадянської свідомості нації, без духовної єдності через захист українських 
козацьких цінностей, утвердження принципів нової екологічної моралі у ставленні 
людини до природи. Толерантно ставлячись ДО реалій релігійного життя України, ми 
підтримуємо утворення Єдиної Української Соборної Помісної Християнської Церкви. 

Важливі питання державного управління та громадського самоуправління, які 
сприяють розбудові та захисту української нації, обов’язково пов’язані через правову і 
практичну підтримку та розвиток територіальних громад, а також їх впливу на 
державну та національну політику України з питань облаштування суспільного буття. 
Відпрацювання ефективних моделей місцевого самоврядування, створення 
національної мережі козацьких центрів правового та фізичного захисту прав 
людини, громадян, започаткування широкої громадської ініціативи, як механізму 
бюджетного фінансування організацій недержавного сектора, запровадження 
системи національного громадського контролю, розробка та прийняття нової 
редакції Закону України “Про об’єднання громадян”, який повинен відповідати 
сучасним реаліям і потребам, відпрацювання договірних взаємовідносин козацтва з 
центральними, регіональними та місцевими органами державного управління та 
державного самоуправління тощо. 

У сфері економіки ОКУ вбачає відродження козацьких традицій вільної праці на 
власній землі на основі приватної власності, відродження козацького родинного та 
громадського економічного укладу, запровадження в державі нового типу козацьких 
підприємств на основі сімейного капіталу, створення національної мережі козацьких 
ринків та відродження традицій козацьких народних промислів та ярмарків, 
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розвитку системи економічної козацької взаємодії, координації зусиль козацьких 
підприємств. 

ОКУ — за соціальну справедливість у приватному використанні праці минулих 
чи сьогоднішніх поколінь, без чого неможлива соціальна стабільність та високо-
продуктивна суспільна праця. Забезпечити соціальну справедливість через Закон 
та прийняття “Соціального Кодексу України” та відповідної постанови Уряду. 
Розробити та запровадити козацькі стандарти здорового національного способу 
життя, узагальнити досвід козацьких організацій у різних сферах діяльності, 
сприяти розвитку козацької народної медицини, козацької громадської національної 
освіти, пенсійного забезпечення козацьких родин, сприяти забезпеченню 
національних інтересів у розвитку гуманітарного потенціалу нації. 

ОКУ також за оновлення та зміцнення національної безпеки України, сприяння 
підвищенню професійності, патріотизму та духовності Збройних Сил, 
упровадження професійної козацької підготовки до служби в армії, козацьких систем і 
програм військово-патріотичного виховання та соціально-психологічної підготовки, 
запровадження альтернативної козацької служби, відпрацювання концепції та 
механізмів територіальної оборони, створення прикордонних козацьких поселень, 
розбудувати ефективну систему екологічної безпеки - чисте повітря, чиста вода, 
безпечна родюча земля - найважливіші складові екологічної безпеки нації. 

Окрім вищевказаних технологічних засад діяльності визначених даною 
Програмною Заявою та Зверненням, ОКУ вважає, що діяльність козацьких 
організацій повинна відповідати високим морально-етичним стандартам, 
слідуючи Кодексу честі. Саме ці документи і складають основу національної 
системи козацької доброчесності. Національна Спілка Об’єднане Козацтво 
України є відкритою для вступу нових членів через підписання Декларації про 
приєднання до ОКУ. 

Ми переконані, якщо опиратися не лише на Статут, а й на духовні засади 
козацького братства, то Спілка буде ефективною підтримкою української держави та 
дійовим захисником української нації. 

 

Слава Україні! 
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Національна Спілка Об’єднане Козацтво України. 
 

ПРОГРАМНА ЗАЯВА 
 

Ухвалено Першим з’їздом козацьких та громадських організацій України 14 жовтня 
2002 року 

Ми, повноважні представники козацьких організацій України - добровільних 
об’єднань українських громадян, що підписалися нижче: 

вбачаючи свою найвищу духовну місію в утвердженні природних прав, свобод і 
обов’язків Людини та Громадянина, їх честі та гідності, національних інтересів України і 
розвитку сучасної української нації; 

визначаючи головною метою своєї діяльності розбудову соборної, суверенної, 
незалежної і демократичної України, відкритого громадянського суспільства, правової, 
соціально орієнтованої держави; 

виходячи з: 
- одвічної духовності, волелюбності, патріотизму та любові до рідної землі 

українського народу; 
- споконвічного прагнення українців до власного способу життя, до свободи його 

самоорганізації та господарювання на своїй землі; 
- звитяжної тисячолітньої історії могутньої суверенної держави - Київської Русі 

(Руси - України) і з прадавності сформованої в народу власної духовної еліти 
великих княжих родів; 

- історичних традицій природного права і християнства, цінності яких відображені в 
“Повісті временних літ”, “Руській Правді”, “Слові о полку Ігоревім” та інших 
джерелах української національної культури; 

- глибоких власних та європейських традицій звичаєвого (природного) права 
місцевого самоврядування територіальних громад та самоорганізації населення; 

- героїчних традицій визвольної боротьби, козацького способу самодостатнього 
національного буття; 

- юридичних принципів демократичного суспільства і Козацької держави з 
виборною системою гетьманської влади, закріплених у Конституції Пилипа Орлика,  
що вперше в Європі й Світі запроваджувала договірний конституційний суспільно-
державний устрій для народу України або для української держави; 

- гірких уроків жертовності і боротьби за суверенність, незалежність та 
самостійність Української Народної Республіки на початку ХХ-го століття; 

- досвіду соціально-економічного і культурного само- виживання, самозбереження 
та саморозвитку української нації в умовах примусової денаціоналізації в часи 
СРСР; 

- недостатньої продуктивності та дієздатності нинішньої української держави і 
влади без ефективної політичної системи та сучасної об’єднуючої національної ідеї, 

- ґрунтуючись на засадах Духовності, Народовладдя, Патріотизму та. Державності; 
- керуючись Декларацією про державний суверенітет України (1990), Актом 

незалежності України (1991) та Конституцією України (1996); 
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будучи переконаними, що лише козацький рух: 
- історично виник як народна відповідь на виклики часу та спосіб боротьби 

проти національного поневолення та поработіння і що саме козацтво сформувало 
основу сучасної української нації і вперше втілило в життя її право на самовизначення 
на засадах Свободи і Демократії; 

- має найглибше прадавнє коріння духовних, історичних, національно-
культурних та суспільно-політичних передумов і демократичних державотворчих, 
націотворчих та елітотворчих традицій; 

- об’єднує генетичний потенціал духовної єдності та саморозвитку української нації 
і громадянського суспільства України; 

усвідомлюючи свою відповідальність перед Богом, Українським народом та 
власною совістю за історичну долю України, за єдність державницької волі української 
нації; 

заявляємо про створення - 
Спілки об’єднань громадян - Національна Спілка Об’єднане Козацтво України 

 

Розділ І 
ІСТОРИЧНА ТА СУЧАСНА МІСІЯ ОБ’ЄДНАНОГО КОЗАЦТВА УКРАЇНИ 

 

Київська Русь (Русь-Україна) пройшла довгий та важкий, рясно политий 
потом і кров’ю, шлях до власної державності та незалежності. З другої половини 
першого і початку другого тисячоліття Київська Русь виступала як потужна, 
незалежна, єдина слов’янська, княжа й християнська європейська держава з 
власною національною духовною та аристократичною елітою великих княжих 
родів, що були джерелом політичної волі до власної державності і суверенності. 
Державою з традиціями демократії і громадянськості, Народного Віча, з 
високим духом волелюбності, працелюбності та патріотизму свого народу, з 
духовною єдністю еліти, що цементувала єдність народу і гартувала міць та 
берегла незалежність держави, започаткувала основи кодифікованого природного 
і звичаєвого права у “Руській Правді”, заклала правові засади міжнародної 
співпраці та договорів з Візантією, Францією й іншими державами. І це були 
справжні цивілізовані витоки для формування сучасної української держави. 

Але з часом національна еліта втратила єдність. Спричинений цим розбрат у 
суспільстві сприяли зовнішнім військовим навалам, що призвело до ослаблення і, 
зрештою, втрати власної національної еліти, а відтак і держави. Саме тому в початку 
другого тисячоліття закінчується княжа доба в історії державності України. Проте 
могутнє цивілізаційне коріння духовності українського народу, що сягає глибин 
Трипільської, Черняхівської, Зарубинецької культур та ще більш віддалених 
праісторичних витоків стародавньої української етноспільноти, забезпечило 
життєздатність і самодостатність української нації. 

З середини другого тисячоліття відроджуються процеси національного 
самоусвідомлення та самоствердження, і кращі представники українського народу 
очолюють боротьбу за самовизначення української нації. Вони ведуть звитяжну 
героїчну боротьбу, породжують козацький спосіб життя і традиційне 
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українське суспільство вільних громадян та власну Козацьку державу — 
демократичну європейську державу з виборним місцевим самоврядуванням, 
виборною генеральною старшиною і гетьманською владою. 

Це була козацька доба. Доба збереження прадавніх українських традицій, 
доба наповнення козацьким змістом природного права і звичаїв — велична 
доба духовного і національного самовизначення, демократичного розвитку і 
державотворення. Відроджене цією добою українське суспільство та Козацька 
держава століттями стояли на захисті України від зовнішніх та внутрішніх 
ворогів, створювали умови для розвитку національної еліти, які відтворювали прита-
манну народові духовність та єдність української нації, формували політичну волю до 
соборності і незалежності її держави. Юридичним досягненням козацької доби 
щодо демократичного устрою козацької держави - України стали ідеї 
українських гетьманів Івана Мазепи та його спадкоємця Пилипа Орлика. Ці ідеї 
юридично закріплені в Конституції 1710 року. 

Але, здобувши надлюдською ціною жертовності і крові власну Козацьку 
державу, Україна потрапляє у вогнище загарбницьких навал, антиукраїнських 
військових та політичних союзів, що ведуть до втрати єдності, 
спричиняють національний розбрат. І цей розбрат навіть більшою мірою, ніж 
несприятливість зовнішніх обставин, призводить до втрати незалежності 
української державності та завдає нищівного удару по самосвідомості й 
духовності українців. Важка ніч руїни нависла над українською нацією, її свободою 
та гідністю, національною державністю та культурою. І все ж внутрішній 
національний дух українців живе і бореться, готується до волі та свободи. 

А пізніше могутні глибинні внутрішні потенції самодостатності українського 
народу, незважаючи на надзвичайно важкі обставини зовнішньої агресії Першої 
світової війни та внутрішнього розбрату, спровокованої більшовизмом бра-
товбивчої громадянської війни, спричинили нове відродження державності у 
формі Української Народної Республіки (УНР). Новостворена Республіка у важкій та 
нерівній боротьбі захищає свою державність як проти зовнішніх, так і внутрішніх 
ворогів. Чужоземні навали ще більше руйнують та пригнічують і без того понищену 
та асимільовану російським царатом українську еліту, її національні й духовні сили. 
Тому УНР спіткала та ж доля, що й Козацьку державу - втрата власного 
державного суверенітету та незалежності. 

Без власної держави протягом майже всього XX століття Україну переслідує 
надзвичайно трагічна для національної духовності та самосвідомості доля: 
Брест-Литовський мир, розшматування території України внаслідок імперської 
російсько-німецької політики, фактично примусове входження України до складу СРСР 
й інші згубні наслідки. Так, за переписом населення 1929 року українців налічува-
лося 81млн. 195тис. (без Західної України, Буковини та Закарпаття), а росіян 
майже на три з половиною мільйони менше -77 млн. 791 тис. Українська 
волелюбність і цей факт викликають вир небаченого за наслідками більшовицького 
етноциду: переслідувань, репресій, проведення жорстокого класового поділу 
населення, спланування штучного голодомору, виселення українців з їх 
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споконвічної території тощо. В часи Другої світової війни Україна, як і в Першу 
світову війну, стає її епіцентром найбільших битв. У вирі вій- ни гине кожний 
четвертий українець. Повоєнний період супроводжується новою хвилею 
переслідувань, репресій та голоду. Все це трагічно впливає на єднання народу та роз-
виток національної еліти, завдає непоправної шкоди духовності українського народу і 
його одвічному національному способу життя. За переписом населення 1979 року 
українців вже значилося лише 42 млн. 347 тис. (із Західною Україною, Буковиною 
та Закарпаттям), а росіян 137 млн. 347 тис. 

Українську націю винищували фізично, збіднювали генетично, руйнували 
ідеологічно, деморалізували і доводили до духовної деградації. 

Але й у ці роки національної руїни могутній народний організм накопичував 
духовні сили нації, збагачував свій досвід Суспільно-економічного та 
національно-культурного самовиживання, самозбереження та саморозвитку. 
Найкращі інтелектуальні сили народу готували підґрунтя для відродження й 
формування патріотичної національної еліти, здатної виконати свою високу 
духовну місію — місію утвердження самодостатності української нації, 
одвічної волі та тисячолітньої мрії народу України про відтворення власного 
українського суспільства, соборної, суверенної та незалежної держави. 

Духовною опорою нації стає формування національної ідеології у боротьбі 
за незалежність України та конституційних методів державотворення через 
вибори органів народовладдя. Мрії, що здійснилися наприкінці XX століття 
прийняттям 16 липня 1990 року Верховною Радою України Декларації про 
державний суверенітет України. День16 липня стає Національним Святом 
України-Днем незалежності України. На державний переворот в Москві 19-21 серпня 
1991 року Україна відповідає прийняттям 24 серпня 1991 року Акта незалежності 
України. Акта, що ґрунтувався на Декларації від 16 липня 1990 року. Це був 
прояв волі української еліти, втіленої в вищезазначених доленосних документах. Саме 
ця воля була підтверджена абсолютною більшістю народу України (96,2%) 1 
грудня 1991 року на Всеукраїнському референдумі. 

Відбулося єднання віри у великі можливості України та у духовні сили її 
волелюбного народу, віра у власну долю вільного майбутнього. Реалізувалася 
надія на те, що лише дієздатна духовна еліта та правова держава можуть 
створити ефективну владу та необхідні умови для цивілізованого 
національного способу буття українського народу. Того способу, що є суттю 
сучасної об’єднавчої національної ідеї, реалізація якого здатна забезпечити 
європейський рівень та якість життя для всіх українських громадян. 

У третє тисячоліття Україна увійшла самостійною, суверенною і 
незалежною, визнаною Світом державою. І хоча за 12 років для розбудови української 
державності зроблено чимало, але за рівнем та якістю життя народ України опинився 
далі від мети, до якої тоді прагнула нація, ніж це було у 1990 році. Чому так сталося? 

Об’єднане Козацтво України як сила, що успадкувала козацькі чесноти і 
традиції, духовність і патріотизм зберігає і несе в собі життєвий досвід, 
козацьку пам’ять та національну свідомість щодо історичних причин 
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становлення та занепаду української держави, захисту її Соборності, 
Суверенності і Незалежності стверджує: 

Головна причина низької дієздатності та ефективності сучасної української 
держави і влади є наслідком несамодостатності її роз’єднаної національної та 
політичної еліти і відсутності духовної та національної єдності українського 
народу. Через свою розпорошеність у суспільстві, відсутність елітоформуючих та 
елітоконцентруючих інституцій, справжня національна еліта позбавлена 
суспільних можливостей та механізмів, щоби стати громадянським 
виразником сенсу буття глибинних інтересів української нації. Наближені до 
влади найбільш спритні пристосуванці, що вміють лише ділити для себе, 
обділяючи народ, протиправно допущені до загальнонародних і державних 
ресурсів, не дають сформулювати об’єднуючу суспільство національну ідею. 
Ідею способу буття сучасної української нації, здатної забезпечити духовну 
самореалізацію кожного як умову добробуту всіх. 

Відсутністю єдності національної еліти та українського народу скористалася і 
користується тепер значна частина віджилої бездуховної адміністративно-
командної системи, державного чиновництва та спритних ділків від політики 
та економіки, які вчинили підміну поставленої і закріпленої мети в Декларації про 
державний суверенітет України. Замість виконання її положень про 
Народовладдя, гармонійного поєднання Державного суверенітету і Суверенітету 
українського народу з метою утвердження прав і свобод для всіх громадян України, 
державу розбудовано як самоціль та засіб досягнення лише приватних 
корисливих інтересів. Як прямий результат цього відхилення - місце української 
національної держави у захисті інтересів всіх громадян, зайняла держава 
неправового перерозподілу спільного багатства України на користь тих, хто 
здійснив це антидеклараційне і антиконституційне відхилення від виконання 
об’єднаної волі всього народу України. Народний інтерес перетворено в приватний 
інтерес можновладців та найбільш наближених до них фінансово-політичних 
груп. Замість національних інтересів усіх громадян України, держава стала 
захисником вигоди корумпованої меншості. 

Саме тому руйнується козацька духовна єдність нації, знецінюється 
серед громадян патріотизм і відданість Україні, штучно заполітизовується 
держава, втрачається суспільна ефективність її влади. Внаслідок цього 
зменшується населення України, погіршуються умови життя людей, постає 
найстрашніша загроза - деградація генофонду української нації. 

Об’єднане Козацтво України заявляє: 
• існуюча політична система взаємовідносин держави з нацією та 

громадянським суспільством перетворилася в домінування держави та влади 
над народом, що унеможливило процеси не тільки розширеного, але й 
простого відтворення життя; 

• без глибокої реформи політичної системи неможливо запровадити 
сучасний суспільний демократичний устрій, який би базувався на основі балансу 
інтересів людини, родини, громади, української нації, громадянського 
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суспільства з державою в інтересах прав та свобод людини і громадянина, а 
не домінуванні держави над ними; 

• реформа політичної системи повинна покласти в основу реальне 
народовладдя, що ґрунтується не тільки на розподілі державної влади (на 
законодавчу, виконавчу і судову гілки), але й забезпечує розподіл суверенітетів в 
Україні: Суверенітет особистості, Національний та Політичний суверенітети 
суспільства та їх гармонійну взаємодію з Державним суверенітетом. Лише такий 
баланс та єдність суверенітетів створить єдиний простір забезпечення 
реальних прав і свобод людини і громадянина. Це і буде простором суверенітету 
Особистості і суверенітету Українського народу - простором реального 
Народовладдя; 

• Україна нашої козацької мрії — це устрій, де держава слугує людині, а не 
володарює над нею, а громадянське суспільство має верховенство над 
державою у визначенні сенсу, мети та цілей національного розвитку; 

• верховенство держави — це законодавче забезпечення і беззастережне 
виконання законів, захист життєдіяльності українського народу, прав і свобод людини і 
громадянина, здійснення державної . політики національного розвитку; 

• людина - суспільство - держава є формулою основних засад громадян-
ських пріоритетів національної ідеології, які є взаємодоповненням, 
взаємозбагаченням та взаємодією ідеології духовної енергетики української нації та 
громадянського суспільства України; 

• основа всієї козацької ідеології - слугування козацькому способу життя на 
основі суверенітету Особистості та консолідованої політичної волі Суверенітету 
Українського народу. 

Кращі періоди історії державності України та героїчної боротьби українського 
козацького руху переконливо доводять, що найвищий інтерес народу, який усвідомив 
себе нацією, полягає у захисті своєї незалежності через розбудову сучасного устрою 
суспільства та власної держави А народ, який вивищився у розвитку своєї духовної 
єдності та суспільної свідомості до рівня цивілізованої нації, здатний політично 
формувати відкрите громадянське суспільство - суб’єкт національної політики і 
державотворення. Тільки тоді він стає головним будівничим сучасної міцної україн-
ської правової держави. Саме так нація реально будує сучасну політичну та 
правову систему і державу, яка має їм слугувати та їх захищати. Бо правова і 
політична системи - це становий хребет і тіло нації. А ідеологія нації - це дух 
народу. Громадянське суспільство - його душа. І не може бути міцним тіло, коли 
безсилий дух та немічна душа. 

Укріпити душу, зміцнити дух Українського народу, бути виразником і захисником 
української нації - усіх громадян України, незалежно від їх національної та расової при-
належності, їх суспільного стану і ставлення до держави і суспільства, влади і політики. 
Об’єднане Козацтво України вбачає в цьому - найвище покликання! 

Лише висока духовність Українського народу, національно свідомі громадяни, 
консолідовані розмаїттям своїх законних інтересів, здатні створити відкрите 
громадянське суспільство України та правову державу. Разом і лише в єдності вони 
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зможуть сформувати сучасну національну ідею, спроможні на її ґрунті консолідувати 
національну і політичну еліту, модернізувати політичну систему та розбудувати 
сучасну дієздатну й ефективну українську владу. Це - суспільство пріоритету прав 
і свобод людини та громадянина на основі реального народовладдя. 

Тому духовна, патріотична та демократична місія Об’єднаного Козацтва України 
- захищати українську націю та відкрите громадянське суспільство України. 

Утвердження цієї місії - головний стрижень практичної діяльності Об’єднаного 
Козацтва України та українських козацьких і громадських організацій через триєдність: 
від національної свідомості через громадянськість сучасної української нації - 
до ефективної української правової держави. 

Саме така єдність: СВІДОМІСТЬ - НАЦІЯ - ДЕРЖАВА є сучасним дороговказом 
Об’єднаного Козацтва України: 

Від козацької держави у минулому - до української держави майбутнього! 
 

Розділ 2 
ІДЕОЛОГІЯ ОБ’ЄДНАНОГО КОЗАЦТВА УКРАЇНИ 

 

Національна Спілка Об’єднане Козацтво України є духовним братерством 
українських козаків та всіх вільних, національно свідомих людей з високим рівнем 
християнської моральності, духовності, патріотизму та почуттям власної честі й 
гідності. Головні цінності, що складають духовний стрижень особистості 
українського козака, формували віковічно та формують нині його природні права - 
це: СВОБОДА, ДУХОВНІСТЬ, ПАТРІОТИЗМ. 

Свобода - невід’ємне від людини природне право на життя та гідні людини 
умови життєіснування, необхідна передумова для прояву та здійснення її волі у своїй 
практичній діяльності. Природне право поєднує права, свободу і обов’язки людини в 
єдине ціле, вивільняючи умови для са- мореалізації власного творчого потенціалу, 
здатності до саморозвитку та спрямування їх на Добро і Благо. Бо Благо - це найвище 
Добро. Добро в самодостатності та самоство- ренні. Добро духовного зростання, 
духовної єдності, патріотизму та братерства. 

Свобода без духовності та природного права людини руйнує і знищує сенс 
людського земного життя, торує шлях свавіллю та егоїзму індивідуального 
споживацтва. Егоїзм спрямовує діяльність людини виключно на матеріальну вигоду, а 
не духовне Добро, а відтак - призводить до деградації особи та українського 
суспільства в цілому. Бо бездуховність - це шлях до нового поработіння українства. 
Вона вбиває все найкраще і найцінніше, що є в українській нації: козацький дух, 
свободу, волю, честь, гідність, цілеспрямованість, наполегливість, 
працелюбність та патріотизм. 

Воля козака - це його здатність захищати природне право людини і 
громадянина. Воля - це життєва місія! 

Щастя козацької Свободи - йти життєвою дорогою своєї Волі. Це позитивний 
результат виконаної Волі, бо в ній - козацька доля. Щаслива доля - козацька воля ! 

Гідність і козацька честь - це духовне усвідомлення рівноправності свободи 
волі кожної людини. Власна честь і гідність - це духовна самоповага та повага до 
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інших, природній стан і природне право українського козака, для якого: 
Немає Гідності без Волі. Без Свободи Немає Волі. В триєдинстві - Щастя й Долі. 

 

Розділ З 
ПРОГРАМНІ ПРІОРИТЕТИ ОБ’ЄДНАНОГО КОЗАЦТВА УКРАЇНИ 

 

Від імені козацьких та громадських організацій України Об’єднане Козацтво 
України: 

• виходить з історичної, духовної, природноправової, елітоформуючої, 
державотворчої, націозахисної та суспіль- но-консолідуючої МІСІЇ', 

• здійснює наукові дослідження справжньої української історії; 
• запроваджує освітні програми вивчення минулого та сучасного України 

на основі наукових досягнень; 
• визначає головну мету своєї діяльності як реалізацію і захист прав, 

свобод та обов’язків Людини і Громадянина, розвитку відкритого громадянського 
суспільства, розбудову соборної, суверенної, незалежної і демократичної, соціально 
орієнтованої та правової української держави; 

• виконує козацькі заповіти та ідеологію єдності, положення, які закріплені в 
Козацькій Конституції Пилипа Орлика - “встановлення спокою, вольності у ладу на 
Україні”, бо споконвіків „не любила Україна ні царя, ні пана, а скомпонувала собі 
козацтво, єсть то істеє братство, куди кожен пристаючи був братом” іншим; 

• усвідомлює, що досягнення цієї мети можливе лише за умови відродження 
вільного козацького духу єднання української громадянськості та відновлення 
справжнього історичного поступу України від найдавніших до найновіших часів; 

• проголошує базові програмні пріоритети діяльності Національної 
Спілки Об’єднане Козацтво України.У духовній сфері 

1.1. Формування на основі національних та козацьких традицій і тенденцій 
сучасного розвитку природного, генетичного, економічного та гуманітарного потенціалу 
української нації “Концепції Національних інтересів України”. 

1.2. Консолідацію духовної еліти нації в інтересах формування сучасного 
способу буття української нації на основі Української доктрини “Національна ідея Украї-
ни”. Доктрини як єдиної комплексної основи для подальшого прийняття Національних 
пріоритетів та Програм забезпечення життєвих інтересів української нації і розвитку 
сфер життєдіяльності українського народу, як національне замовлення громадян на 
спрямування та пріоритети політики держави задля досягнення національних цілей в 
інтересах України. 

1.3. Розвиток мережі козацьких центрів духовної, наукової та громадянської 
освіти з метою формування національно-громадянської самосвідомості. 

1.4. Захист та підтримка як традиційних українських козацьких та інших 
громадянських суспільних цінностей та інституцій єднання: 

а) утвердження принципів співеволюції Людини і Природи до співіснування та 
саморозвитку; 

б) рівноправності Людини і Громадянина всіх національностей; 
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в) поваги до християнської моралі, інших віросповідань; 
г) створення гідних людини умов розвитку родини та місцевої громади; 
д) участі України у співпраці з усіма державами сучасного глобалізованого 

світу. 
1.5. Визнання і повагу всіх релігій, конфесій, віросповідання та релігійно-

культурних традицій різних народів і національностей, які проживають на території 
України, толерантне ставлення до реалій релігійного життя в Україні. Об’єднане 
Козацтво України зобов’язане відтворити та підтримати історично визнану Соборну 
Українську помісну православну церкву. 

 

2. У громадському та державному управлінні 
2.1. Конституційного визначення статусів та механізмів взаємоєдності між 

гілками влади на основі народовладдя (розділ другий Декларації про державний су-
веренітет України) для реальної і творчої участі народу в управлінні суспільством і 
державою. Тобто привести управління суспільством і державою у відповідність з 
Декларацією і статтею 5 Конституції України: “Носієм суверенітету і єдиним 
джерелом влади в Україні є народ”. 

2.2. Сприяння розбудові та захисту української нації та громадянського 
суспільства України через: 

а) правову, науково-методичну і практичну підтримку самодостатності та 
розвитку територіальних громад, а також у реалізації їх зусиль із метою дієвого 
впливу на національну та державну політику України з питань облаштування спільного 
буття та розвитку української нації; 

б) відпрацювання ефективних сучасних моделей місцевого 
самоврядування, що у гармонійній взаємодії з системою державного 
центрального та регіонального управління слугуватимуть основою стабілізації та 
сучасного розвитку України; 

в) формування ефективних механізмів козацького захисту прав місцевих 
громад і громадських об’єднань та закріплення їх у статутах територіальних громад; 

г) сприяння формуванню громадянського суспільства України, захист прав 
його структур та інституцій, створення в усіх регіонах національної мережі козацьких 
центрів захисту прав людини, громадян та їх об’єднань; 

д) формування та захист національної мережі незалежних від держави та 
бізнесу ресурсних центрів всебічного забезпечення діяльності громадянського суспі-
льства України, мультимедійних інформаційно-аналітичних, науково-дослідницьких та 
культурно-освітніх інституцій; 

е) започаткування широкої громадської ініціативи з метою відпрацювання 
механізму бюджетного фінансування організацій недержавного сектора у межах до 1% 
бюджетів усіх рівнів із запровадженням системи національного громадянського 
контролю за спрямуванням та фінансуванням діяльності громадських об’єднань; 

є) відпрацювання договірних взаємовідносин козацтва з центральними, 
регіональними та місцевими органами державного управління та місцевого са-
моврядування через створення Козацьких громадських (координаційних) Рад при Пре-
зидентові України, Верховній Раді, Кабінеті Міністрів України і відповідних місцевих 
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радах; 
ж) введення інституту постійних представників Об’єднаного Козацтва 

України при центральних, регіональних та місцевих органах державної влади та мі-
сцевого самоврядування; 

з) узагальнення та законодавче забезпечення сучасної державотворчої та 
націотворчої місії козацтва через прийняття Закону «Про Об’єднане Козацтво 
Украни» 

 

3. У сфері економіки 
3.1. Відродження в сучасних умовах козацького способу господарювання, 

козацьких традицій вільної праці на власній землі на себе, свою родину, а відтак - на 
громаду та державу через систему прогресивного оподаткування на рівні розвинутих 
цивілізованих країн. 

3.2. Відтворення козацького родинного та громадського економічного укладу, 
утвердження прав родинного капіталу, запровадження в державі нового типу козацьких 
підприємств на основі сімейного капіталу з по- відомчим принципом спрощеної 
державної реєстрації та цивілізованого оподаткування. Створення національної мережі 
козацьких ринків та відродження традицій козацьких народних промислів та ярмарок. 

3.3. Розвиток системи економічної козацької взаємодопомоги та взаємної 
підтримки - справді народної економіки, що ґрунтується на кооперації зусиль козацьких 
підприємств у виробничій, науково-технічній, фінансово-кредитній, збутовій та 
споживчій сферах. 

3.4. Створення власної козацької фінансово-банківської, страхової та пенсійної 
недержавної інфраструктури - Козацьких банків, Козацьких пенсійних, гарантійних та 
інвестиційних фондів тощо. 

3.5. Сприяння ефективній підтримці національного товаровиробника, розвитку 
малого і середнього підприємництва. 

3.6. Боротьба проти корумпованості, монополізму та олігархізму, захист усіма 
законними засобами ринкового середовища вільної конкуренції. Створення національ-
ної мережі козацьких центрів захисту підприємництва та вільного ринкового 
середовища. 

3.7. Ініціативна розробка правового забезпечення спрощених підприємницьких 
форм економічної взаємо- та самодопомоги населення через прийняття Закону 
України “Про народну економіку України”. 

 

4. У соціальній сфері 
Забезпечити реальне наповнення та механізми державних гарантій утвердже-

ння в українській державі та суспільстві християнських принципів соціальної спра-
ведливості: “Кожному - згідно його прав і справ”. Не можуть привласнювати пло-
ди, даровані Богом усім чи створені працею минулих поколінь ті, хто не дав за це наро-
ду України справедливої компенсації: матеріальної, виробничої, фінансової або 
інтелектуальної. 

Взяти активну участь в утвердженні соціальної справедливості у приватному 
використанні результатів праці минулих чи сьогоднішнього поколінь, у захисті і 
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забезпеченні продуктивної здатності майбутніх поколінь. Результати та хід 
приватизації - під громадський контроль нації. Бо нинішня держава та її чиновники 
через приватизацію продають те, що належить не їм, а всьому Українському народові. 
Правова держава мала б берегти та примножувати національне багатство свого 
господаря - народу України, а нинішня марнує його та за безцінь продає слугам від 
народу, поки самого господаря приспано. 

Впроваджувати ідеологію, що саме народ - справжній господар - і повинен 
звіряти кожний державний акт приватизації і виправляти порушені принципи соціальної 
справедливості у компенсації суспільству реальної вартості, отриманої в приватне 
користування із скарбниці загальнонародної власності. Необхідно компенсувати 
знецінені державою заощадження за рахунок земельних ділянок у місті і селі - це один 
з найшвидших шляхів вирішення надзвичайно гострої суспільної проблеми. Вже ці 
заходи дозволять відродити економічну основу, зокрема, і Козацького господарського 
укладу життя в цілому 

4.1 Утверджувати справедливість у приватному використанні результатів праці 
минулих поколінь українського народу, без чого не можлива соціальна стабільність та 
сьогоднішня високопродуктивна суспільна праця. 

4.2. Реалізовувати соціальну справедливість сьогодення - у справедливу 
ринкову вартість праці та гарантований мінімум погодинної оплати, у вільній праці на 
себе з вільним використанням її результатів. 

4.3. Забезпечити соціальну справедливість майбутнім поколінням через 
законотворчу участь подання законопроектів для прийняття Верховною Радою України 
“Соціального Кодексу України”. Для виконання цих завдань Об’єднане Козацтво 
України здійснює: 

а) розробку та запровадження козацьких стандартів здорового національного 
способу життя. Узагальнює досвід козацьких організацій масової спортивно- 
оздоровчої роботи, козацьких змагань та забав. Сприяє створенню широкої мережі 
масового спортивно- оздоровчого руху, фізичного та духовного гарту українського 
народу через ініціювання, запровадження та проведення в Україні Національних 
Козацьких спартакіад та Народних олімпійських ігор; 

б) розвиває козацьку народну медицину та профілактику здоров’я нації, 
становлення козацьких систем медичного страхування, запровадження національної 
громадської політики охорони здоров’я українського народу; 

в) розробляє та втілює в життя концепцію козацької громадської національної 
освіти, зорієнтованої на розвиток свобод, волі, національної гідності і духовності 
людини на основі засад та принципів козацької педагогіки; 

г)  відпрацьовує власні пропозиції щодо пенсійного забезпечення членів 
козацьких родин на основі козацьких підприємств, організацій та підприємств народної 
економіки, а також програм фінансово-кредитної підтримки молоді; 

д) реально запроваджує систему національних інтересів у сфері науково-
технічного та культурного розвитку. Бере під козацький громадський захист національ-
не книговидавництво, засоби масової інформації, національне кіновиробництво, 
проведення козацьких кінофестивалів та фестивалів народної творчості; 
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е) створює механізм забезпечення національних інтересів із розвитку 
гуманітарного потенціалу нації, запроваджує ефективні соціальні технології 
формування гуманітарного капіталу через розробку та прийняття “Національної 
доктрини гуманітарної політики України”. 
 

5. У сфері національної безпеки 
Ініціювання оновлення „Концепції національної безпеки України” з урахуванням 

“Концепції національних інтересів України” та сучасної “Оборонної доктрини України”. 
За принципами: а) не виводити національні інтереси з потреб національної безпеки 
України, а, навпаки, - поставити національну безпеку на службу національним 
інтересам України; б) відпрацювання ефективних механізмів взаємодії Об’єднаного 
Козацтва України з органами державного управління та їх правового закріплення через 
підписання відповідних Угод про взаємодію з Міністерством Оборони, Прикордонними 
військами, Міністерством внутрішніх справ, Службою безпеки, Радою національної 
безпеки і оборони, іншими силовими міністерствами та відомствами України. 

5.1  Сприяння підвищенню професійності, патріотизму, духовності та 
ефективності Збройних Сил України через: 

а) систему професійної козацької допризовної підготовки молоді до військової 
служби; 

б) запровадження козацьких систем і програм національного військово-
патріотичного виховання і соціально-психологічної підготовки на базі військових ка-
федр та факультативних курсів вищих навчальних закладів України; 

в) сприяння створенню, супроводу та шефству Об’єднаного Козацтва України 
над армійськими козацькими підрозділами Збройних Сил України; 

г) запровадження альтернативної системи козацької служби. 
5.2. Розроблення Національної козацької програми сприяння підвищенню 

обороноздатності України за рахунок: 
а) детального відпрацювання концепції та механізмів територіальної оборони; 
б) створення прикордонних козацьких поселень; 
в) використання козацького потенціалу для переведення особового складу 

Збройних Сил переважно на професійну основу та соціальної адаптації звільнених у 
запас. 

5.3. Розбудовування ефективної системи екологічної безпеки і безпеки 
життєдіяльності через: 

а) перегляд існуючого нормативно-правового поля захисту і відновлення 
довкілля з метою його приведення у відповідність до сучасних стандартів передових 
цивілізованих країн світу; 

б) широке втілення в життя козацько-громадянського контролю довкілля, 
екологічну паспортизацію засобів виробництва та технічних виробів, незалежні екоекс- 
пертизи, догляд за екобезпекою технологій, промислових виробництв, усіх видів 
діяльності та поведінки населення; 

в) паспортизацію технічних виробів за критеріями екозабруднення і екобезпеки; 
г) введення в практику екологічної діяльності інституту козацьких громадських 
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інспекторів з охорони довкілля; 
д) участь у впровадженні в практику системи екологічного моніторингу, моде-

лювання і прогнозування еко- загроз та надзвичайних ситуацій з метою ефективного 
використання запобіжних заходів; 

е) розробку та участь у втілення в життя проектів і програм рекультивації 
земель та відновлення довкілля. 

 

6. У сфері міжнародних відносин 
Національна Спілка Об’єднане Козацтво України в інтересах миру, злагоди та 

щастя людей: 
враховує значний історичний внесок, що зробила Київська Русь, українство та 

козацтво у цілому в боротьбі із загарбницькими азіатськими навалами для становлення 
та розвитку Європи; 

узагальнює багатовіковий досвід широкої міжнародної діяльності та героїчної 
боротьби за свободу і самодостатність української нації, за соборність і незалежність 
української держави; 

усвідомлює гіркі уроки цієї боротьби, цінність (нерідко і небезпеку) міжнародних 
союзів; 

розвиває глибоку козацьку переконаність - традицію, започатковану ще 
прагненням Богдана Хмельницького до створення Союзу Європейських держав в 
інтересах утвердження всеєвропейської свободи всіх народів; 

шанує традицію, що викликана надіями і життям багатьох поколінь українців у 
минулому та видатних представників української нації в нові часи; 

розуміє, що саме традиції, які ґрунтуються на засадах свободи, рівноправності, 
справедливості та добросусідства визначають сучасне та майбутнє України у 
поєднанні з європейською історичною місією, Об’єднане Козацтво України у сфері 
міжнародних відносин зобов’язується: 

6.1. Обстоювати європейську спрямованість української зовнішньої політики та 
практичними діями підтримувати курс держави на євроінтеграцію і повноправне 
членство України в Євросоюзі. 

6.2. Виходити з розуміння надзвичайної важливості для майбутнього Європи і 
світу та загальноцивілізаційного значення питання сучасного способу життя і культури 
слов’янської спільноти, глибокого історичного коріння та новітніх тенденцій, інтеграцій 
та глобалізацій, пам’ятаючи як світлі, так і трагічні сторінки спільного минулого, 
сприяти проведенню політики української держави на розвиток справжньої 
гуманістичної, політично виваженої співдружності незалежних та суверенних 
слов’янських держав і націй. Співдружності, як добровільної спілки рівних із рівними на 
основі балансу інтересів націй задля національного саморозвитку всіх та кожного, а не 
домінування одних за рахунок інших. 

З цією метою: 
а) підтримувати міжрегіональну і міжнародну співпрацю органів місцевого 

самоврядування та територіальних громад, поширювати теорію і практику українського 
козацького самоврядування; 

б) ініціювати та розвивати форми міжнародної співпраці козацьких організацій 
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слов’янських держав (спільні проекти, науково-практичні конференції, з’їзди, тощо). 
6.3. Здійснювати утворення та розвиток постійних або тимчасових структур та 

інфраструктури широкої міжнародної економічної співпраці козацьких організацій. 
 

Розділ  IV   
ОРГАНІЗАЦІЙНІ ТА ЕТИЧНІ ЗАСАДИ 

1. Національна Спілка Об’єднане Козацтво України є юридичною особою - 
конфедерацією за формою асоціації самостійних козацьких організацій - об’єднань 
громадян. Кожна з цих організацій є юридичною особою відповідно до чинного 
законодавства України. 

2. Входження до Національної Спілки не пов’язано з жодними обмеженнями 
статутних прав юридичної особи будь-якої козацької організації - члена спілки. 

3. Організаційно-технологічна мета спілки - об’єднання ресурсів можливостей 
козацьких та громадських організацій в рамках спільної стратегії програмних дій. 

4. За своєю суттю Національна Спілка Об’єднане Козацтво України є духовним 
братерством, зорієнтованим не стільки на захист приватних або корпоративних 
інтересів кожної з організацій - членів Спілки, скільки на утвердження загального 
суспільного блага всіх - духовної єдності Українського народу та національного 
способу його сучасного буття, захисту національних інтересів України, розбудови 
української нації та громадянського суспільства України. 

5. Окрім організаційно-технологічних засад діяльності, визначених цією Про-
грамною заявою та Статутом Національної Спілки Об’єднане Козацтво України, діяль-
ність кожної з організацій - членів Спілки повинна задовольняти високим морально-
етичним стандартам, визначеним Кодексом честі козацьких організацій України. 

6. Наявність цього Кодексу у сукупності з Програмною Заявою та Статутом 
Національної Спілки Об’єднане Козацтво України складає основу Національної 
системи козацької доброчесності та суттєвим чином відрізняє Спілку від інших 
конфедеративних або федеративних громадських об’єднань України. 

7. На основі дотримання Кодексу честі козацьких організацій має здійснюватись 
саморегуляція ефективності діяльності козацьких організацій. 

8. Спілка є відкритою для вступу нових членів, які, окрім традиційних заяв про 
прийняття до лав Об’єднаного Козацтва України, підписують Декларацію про 
приєднання до Національної системи козацької доброчесності на основі Кодексу честі 
козацької організації України. 

 

Розділ  V  
ЗАХИСТ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ ТА КОНСОЛІДАЦІЯ 
ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА УКРАЇНИ 

1. Національна Спілка Об’єднане Козацтво України, обстоюючи понад усе 
духовну єдність української нації в соборній та суверенній українській державі, 
переконана, що це можливо лише на громадянській платформі сучасної національної 
ідеї загального блага всіх. Партійні платформи політичних сил є лише частковостями 
на цьому тлі. Громадські ж організації, зазвичай, вбачають головну мету своєї 
діяльності лише у захисті законних інтересів своїх членів. 
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2. Нація - це сукупність усіх громадян України. Це народ України, об’єднаний у 
територіальні громади. 

3. Самодостатність територіальних громад - єдиний шлях до самодостатності 
української нації. Об’єднане Козацтво України вбачає свою роль в обстоюванні та 
захисті прав територіальної громади на свої самодостатність та самоврядування. 

4. Незалежність органів місцевого самоврядування від держави та один від 
одного в межах єдиного правового поля, повинна бути доповнена координацією їх 
діяльності в рамках єдиної національної стратегії. І допоки місцеве самоврядування не 
буде мати єдиного консолідованого органу 

- авторитетного та відповідального соціального партнера держави, воно буде 
відігравати другорядну та допоміжну роль у системі устрою влади. 

5. Національна Спілка Об’єднане Козацтво України виступає за самоорганізацію 
органів місцевого самоврядування в єдину юридичну особу - єдиного партнера 
держави та його вищий орган - Національний конгрес місцевого самоврядування, 
як суб’єкта та носія національного суверенітету, як одного з основних видів 
конституційного верховенства права, як утвердження місцевого самоврядування для 
законодавчого визначення політики облаштування буття нації. 

6. Об’єднане Козацтво України обстоює право громадянського суспільства 
України на верховенство захисту прав, свобод і обов’язків людини та громадянина у 
визначенні національних інтересів, політичних пріоритетів і змісту політичного 
замовлення на формування державної політики. Це верховенство і є основою змісту 
політичного суверенітету української нації - головною метою існування 
громадянського суспільства України. 

7. Громадянська місія ОКУ - сприяти, підтримувати та захищати правове, 
конституційне визначення політичного суверенітету та утвердження його через 
повноваження і функції вищого органу громадянського суспільства - Національного 
Конгресу Громадянського суспільства України. 

8. Національна Спілка Об’єднане Козацтво України згуртована не тільки статутно, 
але й духовно, зі своїм морально-етичним Кодексом честі козацьких організацій в єдину 
Національну систему козацької доброчесності, Спілка слугує надійною підтримкою 
українській державі, ефективним захисником інтересів, прав, свобод і обов’язків людини та 
громадянина, української нації в цілому, є становим хребтом відкритого громадянського 
суспільства України. У цьому - бачення козацької ідеї, як сучасного способу громадянського 
і державного буття української нації. Це майбутнє України! Це - гідна спадщина славного 
минулого української Козацької держави як безцінний духовний і правовий дар Україні. 

Це  наш  шлях: 
“Від козацької держави в минулому - до козацьких традицій в громадянському 

суспільстві та правовій державі у майбутньому!” 
Ми - вірна і надійна опора Українського народу. 

З нами - Духовність, Лицарство і Честь. 
З нами - Віра, Надія і Любов. 

З нами - Україна. 
С Л А В А  У К Р А Ї Н І !  
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КОДЕКС ЧЕСТІ 
КОЗАЦЬКИХ ТА ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ УКРАЇНИ 

 

Ухвалено Першим з’їздом козацьких та громадських організацій України 
14 жовтня 2002 року 

 

Ми, повноважні представники організацій, що ухвалили або приєднались в 
подальшому до цього “Кодексу честі козацьких та громадських організацій України”, 
своїми підписами підтверджуємо нашу добру волю до втілення В діяльність наших 
організацій та взаємовідносини між ними нижченаведених засад козацької 
доброчесності. 

І. ЗАСАДИ КОЗАЦЬКОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ 
Козацькі та громадські організацій - члени Національної Спілки Об’єднане 

Козацтво України, 
поділяючи високі духовні цінності та засади козацької доброчесності - 

Віри, Надії і Любові,Свободи, Волі, Гідності і Братерства, Духовності, 
Народовладдя, Державності і Патріотизму, 

вбачаючи найвищу духовну місію у захисті прав і свобод Людини та 
Громадянина, національних інтересів України та розвитку сучасної української нації, 

визначають головною метою своєї діяльності розбудову відкритого 
громадянського суспільства України та соборної, суверенної, незалежної, 
демократичної, правової, соціальної держави. 

відчуваючи себе національною духовною козацькою лицарською спільнотою 
високоморальних, професійних, патріотично налаштованих людей та організацій, 

покликані серцем та власним сумлінням, з глибокою внутрішньою 
переконаністю декларуємо нашу спільну волю до самоорганізації козацького 
братерства та єдності на засадах козацької доброчесності, 

усвідомлюючи свою відповідальність перед Богом, українським народом та 
власною совістю за історичну долю України, 

добровільно беремо на себе зобов’язання неухильно, повсякчасно і 
беззастережно втілювати ці засади у діяльність своїх організацій. 

задля: 
• захисту загальнонаціональних інтересів та реального утвердження в 

діяльності “Об’єднаного Козацтва України” пріоритетів загальної суспільної 
користі, над корпоративними чи приватними інтересами; 

• забезпечення високих статутно-організаційних, функціонально-технологічних 
та морально-етичних стандартів діяльності козацьких і громадських 
організацій України. 
II. ДОБРОВІЛЬНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ КОЗАЦЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ - ЧЛЕНІВ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ СПІЛКИ ОБ’ЄДНАНЕ КОЗАЦТВО УКРАЇНИ 
і. ПЕРЕД БОГОМ І СОВІСТЮ 

Повсякчасно своїми помислами і діями: 
1.1. Нести високу духовну місію козацтва України, не створювати собі жодного 

кумира - ані з держави чи влади, ані з якоїсь людини чи стану в суспільстві, ані з 
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матеріального добробуту чи вигоди, а слугувати виключно Істині, Добру і 
Справедливості. 

1.2. Утверджувати високі християнські моральні цінності та чесноти, козацьку 
гідність, лицарство та честь, не припускати у діяльності своїх організацій підкупу, 
шантажу, шпигунства, фізичного, політичного або морально-психологічного тиску. 

1.3. Нести моральну відповідальність за діяльність членів своїх організацій, за 
дотриманням кожним із них святих християнських заповідей, і, передусім: 

• не вбивати й не кривдити безвинних - ані словом, ані ділом, а навпаки; 
захищати нужденних, знедолених та немічних; 

• не красти, не заздрити і не бажати нічого з того, що є у ближнього; 
• шанувати батьків своїх, поважати старших; 
• бути в усьому чесними, скромними, терплячими, справедливими і 

милосердними. 
2. ПЕРЕД СВОЄЮ КОЗАЦЬКОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ ТА НАЦІОНАЛЬНОЮ СПІЛКОЮ 

ОБ’ЄДНАНЕ КОЗАЦТВО УКРАЇНИ 
У своїй діяльності козацька організація повинна: 
2.1. Виходити з місії та напрямків діяльності, визначених цим Кодексом та 

Програмною заявою Національної спілки Об’єднане Козацтво України, керуватися ме-
тою та цілями, викладеними у вищезгаданій заяві та статутних документах, відповідати 
найвищим стандартам і засадам ефективної діяльності та козацької доброчесності. 

2.2. Приймати довго- та короткострокові програми своєї діяльності і 
координувати їх із діями інших організацій - членів Національної спілки. 

2.3. Мати свій вищий орган колективного управління - Козацьку раду, Раду 
Генеральної старшини чи інший орган (далі, - Рада), яка розробляє, планує та здійснює 
управління виконанням програм та проектів і несе відповідальність за ефективність 
стилю керівництва та зростання авторитету козацької організації у суспільстві. 

Рада повинна ретельно обирати, повністю підтримувати та періодично 
об’єктивно оцінювати діяльність кожної вищої посадової особи своєї організації, забез-
печувати навчання та високу професійну підготовку як нових своїх членів, так і штатних 
співробітників та добровольців. 

2.4. Забезпечувати свою цілісність, самодостатність, автономність та 
незалежність і вибудовувати стратегію та тактику своєї діяльності відповідно до 
чинного законодавства України, своїх статутних і програмних документів, цього 
Кодексу, Програмної Заяви та спільних програм, для чого: 

а) мати письмові правила, що унеможливлюють конфлікти інтересів членів 
Ради, посадових осіб організації, співробітників та добровольців і запобігають зловжи-
ванням в організації; 

б) функціонувати на всіх рівнях з найвищою відкритістю, поки це не стане 
перешкодою для здійснення її основної місії, мети та завдань, періодично публікувати 
в засобах масової інформації публічні звіти про результати своєї діяльності; 

в) забезпечувати високу результативність своєї діяльності за рахунок 
демократичних методів прийняття рішень, орієнтованих на мотивацію та відданість 
членів організації, співробітників та добровольців і ефективного використання 
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матеріально-технічних та людських ресурсів. 
2.5. Вести свою фінансову діяльність відкритим, чесним та точним способом у 

відповідності з чинним законодавством та стандартами, виробленими Національною 
спілкою. 

Підтримувати та заохочувати благодійництво в інтересах конкретних програм 
соціального захисту та розвитку української нації. 

Утримуватись від вчинення “тіньових” дій чи угод з фізичними або юридичними 
особами, що перебувають поза законом, чи отримання від них пожертв та інших видів 
фінансових надходжень. 

Перешкоджати та уникати будь-яких спроб передачі фінансових внесків членам 
чи посадовим особам та розподілу прибутку між ними. 

2.6. Підтримувати діяльність Національної спілки як із допомогою постійних, 
так і тимчасових (альянси, коаліції, форуми, конгреси, асамблеї тощо) форм взаємодії 
організацій - членів Спілки. 

2.7. Своєчасно та ефективно виконувати свої обов’язки у відповідності з 
контрактами, угодами, програмами взаємодії та партнерства, а також ті, що 
випливають із членства в Об’єднаному Козацтві України. 

Докладати всіх зусиль, щоби суперечності та конфлікти, які виникають у 
взаємовідносинах з іншими козацькими та неурядовими організаціями, вирішувалися 
мирним шляхом у дусі взаємоповаги, толерантності та козацького братства. 

 

3. ПЕРЕД ІНШИМИ КОЗАЦЬКИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ УКРАЇНИ 
3.1. Поважати самостійність козацьких та громадських організацій, 

підтримувати та захищати права як власної, так і інших організацій. 
Заохочувати толерантність, солідарність, відповідальність, справедливість та 

взаємоповагу у відносинах між козацькими та громадськими організаціями і їх 
об’єднаннями. 

3.2. Підтримувати та брати активну участь у кооперації діяльності козацьких 
та громадських організацій в рамках спільних програм та проектів, у взаємозміцненні 
організацій та розвитку ефективних міжорганізацій- них зв’язків та форм спільної 
діяльності. 

Сприяти утворенню спільних органів координації та управління такими 
програмами і проектами. 

3.3. Відповідально виконувати обов’язки постійного чи тимчасового членства 
у такому співтоваристві. 

3.4. Надавати у розпорядження та користування спільних органів координації 
та управління необхідну для виконання програм і проектів інформацію та ресурси. 

3.5. Дотримуватись у взаємовідносинах з іншими козацькими і громадськими 
організаціями принципів цього Кодексу та етики козацького братства. 

 

4. ПЕРЕД УКРАЇНСЬКОЮ НАЦІЄЮ ТА ГРОМАДЯНСЬКИМ СУСПІЛЬСТВОМ 
УКРАЇНИ 

4.1. Високо нести свою патріотичну та демократичну місію, обстоювати і 
утверджувати у суспільстві політичну систему реального народовладдя, де свобода, 
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гідність та справедливість для кожного є єдиною умовою суспільного блага для всіх. 
4.2. Сприяти реальному наповненню та захищати права Людини і 

Громадянина. Стояти на захисті прав територіальних громад та об’єднань громадян за 
інтересами. 

4.3. Утверджувати та захищати всіма законними засобами і можливостями 
національні інтереси України та сучасну українську національну ідею. Брати активну 
участь у розробці та актуалізації концепції національних інтересів України і доктрини 
“Національна ідея України”. 

4.4. Сприяти соціальній стабільності та консолідації української нації на основі 
духовності, патріотизму, громадянської солідарності, соціальної відповідальності та 
партнерства. Не розпалювати неприязні та ворожнечі у суспільстві на національному, 
расовому, релігійно- культурному, політичному чи соціально-економічному ґрунті. 

4.5. Підтримувати становлення та розвиток української нації і 
громадянського суспільства України. Захищати їх права та інституції. Активно сприяти 
розробці механізмів конституційного утвердження і захисту Національного та 
Політичного суверенітету українського народу, а також їх гармонійному балансу та 
взаємодії з Державним суверенітетом України в інтересах суверенітету Особистості. 

4.6. Формувати, сприяти, брати участь у розробці і захисті механізмів 
громадянського контролю за діяльністю органів державного управління та інституцій 
державної влади і політичної системи України. 

4.7. Розробляти спільні проекти і програми сприяння регіональному та 
міжрегіональному розвитку. Приділяти особливу увагу розвитку та утвердженню форм 
прямого народовладдя (органів самоорганізації населення референдумів, зборів 
громадян за місцем проживання тощо). Активно сприяти оптимізації моделей місцевого 
самоврядування, захищати його самодостатність та повноваження як окремого виду 
публічної влади. 

4.8. Засобами козацької народної економіки сприяти заможності кожної 
родини і добробуту всіх, бо в заможності родини - багатство України. Розробляти та 
впроваджувати ефективні соціальні технології ліквідації ганебної для українців бідності 
через перетворення гуманітарного потенціалу кожного на спільний гуманітарний 
капітал нації та загальний добробут усіх. Сприяти масовому приросту інтелектуальної 
власності української нації. 

4.9. Запроваджувати у суспільстві високі морально-етичні стандарти 
діяльності громадян та їх об’єднань. Не залишати без козацького реагування дії осіб, 
включаючи вищих посадовців в державі та суспільстві, якщо вони завдають шкоди 
національним інтересам України чи коли їх дії мають незаконний, злочинний або 
аморальний характер. 

4.10. Бути прозорими для суспільного контролю щодо спрямування та 
фінансування своєї діяльності. Ефективно використовувати кошти, отримані в 
результаті добровільних пожертв чи виконання угод з державними органами та 
неурядовими організаціями або від національної чи міжнародної співпраці. 

4.11. Не ставати на шлях лобіювання інтересів фінансово- промислових груп із 
метою отримання фщансових або інших вигод, якщо вони завдають шкоди національ-
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ним або державним інтересам України. Протидіяти таким спробам з боку інших 
козацьких та неурядових організацій. 

 
5. ПЕРЕД УКРАЇНСЬКОЮ ДЕРЖАВОЮ 

5.1. Сумлінно виконувати обов’язки юридичної особи та зобов’язання 
платника податків у відповідності до чинного законодавства України. 

5.2. Усіма законними засобами сприяти захисту Державного суверенітету 
України, розбудові сучасної політичної системи та устрою державної влади і спряму-
ванню її на слугування Людині та Громадянину. 

5.3. Стверджувати та сприяти забезпеченню принципу верховенства 
національних інтересів у формуванні державної політики і функціонуванні державної 
влади. Сприяти гармонійній взаємодії Державного суверенітету з Національним та 
Політичним суверенітетами українського народу. 

5.4. Перешкоджати будь-яким проявам неповаги до легітимних органів 
державного управління та влади. 

5.5. Сприяти боротьбі з корупцією посадових державних осіб як 
безпосередній загрозі Державному суверенітету і національній безпеці України. 

6. Впроваджувати ефективні форми договірної правової взаємодії 
Об’єднаного Козацтва України з вищими органами державної влади та управління, 
зокрема Верховною Радою України, Адміністрацією Президента України і Кабінетом 
Міністрів України та відповідних регіональних органів державного управління і місце-
вого самоврядування в інтересах національно-духовного, соціально-економічного, 
культурного та політичного розвитку українського суспільства й національного 
козацького руху. 

7. Слава і честь козацької організації України - служити Людині - служити 
українській нації - служити Україні! 

8. Розвивати та зміцнювати її громадянське суспільство, об’єднувати 
національну еліту! 

9. Берегти та підтримувати українську державу і владу!  Захищати верхо-
венство національних інтересів народу України, охороняти його Національний та 
Політичний суверенітет і гармонію їх взаємодії з Державним суверенітетом України! 

10. Утверджувати сучасний демократичний суспільний устрій України - 
політичну систему реального народовладдя гордих і вільних українських громадян. Це 
і буде Україна нашої козацької мрії! 

11. Наш шлях: від Козацької держави в минулому - до Української держави 
майбутнього! 

З нами - Честь. 
З нами - Воля. 

З нами - Нація і Доля. 
З нами - Віра, Надія і Любов! 

Хай допоможе нам Бог! 
С Л А В А  У К Р А Ї Н І !  
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ЗВЕРНЕННЯ 
Першого з’їзду козацьких і громадських організацій України до Президента 

України, Верховної Ради України, та Кабінету Міністрів України 
 

Прийнято Першим з ’їздом козацьких та громадських організацій України 14 
жовтня 2002 року 

 

Ми, учасники Першого з’їзду козацьких і громадських організацій України, який 
відбувся 14 жовтня 2002 року в м. Києві, 

вбачаючи найвищу духовну місію козацтва України у захисті прав Людини і 
Громадянина, свободи і гідності, духовної та національної єдності українського народу, 
національних інтересів України та розвитку сучасної української нації, 

визначаючи спільною метою діяльності своїх організацій розбудову соборної, 
суверенної, незалежної і демократичної соціальної правової української держави та 
розвитку відкритого громадянського суспільства, 

ґрунтуючись на основних засадах козацтва України - 
ДУХОВНОСТІ, ПАТРІОТИЗМУ, ДЕРЖАВНОСТІ ТА НАРОДОВЛАДДІ, 
вважаючи, що Держава може бути міцною, а державна влада - ефективною 

лише за умов їх всебічної підтримки з боку українського народу, через взаємо-
збагачення та взаємодію з відкритим громадянським суспільством України у захисті 
свободи і прав кожного, справедливості морального і суспільного порядку всіх, 

усвідомлюючи найвищу потребу українського народу в консолідації на 
державницьких, національно-патріотичних позиціях; 

будучи переконаними, що лише козацький рух має найглибше коріння в 
українській історії, у свідомості і ментальності українського народу та найголовніші 
національно-культурні, суспільно-політичні, історичні і духовні передумови й 
демократичні державницькі традиції, для гуртування суспільства на ґрунті спільних 
національних інтересів та національної ідеї всіх громадян України і здійснення своєї 
історичної державотворчої та державозахисної місії, 

розуміючи, що головною передумовою здійснення козацтвом в сучасних 
умовах цієї державотворчої місії, є консолідація українського козацького руху і 
українських громадських організацій 

здійснили свою волю та реалізували свої громадянські права, створивши спілку 
об’єднань громадян -НАЦІОНАЛЬНУ СПІЛКУ ОБ’ЄДНАНЕ КОЗАЦТВО УКРАЇНИ. 

Вперше в новітній українській історії об’єдналися вільні незалежні козацькі та 
громадські організації, щоби вірою і правдою слугувати Україні, захищати українську 
державу, утверджувати свідому національну та політичну гідність українського народу, 
відродити справжні духовні, культурні традиції українства на засадах віри і розуму, 
надії і здорового глузду і, найголовніше, - виваженої, твердої і послідовної діяльності. 

Об’єднане Козацтво України відзначає, що існуюче законодавче поле є 
недостатньою правовою основою для діяльності козацьких організацій. Але 
відчутне започаткування та конструктивний імпульс козацькому рухові надано Указом 
Президента України “Про національну програму відродження Українського козацтва на 
2002-2005 роки”. 
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Проте, попри закладені правові основи, законодавчо ще не розроблені мате-
ріально-технічні та фінансові засади забезпечення розвитку козацького руху, а також 
механізми ефективної взаємодії козацтва з державою і владою. Є нагальна необхід-ність 
прискореного опрацювання та прийняття Закону України “Про козацтво України”. 

Юридичне підгрунття та історичний досвід буття української нації на основі 
козацької ідеї буде слугувати надійним орієнтиром в розбудові самодостатньої економіки 
родини та громади, соціально-економічної стабільності та єдності широких верств 
українського народу, у відпрацюванні ефективних механізмів захисту Прав громадян і 
громадських об’єднань, місцевого самоврядування та територіальних громад, 
громадянського контролю за діяльністю держави і влади. 

Важко переоцінити можливості козацтва у формуванні і розбудові здорового 
способу життя, громадянської відповідальності за стан фізичного та духовного здо-ров’я 
нації в широкому утвердженні національно-патріотичного духу в освіті і культурі, у 
зміцненні християнської моралі і моральності у побуті і суспільстві. 

Врешті-решт - в утвердженні духовності та національного способу життя, здат-ного 
забезпечити високий його рівень та якість для усіх громадян України, в чому і полягає суть 
сучасної об’єднуючої української національної ідеї. 

Для цього, в свою чергу, необхідно відпрацьовувати ефективні суспільні ме-ханізми 
та інструменти взаємодії народу і держави, органів державної влади та інсти-туцій 
громадянського суспільства за активної участі Об’єднаного Козацтва України. З цією 
метою є доцільним створення Козацьких Громадських Рад з правом дорад-чого 
голосу при Верховній Раді України та Кабінеті Міністрів України, а також укладення 
відповідних Угод про співробітництво Об’єднаного Козацтва України з Верховною 
Радою України, Адміністрацією Президента і Кабінетом Міністрів України. 

Ефективним інструментом зміцнення взаємодовіри народу і влади може слугу-вати 
запровадження на громадських засадах Інституту постійних представни-ків 
Об’єднаного Козацтва України в центральних та місцевих органах державного 
управління і місцевого самоврядування. 

Ми глибоко переконані, що Національна Спілка Об’єднане Козацтво України, 
консолідована спільним розумінням своєї державницької, патріотичної і демократичної 
місії та своєю Програмною Заявою, згуртоване не тільки організаційно своїм Статутом, 
але й духовно - своїм морально-етичним кодексом - Кодексом честі козацької органі-
зації - в єдину національну систему козацької доброчесності, готове продемонструвати 
високі професійні та етичні стандарти в захисті нації, розбудові громадянського суспі-
льства та сучасної української держави. 

Ми пропонуємо українському народові свою відданість і служіння. 
Ми пропонуємо українській державі свою відкриту позицію та підтримку. 
Ми пропонуємо козацьким та громадським організаціям України свою готовність 

до подальшої консолідації сил, активної практичної дії та втілення в життя високої 
козацької місії. 

З нами - Бог. 
З нами - Україна. 

З нами - Духовність, Честь і Слава. 
З нами - Козацьке лицарство. 
З нами - Віра, Надія і Любов. 



 
Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку. 2014. № 7 

 

 
260 

 

ЗВЕРНЕННЯ 
Національної Спілки Об’єднане Козацтво України до козацьких та 
громадських організацій, політичних партій та громадян України 

 

Ухвалено розширеною Радою Генеральної старшини Об’єднаного Козацтва України 
29 січня 2003 року 

 

Тисячоліттями шукає свою долю народ України. Століттями боронить він свою 
землю. Захищає свою свободу. Виборює суверенність, соборність та державність 
України. 

Наші пращури були серед перших в Європі, хто закладав основи осілого 
хліборобського способу життя. Саме цей спосіб сформував самобутню українську 
культуру не лише села, а й започаткував витоки сучасної міської культури, а відтак - 
історичні витоки неповторної національної культури, набагато випередивши у своєму 
поступі сьогоднішні країни-лідери Європейського співтовариства. 

Ми, створивши українську козацьку державу-націю, першими у новій європейській 
історії серед тих, хто запалив смолоскип демократії - козацької Конституції Пилипа Ор-
лика. Утвердили ідею козацького способу життя, як вільного самогосподарювання та 
самоврядування на своїй землі у власній державі з виборною гетьманською владою. 
Державі, яка століттями боронила та розвивала український козацький спосіб життя. 

Ми були серед перших в Європі, хто своїм козацьким лицарством та жертовністю 
підніс на недосяжну висоту велич та безкорисливість вільного українського духу. 

Україна не була останньою і серед країн, що виборювали свою свободу і 
незалежність України на початку і в середині двадцятого століття. 

На нас з великою вірою та надією дивився весь світ на початку 90-х років 
минулого століття. 

Наша дорога до української державності і демократії була довгою й важкою. 
Дорогою граничної напруги духовності, крові і поту. Дорогою до Свободи і Храму. 

Небагато країн у європейській історії, які заплатили б більшу ціну, ніж Україна за 
право мати власну Правду, власні Сили, власну Волю. 

Об’єднане Козацтво не може погодитися з тим, що ми сьогодні за соціальним 
розвитком серед останніх в Європі. І все ж за духовністю і патріотизмом ми не є позаду 
сучасної Європи і майбутнє за козацьким способом життя. 

Хто йдучи, перемагає. 
Хто граючи, виграє. 
Хто замість здоров’я і багатства, отримує убогість та злидні? 
Козаки готові платити дорого, щоб стало краще, а не гірше! 
Чому ми, українці, бідні? Тому, що роз’єднані! 
Чого цурається нас наша українська доля? Бо ще немає повної єдності. 
Чому наша держава не стала доброю та дбайливою матір’ю українській нації, а її 

хочуть зробити злою мачухою, щоб сприяти можливості ошукувати та оббирати народ 
України. 

Чому ми маємо лише те, що маємо? 
Хто дасть відповіді на ці питання? Козацтво готове дати відповідь! 
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Минуло достатньо часу, щоби незаперечно оцінити наші здобутки та численні 
прорахунки за час незалежності. 

Політика, що до них привела, не була достатньо мудрою, бо не давала відповідей 
на головні питання: в чому наша Правда і Сенс, і Мета? 

Вона не відрізнялась і особливою розумністю, бо обминала нагальні життєві 
питання: в чому наші національні інтереси, куди і яким шляхом ми йдемо, для чого 
руйнуємо і що будуємо? 

Політика так і не стала звитяжно національною, бо не змогла розвинути 
українську націю, вона не консолідувала національну еліту, не плекала сучасну 
національну ідею. 

Вона не була і соціально ефективною. Саме ця їх політика возвеличила 
неправедно нажитий капітал тих, що не дали Україні ні капіталів, ні ідей. Натомість 
принизила працю і відкинула у злидні абсолютну більшість трударів. 

А найголовніше - вона не була духовною, а відтак і культурною. 
Вона не вивільнила український дух, не додала нам національної мудрості і волі, 

не відкрила шлях до свободи і щастя всім. Шлях, що допоміг би кожному. Кожному, хто 
хоче знайти своє призначення, зміст і перспективу власного життя. Через цю 
бездуховність ми не віднайшли ні свій шлях, ні свій український спосіб буття. 

Тому нині ми згубили і Шлях, і Правду. 
І неправедно звинувачувати в цьому лише державу: на її шляху постала 

бездуховність і роз’єднаність. 
Бо у свій час не державність, у стабільності якої тоді мало хто сумнівався, а саме 

глибинна бездуховність спричинила розпад Союзу РСР набагато сильніше, ніж 
різноспрямованість інтересів партійної номенклатури та народу. 

Саме духовна роз’єднаність людей та кричуща розбіжність інтересів з владною 
верхівкою та з більшістю українського народу - головна перешкода і в Україні на шляху 
до добробуту й щастя всієї нації, а не користі та вигоди лише небагатьох. 

Без духовності нам не віднайти сьогодні свій сучасний український спосіб 
життя. Свій Шлях і свою Правду, що і є нашим Життям, Нашою силою і волею. Нашим 
щастям і нашою долею. 

Бо лише духовність будує та спрямовує. Додає та множить. А бездуховність 
руйнує. Відіймає та ділить. Руйнує людину й державу. Відіймає мораль у права, а у 
влади - право сили. Аморальність законів ділить суспільство і справедливість на 
обраних та скривджених. Несправедливість деморалізує націю, роз’їдає її волю, 
руйнує Віру, вбиває Надію. 

І ні держава, ні влада, ні жодна з партійно-політичних сил, що знаходились і 
знаходяться на власному Олімпі, не виявились спроможними зробити те, що зробили 
майже всі країни навколо України, - віднайти свою дорогу, збудувати свій спосіб 
життя. 

Жодна з цих сил не дає відповіді на питання: чому омріяна у віках, вистраждана 
багатьма поколіннями українців власна незалежна держава не принесла їм щастя та 
гідності, а лише страждання та злидні? 

Чому збудована держава не є виразником доброї для українців волі? 
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Хто той будівничий? 
Яка сила візьме на себе за це відповідальність? 
Наша дійсність називає таких батьків. Батьки повинні соромитися цієї дитини. 
Саме тому Об’єднане Козацтво України переконане, що проста зміна одних 

партійно-політичних сил на інші, чи зміна одних лідерів на інших нічого принципово не 
змінить у нашому житті, якщо не змінити сам спосіб життя нації та організації держави 
та влади. 

А Україна потребує нової животворної сили. Сили духовної. Сили морально-
політичної. Сили самотворення і розвитку. Сили, здатної до насущної духовної, 
морально- політичної модернізації всієї української політичної й економічної системи 
та устрою влади. 

Україна чекає мудрості національного масштабу, сучасного способу українського 
життя. Життя в сьогоднішньому світі, що глобалізується. Мудрої і сучасної 
національної ідеї. 

І саме такою була в історії України козацька ідея. Бо 
це і є ідея самодостатності людини, нації та держави в конкретних історичних умовах. 
Ідея оптимізму та успіху українського способу життя. Віри в Бога, в свої сили та власну 
совість. Надії на долю, побратима і громаду. Любов до рідної землі і своїх рідних. 

Тієї ідеї, що, ґрунтуючись на свободі і волі людини, сформувала дійсно 
національний спосіб життя українського народу. Народу, що усвідомив себе єдиною 
духовною нацією. Нацією, що має те, що хоче. І хоче те, що може. 

Нацією Віри, Надії і Любові. 
Нацією, де мудрість передує Ділу. Де засіб не домінує над сенсом буття. 
І наш обов’язок перед минулим - видобути цю мудрість сьогодні. Зібрати і 

сконцентрувати її розсіяну серед духовної еліти нації. 
Ми повинні зібрати її, щоби сформувати сучасне бачення ефективної української 

держави і влади, а не зводити все до простої зміни політичних сил і персон. Не 
обмежитись лише виборами Президента України, не змінивши самої архітектури 
політичної системи. 

Тому ми звертаємось до всіх козацьких організацій України: подаймо приклад 
консолідації українській нації! Приклад духовної єдності. 

Бо не може бути єдиною українська нація, коли роз’єднане її козацтво. 
Пропонуємо всім організаціям провести в день Святої Покрови 14 жовтня 2003 року 
Другий з’їзд козацьких та громадських організацій України. 

Об’єднане Козацтво України, ґрунтуючись на своїх головних програмних засадах 
Духовності, Народовладдя, Державності та Патріотизму, виходячи з взятої на себе 
місії захисника української нації та громадянського суспільства України, звертається до 
всіх громадських організацій та політичних партій з пропозицією провести в листопаді 
— грудні 2003 року Національний Конгрес громадянського суспільства України. 
Головна мета такого конгресу - зібрати національну еліту кращих для обговорення 
сучасного бачення архітектури та шляхів морально-політичної модернізації держави і 
влади. Для створення суспільних інструментів ефективного впливу еліти нації на 
реформування політичної системи України, на розробку національних пріоритетів її 
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державної політики, на формування духовної єдності нації і українського способу 
життя. 

З нами - Правда козацької держави в минулому! 
З нами - Віра в свої сили, в козацьку ідею і спосіб життя! 

З нами - Надія на наш талановитий народ та щасливу долю в козацькій українській 
державі майбутнього! 
З нами - Україна! 

Борімося - поборемо! Хай поможе нам Бог! 
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ДЕКЛАРАЦІЯ 
ПРО СПІЛЬНЕ РОЗУМІННЯ, ВЗАЄМОДІЮ ТА 
СТВОРЕННЯ СПІВТОВАРИСТВА КОЗАЦЬКИХ  

ОРГАНІЗАЦІЙ УКРАЇНИ 
14 жовтня 2002 року м. Київ, Україна 

Ми, повноважні представники добровільних громадських організацій України – 
учасники Першого з’їзду козацьких і громадських організацій України, що підписалися 
нижче, 

вбачаючи спільність мети діяльності своїх організацій у розбудові міцної, сучасної, 
суверенної, незалежної і демократичної соціально-орієнтованої Держави та розвитку 
відкритого громадянського суспільства України, 

виходячи з спільного розуміння найвищої місії українського козацького руху, що 
полягає в розвитку гідності і громадянської свідомості та формуванні сучасної україн-ської 
політичної нації як основної передумови досягнення спільної мети, 

ґрунтуючись на основних засадах козацтва України, 
ДУХОВНОСТІ, ДЕРЖАВНОСТІ, ПАТРІОТИЗМІ ТА ДЕМОКРАТИЗМІ, 
вважаючи, що держава може бути міцною, а державна влада - ефективною лише за 

умови їх підтримки та взаємозбагачення через взаємодію з українською нацією та 
відкритим громадянським суспільством України, 

будучи переконаними, що лише козацький рух має найглибше коріння в українській 
історії, у свідомості і ментальності українського народу та найголовніші національно-куль-
турні, суспільно-політичні, історичні та духовні передумови і демократичні державницькі 
традиції для того, щоб стати національним підґрунтям для гуртування суспільства на за-
садах спільних національних інтересів та національної ідеї навколо сучасної української 
держави та бути ефективним суспільним захисником демократичного, громадянського, 
національно-державотворчого процесу, 

усвідомлюючи, що головною знаковою для суспільної свідомості українського на-
роду передумовою здійснення українським козацтвом націотворчої та державотворчої місії 
є консолідація козацького руху України, 

декларуємо свою волю до консолідації зусиль своїх організацій з метою спільних дій 
через створення співтовариства козацьких організацій України на основі “Кодексу честі 
козацької організації України”. 

Своїми підписами під цією декларацією ми свідомо засвідчуємо свою волю до 
консолідації та підтверджуємо свою підтримку засадам козацької доброчесності, 
визначеним у зазначеному вище Кодексі. 

Ми глибоко переконані, що об’єднання зусиль козацьких організацій України на основі 
Кодексу козацької організації України закладені підвалини національної системи козацької 
доброчесності та взаємодії, що не веде до втрати автономності та самостійності кожної з 
козацьких організацій, але слугуватиме взаємозміцненню кожної з них зокрема та всього 
національного козацького руху України загалом. 

Це і є наш козацький Шлях. 
Наша Істина. Наше Життя. 

Ми закликаємо усі козацькі організації об’єднатися на консолідуючих засадах на-
ціональної системи козацької доброчесності у співтовариство козацьких організацій 

України.
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13 березня 2012 року                                                                                 Проект 
 

Закон України 
Про відродження і діяльність Українського козацтва 

 
Цей Закон визначає поняття Українського козацтва, і напрямки його діяльності 

як громадської сили, що в свій час виконала свою державотворчу місію завоювання 
першої визнаної Української державності, і надалі традиційно стала носієм об’єднуючої 
української ідеї, яка породжує спільність інтересів в суспільстві, спільну мету і 
напрямки її досягнення.  

Визначення поняття Українське козацтво 
Сучасне Українське козацтво – це громадське об’єднання соціального стану 

людей, згуртованих на основі земельних, господарських і військових відносин з 
державою. Це громада, яка має свої спадкоємні, захищені звичаями і законами, права і 
обов’язки ефективного користування землею сільськогосподарського призначення, 
збереження її родючості і захисту від внутрішньої і зовнішньої експансії.  

Сільська (міська) козацька громада - це громадське самоврядне об’єднання  
господарів земельних ділянок сільськогосподарського призначення, згуртованих на 
основі нащадкових, земельних, господарських і військових відносин з державою. Це 
громада, яка має свої спадкоємні, захищені звичаями і законами права і обов’язки 
ефективного користування землею сільськогосподарського призначення, збереження її 
родючості і захисту від втрати, як засобу існування на селі, як надбання і місця 
існування народу України, від внутрішніх і зовнішніх загроз. 

Козак - це представник самоврядної сільської (міської) козацької громади. 
Соціальний стан козака в суспільстві визначають чотири головні чинники: 

• володіння і розпорядження наділеною йому землею; 
• вільне господарювання на своїй землі: 
• громадське самоврядування поземельного об єднання сільської козацької 

           громади; 
• нащадницькі і родові козацькі традиції. 

 

Стаття 1. Козацькі громади та їх об’єднання 
Сільська (міська) козацька громада є громадською неприбутковою, 

самоврядною організацією, яка об’єднує господарів земельних ділянок 
сільськогосподарського призначення і нащадків Українського козацтва, для захисту 
своїх прав вільного господарювання, праці і самоврядування  на своїй землі, на основі  
нащадкових, земельних, господарських і військових відносин з державою і відродження 
господарських, військових, патріотичних, духовних і культурних традицій Українського 
козацтва.  

Сільські (міські) козацькі громади є середовищем відродження, життя і 
діяльності Українського козацтва. 
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Сільські (міські) козацькі громади засновують територіальні місцеві і регіональні 
об’єднання та всеукраїнські козацтва за традиційними історичними ознаками - як 
«Селянське козацтво України», « Військо Запорізьке низове» та інше. 

Верховним координуючим дорадчим органом Українського козацтва України є 
Вища Рада Українського козацтва, до складу якої входять всі верховні отамани 
всеукраїнських козацьких об’єднань. Вища Рада Українського козацтва обирає 
Верховного отамана Українського козацтва.  

Об’єднуючим фактором діяльності сільських (міських) козацьких громад і 
козацьких об’єднань є Українська національна ідея побудови могутньої, сильної, 
соціальної правової держави, визначена і затверджена в Конституції України Статтею 
1, яка наголошує – Україна є суверенна і незалежна, демократична соціальна, правова 
держава. 

Заснування і діяльність козацьких громад і об’єднань регулюється Законом 
України « Про об’єднання громадян». 

Порядок посвячення в козаки, встановлення і присвоєння козацьких звань, 
козацького однострою, символіки і козацьких нагород встановлюється статутними 
положеннями і універсалами Всеукраїнських козацьких об’єднань. 

 

Стаття 2. Законодавство про козацькі громади і об’єднання 
Законодавство про козацькі громади і об’єднання складається з Конституції 

України, Законів України «Про об’єднання громадян», «Про участь громадськості в 
охороні громадського порядку і кордону», цього Закону, актів Президента України та 
Кабінету Міністрів України. 

 

Стаття 3. Сфера дії  Закону 
Дія цього Закону поширюється на козацькі громади,  їх об’єднання, утворені 

ними статутні організації та на органи державної влади і самоврядування. 
 

Стаття 4. Основні засади діяльності Українського козацтва 
Основними засадами діяльності Українського козацтва є: 
1. об’єднання козацтва і всього українського суспільства навколо Української 

національної ідеї побудови могутньої, сильної, соціальної правової держави;  
2. активна участь козацтва в побудові в Україні основ соціальної правової 

держави, залучення громадських організацій, зокрема сільських і козацьких громад до 
вирішення завдань, що стоять перед українським суспільством; 

3. відродження і впровадження в життя  кращих господарських, військових, 
патріотичних, духовних і культурних традицій Українського козацтва;  

4. громадський контроль над діями влади у боротьбі з корупцією, порушеннями 
конституційних прав громадян України на достойне життя, та у протидії негативним 
загрозам світової глобалізації; 

5. впровадження аграрної і продовольчої політики, спрямованої на створеня 
належних умов господарювання селян і козацтва на своїй землі, недопущення продажу 
земель сільськогосподарського призначення і на забезпечення народу України 
харчовими продуктами за доступними цінами; 
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6. забезпечення підвищення безпеки і обороноздатності держави через 
залучення громадських організацій, зокрема сільських і міських козацьких громад до 
підготовки і створення за місцем проживання мобілізаційного військового резерву 
ополчення самооборони.  
 

Стаття 5. Напрямки діяльності Українського козацтва 
1. Відродження середовища життя і діяльності Українського козацтва шляхом 

заснування сільських і міських козацьких громад. 
2. Об’єднання селян – носіїв ідентичності, господарювання, патріотизму, 

духовності, культури і захисників народу України, на захист їхнього історичного права 
на вільне господарювання, працю і самоврядування на своїй землі.  

3. Об‘єднання народу України на захист землі сільськогосподарського призна- 
чення від ринкового продажу і втрати землі як місця існування народу України.  
4. Об’єднання селян, козацтва, всього народу України навколо Української  
ідеї побудови потужної, сильної, соціальної, правової держави.  
5. Відродження приниженого в суспільстві громадянського почуття патріотизму і 

мотивів до служби в Збройних силах і захисту Вітчизни. 
6. Участь козаків, на підставі угод про співпрацю, укладених з органами влади,  в 

охороні громадського порядку і державного кордону, ліквідації надзвичайних ситуацій, 
у військово-патріотичному, фізичному і спортивному вихованні молоді.  

7. Впровадження, за спільними програмами  Збройних сил і місцевих органів 
державної влади, підготовки і створення військового мобілізаційного резерву 
самооборони за місцем проживання в козацьких громадах. 

Надавати можливість кожному громадянину України мобілізаційного віку, 
отримати первинну військову підготовку і проходити щорічні місячні військові навчання 
за місцем проживання.  

Не допустити, жахливий досвід минулих воєн, коли сотні тисяч не навчених 
військовій справі і не озброєних наших батьків гинули у війнах через відсутність 
підготовленого і озброєного військового мобілізаційного резерву. 

8. Громадський контроль за діяльністю влади у боротьбі з корупцією, 
хабарництвом і порушеннями прав громадян і інтересів держави на усіх рівнях влади. 

 
Стаття 6. Взаємодія Українського козацтва з органами 

державної влади і самоврядування 
1. Взаємодія Українського козацтва і його об’єднань і козацьких громад з  
2. органами державної влади і самоврядування регулюється Законом України 

«Про об’єднання громадян». 
3. Координація взаємодії козацьких об’єднань і громад з органами державної 

влади і самоврядування здійснюється через консультативні Козацькі Ради, які 
створюються такими органами. 

4. Для взаємодії Українського козацтва з Президентом України, створюєть-ся 
Консультативна Рада Українського козацтва при Президентові України. 
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Стаття 7. Консультативна Рада Українського козацтва при 
Президентові України 

Діяльність Консультативної Ради Українського Козацтва При Президентові 
України регулюється Положенням, яке затверджується Указом Президента Українии і 
включає: 

1. Взаємодію Українського козацтва і Президента України у впровадженні в 
суспільстві Української національної ідеї побудови потужної, сильної соціальної, 
правової держави. 

2. Взаємодію Українського козацтва і Президента України у залученні 
суспільства, зокрема козацьких громад, до побудови заможної і сильної, правової 
держави. 

3. Надання пропозицій Уряду, щодо створення державних цільових програм, 
спрямованих на відродження і розвиток господарських, військових, патриотичних, 
духовних і культурних козацьких традицій. 

4. Взаємодію Ураїнського козацтва і влади у формуванні і впровадженні 
аграрної і продовольчої політики, спрямованої на недопущення ринкового продажу 
землі сільськогосподарського призначення, як засобу жиитя на селі і основи 
державності України; на створення умов вільного господарювання і праці селян і 
козацтва на своїй землі і забезпечення громадян України харчовими продуктами за 
доступними цінами. 

5. Взаємодію Українського козацтва і влади у патріотичному вихованні 
суспільства і створенні в козацьких громадах сучасної системи підготовки 
мобілізаційного військового резерву самооборони за місцем проживання на щорічних 
місячних курсах первинної військової підготовки і шорічних місячних навчаннях за 
місцем проживання.  

6. Взаємодію Українського козацтва, його об’єднань, козацьких громад і влади у 
боротьбі з корупцією, хабарництвом, порушеннями прав громадян і державних 
інтересів України. 

 

Стаття 8. Прикінцеві і перехідні положення 
1. Впровадження цього Закону не потребує витрат державних коштів. 
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування. 
3. Кабінету Міністрів України: 
- внести після опублікування цього Закону на розгляд Верховної Ради України 

проект Закону України «Про систему військово-патріотичного виховання молоді і 
підготовку та створення військового мобілізаційного резерву самооборони, за місцем 
проживання резервістів»; 

- внести у тримісячний строк після опублікування цього Закону на розгляд 
Верховної Ради України необхідні законопроекти щодо внесення змін до чинного 
законодавства, з метою приведення його у відповідність з цим Законом. 

Проект підготовлений ВГО «Селянське 
Козацтво  України», та внесений для розгляду ВРУ 
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Цей матеріал формувався у процесі розвитку і відродження українського козацтва на 
прокладі формування і розвитку Селянського козацтва України. Нижчеприведена концепція 
спрямовувалась на забезпечення національної безпеки і територіальной цілісності нашої 
держави.  Концепція булла спрямована до Адміністрації Президента України, Верховної 
Ради України Кабінету Міністрів України задовго до трагічних подій, які призвели до агресії 
з боку РФ протии Української держави. 

 
Проект Концепції Створення державної системи військової територіальної 

самооборони, Військ територіальної самооборони та мобілізаційного 
резерву особистого складу, озброєння і матеріальних запасів підрозділів 

територіальної самооборони на період ведення воєнних дій. 
 

 1. Сучасні світові загрози військової агресії проти нашої держави, 
характер ведення бойових дій і особливі вимоги до побудови сучасної системи 
безпеки і оборони.  

 

 - За висновками колишнього керівника Українського центру економічних і 
політичних стратегічних досліджень імені Олександра Розумкова, який в свій час 
обіймав посаду міністра оборони України, А. Гриценка: «Світ зірветься війнами 
за ресурси. Це тільки на перший погляд може здатися, що війни, які почалися в 
світі за ресурси, нас не торкнуться. Сьогодні мова йде про доступ до 
енергетичних ресурсів, а завтра - до таких важливих ресурсів як вода і 
продовольство. Це питання національної безпеки».  

 

 - Визначені і не визначені у Військовій доктрині загрози військової агресії проти 
України та безконтактний, швидкоплинний характер ведення бойових дій  
високоточною зброєю, коли нападник розпочинає бойові операції фактично по всій 
території країни, не вступаючи у безпосередній контакт з противником, руйнує 
військові, економічні, промислові і життєво важливі об’єкти, спонукає до зради 
державних і військових чиновників, поширює паніку у населення і розраховує на 
швидку перемогу, вимагають побудови в Україні такої системи безпеки і оборони, яка б 
могла не тільки протистояти ударам високоточної зброї, а й, використовуючи сучасні 
зразки стрілецької і легкої переносної ракетної та гранатометної зброї, здатна не 
допустити вторгнення нападників до жодного населеного пункту країни.  

- Уникнути такої війни за ресурси, продукти харчування, життєвий простір і 
дешеву робочу силу України можна тільки маючи сучасну армію, добре навчений 
і озброєний військовий мобілізаційний резерв самооборони та ідейну, соціальну 
і політичну єдність народу, проти якого не наважиться виступити  жодний 
нападник. 

 

2. Визначення і призначення системи і військ мобілізаційного резерву  
територіальної  самооборони 

Визначення: 
- Система військової територіальної самооборони – це сплановані Урядом, 

Збройними силами України і органами територіальної державної влади і 
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самоврядування заходи щодо створення в мирний час (і мобілізації та задіяні) 
військового мобілізаційного резерву територіальної самооборони на випадок 
загрозливого періоду.  

 

- Війська мобілізаційного резерву територіальної самооборони є складовою 
частиною Збройних сил України, які створюються  в мирний час як окремий 
мобілізаційний резерв територіальної самооборони і мобілізуються та приводяться в 
дію у загрозливий період.  

 

 Призначення системи і військ мобілізаційного резерву територіальної    
самооборони  

 

Світовий досвід локальних воєн, регіональних конфліктів і створення сучасних 
систем безпеки і оборони самодостатніх держав свідчить про те, що сучасна система 
безпеки і оборони держави, своєю міцністю і надійністю повинна, перш за все, не 
допустити самого нападу і вторгнення.  

Для цього сучасні системи безпеки і оборони, поряд із створенням сучасної 
регулярної армії і її мобілізаційного резерву, обов’язково включають в себе  створення 
системи військової територіальної самооборони, яка охоплює всю територію держави і 
перетворює її в неприступну фортецю, озброєну сучасною стрілецькою і легкою 
переносною ракетною і гранатометною зброєю, яка має свої переваги перед дорогою, 
не завжди доцільною для застосування (і не завжди не вразливою) складною 
високоточною  ракетною, авіаційною і броньованою зброєю.  

 

3. Принципи побудови військ мобілізаційного резерву територіальної  
самооборони:  

 

1. війська  мобілізаційного резерву територіальної   самооборони є складовою 
частиною Збройних сил України, створюються  у мирний час на основі військового 
мобілізаційного резерву територіальної   самооборони; 

2. первинна військова підготовка і щорічні місячні військові навчання резервістів 
самооборони здійснюється за місцем їхнього проживання учбовими центрами місцевих 
військових комісаріатів; 

3. загальна або часткова мобілізація мобілізаційного резерву територіальної 
самооборони і формування та озброєння особистого складу військ територіальної 
самооборони відбувається у загрозливий час за наказом Верховного 
Головнокомандувача України. 

4. військові підрозділи мобілізаційного резерву територіальної самооборони 
створюються і розміщуються за територіальним принципом, за місцем проживання 
особового складу у відповідності з Планом Уряду, Збройних Сил України і органів 
місцевої влади і самоврядування;  

5. особового склад підрозділів мобілізаційного резерву територіальної 
самооборони формується із місцевих жителів, козаків призовного віку, які не  включені 
до військового мобілізаційного резерву регулярної армії; 

6. формування  підрозділів мобілізаційного резерву територіальної самооборони  
і створення її організаційної і командної структури  покладається на Збройні сили 
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України, військові  комісаріати, органи місцевої державної влади і самоврядування та 
сільські і міські козацькі громади;  

7. матеріальна база дислокації і забезпечення функціональної діяльності 
військових підрозділів мобілізаційного резерву територіальної самооборони 
створюється за рахунок передачі їм звільнених збройними силами військових об’єктів і 
об’єктів місцевої влади; 

8. базове озброєння кожного бійця Військ територіальної оборони складається з 
комплекту штатної стрілецької зброї, сучасних переносних протиповітряних і 
бронебійних ракетних  комплексів і гранатометів; 

9. діяльність Військ територіальної самооборони і їх підрозділів здійснюється на 
засадах військових статутів Збройних сил і військового законодавства України і 
підпорядковується командуванню Сухопутних військ Збройних сил України.  

 

4. Завдання системи і військ мобілізаційного резерву територіальної 
самооборони 

 

1. створення системи і мобілізаційного  резерву військ територіальної 
самооборони у мирний час; 

2. формування особового складу підрозділів мобілізаційного резерву військ 
територіальної самооборони у мирний час; 

3. первинна військова підготовка і щорічні військові навчання на зборах за 
місцем проживання особового складу мобілізаційного резерву військ територіальної 
самооборони у мирний час; 

4. створення  систем і опорних пунктів територіальної самооборони, 
забезпечених  укриттями, маскуванням,  сховищами зброї і матеріальних запасів у 
мирний час; 

5. створення  опорних пунктів  територіальної військової самооборони і базових 
навчальних центрів особового складу військового мобілізаційного резерву 
територіальної самооборони на базі військових комісаріатів у мирний час; 

6. мобілізація особового складу військового мобілізаційного резерву 
територіальної самооборони і приведення до бойової готовності підрозділів 
територіальної самооборони за нормативами часу і комплектування у загрозливий 
період; 

7. створення в мирний час централізованої мережі спостереження і передачі 
даних про загрозу ракетнго і повітряного нападу на територію України; 

8. забезпечення бойового чергування централізованої мережі спостереження і 
постів підрозділів протиповітряної, протиракетної оборони і радіоелектронної  
перешкоди територіальної оборони у загрозливий період; 

9. приведення у бойову готовність укріплень, сховищ, маскування опорних 
пунктів територіальної самооборони у загрозливий період; 

10. забезпечення виконання завдань військової територіальної самооборони на 
недопущення вторгнення противника на довірену до оборони територію нашої держави 
у воєнний період ; 
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11. створення підрозділам самооборони умов ведення партизанської війни з 
нападниками у випадках оточення і окупації об’єктів територіальної оборони. 

5. Ідеологічні, соціальні і громадські заходи забезпечення безпеки і 
оборони України в час локальних війн і регіональних військових конфліктів та 
загрози світової війни за ресурси, землі, продовольство і ринки. 

 

Безпека і обороноздатність кожної держави забезпечується перш за все її 
народом, його ідеологічною, соціальною і громадською єдністю.  

На жаль, в наш час суспільство в Україні штучно розділено на два різнополюсні 
кластери. Більшість громадян трудяться, створюють матеріальні блага, навчають і 
лікують людей, захищають їх від внутрішнього і зовнішнього насильства, але 
отримують від того такі низькі доходи, які не покривають навіть прожитковий мінімум 
сім’ї, а невелика кількість багатіїв привласнили ресурси, ринки і захопила владу в 
державі, наживається на несправедливому розподілі результатів праці і розкраданні 
держави, вивозить надприбутки за кордон і там будує собі розкішне життя. 

Безпорадність суспільства в контролі над діями влади, її нестабільність і 
безвідповідальність призвели до руйнування народного господарства, соціальної 
несправедливості в суспільстві, панування в країні корупції, хабарництва, насильства, 
приниження трудящої людини безробіттям і знеціненням її праці та до голодування 
більшості населення через високі ціни на харчові продукти. 

Тому забезпечення безпеки і обороноздатності треба починати з відновлення 
ідеологічної, соціальної і громадської єдності нашого суспільства шляхом: 

1. Визнання всім народом і владою Всеукраїнської ідеї побудови могутньої, 
сильної, соціальної, правової держави, визначеної народом України у статті 1 
Конституції. 

2. Об’єднання владою всього народу України на побудову і захист могутньої, 
сильної, соціальної, правової держави.  

3. Відродження Українського козацтва як об’єднуючої громадської сили в 
суспільстві  на побудову могутньої , сильної, соціальної, правової держави.  

4. Відродження в суспільстві кращих  патріотичних, військових, господар-ських, 
духовних і культурних козацьких традицій на  побудову і захист могутньої, сильної, 
соціальної, правової держави.  

5. Встановлення громадського козацького контролю над діями влади щодо 
виконання нею головного її призначення - побудови і захисту могутньої, сильної, 
соціальної, правової держави, боротьбі з корупцією, хабарництвом, насильством і 
приниженням людини праці.  

6. Відродження сільських і міських козацьких громад як середовища проживання 
і діяльності козацтва та збереження ідентичності, духовності і єдності народу України.  

 

15 березня 2012 року 
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Пояснювальна записка 
до Концепції створення державної системи військової територіальної 

самооборони, Військ територіальної самооборони та мобілізаційного резерву 
особистого складу, озброєння і матеріальних запасів підрозділів територіальної 

самооборони на період загрози військового нападу 
 

Українське козацтво як соціально – військовий стан і державо утворююча сила в 
Україні виникло і завойовувало державність України, об’єднане ідеєю вільного 
господарювання і самоврядування на своїй землі. Тому не - випадково, що буття і 
головне призначення українського козака визначалися патріотичним гаслом – «Воля, 
віра, Україна !».  

У реалізації цієї ідеї козацтво утворило потужний соціальний організм з військово-
демократичним устроєм, який став здатний не тільки зброєю захистити власні політичні 
та соціально-економічні інтереси, а й завоювати першу визнану Українську 
державність. 

Патріотизм козацтва – як любов до своєї країни, відданість до свого народу, до 
його кращих традицій і готовність на жертви в ім’я інтересів Вітчизни, передавався із 
покоління до покоління через спільну громадську, господарську і військову діяльність.  

Правила поведінки, норми суспільної моралі, мета та завдання існування, а також 
засоби їх досягнення  передавалися у вигляді козацького звичаїв, були частинами 
великої системи виховних і духовних засад, вершину якої складали козацькі перекази, 
пісні, казки, прислів’я і, звичайно спадщина. 

В часи Запорізької Січі школою військового і патріотичного виховання воїнів були - 
первинна військова підготовка молоді в слобідських козацьких громадах і інститут 
джур, в козацьких січових школах якого велася підготовка кадрів як у військово-
технічному так і в господарському та адміністративно-політичному напрямках.  

Козак, який пройшов первинну військову підготовку у слобідській громаді  і 
багаторічний Січовий вишкіл, отримав гарт у бойових походах та у щоденній козацькій 
військовій і господарській справі, ставав носієм передових військових, технічних, 
гуманітарних та економічно-господарських знань і, найголовніше, ставав свідомим 
духовним носієм та захисником української ідеї вільного господарювання і 
самоврядування на своїй землі. 

Первинна військова підготовка молоді за місцем проживання в слобідській 
козацькій громаді і в подальші часи підтримувалася владою і завжди готувала 
мобілізаційний резерв для козацьких військових формувань.  

Ідейна єдність і військово-господарський устрій козацького суспільства сприяли 
формуванню у свідомості козаків таких почуттів патріотизму, - як любов до Вітчизни, 
відданість своєму народу, готовність до самопожертви в ім’я спасіння товариша, 
громади і захисту інтересів своєї держави.  

Яскравим прикладом масового патріотизму козаків є подвиг трьохсот козаків-
добровольців наказного гетьмана Богуна, які, після зради татарів, ціною свого життя 
прикрили вихід із оточення всієї козацько-селянської армії у битві під Берестечком.  

На жаль, в наш час суспільство в Україні штучно розділено на два різнополюсні 
кластери. Більшість громадян трудяться, створюють матеріальні блага, навчають і 
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лікують людей, захищають їх від внутрішнього і зовнішнього насильства, але 
отримують від того такі низькі доходи, які не покривають навіть прожитковий мінімум 
сім’ї, а невелика кількість багатіїв, привласнили ресурси, ринки захопила владу в 
державі, наживається на несправедливому розподілі результатів праці і розкраданні 
держави, вивозить надприбутки за кордон і там будує собі розкішне життя. 

Безпорадність суспільства в контролі над діями влади, її нестабільність і 
безвідповідальність призвели до руйнування народного господарства, соціальної 
несправедливості в суспільстві, панування в країні корупції, хабарництва, насильства, 
приниження трудящої людини безробіттям і знеціненням її праці та до голодування 
більшості населення через високі ціни на харчові продукти.  

Особливо болісно таке приниження відчувається над селянством, яке становить 
третину населення країни і втрачає мотиви до праці на землі. 

Ще в гіршому і принизливішому стані знаходяться військовослужбовці. Утримання 
армії за залишковим принципом, втрата боєздатності, низька зарплата і бездомність 
військових службовців, захоплення влади, землі і власності олігархічними кланами, 
призвели до втрати в суспільстві мотивації до військової служби і захисту Батьківщини. 

Відчуження селян від господарювання на землі, втрата ними мотивів до праці на 
землі і втрата в суспільстві мотивації до військової служби і захисту Батьківщини, 
становлять загрозу втрати землі, як життєвого простору і державності України.  

Політики і дехто з політологів стверджують про те, що все це відбувається в 
Україні через відсутність в суспільстві об’єднуючої  ідеї, яка б породжувала спільність 
інтересів, ставила мету,визначала напрямки її досягнення.  

Але це не так. Таке твердження нав’язується громадянам України для того, щоб 
відвернути їхню увагу від істини. А істина є в тому, що об’єднуюча національна ідея в 
Україні визначена і затверджена в Конституції України Статтею 1 яка наголошує – 
Україна є суверенна і незалежна, демократична соціальна, правова держава. 

Українська ідея  побудови народної соціальної, правової держави є і 
визначена основним  Законом України, тільки «її приспали».  Приспала її влада, яка не 
визнає і не виконує свого призначення - будувати разом з народом могутню, сильну, 
соціальну, правову державу, ігнорує інтереси народу, і вже двадцять років вдається до  
брудного і кримінального збагачення.  

Все це відбувається через те, що влада в Україні відійшла від Української ідеї 
побудови соціальної, правової держави,  почуває себе безконтрольною, 
безвідповідальною і безкарною,  а громадського контролю над діями влади практично 
не існує.  

Конституційні права громадян контролю над діями влади не використовуються 
через те, що діяльність безлічі громадських організацій замкнена на вузьких 
корпоративних інтересах, розвинена тільки на представницькому рівні, не співпрацює, 
а служить владі і не має ніяких зв’язків з громадськістю, Взяти владу під контроль і 
спонукати її на виконання Української ідеї побудови могутньої, сильної 
соціальної, правової держави може тільки громадськість, - народ, об’єднаний 
цією ідеєю. 
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Досягнути цього можна тільки тоді, як ми відмовимося від нав’язаної нам 
владними кланами поділу України на Схід і Захід, на щирих і не щирих.  Всі ми діти 
однієї Вітчизни. У нас одне минуле і одне майбутнє. Нам слід не ділитися, а 
об’єднуватися  навколо Всеукраїнської ідеї – побудови могутньої , сильної, 
соціальної, правової держави.   

Козаки і селяни, пов’язані з життям і господарюванням на землі, завжди були її 
захисниками, носіями ідентичності нації, господарності, культури, духовності і 
патріотизму народу України, тому виконати  місію об’єднання народу України на 
побудову  і захист народної соціальної, правової держави повинне взяти на себе 
відроджуване козацтво України. 

Всеукраїнське громадське об’єднання «Селянське козацтво України», 
відроджуючи господарські, військові, духовні і патріотичні традиції козацтва під гаслом 
Української ідеї побудови могутньої сильної, соціальної, правової держави і 
громадського контролю над владою, засновує сільські і міські козацькі громади як 
життєве козацьке середовище, здатне згуртувати народ України на господарську, 
економічну, соціальну і духовну побудову справедливої соціальної держави і підготовку 
військового мобілізаційного резерву сил самооборони в козацьких громадах за місцем 
проживання, для захисту землі і народу України від внутрішніх і зовнішніх загроз.  

Для того козацьке середовище, його сільські і міські козацькі громади, спільно із 
Збройними Силами України, повинні побудувати систему патріотичного виховання і 
первинної військової підготовки козаків і селян для створення мобілізаційного 
військового резерву самооборони в кожній сільській і міській козацькій громаді.  

Доцільність такої системи патріотичного виховання і первинної військової 
підготовки диктується тим, що Україна, обравши нейтральний, позаблоковий статус, в 
умовах загроз глобального характеру, втрати довіри суспільства до влади, внутрішньої 
нестабільності і втрати в суспільстві мотивів до військової служби і захисту держави, 
повинна сама, лише своїми збройними силами забезпечувати обороноздатність і 
захист держави від зовнішніх і внутрішніх загроз.  

Військові доктрини західних країн і США, об’єднаних у військовий блок НАТО, 
який, по суті, є військовим інструментом встановлення нового світового порядку, 
впевнені , що на них нікому нападати, передбачають наступальні операції 
високоточною зброєю і будують свої збройні сили на найманих вояках. 

Наші політики, незважаючи на позаблокову, оборонну доктрину, реформують 
збройні сили  під наступальні натовські стандарти і не враховують головного, що наші 
збройні сили повинні бути готові, перш за все, до оборони свого народу і життєвого 
простору, а не для участі з НАТО в знищенні невигідних глобалістам режимів.  

Оборонна військова доктрина повинна відповідати оборонній  стратегії і тактиці, 
враховувати не тільки виконання попереджувального чи відповідного удару 
високоточною зброєю, а й  підготовку мобілізаційного військового резерву, озброєного 
сучасною легкою, переносною протиповітряною, бронебійною і стрілецькою зброєю, 
здатного захистити  кожну міську чи сільську громаду.  

Гіркий досвід попередніх світових воєн, коли за відсутності мобілізаційного 
резерву, посилали на вірну загибель не навчені військовій справі і не озброєні сотні 
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тисяч наших батьків, не дай Бог лихої години, не повинен повторюватися. Держава 
зобов’язана надати належну первинну і регулярну військову підготовку кожному 
громадянину, здатному стати на захист Батьківщини. 

Громадські і державні системи військово-патріотичної підготовки молоді і 
військового мобілізаційного резерву є у всіх країнах, де не втрачена довіра між 
суспільством і владою.  

У Німеччині воєнізовані організації молоді охоплюють понад один мільйон юнаків.  
США, незважаючи на відсутність загального військового обов'язку, запровадили  

закон про розвиток освіти національної оборони країни, за яким підготовка юнаків до 
служби в сухопутних військах, на флоті та в авіації ведеться у середніх школах. Крім 
того, діють так звані молодіжні піхотні батальйони, куди приймають юнаків від 15 років, 
де проводяться заняття за спільною програмою школи та армії.  

За якістю підготовки і ефективністю  використання мобілізаційного резерву 
збройних сил, перше місце в світі займає Ізраїль. Маючи чисельність сухопутних військ 
150 тисяч солдат і офіцерів, збройні сили  

Ізраїлю за рахунок мобілізаційного резерву спроможні у загрозливий період за 72 
години  привести у бойову готовність 530 тисяч бійців сухопутних військ і військ 
територіальної оборони «Нохал», забезпечених зброєю і вмотивованих на захист 
держави. Підготовка мобілізаційного резерву здійснюється на  обов’язкових щорічних 
місячних зборах. Завдяки цьому, Ізраїльські збройні сили є найкрупнішими в світі у 
пропорції до кількості населення. 

Другою державою, яка має найкрупніші у пропорції до кількості населення збройні 
сили, як не дивно, є нейтральна Швейцарія. 

Концепція нейтралітету цієї країни полягає в тому, що вона не збирається нікого 
атакувати, не вступає  ні в які військові союзи і захищатиме себе сама, – а для цього 
потрібна потужна армія. 

Швейцарська армія складається з 3.6 тис. професійних військових і з 351 тисяч 
виучених військовій справі резервістів, яких щорік призивають на короткострокові 
збори мобрезерву. Враховуючи безконтактний і охоплюючий всю територію країни 
характер сучасного військового нападу, оборонна стратегія цієї нейтральної держави 
заснована на «принципі їжака»: в разі небезпеки згорнутися в клубок і нащетинити 
голки – тобто зробити так, щоб проникнення в середину країни обійшлося противникові 
якомога дорожче. Для цього кожне місто чи село має заздалегідь підготовлену систему 
укриття і оборони і військовий мобілізаційний резерв захисників і озброєння. 

В Ірані з 1979 року заснована добровільна мобілізаційна організація народного 
ополчення «Басіджи», яка виконує за державною програмою первинну військову і 
патріотичну підготовку резерву народної  армії. Мобілізаційний резерв «Басіджи» 
проходить  щорічні 1-1,5 місячні навчання і налічує більше 10-20 млн. бійців, 
підготовлених і вмотивованих на захист держави. 

В Білорусії, чисельність армії якої становить 50 тис. чоловік і поступається 
чисельності кожної із армій сусідів, військовий мобілізаційний резерв створюється у 
формі Державного ополчення чисельністю у 120 тис. чоловік. 
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Державне ополчення організовується за принципами територіальної оборони. 
Командувати військами територіальної оборони доручено губернаторам, яким 
присвоюються генеральські звання. Таким чином, їм доручається підготовка 
військового мобілізаційного резерву і забезпечення оборони довіреної їм території. За 
кожним бійцем мобілізаційного резерву закріплюється автомат, пістолет і гранатомет. 

Проблемою створення військового мобілізаційного резерву для сухопутних військ 
занепокоєна і Росія. Захоплення створенням професійної армії, відволікло увагу 
російскої влади від підготовки військового мобілізаційного роезерву, без готовності 
якого армія не здатна витримати широкомасштабну війну на випадок нападу 
агресивних країн. Враховуючи загрози роз’вязування широкомасштабної війни біля 
кордонів Росії, російська Дума прийняла в першому читанні законопроект про 
створення для збройних сил людського військового мобілізаційного резерву. 

У таких країнах суспільство і влада розуміють, що тільки народ, здатний захистити 
себе, може вижити у світі, де відносини між державами будуються на міці армії і зброї. 

З цього приводу доцільно нагадати висловлювання держсекретаря Сполучених 
Штатів Америки Генрі Кіссінджера про те, що, контролюючи нафту, Америка 
контролюватиме країни, контролюючи харчі – контролюватиме народи.  

Ми, продовжує далі Кіссінджер, ставили мету своїм військовим, що нам треба  
взяти на себе сім Близько-східних країн через нафтові ресурси і вони практично 
завершили свою роботу.  

Ми є свідками «цієї роботи» - щоб контролювати ринки  нафти, зруйновані і кинуті 
у хаос Ірак і Лівія, готується напад на Іран і Сірію, інсценуються і оплачуються штучні 
заворушення і знищення народної влади та встановлення проамериканських режимів  
в Єгипті та в інших країнах. 

За визначеннями колишнього керівника Українського центру економічних і 
політичних стратегічних досліджень імені Олександра Розумкова, який займав 
посаду міністра оборони України, А. Гриценка: «Світ зірветься війнами за 
ресурси, це тільки на перший погляд може здатися, що війни, які почалися в світі 
за ресурси нас не торкнуться. Сьогодні мова йде про доступ до енергетичних 
ресурсів, а завтра - до таких важливих ресурсів як вода і продовольство. Це 
питання національної безпеки». 

Уникнути такої війни за ресурси, харчі, життєвий простір і «дешеву робочу 
силу» України можна тільки маючи сучасну армію, навчений і озброєний 
військовий мобілізаційний резерв самооборони та ідейну, соціальну, політичну і 
громадську єдність народу. 

Життєвий простір народу Україні не менше багатий ніж надра  країн, які вже 
зазнали нападу – це нафта і газ Чорноморського басейну і Карпат, вугілля, уранові 
руди, транснаціональні  транспортні магістралі і 25% світових запасів безцінних 
чорноземів. Народ України кмітливий, професійний, роботящий і терплячий, але з 
подачі наших політиків, у державі і в світі вважається дешевою робочою силою. 
Гарантію того, що політики  США, світової  глобалізації, чи інші  агресори не візьмуться 
за контроль над природними багатствами, землями, хлібом і «дешевою робочою силою 
України» може забезпечити тільки обороноздатність армії, військова підготовка і 
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патріотизм військового мобілізаційного резерву, систему підготовки якого пропонує 
Селянське козацтво України.  

Наша військова доктрина оборонна, не блокова, але це не означає, що Україна 
може мати тільки сили швидкого реагування для участі в контингентах глобалістів в 
Іраку, Афганістані, Лівії, в країнах колишньої Югославії, Африки і придушувати 
протести своїх громадян, а, перш за все повинна мати армію і мобілізаційний резерв, 
які здатні захистити народ і державу України від будь-яких загроз і нападів.  

Незважаючи на те, що сучасні воєнні конфлікти за контроль над енергетичними, 
земельними та іншими економічними ресурсами, виконуються високоточною зброєю, 
яка покриває майже всю територію держави що обороняється, мають безконтактний і 
швидкоплинний, характер, створення і задіяння мобілізаційного резерву самооборони 
має не менш важливе значення у стриманні і відсічі агресії, ніж використання 
високоточної далеко ударної зброї. 

З точки зору і досвіду бійців самооборони, локальних війн, на підготовку яких не 
треба довгого навчання військовій справі і які добре знають та володіють місцевістю, - 
складна і дорога зброя не йде ні в яке порівняння з автоматом Калашникова, 
гранатометом і легким переносним ПЗРК. 

Таку ж оцінку важливості сил самооборони в сучасних воєнних конфліктах 
висловлюють навіть американські генерали. Зокрема генерал США Уільям  Ливен - 
молодший попереджує, що, яку б сучасну зброю ми не застосовували - противником 
все одно зостається той одинокий піхотинець, з автоматом і гранатометом, який 
обороняє свій клаптик землі і немає складнішого завдання у війні, ніж справитися з 
ним. 

Селянське козацтво України вважає, що система військово-патріотичного 
виховання молоді і підготовка військового мобілізаційного резерву армії і підрозділів 
самооборони, повинна бути визначена як державно-громадська програма, по якій за 
методиками і навчальними планами Збройних сил України та сільських і міських 
козацьких громад проводиться військово-патріотичне виховання молоді в середніх 
освітніх школах і державних військових ліцеях під гаслом Української ідеї побудови 
могутньої, сильної, соціальної, правової держави, і первинна військова підготовка та 
щорічні місячні навчання добровільного чи обов’язкового мобілізаційного військового 
резерву у кожній сільській і міській громаді за місцем проживання. 

Такої системи в Україні фактично не існує. Державою утримуються тільки декілька 
державних військових ліцеїв та діє невелика мережа самодіяльних громадських 
козацьких шкіл спортивного і культурного спрямування.  

Так, Чорноморський  козацький округ Українського козацтва у м. Севастополі 
співпрацює із середньою школою № 60 і іншими навчальними закладами, де 380 
козачат українського козацтва навчаються за програмою патріотичного виховання, 
державності і любові до українського флоту. 

В місті Мелітополі за підтримки місцевої влади вже 15 років існує школа Джур, де 
займаються майже 400 підлітків. В м. Енергодарі в школі Джур, яка існує 9 років , 
навчається 120 козачат. Всього у Запорізькій області створено 18 навчальних закладів 
під назвою «Школа Джур». У червні 2011 року у славному козацькому місті Холодному 
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Яру у змаганнях дитячої юнацької військово-спортивної патріотичної гри «Сокіл» 
(Джура) брали участь козачата з Волинської, Рівненської, Львівської, Закарпатської, 
Чернівецької, Житомирської, Вінницької, Черкаської, Дніпропетровської, Миколаївської, 
Донецької та Київської областей.  

Але на державному рівні це тільки окремі прояви відродження патріотичних, 
духовних, військових і господарських традицій козацтва у вихованні молоді, які слід 
розвивати і поширювати по всій Україні. 

Щодо заснування системи  підготовки військового мобілізаційного резерву у 
кожній сільській і міській козацькій громаді за місцем проживання, створення сил 
територіальної самооборони, то цю роботу слід починати владі і козацтву вперше, 
використовуючи традиції козацтва і досвід підготовки військового мобілізаційного 
резерву Збройних Сил України та інших держав.  

Базовими центрами підготовки військового мобілізаційного людського резерву і 
мобілізаційного резерву озброєння для нього повинні стати  ще діючі військові 
комісаріати і створені при них навчальні підрозділи, здатні за графіком виконувати 
первину військову підготовку і щорічні місячні військові навчання мобілізаційного 
резерву в кожній сільській і міській громаді.  

Військовий козацький мобілізаційний резерв, навчений за програмами 
самооборони на своїй, знайомій території, озброєний легкою переносною 
протиповітряною, бронебійною і стрілецькою зброєю має стати такою стримуючою 
силою, проти якої не насмілиться виступити жоден нападник.  

Активне залучення громадських організацій, зокрема сільських і міських козацьких 
громад до вирішення завдань оборони, що стоять перед українським суспільством, є 
невідкладним, що на сьогодні може зробити держава і повністю відповідає ідеї 
відродження козацтва.  

15 березня 2012 року 
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Єднання козацтва на матеріалах конференції: 
 

 «Міжнародне козацтво: шляхи відродження та миротворчамісі 
я на сучасному етапі» 

(м.Київ, 01-02 грудня 2014 року) 
 

Тематичний план 
Тема: «Міжнародне козацтво: шляхи відродження та миротворча 
місія на сучасному етапі» 
 

Відкриття конференції і вступне слово: 
Чернець Василь Гнатович-ректор НАКККІМ, професор 
 

Доповіді: 
Захаров Юрій Пилипович - Верховний Отаман Союзу козаків, голова 
Кординаційної Ради- 
Миротворча місія козацтва на сучасному етапі. 
 

Коцюба Олександр Павлович - народний депутат України XII ( I ) 
скликання, голова Комітету Верховної Ради, член Президії Верховної Ради 
України, член- кореспондент Національної академії правових наук України, 
Заслужений юрист України, Генеральний суддя Міжнародного об’єднаного 
козацтва 
Проблеми відродження правового статусу Українського Козацтва 
 

Шилов Юрій Олексійович, академік Української академії оригінальних 
ідей, Православной Русской Академии та New York Academy of Sciences, 
голова історичної секції Всеслов'янського Собору, завідувач відділом 
Слов'янської археології й давньої історії ПРА, професор ПРА і МАУП. 
Козацтво:витоки, стан, перспективи (за дослідженнями 1993-2014 р.р.) 
 

Андресюк Борис Павлович, народний депутат України III-го скликання 
Верховної Ради України, директор Інституту дизайну і ландшафтного мистецтва, 
доктор політичних наук, професор 
Відродження військових і патріотичних традицій Українського козацтва 
 

Шморгун Леонід Григорович, Верховний Отаман Селянського козацтва 
України, Голова Першої Всеукраїнської дорадчої служби, головний редактор 
журналу «Проблеми іноваційно-інвестиційного розвитку», 
головний редактор газети «Козацька Україна єдина»,  
академік Української академії наук, професор 
Роль та історичне значення Селянського козацтва України у відродженні 
традицій Українського козацтва. 
 

Савченко Юлія Мусіївна, громадська діячка, керівник жіночого Управління 
ОРУЗК «Берегиня». 
Роль жіноцтва у подальшому розвитку кращих традицій українського 
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козацтва. 
 

Луньов Григорій Олексійович, заступник Верховного Отамана Селянського козацтва, 
народний депутат України II скликання 
Господарські традиції і господарська діяльність Українського козацтва 
 

Седих Віктор Федорович, Почесний верховний Отаман козацької 
територіальної оборони, доктор філософії, професор, письменик. 
Роль козацької територіальної оборони у миротворчій місії 
 

Богданов Андрій Володимирович, член Громадської Ради при Міністерстві 
соціальної політики України. 
Громадський контроль як запорука демократії і ефективної 
влади,сталого суспільного розвитку та утвердження прав і свобод 
громадян 
 

Балика Георгій Анатолійович, радник Верховного Отамана Селянського 
козацтва. 
Визначення поняття соціальне, громадське, і державотворче 
призначення Українського козацтва 
 

Вертегел Андрій Григорович, Президент київського славістичного 
університету. 
Маркетингові центри козацького зеленого туризму 
 

Євкович Микола Іванович, Верховний Отаман Всебілоруського 
об’єднаного козацтва, генерал козацтва. 
Особливості розвитку козацтва республіки Білорусь 
 

Сакада Микола Онисимович, старший науковий співробітник інституту 
соціології академії наук України. 
Ренесанс патріотичних традицій українського козацтва в часи козацької 
Держави 
 

Сікора Микола Юрійович, професор вокалу, педагог, виконавець та 
композитор, лауреат міжнародних конкурсів, Заслужений діяч культури та мистецтв. 
Козацька тематика в українських піснях, думах, романсах баладах та 
славнях 
 

Руденко Юрій Дмитрович, професор НПУ імені Драгоманова, доктор 
педагогічних наук. 
Національно-патріотичне виховання учнів засобами козацької педагогіки 
 

Полоз Юрій Іванович, Верховний Отаман Всеукраїнської козачої общини 
коріного сувереного народу України, генерал козацтва 
Закон України про українське козацтво. 
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Кремнєв Анатолій Володимирович, посол миру, керівник підрозділу ВРКА, 
почесний доктор гуманітарних наук. 
Миротворчий підрозділ всесвітньої ради козацьких отаманів в Україні 
 

Гордієнко Микола Олександрович, віце президент міжнародної академії 
козацтва, академік, генерал козацтва. 
Досягнення сучасного Українського козацтва і їх використання при 
вирішені актуальних проблем. 
 

Шилофост Сергей Сергеевич, керівник ансамбля народні пісні «Сокіл» 
Міжнародні культурні відносини України  та Білорусії 
 

Полапа Володимир Семенович, головний Отаман козацької громади 
Полтавщини, голова управи служби козацького самоврядування, генерал- 
полковник 
Служба козацтва самоврядування у розбудові і відроджені козацького 
народу 
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Резолюція Міжнародної науково-практичної конференції 
 на тему:«Міжнародне козацтво: шляхи відродження та  

миротворча місія на сучасному етапі.»  
 (Київ, 01-02 грудня 2014 року) 

 
Обговорення питань на конференції відбулося з урахуванням стану розвитку 

України з обранням Президента України Порошенка П.О., проведенням виборів 
Верховної Ради України VІІІ-го скликання, визнанням системи парламентсько-
президентської форми правління, формування оновлених структур діяльності 
Верховної Ради України та Уряду України в результаті укладення коаліційної угоди між 
парламентськими фракціями докорінно можуть змінити розвиток українського 
громадянського суспільства і формування правової держави з метою гарантій та 
захисту прав і свобод громадян, удосконалити в складних умовах шляхи відродження і 
перспективи розвитку козацтва України. 

В роботі конференції прийняли активну участь державні діячі, керівники 
козацьких громад, науковці, представники зарубіжних козацьких формувань. 

У доповідях і виступах відзначалося, що виникнення і діяльність козацтва 
України, як консолідуючої державотворчої, військової, духовної, господарської і гро-
мадської потуги народу України, здійснювалося на патріотичних традиціях та істо-
ричній спадщині наших давніх предків - слов‘ян та інших народів часів Київської Русі. 

Глибока любов до рідної землі, щирі християнські вірування, лицарська козацька 
честь і сумління, козацька ідея завжди служили народу України могутньою об‘єдную-
чою силою в боротьбі проти загарбників, національного і релігійного приниження, на 
розвиток і зміцнення державності України, сприяли утвердженню передових демокра-
тичних, культурно-освітніх, гуманістичних поглядів серед різних прошарків населення. 

Провідною, загально визнаною ідеєю масового козацького руху стало 
самоврядування козацьких і сільських громад, вільне від експлуатації, господарювання 
на своїй землі, створення і захист незалежної держави України. 

Більшість принципових положень козацької держави знайшли своє втілення в 
Конституції, проголошеної суверенної, незалежної, демократичної держави України. Це 
стало важливим ресурсом в розбудові громадянського суспільства, справедливих 
соціальних відносин в країні. 

В процесі здійснення глибоких трансформаційних змін в суспільстві виникає 
гостра потреба більш масштабної і якісної участі козацьких організацій у вирішенні 
актуальних проблем державотворення в Україні. 

Притаманні козацьким громадам організованість, відповідальне ставлення до 
виконання своїх обов‘язків, дисциплінованість у поєднанні з компетентністю і 
професіоналізмом, як вияв сумлінного служіння Вітчизні, допомагають у подоланні 
наявних у нашому житті негативних проявів: засилля корупції, прагнення розколоти 
суспільство на Схід і Захід, падіння моральних принципів, деградація людей і їх 
бездуховність, демографічна криза та інше. 
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Учасники конференції відзначають актуальність розробленого козацькими 
осередками проекту Закону України «Про відродження і розвиток Українського 
козацтва», в якому з державницьких позицій намічено шляхи ефективного 
використання суспільного потенціалу козацького руху. 

За народним визначенням, у якому звучить симпатія і захоплення, козак – це 
завжди перша, героїчна і непохитна людина, а козацька громада – об’єднання людей 
упевнених у власних силах, активних, згуртованих на основі військового братства, 
духовних і господарських, державотворчих інтересів. 

Як духовний заповіт нескореної козацької душі до нас дійшов з давніх часів 
Козацький звичаєвий Кодекс честі. Лаконічні, глибокі за змістом положення Кодексу 
актуальні і в наш час: 

«Доля народу – козацька доля. Праведне діло для рук козацьких». «Краще вір 
справі, ніж словам». 

«У козака сила лише в своїй землі». «Коли просять, - помагай, - і коли не 
просять, а треба – помагай». «Нема на світі притулку для душі, окрім сім’ї». «Пам’ятай: 
один вірний шлях на землі – терпіння». 

Для козаків нашого часу в цих мудрих виразах закодовано історичну пам'ять 
козацтва, в їх силовому полі спресоване минуле і окреслено дороговказ у майбутнє. 

Наше спільне завдання вдихнути у Козацький звичаєвий Кодекс честі нове 
життя, органічно включити у наші повсякденні практичні справи. Донести до кожної 
людини через освітні установи заклади культури, засоби масової інформації, а головне 
– зробити правилом поведінки і способу життя усіх козацьких громад. 

З метою повсюдного, практичного втілення козацької ідеї в регіонах країни з 
питань самоврядування громад, ефективного господарювання на своїй землі, побудові 
на цій основі демократичної, соціальної, правової держави і громадянського 
суспільства конференція, - вирішила: 

І 
1. Здійснити впровадження ідеології народовладдя в Україні як важливу 
фунуцію єднання і національного розвитку та завдання по сучасному 
відродженню українського козацтва в нових умовах. 
 
2. Розглядати процес розвитку козацтва України як складову в системі 
виконання всесвітньої миротворчої місії козацтва. 
 
3. Діяльність і розвиток миротворчої місії козацтва та його участь 
здійснюється на запрошення суспільства народу країни, відповідно з його 
рішенням на референдумі народу за участі міжнародної громадськості з метою 
захисту та збереження миру в регіоні, де виник конфлікт. 

ІІ 
4. Для узгодженності дій і зменшення екскалації у взаємовідносинах між 
суспільством і державними структурами учасники міжнародної науково - 
практичної конференції звертаються до Міжнародного об’єднаного козацтва та 
всіх зареєстрованих в установленному порядку козацьких організацій створити 
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аналогічні структури та укласти спільний договір про демократичне 
співробітництво у здійсненні миротворчої місії. 
 
5. Звернутися до Генеральної Асамблеї Організації Об’днаних Націй для 
розгляду участі офіційних козацьких структур в системі діяльності ООН для 
прийняття рішень згідно поданих пропозицій про діяльність миротворчої миссії 
козацтва та узгоджень щодо методичного, організаційного і фінансового сприяння. 
 
6. Створити центр інтелектуального розвитку козацтва за сприяння Президента 
України, Верховної Ради та кабінету міністрів України 
 
7. Від імені учасників міжнародної науково-практичної конференції направити 
звернення Президету України, Верховній Раді та уряду України. 
 
8. Клопотати перед Президентом України П.О. Порошенко про відновлення 
координаційної ради з метою співробітництва та взаємодії на відродження козацтва 
та прийняття Закону України про козацтво. 
 
9 Враховуючи актуальність піднятих проблем, провести 2-3 етапи цієї 
конференції з участю міжнародних представників та гілок влади України. 

 
ІІІ 

1. Вважати першочерговими завданнями: 
- завершити реалізацію положень Декларації про державний суверенітет 

України, яка є основою нової Конституції України; 
- провести правову реформу в Україні, центром якої є конституційна 

реформа з приведенням нової Конституції України у відповідність з 
Декларацією про державний суверенітет України, 

відновленням з сучасними вимогами ухвалених рішень про розділ 
Конституції України «Суспільство і держава» з формулюваннями 
конституційних статей та змісту їх норм; 

- забезпечити гарантії та захист прав і свобод людини і громадянина в 
Україні; 

- здійснювати реальне виконання Конституції і Законів України, з питань про 
державний суверенітет України, насамперед з розбудови громадянського 
суспільства, розширення якісного і кількісного складу козацьких організацій, 
спрямування їх діяльності на: 

- підтримку зусиль влади і громадськості на зміцнення обороноздатності країни її 
безпеки, посилення стабільності і згуртованості суспільства; 

- активну участь у здійсненні соціальних ініціатив Президента України П.О. 
Порошенка, спрямованих на задоволення соціально-економічних потреб і підвищення 
добробуту населення; 
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- посилення ролі козацьких осередків в районах, населених пунктах як 
впливового центру громадського самоврядування; 

- активізацію роботи щодо отримання звання району, міста, села вільного від 
корупції, порушень громадського порядку і суспільної моралі. 

2. Звернутися до Верховної Ради України і особисто до Голови парламенту – 
Гройсмана В.Б. з проханням забезпечити участь представників Козацтва 
України в підготовці та розгляді і прийнятті Закону України «Про відродження і 
розвиток українського козацтва»: 

- участь в роботі Комітетів Верховної Ради України; 
- проведені необхідних експертиз та висновків . 
3. Спільними зусиллями, з участю органів місцевого самоврядування, 

підприємницьких структур, місцевої інтелігенції: вчителів, лікарів, агрономів, 
працівників клубів і бібліотек, із запрошенням церковних громад змінювати зовнішній 
вигляд наших територій. Посилити увагу до культури і духовності, до знедоленої 
частини суспільства: інвалідів, ветеранів, багатодітних сімей. 

Утверджувати культ здорового способу життя, довгожительства, сприяти 
створенню екологічно безпечного середовища. 

4. Усім осередкам українського козацтва рекомендувати: 
- підтримати розвиток системи громадського контролю за органами влади у 

сфері реалізації прав 
постраждалих і тимчасово переміщених осіб внаслідок агресії, бойових і 

насильницьких дій в АР Крим, Луганській і Донецькій областях, забезпечення іх 
соціального захисту та реабілітації учасників АТО; 

- вивчати і керуватися у практичній діяльності положеннями Козацького 
звичаєвого Кодексу честі. 

Поширювати його зміст в культурно-освітніх установах, ЗМІ; 
- ознайомити протягом червня місяця з Резолюцією конференції місцеві, районні 

і міські органи влади, голів і депутатів сільрад, місцевих бізнесменів, представників 
інтелігенції, усіх мешканців; 

- організувати публікацію Резолюції у місцевих засобах масової інформації: в 
газетах, на телебаченні, по радіо, в Інтернеті, на рекламних щитах, у сільраді, клубі, 
бібліотеці, школі та інших місцях; 

- здійснювати у співпраці з місцевою владою і активістами постійне прибирання 
загальної території, доріг, парків, цвинтарів; закладати козацькі парки, алеї з 
використанням символічних для 

України порід дерев і кущів; сприяти висадці квітів; обладнувати місця масового 
відпочинку, особливо біля річок, ставків, на стадіонах. 

5. Проводити щорічно з усіма зацікавленими організаціями і установами 
загальнонаціональні свята: День захисника Вітчизни, День Матері, День Конституції, 
День Незалежності України, Свято Знань, Свято Врожаю, Свято Покрови, Свято 
Нового Року та відзначати важливі події місцевого значення, а також взяти активну 
участь у підготовці і відзначенні 70-річчя перемоги у Великій Вітчізняній Війні, 200-річчя 
від дня народження Тараса Григоровича Шевченка. 
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6. Надіслати Резолюцію конференції Президенту України П.О. Порошенку, 
Голові Верховної Ради України Гройсману В. Б., Прем‘єр-міністру України А.П. 
Яценюку. 

 
Учасники конференції висловлюють впевненість, що здійснення намічених 

заходів сприятиме посиленню ролі відродження громадянського суспільства, 
українського козацтва в розбудові громадянського суспільства, демократичної, 
правової держави. 

Слава Україні! 
 
Резолюцію внесли на обговорення: 
- О.П. Коцюба, Генеральний суддя Міжнародного об’єднаного козацтва, голова 

правління Науково-дослідного інституту верховенства права і правосуддя; 
- Л.Г. Шморгун, верховний отаман Всеукраїнського громадського об’єднання 

«Селянське козацтво України»; 
- Г.О. Луньов, перший заступник Верховнийо отамана ВГО «Селянське козацтво 

України», генерал- полковник козацтва; 
- В.І. Халецький, заступник Верховного отамана ВГО «Селянське козацтво України», 

генерал-майор козацтва. 


