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Проблеми національної безпеки належать до 
найголовніших, найскладніших багатоаспектних 
явищ суспільного і політичного життя. 
В державах сучасного світу національна без-

пека стала невід’ємним атрибутом, зовнішньої, 
внутрішньої та воєнної політики. 
У Концепції (Основах державної політики) 

національної безпеки України, схваленій Верхов-
ною Радою України 16 січня 1997 року, націона-
льна безпека визначена як “стан захищеності 
життєво важливих інтересів особи, суспільства 
та держави від внутрішніх та зовнішніх загроз, 
що є необхідною умовою збереження та прим-
ноження духовних і матеріальних ціннос-
тей” [1]. 
Національна безпека України за суспільними 

сферами функціонування поділяється на такі 

головні види: політичну, економічну, державну, 
соціальну, інформаційну, науково-технологічну, 
екологічну, гуманітарну та воєнну безпеку. 
Сили забезпечення національної безпеки 

включають: 
1. Воєнну організацію України в сукупності 

всіх її компонентів (Збройні Сили України, Служ-
ба безпеки України, Внутрішні війська, Прикор-
донні війська, органи і підрозділи Міністерства 
внутрішніх справ України, військові підрозділи 
Міністерства України з питань надзвичайних 
ситуацій та у справах захисту населення від нас-
лідків Чорнобильської катастрофи, інші військо-
ві формування, утворені відповідно до Консти-
туції України. 

2. Органи та служби, що забезпечують безпеч-
не ведення робіт у промисловості, сільському 
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господарстві та транспорті, природоохоронні 
служби, органи охорони здоров’я населення та 
інші. 
Найбільш вагомою частиною політики дер-

жавної безпеки є воєнна політика. 
Основою національної безпеки є захист наці-

ональних інтересів, одними з яких, що стосу-
ються воєнної сфери, є [2]: 

• забезпечення безпеки особистості, суспільст-
ва, держави від воєнної агресії з боку інших 
держав; 

• постійне підтримання на належному рівні 
воєнної могутності держави; 

• забезпечення мобілізаційних ресурсів і запа-
сів; 

• створення системи забезпечення воєнної 
безпеки; 

• створення національної воєнної еліти Украї-
ни. 

Як же вирішуються дані інтереси у державі 
сьогодні? 
На сучасному етапі в умовах складного соці-

ально-економічного становища в Україні, рефор-
мування Збройних Сил України та планового 
переходу до професійної армії, скорочення 
Збройних Сил України та значного зменшення 
кількості юнаків, які призиваються на строкову 
військову службу до складу Збройних Сил Укра-
їни та інших військових формувань, суттєво під-
вищуються вимоги до проведення допризовної 
підготовки у навчальних закладах І-ІІ рівнів ак-
редитації, професійно-технічних і загальноосвіт-
ніх навчальних закладах. Для більшості юнаків в 
сучасних умовах отримання первинних знань, 
умінь та навичок із загальновійськових дисцип-
лін за програмою допризовної підготовки буде 
першим і в більшості останнім кроком оволодін-
ня наукою захисту Вітчизни. 
Сьогодні все частіше виникає питання: “Що 

важливіше: навчити людину писати, рахувати, 
орієнтуватися в законах розвитку природи, сус-
пільства, розвиватися фізично, інтелектуально, 
любити свою Вітчизну та захищати її інтереси? 
Всі ці напрями розвитку особистості взаємопо-
в’язані між особою і спрямовані на позитивне 
створення зразка випускника ХХІ сторіччя – 
людини, в особистості якої будуть поєднані в 
розумних межах особисті інтереси з інтересами 
суспільства. Людина, яка разом з високим інте-
лектуальним рівнем розвитку буде розвинута і 
духовно, яка буде патріотом своєї Батьківщини, 
свого народу, своєї незалежної держави. І все це 

особливо важливе зараз, коли школа в Україні 
перебуває на шляху до 12-річної освіти. 
Згідно з Програмою реформування та розвит-

ку Збройних Сил України до 2015 року плану-
ється поетапний перехід до професійної армії. 
При переході до комплектування Збройних Сил 
України на добровільній основі виникнуть про-
блеми з накопиченням підготовлених мобіліза-
ційних людських ресурсів, оскільки ми втрачає-
мо головну базу підготовки військових фахівців 
при проходженні громадянами військової служ-
би за призовом. Це призведе до скорочення кіль-
кості навчених мобілізаційних ресурсів. Але 
навіть Бісмарк свого часу зауважив, що війни 
виграють не кадрові військові, а “капелюхи” [3]. 
Досвід найбільших воєн сучасності показує, 

що сил регулярних військових формувань виста-
чає переважно тільки на стримання первинного 
натиску ворога та розгортання головних ресур-
сів. Основний тягар бойових дій візьмуть на 
себе громадяни, яких призиватимуть у ході від-
мобілізування. При цьому успіх воєн залежить 
від рівня військової підготовки, яку вони отри-
мали ще в мирний час. 
В ході проведеної роботи в роки Великої 

Вітчизняної війни мобілізаційна система Радян-
ського Союзу надала змогу не тільки сформува-
ти в ході війни 290 дивізій і 94 бригади, а й за-
безпечити їх відповідними матеріальними і тех-
нічними ресурсами. 
Наступні війни і збройні конфлікти довели 

важливість завчасної підготовки та накопичення 
військово навчених людських ресурсів. Наприк-
лад, у ході війни між Іраном та Іраком (1980-
1988 рр.) Іран мобілізував більше 10 млн. чоло-
вік, що склало близько 18% від усього населен-
ня країни. Але, незважаючи на це, низький рі-
вень військової підготовки призовників не дав 
змогу Іраку добитись відповідних результатів. 
Досвід військових дій в колишній Югославії 

показав, що при активному та довгостроковому 
використанні авіації в ході повітряних операцій 
на один літак потрібно мати 1,8 екіпажа [4]. 
В сучасних умовах досягнення високих мобі-

лізаційних можливостей військ залежить від 
високого професіоналізму особового складу, 
рівня розвитку систем озброєння, який хоча б не 
повинен бути нижчим, ніж у вірогідного против-
ника.  
Можливість населення по забезпеченню 

Збройних Сил держави повноцінними та здоро-
вими громадянами, які перебувають у запасі, і, 
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по-перше, чоловічого роду, визначає демографіч-
ний фактор. За статистикою чоловіки складають 
близько 40% населення держави, з них 20% при-
зовного віку. Саме цей показник (20%) відобра-
жає, за даними різних досліджень, максимально 
теоретичний можливий рівень мобілізації люд-
ських ресурсів. У військовій практиці тільки 
Німеччина в роки Другої світової війни зуміла 
мобілізувати 24,9% населення країни за рахунок 
тотальної, задіючи навіть неповнолітніх та вико-
ристовуючи в промисловості працю військово-
полонених, мобілізації [4]. 
Згідно з Програмою реформування та розвит-

ку Збройних Сил України у 2015 році Збройні 
Сили України на 100% будуть укомплектовані 
військовослужбовцями за контрактом. 
Як же будуть готуватися мобілізаційні резер-

ви, якщо рівень допризовної підготовки буде 
вкрай низький? Чому ми не хочемо використо-
вувати досвід інших країн світу? Так, напри-
клад, у Російській Федерації після відомих подій 
у Чечні було прийнято рішення про відновлення 
курсу початкової військової підготовки у навча-
льних закладах і це призвело до додаткових ма-
теріальних витрат на створення та удосконален-
ня відповідної навчально-матеріальної бази. 
Причому не за 140-годинною програмою, як у 
нас, при довільному скороченні, а передбачено 
180 класних занять і 80 годин польового виходу. 
В Сполучених Штатах Америки наказом Прези-
дента у навчальних закладах започатковано курс 
військової підготовки. Для цього виділено 147 
мільйонів доларів і до 2005 року передбачається 
охопити нею 1620 середніх шкіл [5], у республі-
ці Польща з 1998 року проводиться експеримент 
“Класи з військовим профілем”, у Франції вве-
дені обов’язкові збори, на яких вивчаються ос-
нови військової підготовки. Ці приклади свід-
чать про необхідність виваженого та уважного 
ставлення до питань реформування допризовної 
підготовки. 
Неможливо не враховувати і те, що з перехо-

дом на професійну армію головна робота з війсь-
ково-професійної орієнтації буде проводитись під 
час здобуття молоді загальної середньої освіти. 
Метою допризовної підготовки, як відомо, є 

не лише підготовка юнаків до служби у воєнній 
організації держави, а й подальший фізичний, 
вольовий, інтелектуальний, професійний, мора-
льний розвиток особистості, формування у юна-
ків рис дорослої людини, якостей справжнього 
чоловіка. 

Стратегічним завданням реформування до-
призовної підготовки на сучасному етапі є: ство-
рення в Україні обстановки загальнодержавної 
та громадянської зацікавленості в допризовній 
підготовці як справи державної ваги, що спрямо-
вано на всебічний розвиток особистості, її фізич-
ного і морального здоров’я, зміцнення обороноз-
датності держави; визначення на ранній стадії 
розвитку юнака його спроможності до служби у 
військових організаціях держави, запроваджен-
ня системи прогнозування потенціалу держави у 
навчених мобілізаційних ресурсах. 
На рішення цих завдань направлена 

“Концепція допризовної підготовки і військово-
патріотичного виховання”, яка затверджена Ука-
зом Президента України від 25 жовтня 2002 ро-
ку. Вона визначає [6]: 

• основні напрямки удосконалення допризов-
ної підготовки і військово-патріотичного вихо-
вання молоді; 

• заходи до забезпечення єдності навчання, 
виховання, розвитку і психологічної підготов-
ки молоді до захисту Вітчизни; 

• вироблення єдиних поглядів на проблему 
виховання патріота і громадянина; 

• роль державних органів в організації та про-
веденні допризовної підготовки і військово-
патріотичного виховання молоді; 

• шляхи формування у молоді високої патріо-
тичної свідомості, національної гідності, гото-
вності до захисту Вітчизни; 

• систему шефських зв’язків з військовими 
частинами, навчальними закладами, взаємо-
дії з ветеранськими та іншими громадськими 
організаціями патріотичного спрямування. 

“Концепція допризовної підготовки і війсь-
ково-патріотичного виховання молоді” акуму-
лювала в собі головні положення про допризов-
ну підготовку і військово-патріотичне вихован-
ня, основи їх організації, які структури і за що 
відповідають. В статті 2 Указу Президента Украї-
ни “Про концепцію допризовної підготовки і вій-
ськово-патріотичного виховання молоді від 25 
жовтня 2002 року № 948/2002 чітко визначено: 
Кабінету Міністрів України, міністерствам, іншим 
центральним та місцевим органам виконавчої вла-
ди забезпечити реалізацію основних положень і 
завдань Концепції під час визначення державних 
та галузевих стандартів освіти вищих навчальних 
закладів І-ІІ рівнів акредитації, професійно-
технічних і загальноосвітніх навчальних закладів 
щодо допризовної підготовки молоді, а також роз-
роблення державних і регіональних програм патрі-
отичного виховання населення. 
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У м. Миколаєві на базі кафедри військової під-
готовки Миколаївського державного університету 
з 25 по 27 лютого 2003 року відбулася Всеукраїн-
ська науково-практична конференція “Шляхи реа-
лізації вимог Концепції допризовної підготовки і 
військово-патріотичного виховання щодо підви-
щення якості підготовки молоді до захисту Вітчиз-
ни. Учасниками неї були представники Міністерс-
тва освіти та науки України, Міністерства оборони 
України, методисти обласних інститутів післядип-
ломної освіти, представники військових комісаріа-
тів та викладачі допризовної підготовки навчаль-
них закладів. На конференції були внесені пропо-
зиції до проекту держстандартів базової і повної 
середньої освіти відповідно допризовної підготов-
ки, розглянуті пропозиції щодо проекту програми 
допризовної підготовки, яка планується стати ос-
новним документом на період переходу до 12-
річної освіти. До речі, всі учасники конференції 
погодились, що в зв’язку з переходом до професій-
ної армії назва предмету “Допризовна підготовка” 
застаріла, незабаром необхідно його перейменува-
ти на “Основи захисту Вітчизни”. 
Були внесені пропозиції, що допризовну під-

готовку необхідно винести на державну атеста-
цію, аби діти могли вибрати її як іспит за вибо-
ром. Це теж би підняло авторитет предмету в 
школах. 
Згідно з рішенням науково-практичної кон-

ференції кафедра військової підготовки Микола-
ївського державного університету практично 
закінчила роботу над розробкою проекту про-
грами допризовної підготовки в навчальних за-
кладах І-ІІ рівнів акредитації, професійно-
технічних і загальноосвітніх навчальних закла-
дах. Ведеться активна робота по створенню но-
вого підручника “Допризовна підготовка”. 
Але хочеться відмітити, що пройшло півроку 

з моменту затвердження Президентом України 
“Концепції допризовної підготовки і військово-
патріотичного виховання”, а шляхи її реалізації 
з багатьох питань досі не вирішені. 
Згідно з даною концепцією на заняття з до-

призовної підготовки відводиться по інваріант-
ній схемі не менше 140 навчальних годин, а це 
значить, що в 10-х та 11-х класах повинно про-
водитись по дві години на тиждень. Міністерст-
во освіти і науки України повинно неухильно 
виконувати ці вимоги, тому що при системі, яка 
існує (1 година на тиждень за рахунок інваріант-
ного часу), викладач ледве встигає поверхово 
ознайомити учнів з навчальним матеріалом. 

Не зовсім зрозуміло, чому, визначаючи про-
ект державних стандартів, такої назви 
“допризовна підготовка” зовсім не знаходимо. В 
статті 7 [7], яка визначає освітню галузь 
“Здоров’я і фізична культура”, ні слова немає 
про підготовку до захисту Вітчизни. А де ж 
“Концепція...”, яка надає статусу “допризовній 
підготовці” як окремому державному предмету, 
напрямки якого охоплюють всю державну сис-
тему підготовки молоді до захисту Вітчизни?  
Основним законодавчим актом, який створе-

но на підставі ст. 65 Конституції України і ви-
значає суть та завдання допризовної підготовки, 
є закон України “Про загальний військовий обо-
в'язок і військову службу”. Стаття 9 цього зако-
ну визначає проведення допризовної підготовки 
тільки у навчальних закладах освіти, що супере-
чить ст. 8, в якій допризовна підготовка входить 
до переліку заходів державної системи підготов-
ки молоді до військової служби і передбачає 
підготовку всіх допризовників. Тому необхідно 
додати і допризовну підготовку для тих, хто не 
проходить навчання у навчальних закладах серед-
ньої освіти. 
З переходом до 12-річної освіти необхідно 

ст. 9 закону “Про загальний військовий обов’я-
зок і військову службу” подати в такій редакції: 
“Допризовна підготовка (основи захисту Вітчиз-
ни) включається до визначеної державою скла-
дової освіти вищих навчальних закладів І і ІІ 
рівнів акредитації, професійно-технічних і зага-
льноосвітніх навчальних закладів, проводиться 
протягом 3-х останніх років навчання за єдиною 
програмою, затвердженою Міністерством обо-
рони і узгодженою з міністерствами та відом-
ствами, які мають навчальні заклади. 
Юнаки, які не пройшли допризовну підготов-

ку у вказаних навчальних закладах, не атестова-
ні або показали низький рівень знань з цього 
предмету, після закінчення навчального закладу 
під керівництвом місцевої державної адміністра-
ції та органів місцевого самоврядування прохо-
дять допризовну підготовку в оборонно-
спортивних оздоровчих таборах з відривом від 
виробництва або на навчальних пунктах в уста-
новах і організаціях під керівництвом органів 
ТСОУ”. 
Одним з сучасних болючих питань при орга-

нізації проведення занять з допризовної підготов-
ки є відсутність належної навчально-
матеріальної бази. Чи можливо вивчити з юнака-
ми матеріальну частину сучасної зброї, наприк-
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лад, автомата Калашникова, якщо відсутні і ав-
томати, і макети, і наочні посібники? В деяких 
областях України це питання вирішується закуп-
кою пластикових розбірних копій автоматів, але 
такий макет на сьогоднішній час коштує близь-
ко 1000 грн., і не кожний навчальний заклад має 
змогу його придбати. А як вирішувати питання з 
проведенням практичних стрільб, добре, якщо 
поблизу є військова частина. Всім зрозуміло, що 
без зброї не може бути і допризовної підготовки, 
але наказ Міністра внутрішніх справ України 
“Про порядок придбання, збереження, облік та 
перевезення зброї і боєприпасів” зробив немож-
ливим мати в сільських навчальних закладах 
навчальну зброю і малокаліберні гвинтівки, бо 
там відсутні умови для виводу охоронної сигна-
лізації на пульт спостереження органів внутріш-
ніх справ. Чому не можна використати досвід 
минулого, коли була спеціальна інструкція для 
навчальних закладів з питань охорони і зберіган-
ня зброї і боєприпасів? 
Мабуть, можливо вирішити питання оплати 

охорони зброї для навчальних закладів на піль-
гових умовах. 
За роки незалежної України її Збройні Сили 

скорочені вдвічі, списано безліч військового 
майна, а навчально-матеріальна база шкіл з до-
призовної підготовки практично нічим не попов-
нилась. 
Міністерству оборони України разом з Міні-

стерством освіти і науки необхідно знайти спіль-
ні рішення для списання і передачі застарілого 
військового майна в навчальні заклади. Біль-
шість з цього майна можливо ефективно викори-
стовувати на уроках з допризовної підготовки. 
Рівень викладання і виховного значення до-

призовної підготовки, формування особистості 
майбутніх воїнів у прямій залежності від ступе-
ня військової та педагогічної кваліфікації викла-
дача, його ідейної зрілості і методичної майстер-
ності. На даний час проводиться недостатня ро-
бота військових комісарів та керівників навчаль-
них закладів з питань підбору кандидатів на по-
саду викладача допризовної підготовки, внаслі-
док чого знижується укомплектованість навча-
льних закладів штатними викладачами допризо-
вної підготовки (2000 р. – 76,8%, 2001 р. – 73%,  
2002 р. – 67%) та відповідно збільшується кіль-
кість тих, хто працює за сумісництвом, що впли-
ває на якість організації та проведення занять. 
Особливе занепокоєння цей показник викликає в 
Автономній Республіці Крим, де укомплектова-

ність штатними викладачами складає лише 14%, 
в Луганській області – 47%, Донецькій, Запорі-
зькій – 50%, Полтавській – 56%. Теперішнє ста-
новище викладача допризовної підготовки при-
вело його в стан “погодинників”, спонукає до 
інших шляхів заробітку, а це негативно познача-
ється на якості основної роботи. 

“Концепція допризовної підготовки і війсь-
ково-патріотичного виховання” підняла статус 
викладача допризовної підготовки, визначивши 
його як заступника керівника навчального захо-
ду з військово-патріотичного виховання або ви-
ховної роботи. Міністерству освіти і науки необ-
хідно тільки втілити це завдання в життя на пра-
вовій основі, але на даний час ще жодних право-
вих документів від Міністерства освіти і науки 
на місця не надійшло. 
Особливо необхідно звернути увагу на стан 

національно-патріотичного виховання. Ранкова 
стихія, вплив західної поп-культури сприяє ак-
тивному поширенню серед молоді таких негати-
вних явищ, як конформізм, пацифізм, наркома-
нія, розмежування молоді на так звану еліту і 
тих, хто відчуває щоденний тягар соціальних 
проблем. Гостро відчувається вакуум військово-
патріотичного репертуару. Митці ще не задово-
льнили сучасні потреби з військово-
патріотичної тематики. Нині як ніколи гостро 
постало питання виховання молодих людей-
патріотів і громадян, свідомо готових до захисту 
національних інтересів держави. Майбутнє дер-
жави визначається наявністю національно свідо-
мих патріотів. Ще Цицерон писав: “Людина, в 
серці котрої посіяні зерна поваги до Вітчизни, 
завжди свідомо захищатиме її інтереси на полі 
битви” [8]. 
Патріотизм ґрунтується на знанні своєї істо-

рії культури, героїчних традицій воїнів Київсь-
кої Русі, запорізького козацтва і січових стріль-
ців, борців з німецьким фашизмом і сучасних 
Збройних Сил України. 
Однією з форм національно-патріотичного 

виховання молоді є залучення її до козацтва. 
Козацтво в Україні впродовж кількох сотень 
років свого існування було тією матеріальною і 
духовною силою, що забезпечувала основу роз-
витку національної культури, мистецтва та осві-
ти на українських землях і втілення в життя його 
ідей, виховання молоді на історії України, куль-
турних здобутках і досягненнях української на-
ції та українського козацтва, що допоможе на-
шій державі і суспільству вийти з глибокої духо-
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вної кризи, позбутися багатьох ганебних явищ, 
які мають місце в нашому житті.  

 В Указі Президента України “Про відрод-
ження історико-культурних та господарських 
традицій українського козацтва” від 4 січня 1995 
року, № 14/95 визначено, що необхідно схвали-
ти громадянські ініціативи взаємодії розвитку 
діяльності організації Українського козацтва з 
державними органами щодо патріотичного ви-
ховання молоді, організації фізкультурно-
спортивної та культурно-просвітницької роботи. 
Але і козацтво хворіє хворобами росту. Сьо-

годні на терені України сім Всеукраїнських ор-
ганізацій козацтва і безліч регіональних. Най-
більш дійова частина українського козацтва в 
2002 році утворила організацію “Українське 
реєстрове козацтво”, у статуті якого одними із 
завдань підготовки та виховання молоді визна-
чено: 

• сприяння підготовці молоді до військової 
служби, військовому вишколу українських 
козаків, сприяння розбудові Збройних Сил 
України, Прикордонних військ, митної служби 
та підрозділів цивільної оборони; 

• патріотичне виховання нового покоління в 
дусі українського козацького лицарства, укра-
їнської національної ідеї, відданості рідному 
українському народові та українській Землі-
Матері [9]. 

Для вирішення цих завдань 24 квітня 2003 
року у м. Миколаєві в гуртожитку № 3 Микола-
ївського державного університету відбулося 
відкриття центру допризовної підготовки молоді 
та штабу Буго-Чорноморського Коша реєстрово-
го козацтва, де взяв участь гетьман українського 
реєстрового козацтва Анатолій Шевченко, фор-
муються козацькі організації в деяких навчаль-
них закладах міста, на підприємствах і організа-
ціях. Необхідно розглянути впровадження ідей 
козацтва в навчальні заклади освіти всіх рівнів, 
це дасть змогу заповнити той вакуум, що склав-
ся при розвалі юнацьких та молодіжних органі-
зацій колишнього Радянського Союзу. 
Враховуючи все вищесказане, хочу підкрес-

лити, що, як підрахували соціологи світу, за 5,5 

тис. років відомої нам історії народи планети 
пережили майже 15 тисяч воєн (великих, малих, 
затяжних, нетривалих). У цих війнах загинуло 
багато мільйонів людей. Людство зазнало вели-
чезних бід і втрат [10]. Тільки приблизно 300 
років за всю відому історію існування були мир-
ними, але суспільні потрясіння, політично-
економічні негаразди викликають і минають, а 
Батьківщина завжди одна, незмінна, вічна, вона 
потребує захисту за будь-яких історичних пот-
рясінь і обставин. Політик і підприємець, акаде-
мік і інженер, робітник і селянин, студент і стар-
шокласник – усі повинні володіти знаннями й 
вмінням захищати Батьківщину, бути її патріо-
том. Підготовка молоді до захисту Вітчизни, її 
національно-патріотичне та військово-патріоти-
чне виховання – це державна справа, тому всі 
міністерства і відомства України повинні забез-
печити реалізацію основних положень і завдань 
“Концепції допризовної підготовки та військово
-патріотичного виховання молоді”. Необхідно 
шукати і втілювати в життя нові форми навчан-
ня і виховання, які будуть запорукою розвитку 
України на шляхах самостійності, стабільності і 
демократії. 

Література 
1. Концепція (Основи державної політики) національ-

ної безпеки України // Народна армія. – 1997. – 25 
лютого. 

2. Політологія // Нова книга. – 2002. – С. 119. 
3. Ілляшенко О. На важливості ДПЮ наголошував ще 

Бісмарк // Народна армія. – 2001. – 20 березня. 
4. Пещеров Р.І. Мобілізація військ: чому вчить істори-

чний досвід // Військова думка. – 2003. – № 2. – 
С. 69. 

5. Ніколаєвський Б.А. Хотіли як краще, а вийшло... // 
Народна армія. – 2002. – 27 березня. 

6. Концепція допризовної підготовки і військово-
патріотичного виховання. Слава і честь № 210-211. 

7. Державні стандарти базової і повної середньої осві-
ти. – К., 2003. – № 1, 2. 

8. Зятьєв С.В. Доля падчерки // Народна армія. – 1998. 
– 19 березня, 30 листопада, 6 грудня. 

9. Шевченко А.І., Фомічов О.С. Основні документи, 
що регламентують роботу Українського реєстрового 
козацтва. – К.: Наука і освіта, 2003. – 76 с. 

10. Основи політологічних знань. – Дніпропетровськ; 
Миколаїв, 1999. – С. 184. 

 
  
 Надійшла до редколегії 04.12.2002 р. 


