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Від редакції: Розробляючи цю програму ВГО  «Селянське  козацтво України», 

обєднало і отримало підтримку Національної академії педагогічних наук, Міністерства 
освіта і науки України, Академії сільськогосподарських наук України, Національного 
університету харчових технологій. 

 
Програма Створення Учнівських козацьких господарських 

товариств 
 
 

Вступ. 
Громадська і державна актуальність Програми.  

   Чотирьохсотрічна історія Українського козацтва визначає козацтво як активну 
громадську, господарську, військову, духовну, державотворчу і об’єднуючу силу народу 
України. 

   В наш час, коли в ейфорії незалежності і хаосі реформ, Україна втратила позиції 
держави, що вважалась сьомою за економічним потенціалом в Європі, коли в 
суспільстві панують безробіття, психологія миттєвого збагачення і знецінення людини 
праці, автори програми вважають, що відродження могутньої держави України 
можливе тільки через об’єднання суспільства навколо козацької ідеї вільного 
господарювання і самоврядування на своїй землі, а також всеукраїнської ідеї побудови 
громадянського суспільства та створення могутньої, соціальної правової держави.  

   Одним із основних механізмів об’єднання суспільства може стати відродження 
громадських, господарських, військових, духовних і державотворчих традицій козацтва 
України, головним принципом яких було – завжди все вирішувати і створювати 
громадою. 

   Одним із напрямків відродження господарських традицій є залучення Учнівських 
козацьких громад до участі в господарській і громадській діяльності у оздоровленні і 
відродженні кролівництва, як галузі виробництва дієтичного і екологічно чистого м’яса.  

    В роки найвищого розквіту галузі (1975-1985 роки) Україна займала четверте 
світове місце, після Китаю, Італії і Франції, у розвитку кролівництва і щорічно 
виробляла 120-165 тис. тонн м'яса кролів, вирощувала 45 млн. голів кролів, а її частка 
у світовому виробництві кролятини досягала 8 %.  

   У загальнодержавному обсязі виробництва м'яса на частку високо дієтичної 
кролятини припадало 8-10 %. Кролівництво в Україні було досить прибутковою 
галуззю, в якій мали роботу понад 600 тис. кролівників. 

   За останні двадцять років, кролівництво в України занепало через епізоотичне 
захворювання кролів вірусними захворюваннями кролів на міксоматоз і вірусну 
геморагічну хворобу, через руйнування виробничих і племінних кролівницьких 
комплексів та відчуження селян від господарювання у кролівництві. 

   На даний період поголів'я кролів в Україні зменшене втричі, становить за самими 
оптимістичними підрахунками до 12 млн. голів кролів а кількість присадибних 
господарств, які займаються кролівництвом становить всього 200 тис. В 15 областях 
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статистичними органами не зафіксовано жодної тони виробленої кролятини. За 
результатами державної атестації, племінну базу галузі в Україні на сьогодні 
складають всього 1 племінний завод та 7 племенних репродукторів з розведення порід 
кролів . 

   В наш час до розвитку кролівництва, як, до галузі дієтичної і екологічно чистої 
м’ясної продукції, прикута увага всіх країн світу. До того ж кролі – це тварини, які 
вирощуються без вжитку шкідливих гормональних стимуляторів росту, бо вони їх не 
переносять і які не хворіють на вірусні захворювання, що передаються людям, як 
свинячий і пташиний грип та інше. Це тварини, які можуть замінити свинину і курятину 
за будь-яких епізотійних обставин. 

   Європейський Союз з цього приводу прийняв рекомендації переорієнтації 
виробництва з птахівництва на кролівництво і фінансові заходи стимулювання розвитку 
цієї галузі тваринництва. 

   Втрати кролівництва світу від штучно розповсюдженого вірусу міксоматозу кролів 
спонукали європейські країни до законодавчого підвищення вимог санітарного 
контролю та відповідальності за порушення вимог і заходів недопущення 
розповсюдження вірусу міксоматозу кролів, завдяки яким, 15 європейських країн вже 
повністю оздоровили свій простір від цього захворювання.    

   Враховуючи надзвичайно швидке поширення вірусу міксоматозу у 450 км. за рік 
та недопустимість вживання хворих кролів і використання перехворівшого маточного 
поголів’я, оздоровлення країн від цього захворювання досягалося не тільки вказаними 
санітарними і організаційними заходами, а подекуди навіть знищенням і заміною 
всього поголів’я кролів в країні.  

   З даних МЕБ, за період з 1953 по 2004 р. випливає, що боротьба з міксомотозом 
кроликів  може бути цілком успішною. За цей час можна вважати оздоровленим від 
даної хвороби 15 із 51 країн Європи, в 19 з яких здійснювали вакцинацію, а в 2 
застосовували санітарний забій всього стада, в усіх країнах встановлювався контроль 
за пересуванням і переміщенням кроликів та продуктів кролівництва. 

 Інститут тваринництва НАН України пропонував в свій час Кабінету Міністрів 
України проект «Державної програми відродження та селекції кролівництва і 
звіринництва», але влада на жаль відхилила ці пропозиції.  

   Програма створення Учнівських козацьких господарських товариств відродження 
присадибного кролівництва спрямована на відродження господарських традицій 
Козацтва України у середовищі молодого козацького покоління і вирішення державної 
проблеми відродження і оздоровлення галузі кролівництва.    

Мета Програми. 
   - Об’єднання школярів, зацікавлених у освоєнні сучасної технології присадибного 

кролівництва, в Учнівські козацькі господарські громади кролівників для спільного 
вирішення організаційних, господарських питань і логістики при створенні сучасних 
присадибних учнівських кролеферм. 

     - Об’єднання Учнівських козацьких господарських громад кролівників у 
Асоціацію Учнівських козацьких господарських громад кролівників.          
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      - Надання школярам можливості використовувати вільний час на освоєння навиків 
господарської діяльності і отримання першого почуття професійної гордості і 
задоволення результатами  господарської справи.  

 - Забезпечення можливості звернутися до Уряду і місцевої влади з пропозицією 
виділення державного гранту кожному школяреві учаснику програми на придбання 
породного маточного поголів’я і технологічного обладнання (клітки – міні ферми) для 
утримання двох кролематок з приплодом.  

   Також передбачено участь Учнівських козацьких господарських громад 
кролівників у просвітницькій, консультативно-дорадчій діяльності і громадському 
контролі додержання населенням зоосанітарних норм утримання кролів на 
кролефермах, що сприятиме недопущенню поширення вірусу міксоматозу тварин і 
повного оздоровлення території України від цього небезпечного захворювання. 

Задачі Програми. 
     - Створення Учнівських козацьких господарських громад кролівників для спільного 
вирішення організаційних, господарських питань і логістики у створенні і діяльності 
сучасних присадибних учнівських кролеферм. 
      - Створення 50000 учнівських сучасних кролівницьких міні кролеферм на 2 
кролематки з приплодом для вирощування 3200 000 голів кролів на рік. 
      - Виробництво щорічно на учнівських міні - фермах 12 800 тон. ( у ж. в.) дієтичного 
кролячого м’яса.  
      - Оволодіння учнями господарською кваліфікацією майстра кролівника. 
      - Проведення Учнівськими козацькими господарськими громадами кролівників 
просвітницької, консультативно-дорадчої діяльності і громадського контролю 
додержання населенням зоосанітарних норм утримання кролів на кролефермах для 
недопущення поширення вірусу міксоматозу тварин і повного оздоровлення території 
України від цього небезпечного захворювання. 
      - Надання учням теоретичних знань і практичної допомоги у створенні міні-
кролеферм і учнівській господарській діяльності. 
      - Ознайомлення учнів з основами економіки та господарювання в галузі 
кролівництва та  надбання досвіду ведення господарства.  
      - Підготовка підростаючого покоління до роботи в умовах нових форм ринкових 
відносин, до самостійного ведення господарства.  
      - Формування в учнів свідомого, відповідального ставлення до роботи і професійної 
діяльності. 
      - Присвоєння школярам - кролівникам, які виконали завдання Програми 
посвідчення «майстер кролевод». 

Оpганізаційні заходи виконання Програми. 
   - Забезпечення районних і сільських козацьких громад Програмою створення 
учнівських козацьких господарських товариств відродження присадибного 
кролівництва. Виготовлення 100 000 примірників Програм.  
   - Забезпечення учасників Програми методичним виданням Селянського козацтва 
України «Сучасне присадибне кролівництво». Виготовлення 50 000 примірників 
«Сучасне присадибне кролівництво».  
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   - Безкоштовне забезпечення учасників Програми міні кролефермами на дві 
кролематки з приплодом. Замовлення 50 000 міні-кролеферм для утримання двох 
кролематок з приплодом. 
   - Безкоштовне забезпечення учасників Програми племінним маточним поголів’ям 
кролів (двома кролематками).  
   - Організація забезпечення штучного запліднення кролів на учнівських міні-
кролефермах.  
   - Забезпечення учасників Програми порадниками для консультативно-дорадчої 
діяльності і громадського контролю додержання населенням зоосанітарних норм 
утримання кролів на кролефермах для недопущення поширення вірусу міксоматозу 
тварин і повного оздоровлення території України від цього небезпечного 
захворювання. 
   -   Виготовлення 50 000 посвідчень Майстра кролевода.  
Фінансове забезпечення виконання Програми. 
    Звернення засновників Програми до Кабінету Міністрів з пропозицією щодо 
бюджетного фінансування витрат Програми на: 
   - Безкоштовне забезпечення учасників Програми міні  кролефермами на дві 
кролематки з приплодом. Замовлення 50 000 міні-кролеферм для утримання двох 
кролематок з приплодом в обсязі 300 млн. грн.  (50 000 міні-ферм по 6000 грн. = 300 
000 000 грн.). 
   - Безкоштовне забезпечення учасників Програми племінним маточним поголів’ям 
кролів (двох кролематок) в обсязі  25 млн. грн. (100 000 кролематок по 250 грн. = 25 
000 000 грн.). 
   - Оплата методичного видання Програми «Сучасне присадибне кролівництво» в 
обсязі 1 млн. грн. (100 000 примірників по 10 грн. = 1000 000 грн.) .  
   -   Загальні витрати бюджетних коштів на забезпечення Програми в обсязі 326 млн. 
грн. 
 

Л.Г.  Шморгун  
Верховний отаман  

ВГО «Селянське козацтво України»  
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СЕМИНОЖЕНКО Володимир Петрович, голова Державного агентства 
з питань науки, інновацій та інформатизації України, доктор фізико-мате- 
матичних наук, професор, академік НАН України 
ОНІПКО Олексій Федорович, президент Української академії наук, 
доктор технічних наук, професор 
КОРОТКИЙ Григорій Іванович, ректор Державної академії житлово-комунального 
господарства, доктор економічних наук, професор 
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наук 
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Київського університету управління та підприємництва, доктор економічних наук, професор. 
Бурдак Іван Григорович, голова відділення економіки та управління УАН, доктор економічних 
наук, професор. 
Гудзинський Олег Дмитрович, професор кафедри менеджменту Національного університету 
біоресурсів і природокористування України, доктор економічних наук. 
Гуткевич Світлана Олександрівна, завідувач кафедри Національного університету харчових 
технологій, доктор економічних наук, професор. 
Дацій Олександр Іванович, головний науковий співробітник ДУ “Інститут економіки 
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заслужений працівник освіти України. 
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Національної академії аграрних наук України, доктор економічних наук, професор, академік 
НААН України. 
Мармуль Лариса Олександрівна, доктор економічних наук, професор Національного 
університету біоресурсів і природокористування України. 
Махортов Юрій Олексійович, проректор Київського університету управління та 
підприємництва, доктор економічних наук, професор. 
Прокопенко Ольга Володимирівна, завідувач кафедри економічної теорії, в. о. декана 
факультету економіки та менеджменту Сумського державного університету, доктор 
економічних наук, професор. 
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аграрних наук України, доктор економічних наук, професор, академік НААН України, 
заслужений діяч науки і техніки України, Герой України. 
Савчук Василь Кирилович, завідувач кафедри статистики, обліку і аудиту Національного 
університету біоресурсів і природокористування України, доктор економічних наук, професор. 
Сіденко Володимир Романович, головний науковий співробітник Інституту економіки та 
прогнозування НАН України, член-кореспондент НАН України, доктор економічних наук. 
Шевчук Володимир Олександрович, перший проректор Національної академії статистики, 
обліку і аудиту, доктор економічних наук, професор. 
Шервінська Любов Петрівна, завідувач кафедри економічної теорії Київського університету 
управління та підприємництва, доктор економічних наук, професор. 
Шкільов Олександр Васильович, професор Національного університету біоресурсів і 
природокористування України, доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і 
техніки України. 
Шпичак Олександр Михайлович, директор НДІ економіки і менеджменту агропромислового 
виробництва Національного університету біоресурсів і природокористування України, доктор 
економічних наук,професор, академік НААН України, заслужений діяч науки і техніки України. 
Якуба Катерина Іллівна, головний науковий співробітник ННЦ “Інститут аграрної економіки” 
Національної академії аграрних наук України, доктор економічних наук, заслужений економіст 
України. 
 

2. Технічні науки 
Дорошенко Юрій Олександрович, завідувач кафедри архітектури Національного авіаційного 
університету, доктор технічних наук, професор. 
Додонов Олександр Георгійович, заступник директора з наукової роботи Інституту проблем 
реєстрації інформації НАН України, доктор технічних наук, професор, дійсний член Нью-
Йоркської академії наук (США), Академії технологічних наук України, Міжнародної академії 
інформатизації. 
Єремєєв Ігор Семенович, професор кафедри комунальної теплоенергетики і 
енергозбереження Київського університету управління та підприємництва, доктор технічних 
наук, професор. 
Єсипенко Алла Дмитрівна, завідувач кафедри житлової політики і утримання житла 
Київського університету управління та підприємництва, доктор технічних наук, професор. 
Чміль Анатолій Іванович, завідувач кафедри університетської та професійної освіти і права 
Інституту відкритої освіти, професор Університету менеджменту освіти Національної академії 
педагогічних наук України, доктор технічних наук, професор. 
 

3. Державне управліня 
Бакуменко Валерій Данилович, проректор із наукової роботи Академії муніципального 
управління, доктор наук з державного управління, професор. 
Воротін Валерій Євгенович, радник директора Національного інституту стратегічних 
досліджень при Президентові України, доктор наук з державного управління, професор. 
Корецький Микола Христофорович, проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків 
Національного університету водного господарства та природокористування, доктор наук з 
державного управління, професор,заслужений діяч науки і техніки України. 
Молодцов Олександр Володимирович, професор Східноєвропейського університету, доктор 
наук з державного управління. 
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Руденко Ольга Мстиславівна, доцент Національної академії державного управління при 
Президентові України, доктор наук з державного управління. 
Телелим Василь Максимович, начальник Національного університету оборони України, 
доктор військових наук, професор, генерал-лейтенант, заслужений діяч науки і техніки України. 
 

4. Юридичні науки 
Баймуратов Михайло Олександрович, проректор з наукової роботи Національного 
університету “Одеська юридична академія”, доктор юридичних наук, професор, академік УАН. 
Іванов Володимир Макарович, доктор юридичних наук, академік УАН. 
Охотнікова Олена Миколаївна, доцент кафедри конституційного та адміністративного права 
Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, кандидат 
юридичних наук. 
Пода Таїсія Олександрівна, заступник головного редактора журналу, помічник-консультант 
народного депутата України, кандидат юридичних наук. 
Туляков В’ячеслав Олексійович, доктор юридичних наук, академік УАН. 
 

5. Сільськогосподарські науки 
Атаманюк Юлій Андрійович, перший проректор Київського університету управління та 
підприємництва, кандидат сільськогосподарських наук, професор, академік УАН. 
Ібатуллін Ільдус Ібатуллович, завідувач кафедри годівлі тварин та технології кормів 
Національного університету біоресурсів і природо користування України, доктор 
сільськогосподарських наук, професор, академік НААН України, заслужений діяч науки і техніки 
України. 
Клименко Микола Олександрович, завідувач кафедри екології Національного університету 
водного господарства та природокористування, доктор сільськогосподарських наук, професор. 
 

6. Філософські науки 
Корсак Костянтин Віталійович, завідувач відділу  Інституту вищої освіти  Національної 
академії педагогічних наук України, доктор філософських наук, професор. 
Недюха Микола Петрович, завідувач сектору методології Інституту законодавства Верховної 
Ради України, доктор філософських наук,професор.  
Шаповал Микола Сергійович, заступник директора з наукової роботи НДІ праці і зайнятості 
населення Міністерства соціальної політики України і НАН України, доктор філософії, академік 
Академії економічних наук України. 
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